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30
anos
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Started / El inicio

GUIA

INÍCIO

Há 30 anos, com um sabor único e marcante, a
Ervateira Verdelandia representa uma tradição de
várias gerações. Em meio a prosa, cria e relembra
gostosas histórias. Tudo iniciou em 1985 em Matelândia, e até então faz parte das rodas de chimarrão.
Atualmente localizada em Espigão Alto do Iguaçu e
em Guarapuava - PR, a indústria expande a cada dia.
For 30 years, with a unique and remarkable flavor, the
Ervateira Verdelandia represents a tradition of several generations. In the midst of prose, it creates and
recalls pleasant stories. It all started in 1985 in
Matelândia, and until then is part of the Circle of
Chimarrão. Currently located in Espigão Alto do
Iguaçu and in Guarapuava - PR, the industry expands
every day.
Hace 30 años, con un sabor único y destacado, la
Ervateira Verdelandia representa una tradición de
varias generaciones. En medio de la prosa, crea y
recuerda sabrosas historias. Todo comenzó en 1985
en Matelândia, y hasta entonces forma parte de las
ruedas de mate. Actualmente ubicada en Espigão
Alto do Iguaçu y en Guarapuava - PR, la industria se
expande cada día.

Egon Vier e Sirena Vier juntamente com sua Filha
Dilce Vier e seu genro Alcidir Lubian, idealizadores de
toda a indústria.
Egon Vier and Sirena Vier along with his Daughter Dilce Vier and his
son-in-law Alcidir Lubian, creators of the whole industry.

VERDELANDIA

Egon Vier y Sirena Vier junto con su Hija Dilce Vier y su yerno Alcidir
Lubian, creadores de toda la industria.
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HISTÓRIA

Una de las pioneras en el proceso de yerba mate al vacío en Paraná,
la Industria Ervateira Verdelandia está siempre buscando la calidad
de su producto, desde la elección de la materia prima para secado,
amasado hasta su empaque. En 1986 hubo el lanzamiento de la
primera marca, la yerba mate Verdelandia.
A mediados de 1989, la segunda marca tomó espacio en todos los
puntos de venta, la yerba mate Quero-Quero. Con una materia
prima seleccionada y de excelente calidad, la yerba mate
Quero-Quero es la combinación perfecta de un producto
homogéneo y de sabor incomparable.
Marcando el inicio del siglo XX, más sabor llegó hasta la fábrica. Se
inició la producción de yerba para preparación de tereré. El sabor
del mate verde aliado al sabor de menta, hierbabuena, limón, piña y
mucho más, hace de nuestra preparación para tereré un éxito por
donde pasa.
Con la capacidad de procesamiento de más de un millón de kg de
yerba mate por mes, y presente en casi todo el territorio nacional,
la Industria Ervateira Verdelandia cuenta con una diversificada
línea de productos a base de yerba mate.
Son más de 30 años de éxito, sueños e historias para toda una vida.
Industria Ervateira Verdelandia, un futuro de historias para contar.

One of the pioneers in the process of vacuum-based yerba mate in
Paraná, the Ervateira Verdelandia industry values above all for the
quality of its product, from the choice of the raw material for drying,
until the packaging. In 1986 there was the launch of the first range:
yerba mate Verdelandia.
In mid-1989, the second range took space at all points of sale, yerba
mate Quero-Quero. With a selected raw material and of great
quality, the yerba mate Quero-quero is the perfect combination of
a homogeneous product and taste like no other.
Marking the beginning of the 20th century, more flavor came to the
factory. Started the production of herbs for tereré preparation. The
taste of the green mate combined with the flavor of spearmint,
peppermint, lemon, pineapple and more, makes our preparation to
tereré a success wherever it goes.
With a capacity for processing more than one million kg of yerba
mate each month, and being present in most of the national
territory, Ervateira Verdelandia has a diversified range of yerba
mate products.
Thirty years of success, dreams and stories to last a lifetime.
Indústria Ervateira Verdelandia, a future of stories to tell.

