Comunicado à imprensa
São Paulo, 25 de abril de 2019

OS SABORES DA FRANÇA CHEGAM AO BRASIL
Veja abaixo, na sessão de bebidas, as novidades francesas
no segmento de vinhos para a APAS SHOW 2019
A gastronomia francesa nunca esteve tão próxima do Brasil. Organizado pela Business France na Apas Show
2019 (Stand 883 – Pavilhão Vermelho), o Pavilhão França trará expositores franceses que apresentarão os
mais deliciosos produtos Made in France, tais como croissants, baguettes, madeleines, pães “au chocolate”,
mostardas, molhos, vinhos, espumantes, champagnes entre muitos outros.
Esta gama de produtos tão apreciada mundialmente, já se encontra ao alcance dos consumidores brasileiros.
Exportados e colocados à disposição das pequenas, médias e grandes redes de supermercados de todo o
país, esta grande variedade de produtos de qualidade, enriquecem a gastronomia de restaurantes, hotéis,
padarias e cafeterias brasileiras.
No setor de bebidas, um destaque: a chegada ao mercado brasileiro da ANIVIN DE FRANCE. A Associação
francesa é responsável pela promoção dos vinhos de denominação Vin De France. Ela promove o savoir-faire
francês, buscando destacar as castas de uvas de origem francesa, já internacionalmente conhecidas, e/ou
as uvas regionais ancestrais, geralmente inusitadas. Para saber mais sobre a ANIVIN DE FRANCE
acesse: http://bit.ly/2UXldjA
A Apas Show 2019 é uma oportunidade única para que supermercadistas, representantes, distribuidores e
comerciantes do Brasil conheçam e apreciem deliciosas iguarias. Marcas reconhecidas e consumidas pelos
franceses, que colocam “savoir-faire” em suas criações e as exportam para todos os continentes.
Confira a seguir os expositores franceses que vão marcar presença na Apas 2019 e não esqueça de agendar
um
encontro
para
falar
diretamente
com
os
expositores,
através
do
e-mail:
lucienne.chrispim@businessfrance.fr
•
•
•
•
•
•
•
•
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PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
BRIDOR
www.bridordefrance.com
Bridor de France é reconhecida mundialmente, há mais de 30 anos, pela
qualidade dos seus croissants e folhados de manteiga da França, pães
tradicionais fermentados naturalmente e assados na pedra.
Há mais de 10 anos fornece aos mais renomados profissionais do varejo e do
food service brasileiro, os seus produtos ultracongelados premium, produzidos
e importados da França, assim como assessoria e apoio técnico local.
Seguindo a mais pura tradição francesa, a Bridor de France trabalha com
processos artesanais, reproduzindo os gestos dos padeiros, e matérias primas
de alta qualidade, sem aditivos químicos e sem transgênicos.
Panificação e confeitaria: croissants, diversos tipos de pães, baguetes,
folhados salgados, petits-fours doces e salgados, croissants de amêndoas, pães
de chocolate, pães de uvas passas, etc.

CHARBONNEAUX-BRABANT
www.vinaigre.com
Charbonneaux-Brabant é uma empresa familiar homônima considerada a
número 1 em vinagres franceses e no segmento de mostardas para food service.
Especializada em condimentos, oferece um mix de produtos diversificados,
todos elaborados, controlados e certificados de acordo com os critérios das
instâncias internacionais mais exigentes.
Criada em 1797 na cidade de Reims, Charbonneaux- Brabant herdou os
segredos de fabricação e continuou o seu desenvolvimento, defendendo e
perpetuando a tradição. Dotada de uma sólida e considerável reputação,
Charbonneaux-Brabant está presente nos melhores restaurantes do mundo.
Atualmente exporta para mais de 80 países nos quatro continentes, incluindo a
América Latina: Peru, Chile e Brasil.
Mostardas de Dijon e de Reims,vinagres franceses, molhos, vinagre balsâmico,
condimentos e mix de produtos variados. Marcas : Beaufor, Clovis, AntichiColli, Marcel Recorbet et Ma Pincée de Bio.

