
Danone anuncia investimentos de R$ 155,2 milhões na fábrica de Poços de Caldas 
 
Grupo investe na modernização da fábrica para sustentar crescimento do mercado brasileiro de 
iogurtes nos próximos anos 
 
O Grupo Danone anunciou na noite desta quarta-feira (27) um investimento de R$ 155,2 
milhões para a ampliação da maior fábrica do grupo no Brasil com a geração de 152 empregos 
diretos e 400 empregos indiretos. Responsável pelo atendimento de 90% do mercado 
brasileiro, a fábrica localizada em Poços de Caldas, no Sul de Minas, é a maior de iogurtes da 
América do Sul e destinada à fabricação de bebidas lácteas, requeijão e outros derivados. 
 
O anúncio foi feito pelo presidente da Danone Brasil, Mariano Lozano, durante evento realizado 
pelo Instituto de Desenvolvimento Integrado (INDI), órgão vinculado à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SEDE), em que foram apresentados os procedimentos adotados 
pelo Instituto para acompanhamento das empresas assistidas pelo INDI no Estado. De acordo 
com a empresa, a decisão pelo investimento foi tomada para suportar a perspectiva de 
crescimento de 15% ao ano no mercado brasileiro, que demandarão a oferta de novos 
produtos e novas operações. 
 
“O compromisso da Danone com o Estado de Minas Gerais é sólido e remonta há mais de 
quatro décadas, quando a empresa se instalou no Brasil com a fábrica em Poços de Caldas, 
que atualmente é a terceira maior de todo o Grupo”, ressalta Mariano Lozano. “Ao longo de 
sua trajetória, a empresa se consolidou como importante propulsor do desenvolvimento da 
economia local, com permanentes investimentos na fábrica de Poços de Caldas e também na 
cadeia produtiva a qual está ligada, como na produção de leite de qualidade”, conclui o 
executivo. 
 
Com o aporte, o grupo irá ampliar o parque fabril, com a instalação de equipamentos com 
novas tecnologias, que irão proporcionar maior eficiência na produção e permitir o lançamento 
de novas linhas de produtos no Brasil. A Danone já possui área onde se localiza atualmente 
sua unidade fabril de lácteos, mas o projeto implicará em uma nova área próxima à fábrica 
com espaço destinado à armazenagem e estacionamento de caminhões. 
 
“A ampliação da fábrica está em linha com as prioridades do Governo de Minas, de promover a 
agregação de valor à produção primária, com o desenvolvimento de todos os elos da cadeia 
produtiva, além da geração de empregos cada vez mais qualificados em nosso Estado”, 
afirmou a presidente do Indi, Monica Cordeiro. 
 
Grupo Danone 
 
O Grupo francês Danone é líder mundial de produtos lácteos frescos, vice-líder em águas, 
nutrição infantil e terceiro em nutrição médica. Reconhecida por sua missão de levar saúde e 
nutrição ao maior número de pessoas, sempre de uma maneira saborosa e inovadora, a 
Danone está presente em mais de 120 países nos cinco continentes e conta com mais de 100 
mil colaboradores. Listada na Bolsa de Valores de Paris, o Grupo Danone integra os principais 
índices de responsabilidade social como os índices Dow Jones de Sustentabilidade, ASPI 
Eurozone e Ethibel. Em 2012, a empresa gerou mais de € 20 bilhões em vendas, sendo que 
mais de 50% foi resultante de países emergentes. 
 
Há mais de 40 anos no Brasil, desde o lançamento do primeiro iogurte com polpa de frutas à 
variedade de opções dos dias de hoje, a Danone revolucionou os hábitos de consumo e 
conquistou o paladar dos brasileiros, consolidando-se como sinônimo não só de iogurte, mas 
também de nutrição, saúde, qualidade e inovação. Seu portfólio é composto por marcas de 
sucesso como Activia, Actimel, Danoninho, Densia, Danette, Corpus, Dan’Up, Danone e a mais 
recente, Danio, lançada em 2013. Hoje, a empresa opera por meio de sua fábrica localizada 
em Poços de Caldas (MG) e uma unidade fabril em Maracanaú (CE), inaugurada em julho de 
2010. Sua matriz está situada em São Paulo e a empresa possui vários escritórios de vendas e 
centros de distribuição pelo Brasil. 
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Text Box
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