O Grupo Arcor chegou ao Brasil em 1981 com a aquisição da Nechar
Alimentos Ltda. A partir dessa data, a fábrica expandiu-se consideravelmente
devido aos substanciais investimentos em maquinário, equipamentos,
reformas e construções de novos prédios.
A Arcor do Brasil possui em seu portfólio marcas reconhecidas como os
Tortuguita, Butter Toffees, 7Belo, Poosh, Big Big, os biscoitos Triunfo, e
Aymoré, entre outras. Fabricante de chocolates, biscoitos, panetones e
guloseimas, a empresa possui 5 plantas industriais no país e conta com cerca
de 4 mil colaboradores. Por ano, fabrica no Brasil mais de 170 mil toneladas
de produtos.
Na fábrica de Guloseimas de Rio das Pedras - SP, a Arcor produz balas,
pirulitos e gomas de mascar. Os chicles Big Big e Poosh!, os caramelos
Butter Toffees, e as balas 7 Belo são alguns dos produtos que movimentam a
unidade.
Para a implantação da planta industrial de Bragança Paulista, inaugurada em
1999 e considerada modelo no mercado de chocolates, a Arcor investiu US$
40 milhões. Entre os produtos fabricados nesta unidade estão a linha de
bombons Bon o Bon, os chocolates Tortuguita, confeitos Rocklets, Tabletes
Arcor, Ovos de Páscoa, entre outros.
Em abril de 2004, o Grupo Arcor anunciou a joint venture com o Grupo
Danone no ramo de biscoitos na Argentina, Brasil e Chile. Essa aliança deu
origem à maior empresa de biscoitos da América do Sul. A nova sociedade
estabeleceu a participação de 51% para o Grupo Arcor, o qual, desde janeiro
de 2005, é responsável pelo gerenciamento e administração das atividades.
No Brasil, a joint venture representou para Arcor a entrada no negócio de
biscoitos, o que significou um grande desafio e compromisso ao se converter
em uma das maiores empresas brasileiras da categoria. Isto também trouxe à
incorporação e à gestão de mais duas fábricas, dobrando o número de
funcionários da empresa, que hoje formam uma rede de quase 4 mil
colaboradores.
Além de suprir o mercado interno, as marcas e produtos fabricados no Brasil
são conhecidos no exterior, permitindo que as exportações tenham destinos
bem diferentes, tais como África do Sul, Argentina, Bolívia, Canadá, Chile,
Espanha, Estados Unidos, Coréia, Filipinas, China, Paraguai e Uruguai,
somando mais de 100 países.
Relação de unidades fabris:
Rio das Pedras - interior de São Paulo - 1981
Bragança Paulista - interior de São Paulo - 1999
Contagem – região metropolitana de Belo Horizonte/MG - 2005
Campinas – interior de São Paulo – 2005
Recife - Porto de Suape - 2007

Os principais produtos comercializados pela Arcor Brasil são: Chicle Big Big,
Chicle Poosh!, Chicle Plutonita, Chicle Topline e Flics, Caramelos Butter
Toffees, Balas Duras Kids, Balas Mastigáveis 7Belo, Pirulitos Big, Pirulitos 7
Belo, chocolates Tortuguita, bombons Bon o Bon, Tabletes Arcor, ovos de
Páscoa Arcor, confeitos Rocklets, chocovinhos, entre outros. Na divisão
biscoitos e panificados, a Arcor do Brasil produz e comercializa produtos das
marcas de biscoitos Triunfo, Aymoré, Passion e Danix, além de panettones
Arcor, Triunfo e Aymoré.
O faturamento da Arcor no Brasil vem crescendo continuamente com o
passar dos anos, devido, principalmente, aos investimentos em marketing,
lançamentos de produtos e incremento de sua rede de distribuição. Em 2019,
chegou a faturar mais de R$ 1,1 bilhões.
Número de colaboradores:
1997 ------------------ 1.029
2000 ------------------ 1.240
2003 ------------------ 1.750
2004 ------------------ 2.040
2005 ------------------ 3.841
2006 ------------------ 3.782
2007 ------------------ 3.562
2008 ------------------ 3.500
2009 ------------------ 3.600
2010 ------------------ 4.000
2011 ------------------ 4.000
2012 ------------------ 4.200
2013 ------------------ 4.000
2014 ------------------ 4.000
2015 ------------------ 4.000
2016 ------------------ 4.000
2017 ------------------ 4.200
2018 ------------------ 3.900
2019 ------------------ 3.900
A Arcor no Mundo:

O Grupo Arcor, fundado na Argentina em 1951, tem como estratégia expandir
sua atuação no mercado global, especialmente na América Latina, onde já é
líder na produção e exportação de guloseimas. Maior produtor mundial de
caramelos duros, o grupo está investindo em qualidade e a inovação,
características que marcam os mais de 200 lançamentos de produtos por ano
no mundo inteiro.
A vocação global da Arcor fez com que se tornasse uma das primeiras
empresas a valorizar e apostar na integração latino-americana. A Arcor
possui mais de 40 plantas industriais na América Latina (Argentina, Brasil,
Chile, México e Perú), além de escritórios comerciais nos Argentina, EUA,
Colômbia, México, Equador, Paraguai, Uruguai, Espanha, China, Bolívia, os
centros de distribuição estão localizados de forma estratégica em Campinas
(SP), Contagem (MG), São Paulo (SP), Suape (PE), Porto Alegre (RS) e
Bragança Paulista (SP).
Em dezembro de 2005, o Grupo Arcor anunciou a compra da Benvenuto
S.A.C.I., empresa argentina líder em produtos alimentícios. Com a aquisição,
o Grupo passou a contar com 20 mil colaboradores em todo o mundo e sua
capacidade de produção total passou de 2 mil para 2,2 mil toneladas diárias
de produtos. Atualmente, o Grupo Arcor superou este índice, fabricando 3
milhões de quilos de produtos por dia.

Exportação – O Grupo Arcor exporta seus produtos para mais de 100 países
em todo o mundo, deliciando milhões de consumidores em mercados tão
exigentes quanto diversificados: China, EUA, Europa, Japão, Rússia, Índia,
Arábia e a América Latina são alguns dos territórios em que os produtos
Arcor marcam presença.
Primeiro produtor mundial de caramelos duros, empresa líder em biscoitos,
alfajores e cereais na região de atuação, distribui seus produtos em mais de 1
milhão de pontas de vendas, são alguns dos títulos que a empresa
conquistou.
Números – Globais
• Colaboradores: 20 mil
• Fábricas: mais de 40 Plantas Industriais na América Latina.
• Escritório em 10 países: Bolívia, Colômbia, Equador, Espanha, Estados
Unidos, México, Paraguai, China e Uruguai.
• Em 2015, iniciou parceria com a La Serenissima, empresa argentina de
produtos lácteos. A Arcor comprou 47,4% das ações da Mastellone
Hermanos, detentora da La Serenissima.
• Produtos distribuídos em mais de 100 países, com mais de 200
lançamentos por ano.
• Faturamento 2019: US$ 2,4 bilhões.
• Exportações em 2019: US$ 270 milhões.
• Investimentos de U$S 950 milhões nos últimos 10 anos.
Números – Brasil
• 38 anos no Brasil.
• 3.900 mil colaboradores, 5 fábricas, 4 centros de distribuição e 130
distribuidores.
• Produção: 170 mil toneladas de guloseimas, chocolates e biscoitos por ano.
• Faturamento em 2019: + de R$ 1,1 bilhão.
• Faturamento em 2018: R$ 1 bilhão.
• Com 12% das vendas do grupo no mundo, o Brasil é o segundo maior
mercado da Arcor, ficando atrás apenas da Argentina

Aspectos de Liderança
Globais:

Primeiro produtor mundial de caramelos duros, empresa líder em biscoitos,
alfajores e cereais na região de atuação, distribui seus produtos em mais de 1
milhão de pontas de vendas, são alguns dos títulos que a empresa
conquistou.

Diretoria Executiva no Brasil:
Diretoria Executiva no Brasil:
Gabriel Albertinazzi – Diretor Geral da Arcor do Brasil
Hugo Regiane – Diretor Administrativo e Financeiro da Arcor do Brasil
Alexandre Molino – Diretor de Vendas da Arcor do Brasil
Marcelo Veloso Lopes – Diretor de Vendas da Arcor do Brasil
Israel Lebre - Diretor de Operações
Anderson Freire - Gerente Nacional de Marketing da Arcor do Brasil
Geraldo Netto - Gerente de Capital Humano da Arcor do Brasil

Escritórios/fábricas
No Brasil:

Sede Administrativa
Edifício Continental Square
Rua das Olimpíadas, 205 – 16° andar
CEP: 04551-000 – Vila Olímpia – São Paulo
Tel/Fax.: (011) 3046.6800
Fábrica Bragança Paulista
Estrada Municipal Fulvio Salvador Pagani, 1301 - Curitibanos
Bragança Paulista – SP
CEP: 12900-000 / Cx. Postal: 385
Tel.: (011) 4034.8900
Fax: (011) 4031.1236

Fábrica Rio das Pedras
R. João Batista Martins, 225 - Jd. Bela Vista
Rio das Pedras - SP
CEP: 13390- 970 / Cx. Postal: 041
Tel: (019) 3493.9000
Fax: (019) 3493.1911
Fábrica Campinas
Rua Henrique Veiga,500 – Bairro Santa Genebra
Campinas – São Paulo
CEP: 13080-290
Tel/Fax.: (019) 3709.7800
Fábrica Contagem
Av. Wilson Tavares Ribeiro, 1400
Bairro Fazenda do Mandú - Contagem/MG
CEP: 32185-000
Tel.: (31) 3358.8400
Fax.: (31) 3358.8401
Fábrica de Recife
Rodovia PE 60, Km 12 s/número
Cep.55590-000
Ipojuca – PE
Tel (81) 3527.8600