ST. MICHEL
www.stmichel.fr
Criada em 1905, St Michel é fabricante francês de biscoitos e madeleines. A
empresa possui 8 fábricas na França e 1 no exterior, conta com uma produção
de 85 000 toneladas e 1600 funcionários.
A empresa detém três marcas: St Michel, Bonne Maman e Jean Ducourtieux. St
Michel é especializada em madeleines e também conhecida pelas famosas
galettes amanteigadas, tanto na França, como no exterior.
A qualidade de seus produtos, a inovação e a relação com os clientes são os
pilares de sua marca. Está presente no mercado brasileiro há vários anos nas
redes de supermercados: St. Marché, Sonda, Sam’s, Casa Santa Luzia, Zona Sul
e Verdemar.

BEBIDAS
ANIVIN DE FRANCE
www.vindefrancewines.org
A ANIVIN DE FRANCE é a Associação francesa responsável pela promoção dos
vinhos Vin De France, denominação de vinhos de castas produzidos em todo o
território francês. Esta denominação francesa criada em 2009, permite aos
produtores vinificar e rotular os vinhos pela variedade de uvas (castas) de uma
ou várias regiões da França. Entre as castas francesas, encontram-se os Cabernet
Sauvignon, Malbec, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc…
A ANIVIN DE FRANCE inicia em 2019 um programa de promoção de 3 anos,
especificamente para supermercados, e-commerce e distribuidores brasileiros.
Todos os anos, compradores internacionais degustam uma seleção de vinhos
Vin De France, durante o concurso "Best Value Vin De France Selection". Na
edição de 2019, 2 compradores brasileiros fizeram parte do júri pela primeira
vez e 130 vinhos da categoria foram premiados.
Os melhores vinhos selecionados no concurso tornam-se os “Embaixadores da
denominação” para o ano em curso e são apresentados durante diversos
eventos através do mundo. A ANIVIN DE FRANCE trará para a Apas 2019 uma
seleção destes vinhos premiados para degustação.
A ANIVIN DE FRANCE irá promover no Brasil uma série de ações para familiarizar
os consumidores brasileiros com os vinhos franceses de castas. Venham saber
mais sobre o apoio que a ANIVIN DE FRANCE oferece aos supermercadistas e
pontos de venda.
➢

A Diretora da ANIVIN DE FRANCE, Valérie Pajotin, estará na APAS
2019, ocasião em que encontrará importadores/distribuidores e
profissionais de imprensa do setor, para iniciar potenciais parcerias e
explicar os pontos fortes da denominação.

Para mais informações
http://bit.ly/VINDEFRANCE

sobre

a

ANIVIN

DE

FRANCE

acesse

:

CVA – COMPAGNIE DE VINS D’AUTREFOIS
www.compagniedesvinsdautrefois.com
A Compagnie des Vins d’Autrefois (CVA) foi criada em 1981 na cidade de
Beaune, região da Bourgogne. Inicialmente era um negociante de Domaines de
vinhos da Bourgogne. Em seguida suas atividades evoluíram e tornou-se um
produtor com o objetivo de oferecer uma seleção completa de vinhos de
Bourgogne aos seus clientes. Isso permitiu à CVA, através de um contato direto,
oferecer um ponto de coleta e ampla oferta de vinhos.
Seleção de Domaines & Châteaux de Bourgogne e do Beaujolais (Domaines
familiar e independentes), Maisons Bourguignones: Louis Chavy, Jaffelin, Pierre
Ponnelle, Dufouleur Père & Fils; Vinhos de cepas (Chardonnay, Pinot Noir,
Merlot, VDF e IGP Pays d’Oc); Espumantes (Mousseux, Crémant de Bourgogne);
Vinhos do Rhône (Châteauneuf-du-Pape, Gigondas,Côte du Rhône Villages).
As atividades no Brasil são recentes, porém, em franca expansão. Voltada
principalmente para os supermercados no sul do país com as marcas Louis
Chavy e Dufouleur Père & Fils. A CVA atua também com pequenas empresas,
vendendo via internet a marca de prestígio “Jaffelin“ e alguns de seus
“Domaines“.

