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REVELAR O POTENCIAL DA NATUREZA PARA 
OFERECER O MELHOR 

PARA OS MERCADOS DA ALIMENTAÇÃO, DA 
NUTRIÇÃO E DA SAÚDE

DESCUBRA A NOS-
SA ABORDAGEM DE 
DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL 
ESCANEANDO 
ESTE CÓDIGO QR

A VIDA E A NATUREZA SÃO AS 
NOSSAS FONTES DE INSPIRAÇÃO 
DURANTE DÉCADAS

LÍDER MUNDIAL EM INGREDIENTES 
À BASE DE PLANTAS



Membros do Gabinete Executivo 
Diretor Executivo  
Core Ingredients  
Farma e Proteínas  
Finanças 
Recursos Humanos 
Legal 
Fabricação 
Operações 
Iniciativas Estratégicas de Pesquisa e 
Desenvolvimento

Governança
12 Membros da Diretoria
5   Diretores da Família, incluindo o 

Presidente
5 Diretores Independentes
2 Diretores representando os 
funcionários

4 Comitês
• Comitê de Nomeações e  
  Remunerações 
• Comitê de Auditoria 
•  Comitê de Ética e 

Desenvolvimento Sustentável

• Comitê de Estratégia

Enquanto companhia engajada para oferecer o melhor da 
natureza, sempre manifestamos preocupação e vamos 
continuar nos preocupando com o desenvolvimento 
sustentável das nossas atividades. 

 
Seja através do suprimento sustentável, do melhoramento das 
nossas operações e atividades industriais ou do desenvolvimento de 
inovações sustentáveis que vão ao encontro das necessidades dos 
clientes, sempre colocamos a sustentabilidade no centro da nossa 
forma de trabalhar.

Convidamos você a ler e a conhecer melhor a nossa abordagem 
de visão do futuro, através da nossa plataforma digital de susten-
tabilidade Life and Nature @Roquette, onde você poderá conhecer 
as nossas equipes e muitas histórias inspiradoras e autênticas 
que mostram como contribuir para criar um futuro melhor e mais 
saudável que presta homenagem à vida e à natureza.

Para conhecer
todo o editorial, 
escaneie este código QR

Um Tributo à Vida e à 
Natureza
Em 2021, a Roquette escreveu um novo capítulo da 
nossa história já muito rica: quase 90 anos revelando 
o potencial da natureza para melhorar a vida das 
pessoas e cuidar do nosso planeta.

PIERRE COURDUROUX

ÉDOUARD ROQUETTE

editorial



 

Para saber mais,  
escaneie este código QR

O QUE NOS TORNA 
únicos
 
Nossa Visão 
A natureza tem a resposta
para fornecer às pessoas
a Alimentação, a Nutrição e a 
Saúde de que necessitam conforme 
o estilo de vida que escolheram, 
assim como a idade, o local onde 
vivem e o que fazem. 
 
Nossos Valores
Autenticidade, excelência, 
orientação para o futuro, bem-
estar.

O que fazemos 
e porque somos 
importantes  
Ao usarmos recursos à base de 
plantas, estamos colaborando 
com os nossos clientes e parceiros 
para criar e propor ingredientes 
para alimentar e curar melhor as 
pessoas.

Cada um dos nossos ingredientes 
responde a necessidades especí-
ficas e fundamentais que contri-
bui para estilos de vida mais 
saudáveis.

Para quem criamos valor 

CLIENTES E CONSUMIDORES 
Relação colaborativa 
• Mais de 5,000 clientes finais
• Rede comercial em mais de 100 países 
• Estreita colaboração para inovar em nutrição e saúde
• Rede global de distribuidores

Conhecimento do mercado
Ingredientes de alta qualidade 
Apoio regulatrio 

PARCERIAS COM FORNECEDORES 
• Relações e parcerias de longo prazo
• Inovação e potencial de desenvolvimento

PESSOAS EMPODERADAS 
• Condições de trabalho seguras
• Ambiente de trabalho positivo e atrativo 
• Liderança e desenvolvimento de pessoas 
• Aproximadamente 28 horas de treinamento/
funcionário por ano

FARMA ALIMENTAÇÃO 
E NUTRIÇÃO

COSMÉTICA NUTRIÇÃO
ANIMAL

INDÚSTRIAS

Como criamos valor

Aquilo em que confiamos 
O melhor da natureza 
MATÉRIAS-PRIMAS À BASE DE 
PLANTAS 
•  Milho
•  Trigo  
•  Batata
•  Ervilha 

