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AAK
SOLUÇÕES INOVADORAS EM 
ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS

A comprovada expe-
riência da AAK baseia-se 
em 140 anos de trabalho 
com óleos e gorduras ve-
getais. Com sede em Mal-
mö, na Suécia, a empresa 
conta com 19 unidades de 
produção e instalações 
de customização, além de 
escritórios comerciais em 
mais de 25 países, onde os 
mais de 2.700 funcionários 

dedicam-se ao desenvolvi-
mento de soluções inova-
doras que agreguem valor 
aos clientes.

A AAK desenvolve e 
oferece soluções em óleos 
vegetais que agregam va-
lor em um trabalho cola-
borativo integrado com 
os clientes, permitindo 
que eles atinjam resulta-
dos duradouros em seus 

negócios.
A empresa alcança seus 

objetivos através de sua 
ampla e xperiência no uso 
de óleos e gorduras apli-
cados aos alimentos, tra-
balhando com uma extensa 
variedade de matérias-pri-
mas, além de amplos re-
cursos de processamento.

Através de sua exclu-
siva abordagem de co- 

development ,  aliam as 
habilidades e know-how 
de seus clientes à sua pró-
pria capacidade e filosofia. 
Ao fazer isso, resolvem 
problemas específicos dos 
clientes em diversos seto-
res - Panificação, Choco-
late e Confeitaria, Lati-
cínios, Food Service, Nu-
trição infantil, Cuidados 
Pessoais e outros.

Empresa em Destaque
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Empresa em Destaque
PRINCIPAIS PRODUTOS

A AAK oferece soluções em óleos e 
gorduras vegetais para aplicação nos 
mais diversos segmentos.

AAK é líder mundial em gordu-
ras especiais para as indústrias de 
Chocolates & Confectionery.  Oferece 
uma ampla variedade de  produtos al-
ternativos à manteiga de cacau para a 
indústria de chocolates,  incluindo gor-
duras  não hidrogenadas, baixo trans e 
baixo saturados. As gorduras possuem 
origem sustentável, matérias-primas 
vegetais de alta qualidade e são pro-
cessadas com cuidado e respeito ao 
meio ambiente.

Possui também um portfólio com-
pleto em soluções de óleos e gorduras 
vegetais para Bakery além de linha de 
produtos exclusiva para Dairy & Ice 
Cream, agregando valor aos produtos 
e processos do mercado e oferecendo 
soluções adaptadas aos processos 
tradicionais, entre outros.

ATUAÇÃO GLOBAL

A AAK atualmente é líder no 
mercado sul-americano no setor de 
Chocolates & Confectionery,e com a 
inauguração da fábrica em Jundiaí, 
com uma capacidade de produção 
inicial de 100.000 toneladas por ano, 
será possível aproveitar ótimas opor-
tunidades para expandir seus negócios 
na região.

O potencial na América do Sul 
é substancial para a AAK. Além do 
segmento de chocolate e confeitaria, 
onde conquistou uma posição indis-
cutível de liderança, tem grandes 
oportunidades de desenvolver e captar 
fatias de mercado em segmentos como 
panificação, laticínios, nutrição infantil 
e Food Services.  

 Com a abordagem co-development 
e todas as capacidades implantadas, a 
AAK claramente responde às princi-
pais tendências e drivers no ambiente 
desafiador do mercado sul-americano. 
Isso é verdade não somente para os 
clientes que buscam produtividade, 
eficiência e economia, otimização de 

formulações, desenvolvimento de no-
vos produtos e soluções sustentáveis, 
mas também para consumidores que 
buscam saúde e bem estar, nutrição 
e funcionalidade, preços acessíveis, 
conveniência e sustentabilidade.

A AAK consolidará sua posição 
como a primeira escolha no forne-
cimento de inovações e soluções em 
óleos vegetais que agreguem valor aos  
clientes e irá cumprir sua promessa de 
ser a empresa  Co-Development. 

Somos a AAK
The Co-Development Company

AAK do Brasil
www.aak.com