FAMILLE BOUGRIER
www.famille-bougrier.fr
A FAMILLE BOUGRIER é uma das últimas “Maison” familiares e independentes
que cobre toda a extensão do Vale do Loire, Muscadet até Sancerre.
Desde 1885, e hoje 6 gerações depois, a família é proprietária de vários
“Domaines” na região de Touraine (aproximadamente 100 ha) sendo
vitivinicultora e negociante.
Graças às suas 3 adegas em Muscadet, Anjou e Touraine, a Família Bougrier
produz vinhos nos principais vinhedos do Vale do Loire e domina toda a cadeia,
do cultivo até o envase.

THIÉNOT BORDEAUX-CHAMPAGNE
www.thienotbc.com
Thiénot Bordeaux-Champagnes é um grupo de Maisons que reúne os maiores
nomes das regiões de Bordeaux e de Champagne em torno da família Thiénot.
Gerenciando suas propriedades e cuvées, Thiénot Bordeaux-Champagnes
desenvolveu uma excelência única no trabalho com os vinhedos e na vinificação.
Criadora de renomados vinhos e de cuvées de prestígio, a empresa encontra as
suas raízes no modelo familiar da produção e na preservação da personalidade
de cada “Maison“. Marcas: Dourthe, Champagne Canard-Duchêne, Delor,
Kressmann.

SERVIÇOS
GT Lawyers
www.gtlawyers.com.br
A GT Lawyers foi criada em São Paulo, em 2013, pela sócia fundadora Tamy
Tanzilli, advogada com mais de 20 anos de experiência em assessoria a
investidores estrangeiros e empresas de médio e grande porte. Hoje conta com
mais de 60 profissionais, atuando nas áreas Societária, Contratos e M&A, Fiscal,
Cível, Trabalhista, Imobiliário e Compliance.
Possuindo escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Belo
Horizonte, assessoram clientes nos mais diferentes segmentos de negócio,
incluindo os setores farmacêutico, imobiliário, indústrias automotiva,
alimentícia e minerária, inovação e tecnologia, entre outros.
Dentre as principais atividades do escritório encontram-se, entre outras:
. Estruturação e constituição de sociedades empresariais, associações e
fundações;
. Estruturação de operações societárias envolvendo transações com empresas,
grupos e investidores estrangeiros;
. Assessoria em aquisições e reorganizações societárias;
. Assessoria consultiva e contenciosa nas áreas fiscal, trabalhista e cível.

Serviço:
APAS Show 2019
Data: De 6 a 9 de maio
Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo – SP - 02055-000 - Brasil
Pavilhão França - Estande 883 - Pavilhão Vermelho

Para mais informações e entrevistas favor contatar:
Business France Brasil
Serviço de Imprensa e Comunicação
Vera dos Anjos - Mtb: 14.534
vera.dosanjos@businessfrance.fr
Tel: (11) 3087 3122
Sobre a Business France
Business France é a Agência Nacional de apoio à Internacionalização da economia francesa. Está encarregada do desenvolvimento
internacional das empresas francesas e de suas respectivas exportações, bem como da promoção e do apoio aos investimentos
estrangeiros na França. Ela promove a imagem econômica e a atratividade internacional da França, de suas empresas e de seus
territórios. Ela gerencia e desenvolve o Voluntariado Internacional nas Empresas - V.I.E.
A Business France dispõe de 1.500 colaboradores, localizados na França e em outros 58 países. Ela se apoia em uma rede de
parceiros. Desde janeiro de 2019, no âmbito da reforma do dispositivo público de apoio às exportações, a Business France cedeu
em prol de parceiros privados o apoio às PME e empresas de tamanho intermediário (ETI) francesas nos seguintes mercados:
Bélgica, Hungria, Marrocos, Noruega, Filipinas e Singapura.
Para mais informações, visite : www.businessfrance.fr @BF_Brazil