FAZENDEIROS 

UMA SÓ Roquette  
Organização orientada para o cliente 
PESSOAS 
Pessoal competente e com experiência 
• Mais de 8,000 funcionários no mundo inteiro  
• 45 nacionalidades 

OPERAÇÕES
Fabricação
• 25 usinas industriais 
• Tecnologias de vanguarda
Energia
Água 
Cadeia de Suprimento 

CAPACIDADES DE INOVAÇÃO
• 300 funcionários dedicados à P&D 
• Quase 90 anos de conhecimentos e perícia em inovação 
• Inovação aberta
• Serviços Técnicos de Apoio ao Cliente 
• 40 patentes/ano

CAPITAL FAMILIAR 
• 300 acionistas familiares 
• Quase 90 anos de investimentos

nosAS ATIVIDADES 
Como criamos 
valor no longo prazo

ABASTECIMENTO  
SUSTENTÁVEL

 • Suprir de modo sustentável   
• Melhorar de forma continua a  

qualidade das nossas matérias-primas 
• Reforçar a relação com os nossos  

fornecedores de matérias-primas

BIO-REFINAR DE 
MODO SUSTENTÁVEL
• Otimizar o nosso consumo de energia 
• Preservar a água 
•  Reduzir mais outros impactos a nível 

ambiental

AGIR DE MODO 
SUSTENTÁVEL 

• Colocar a saúde, a segurança e o bem-
estar no centro de nossas preocupações 

• Empoderar os funcionários 
• Construir com base na nossa 

diversidade 
• Desenvolver as nossas atividades 

com as comunidades locais

MEIO AMBIENTE 
• Impacto ambiental reduzido (emissões de GHG) 
• Preservação da água
• Consumo eficiente dos recursos

COMPANHIA E ACIONISTAS 
• Faturamento de 3.9 bilhões de €r 
•  10% de receitas por ano reinvestidos em projetos 

de P&D e de Capital 
• Retorno aos acionistas
 

NOSSO ECOSSISTEMA 
• Emprego
• Atração de novos talentos
• Projetos territoriais com as comunidades locais 
• Diálogo com as partes interessadas e tomares de 
decises
• Iniciativas da Roquette
• Fundação Roquette para a Saúde

Life and Nature @Roquette

INOVAR DE MODO 
SUSTENTÁVEL
•  Compreender as necessidades dos 

clientes e antecipar as expectativas dos 
consumidores

•  Desenvolver um percurso de 
desenvolvimento sustentável inspirado 
pelas expectativas dos nossos clientes

•  Reforçar a sustentabilidade nos nossos 
processos de inovação



MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS NOSSAS INICIATIVAS

OFERECENDO O MELHOR  
DA NATUREZA

Escanear 
este código 

QR

De acordo com o nosso conhecimento, todas as informações incluídas neste documento são exatas. 
No entanto, todas as indicações, recomendações e sugestões são fornecidas sem garantia. Além 
disso, nenhuma das informações fornecidas poderá ser considerada como uma autorização ou 
incentivo para violar uma patente já existente. Toda a reprodução parcial ou total é proibida, exceto 
em caso de autorização prévia expressa pela companhia ROQUETTE FRERES.

A Roquette uma companhia familiar líder mundial em ingredientes à base de 
plantas, pioneira em proteínas de plantas e principal fornecedor de excipientes 

farmacêuticos. 
 

Fundada em 1933, a companhia está atualmente presente em mais de 100 países, 
tem um faturamento de 3,9 bilhões de euros e emprega mais de 8.000 pessoas no 

mundo inteiro. 
 

A vida e a natureza têm sido as nossas fontes de inspiração durante décadas. Todas 
as nossas matérias-primas são de origem natural. A partir delas, viabilizamos uma 

nova cozinha com proteínas de plantas; propomos soluções farmacêuticas que 
desempenham um papel fundamental nos tratamentos médicos; e desenvolvemos 
ingredientes inovadores para os mercados da alimentação, da nutrição e da saúde. 
Revelamos verdadeiramente o potencial da natureza para melhorar, curar e salvar 

vidas. 
 

Levados por uma vontade de inovação permanente e uma visão a longo prazo, nós 
nos comprometemos em melhorar o bem-estar das pessoas no mundo inteiro. 
Colocamos o desenvolvimento sustentável no centro das nossas preocupações, 

cuidando ao mesmo tempo dos recursos e dos territórios. Estamos determinados 
em criar um futuro melhor e mais saudável para todas as gerações. 

 
Mais informações sobre a Roquette em www.roquette.com
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