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História

Arcobello desde 1992 servindo qualidade
Fundada em 1992 pelo comerciante Luis Fernando Esteves Sciascio, a Arcobello, nasceu
com a finalidade de comercializar laticínios para restaurantes, pizzarias e às tradicionais
cantinas da cidade de São Paulo.
Com o passar do tempo, a empresa cresceu, e cresceu muito, juntamente com sua gama
de clientes e produtos. Hoje a Arcobello é pioneira e líder na comercialização de tomate
seco.
Graças ao constante investimento na modernização de equipamentos, técnicas de
esterilização e controle de qualidade, os produtos coma marca Arcobello ocupam um
ótimo patamar no mercado, estabelecendo uma relação custo-benefício ao consumidor.
Toda a qualidade em produção, aliada ao bom relacionamento com nossos clientes e
fornecedores, sempre garantiu confiabilidade e respeito à marca Arcobello ao longo de sua
história.
O resultado é uma empresa sólida, com rede de distribuição em todo o território nacional e
uma linha de produtos cada vez mais abrangente.
Servindo, sempre, qualidade a você cliente.

Missão
Buscar sempre a excelência. Para continuar oferecendo o que há de mais competitivo e
inovador aos clientes. Tanto em termos de matéria prima, quanto em embalagem,
atendimento e pós venda.

Compromisso
Trabalhar sempre com respeito ao ser humano, a saúde e ao meio ambiente. Oferecer ao
cliente, sempre, um atendimento de alta qualidade, com ótima relação custo-benefício,
garantia de procedência e total adequação aos mais rígidos padrões técnicos.

Atendimento em todo território nacional

Região Norte

Região Nordeste

Região Centro-Oeste
Região Sudeste

Região Sul

Estrutura

Escritório






Pedidos
Financeiro
Venda direta
Representantes
Diretoria e Gerencial

É neste ambiente agradável e acolhedor que a Arcobello espera você para um café.
De fácil acesso e sempre pronto para receber os clientes e fornecedores com respeito e
excelência.
Localização: Rua Visconde da Luz, 49 – Vila Olímpia – São Paulo
Fone: 11 3846-8641

Estrutura
Toda a produção é distribuída em duas unidades fabris localizadas no interior de São Paulo

Fábrica

Câmara Fria

Produção

Pasteruização

Câmara Fria

Distribuição





A Arcobello – Transporte e Carga. Conta com veículos próprio que realiza as entregas
dentro da região metropolitana de São Paulo;
Área Livre Logística, Cotia – São Paulo, responsável pela armazenagem e distribuição de
produtos que serão entregues para todo o Brasil.

Área Livre Logística

Distribuição

Produtos

Como você pode ver não é por acaso que a Arcobello é a marca preferida de quem
não abre mão da qualidade dos ingredientes utilizados em suas receitas.
Afinal toda boa gastronomia depende disso.
Confira alguns dos produtos com a Marca sinônimo de qualidade.

Tomate Seco Arcobello
Vidro Pasteurizado

Tomate Seco Balde Refrigerado

Champignon Arcobello

Alho Arcobello

Tomate Pelado
Arcobello

Berinjela Arcobello

Sardella Arcobello

Orégano Arcobello

Laudos

Devemos o sucesso de nossos produtos ao constante trabalho em busca da excelência no
sabor e na confiança. Tudo aqui passa por um rígido controle de qualidade. Tanto que os
produtos Arcobello são submetidos a testes de laboratório regularmente.
Podemos confiar na idoneidade do laboratório e trabalhar de acordo com a
regulamentação exigida. Os produtos e a infra-estrutura é periodicamente vistoriada pelos
órgão responsáveis e por uma nutricionista.
Garantia de produtos fabricados com higiene e responsabilidade.

Parcerias

Partners & Arcobello
Ao longo dos seus 18 anos de existência, a Arcobello, estabeleceu parcerias leais e
promissoras. O que nos permite o contínuo desenvolvimento de nossos produtos. Sem nos
esquecermos que contar com pessoas qualificadas e comprometidas é de suma relevância
para o bom andamento da empresa. E isto é um diferencial na hora de firmar novas
parcerias e fortalecer as já existentes.
O fortalecimento de tais parcerias permite oferecer, não só produtos de qualidade, mas
também, conforto, segurança e adequação as necessidades particulares de cada cliente.
Após promissores anos de parceria e com a necessidade particular de cada cliente, surge
um novo segmento. A criação de produtos personalizados. (Logomarca do cliente). Assim
podemos fidelizar o produto a marca.
Queremos sempre agregar qualidade, confiança e conforto ao nome. E para isso podemos
contar com fornecedores, clientes e amigos.
Personalização, qualidade e confiança é o que oferecemos a você.

