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A ALIBRA INGREDIENTES
Empresa nacional 

que atua há quase 20 
anos no fornecimento de 
ingredientes lácteos e não 
lácteos, para indústrias de 
alimentos e de bebidas, 
no Brasil e no exterior.

ATUAÇÃO
Sua expertise de secagem de misturas líquidas, através do processo 

spray-dryer, possibilita atender mercados distintos, tais como: Indústrias 
de Alimentos e de Bebidas, além de Food Service e Varejo.  A linha industrial 
da empresa é composta por ingredientes para indústrias de laticínios, 
sorvetes, doces, chocolates, pizzas, salgados, pães, sopas, funcionais e 
nutracêuticos, entre outros segmentos, e ainda soluções customizadas 
de acordo com o perfil e as necessidades de aplicação de seus clientes. 

EQUIPE TÉCNICA
A Alibra dispõe de uma equipe qualificada e de elevado know-how 

para oferecer suporte técnico nos mais variados projetos, inclusive sob 
medida, a fim de proporcionar vantagens competitivas e redução de custos 
no desenvolvimento de produtos finais de seus clientes.

NOVAS INSTALAÇÕES
Com base em um planejamento estratégico de crescimento e de sustenta-

bilidade econômica, e aliada ao compromisso de aperfeiçoar continuadamen-
te seus processos industriais, a sede administrativa da Alibra em Campinas -  
SP mudou recentemente de endereço e agora conta com um Centro de 
Inovação e Aplicação e uma Planta Piloto UHT (Ultra High Temperature) de 
última geração, que possibilita uma grande flexibilidade de parâmetros de 
processos para diferentes 
produtos UHT.

Com uma área pró-
pria de 52 mil metros 
quadrados, a filial de Mare-
chal Cândido Rondon- PR 
também está em processo 
de ampliação para absor-
ver novas operações.

ALIBRA ENTRE AS 500 MAIORES EMPRESAS 
DO AGRONEGÓCIO

Editado pela revista Globo Rural em parceria com a Serasa Experian, a 
publicação do Anuário Melhores do Agronegócio 2018 - em sua 14ª edição -  
classificou a Alibra entre as 500 Maiores Empresas do Agronegócio do 
Brasil.  A Alibra foi destaque ainda na categoria de Laticínios, ocupando 
lugar entre os 10 Melhores, além de outras posições dentro do setor:

2ª posição em Margem Líquida
3ª posição em Margem de Atividade
5ª posição em Rentabilidade do Patrimônio Líquido
8ª posição em Liquidez Corrente.

ALIBRA NO RANKING NACIONAL DAS PME’S 
QUE MAIS CRESCEM.

Em 2018, a Alibra se classificou entre as 100 pequenas e médias em-
presas que registraram as mais altas taxas de expansão em receita líquida 
entre 2015 e 2017. A pesquisa, elaborada pela consultoria Deloitte em 
parceria com a editora Abril, retratou os temas de maior impacto sobre 
os negócios das empresas emergentes: gestão, governança corporativa, 
capital humano, empreendedorismo, inovação, finanças, entre outros.

CONTATO

Telefone Comercial: +55 (19) 3716-8888 
comercial@alibra.com.br

Matriz (Novo Endereço)
Parque Tecnológico Techno Park
Av. Alexander Grahan Bell, 200, Unidades: D1 e B4
13069-310 - Techno Park - Campinas, SP

Filial
Rodovia BR 163, s/n Km 277 - Pq. Industrial
85960-000 - Marechal Cândido Rondon, PR

CERTA
NASCE COM A
DO SEU PRODUTO

O SUCESSO

ESCOLHA

PRODUTOS EM PÓ
- Compostos lácteos
- Creme de leite
- Concentrados e isolados proteicos do soro e do leite
- Caseinatos de sódio e de cálcio
- Caseínas de coalho e ácida
- Estabilizantes
- 
- Espessantes
- Gorduras vegetais e lácteas
- Óleos vegetais
- Lactose micronizada
- Condimento sabor queijo
- Sais fundentes e corretores de pH
- Saborizantes concentrados
- Sabores naturais (doce de leite, leite de coco, 
   chocolate branco e iogurte)
- Soros doce e parcialmente desmineralizado
- Aglomerados para vending machine

OUTROS PRODUTOS
- Queijos análogos
- Coberturas tipo requeijão
- Corante carmim 

- Recheios doces em pasta
- Flocos de batata

Soluções customizadas

www.alibra.com.br
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