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Sobre o Empório 

Empresa pioneira em alimentação infantil 

com  ingredientes orgânicos 

Produção própria que atende os maiores 

níveis de qualificação exigidos pelo mercado 

Mais de 50 receitas certificadas, desenvolvidas 

para uma dieta balanceada e nutritiva 

Ampla rede de lojas exclusivas com presença 

nos principais mercados brasileiros 

Grande procura por varejistas para suprir 

carência de oferta 

Busca contínua de inovação no mercado 

brasileiro de alimentação infantil 



       O Empório da Papinha é a primeira empresa no Brasil especializada 

em alimentação infantil com ingredientes orgânicos e atende as faixas 

etárias a partir de  06 meses até a idade adulta. 

 

      É fruto de uma carência do mercado em oferecer refeições completas,     

saudáveis, saborosas e práticas, as mães atentas a nutrição de seus 

bebês, mas que não dispõem de tempo ou encontram dificuldade em fazê-

las em casa. 

 

       A linha de produtos é preparada com alimentos orgânicos – legumes, 

verduras, frutas, cereais, leguminosas, leite, laticínios e carnes . 

 

 

 

Sobre o Empório 



       Os Alimentos Orgânicos são cultivados sem agrotóxicos, adubos artificiais ou 

modificações genéticas, além de economicamente sustentáveis, pois 

preservam os recursos naturais, estabelecendo o equilíbrio entre a natureza e 

o homem. 

 

       Todo produto orgânico deve ter um selo de certificação que comprova a 

procedência dos produtos e sua qualidade, logo o produtor orgânico deve fazer 

parte do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, o que é possível 

somente se estiver certificado. 

Alimento Orgânico 



ESTUDOS 

       O Brasil é maior país da Latam com 203 milhões de habitantes com 

uma classe média em constante crescimento. 

 

     Crianças com idade entre 0 – 4 anos representam 7.5% da população 

total (15.2 milhões) e o setor de alimentos para crianças entre 0 – 4 anos 

foi de USD 1.2 bilhões em 2010 (2.8% do mundo) 

 

     O mercado de comidas para crianças (0 – 4 anos) global é cada vez 

mais dependente de mercados emergentes como Brasil, cujo o mercado 

de alimentos cresceu 17% em 2010 

 

     O gasto por domicilio com comida para crianças subiu de USD 12.50 

em 2006 para USD 22.30 em 2010, refletindo tanto o aumento da 

demanda e inflação de preços. 
 

 



 

ESTUDOS 

 

  O número de mulheres brasileiras que trabalham fora do lar vem 

crescendo ano após ano. 

 

  Embora o número de domicílios no país esta em ascensão, a maioria 

das famílias estão tendo menos filho. 

 

  Combinando esses dois fatores com o aumento da renda disponível e 

o aumento da restrição de tempo, muitos pais acabam optando por 

alimentos mais convenientes e nutritivos. 



ESTUDOS 
 
 
 
 

       As vendas de snacks saudáveis para babies and toddlers ainda são 

incipiente no Brasil, sem preferencia visível entre os consumidores sobre 

qual marca e tipo de produto. 

 

      Vendas de alimentos orgânicos são insignificantes, uma vez que tais 

produtos ainda estão ganhando tração no mercado brasileiro. 

 

       Pais brasileiros mostram uma preferência para alimentos em potes de 

vidro ou plásticos ao invés de enlatados. 

 

       A venda de alimentos para crianças é distribuído 80% por 

supermercados, 14% por Drogarias e 3% por varejos independentes.  
 
 FONTE: Euromonitor 

 



PUBLICO ALVO 

• Mulheres com idade a partir de 24 anos, mães, 

profissionais do mercado de trabalho. 

 

    Classe social:  A e B; 

 

• Procuram a praticidade; 

  

• Procuram o produto orgânico. 

 



• O ultracongelamento é um processo de congelamento que 

rapidamente reduz a temperatura do alimento fervendo a -30ºC. 

 

• Este processo mantém inalteradas as propriedades nutritivas e 

características sensoriais dos alimentos (cor, aroma, sabor, textura) que 

não são alteradas pelo congelamento.  

 

• Não há em nossos processos nenhuma adição de conservante, corante ou 

estabilizante o que muito nos difere dos produtos oferecidos no mercado 

atualmente. 

Ultracongelamento 



• A Sazonalidade é um fenômeno caracterizado pela instabilidade entre 

oferta e demanda nos determinados períodos do ano por variações 

climáticas, entre outros fatores. Os produtos orgânicos respeitam a 

sazonalidade e com isso alguns produtos do Empório da Papinha em 

determinadas épocas do ano, ficam em falta. É de extrema importância 

que o cliente sempre que solicitar algum produto que “não esteja na 

época” seja avisado da sazonalidade e do respeito que os “orgânicos” 

tem com a natureza  

Sazonalidade 



Contato 

 
 

EMPÓRIO DA PAPINHA 
Av. Jandira, 781 - Moema 

São Paulo /SP - CEP 0408-004 
Fone: +55 11 5051-4343 

Cel: 11-95659-6233 
mariafernanda@emporiodapapinha.com.br 

 
www.emporiodapapinha.com.br 
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