
Conheça a



 A Marquez Alimentos é uma empresa de biscoitos caseiros e coloniais, 
de barrinhas de nuts e de granola situada na cidade de Travesseiro/RS. A 
empresa surgiu de uma vontade dos proprietários em abrir um negócio e 
contou também com a experiência do proprietário que trabalhou 
anteriormente em uma empresa de biscoitos. Foi então que em 2017 
surgiu a Marquez Alimentos. Os proprietários optaram por se 
instalar na cidade de Travesseiro situada no interior do estado do 
Rio Grande do Sul devido ao grande potencial que os mesmos 
viram na cidade. Travesseiro é uma cidade pequena, em 
torno de 2,3 mil habitantes, e conta com uma 
natureza exuberante.

Quem somos ?



Possui uma linha completa de biscoitos caseiros e coloniais contando com um mix de 
mais de 50 produtos, todos produzidos de forma artesanal. Possui também uma linha 
inovadora de barrinhas de nuts englobando diversos sabores e o mais recente produto 
fabricado pela empresa é a granola premium. Todos os produtos produzidos na indústria 
Marquez são 100% sem glúten. Dentre os seus produtos encontra-se também a linha 
sem lactose, zero açúcar, vegana e a linha de barrinhas de nuts possui alto teor de 
colágeno. A Marquez Alimentos preza muito pela qualidade dos seus produtos, 
realizando o acompanhamento da qualidade desde o recebimento da matéria 
prima (através de fornecedores homologados com laudos técnicos), 
produção, empacotamento e expedição. Conta com a supervisão de um 
profissional nutricionista que avalia todo o processo para que o 
consumidor receba o produto em perfeitas condições. Conta 
também com o acompanhamento de um engenheiro químico, 
um engenheiro ambiental e um engenheiro civil. 

Sobre os produtos

Além de priorizar a qualidade nos seus produtos, a empresa preza e tem grande preocupação com o meio 
ambiente. A Marquez possui uma estação de tratamento de água completa e automá�ca, o que permite devolver a 
natureza toda a água u�lizada no processo produ�vo. Possui também uma estação de gás GLP, u�lizando o gás em 
toda a sua produção, o que colabora para a não poluição do ar. A empresa possui também todos os alvarás 
necessários à operação: alvará de bombeiro, sanitário e ambiental, além do PPCI e da licença de operação. 

Sustentabilidade!



A preocupação da empresa está também em relação aos seus colaboradores. A 
Marquez fornece aos seus funcionários frutas gratuitas de diversos �pos para que possam 
comer no seu intervalo. Possui também uma cozinha completa para que possam fazer suas 
refeições e além disso, conta com a “Sala do Descanso”. Um ambiente feito especialmente 
para seus colaboradores descansarem após o almoço. O ambiente conta com sofás 
feitos de pallets, almofadas, ar condicionado, grama sinté�ca (onde é permi�do 
entrar somente descalço) e wifi liberado. Grande parte dos colaboradores da 
Marquez são residentes da cidade, o que possibilita os mesmos virem a pé para o 
trabalho e almoçarem em casa. A empresa também incen�va os seus 
colaboradores ao estudo, fornecendo a eles cursos de aperfeiçoamento, 
além de dar presentes e lembranças a eles em todas as datas 
comemora�vas e proporcionar passeios de final de ano em forma 
de agradecimento ao trabalho realizado durante o ano.

Colaboradores



Toda a linha de produção da Marquez é composta por máquinas e 

equipamentos que facilitam e automa�zam alguns processos. O administra�vo 

da empresa conta com todo o seu equipamento, computadores e so�wares 

modernos. Para a segurança da empresa, foram instaladas câmeras de 

segurança, alarmes e portas automá�cas. O relógio ponto para o 

registro da entrada e saída dos funcionários é biométrico, o que 

colabora para o controle da empresa e para o controle dos 

colaboradores, uma vez que no momento do registro do 

horário é emi�do um cupom que fica com o 

funcionário para o seu controle. 

Maquinário

Enfim, hoje a Marquez Alimentos conta com uma 
estrutura de mais de 10 mil m² repletos de muito trabalho, 
dedicação e orgulho. A empresa está constantemente 
inves�ndo em melhorias e um dos seus grandes obje�vos é 
inves�r fortemente nas vendas e no marke�ng. A empresa já 
possui hoje um site completo onde os seus clientes podem 
navegar e conhecer mais sobre a sua história e os seus 
produtos. A Marquez Alimentos está em constante 
crescimento, sempre em busca do seu principal obje�vo, que 
é produzir alimentos com autên�co sabor caseiro, 
comercializando produtos com qualidade reconhecida. 

O Futuro...



Área de Atuação
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Paraná
São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Goiás



Cia Zaffari

Asun Supermercados

Imec Supermercados

Dalia SupermercadosCenter Shop

Bergamaschi Supermercados

Rede Super STR Supermercados Supermercados Coqueiros

Supermercado WeinertSupermercados Guanabara Supermercados Languiru Supermercado Serrano

Alguns Clientes 
RS



Alguns Clientes 

Santa Catarina

Paraná 
e

Ítalo SupermercadosCia Beal

Carreira SupermercadosAllmayer Supermercado

Supermercado Diamante

Primato SupermercadosParaná Supermercados Rede Bom Dia Rede Cidade Canção

Super Muffatão Supermercados Verona Vipi Supermercados



Degustações
 "A grande vantagem da degustação é que essa 
simples inicia�va permite uma experiência altamente 
impactante e envolvente para o shopper. Isso 
porque ela é um exemplo clássico de marke�ng 
sensorial, que trabalha com todos os 
sen�dos do seu cliente."



• Aumento de giro de produto.
• Contato direto do cliente com o produto.
• Percepção de olfato, paladar, tato e visão.
• Experimentação do produto.
• Oportunidade de apresentar diferenciais e 

informar o cliente.
• Aumenta lembrança do consumidor 

sobre o produto.

Degustações



Expositores



Expositores



Expositores



Gôndolas



Gôndolas



Gôndolas



Mídias Sociais
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