TRAJETÓRIA
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Uma das pioneiras no processo de erva-mate à vácuo
no Paraná, a Indústria Ervateira Verdelandia preza
acima de tudo pela qualidade do seu produto, desde a
escolha da matéria prima para secagem, soque até o
seu empacotamento. Em 1986 houve o lançamento da
primeira marca, a erva-mate Verdelandia.
Em meados de 1989, a segunda marca tomou espaço
em todos os pontos de venda, a erva-mate
Quero-Quero. Com uma matéria-prima selecionada e
de ótima qualidade, a erva-mate Quero-Quero é a
combinação perfeita de um produto homogêneo e de
sabor incomparável.
Marcando o início do século XX, mais sabor chegou até
a fábrica. Iniciou-se a produção de erva para preparo
de tereré. O sabor do mate verde aliado ao sabor de
menta, hortelã, limão, abacaxi e muito mais, faz do
nosso preparo para tererê um sucesso por onde passa.
Com capacidade de beneficiamento de mais de um
milhão de kg de erva mate por mês, e presente em
quase todo o território nacional, a Indústria Ervateira
Verdelandia conta com uma diversificada linha de
produtos à base de erva-mate.
São mais de 30 anos de sucesso, sonhos e histórias
para uma vida toda. Indústria Ervateira Verdelandia, um
futuro de histórias para contar.

Where everything started | El inicio de todo

We are located in the State of Paraná, in two
municipalities:
Espigão Alto
do
Iguaçu
(Headquarter) and Guarapuava - District of
Palmeirinha (Branch) at a distance of 185 km
kilometers between factories. Schedule a visit and
come and have a chat with us!
A healthy and delicious chimarrão begins with the
responsibility of choosing a good yerba mate for
industrialization.
Our brand values a green product, always fresh and
homogenous, with a light and loose consistency, to
have an always unmistakable flavor, maintaining
the traditional flavor of a good mate.

Location / Ubicacióno

LOCALIZAÇÃO
Estamos situados no Estado do Paraná, em dois
municípios: Espigão Alto do Iguaçu (Matriz) e
Guarapuava - Distrito de Palmeirinha (Filial) com
uma distância de 185 quilômetros entre as
fábricas. Marque uma visita e venha tomar um
chimarrão conosco!

BR 466, km 15 - Palmeirinha
Guarapuava - Paraná - Brasil
Fone: 42 3663.1272

MATRIZ

FILIAL

Rua Nicarágua, 590
Bairro Centro
Espigão Alto do Iguaçu, PR - Brasil
Fone: 46 3553.1136

VERDELANDIA

Estamos situados en el Estado de Paraná, en
dos municipios: Espigão Alto del Iguazú
(Matriz) y Guarapuava - Distrito de Palmeirinha
(Filial) con una distancia de 185 kilómetros
entre las fábricas. ¡Agende una visita y venga a
tomar un mate con nosotros!
Un mate sabroso y saludable comienza con la
responsabilidad de elegir una buena yerba
mate para la industrialización.
Nuestra marca busca un producto verde,
siempre vivo y homogéneo, con una
consistencia ligera y suelta, para tener un
sabor siempre inconfundible, manteniendo el
sabor tradicional de un buen mate.
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Efficient Work / Trabajo Eficiente

TRABALHO EFICIENTE
Num local limpo e arejado é onde trabalhamos. Com
máquinas modernas e eficazes, a produtividade só tende
a crescer. Esse processo moderno possibilita rapidez e
qualidade no processo de industrialização da erva-mate.

Um chimarrão gostoso e
saudável começa com a
responsabilidade da escolha de
uma boa erva-mate para
industrialização.
In a clean and airy place. With modern and efficient
machines, productivity only tends to grow. This modern
process, allows for speed and quality in the process of
industrialization of yerba mate.

Trabajamos en un lugar limpio y aireado. Con máquinas
modernas y eficaces, la productividad sólo tiende a crecer.
Este proceso moderno posibilita rapidez y calidad en el
proceso de industrialización de la yerba mate.

VERDELANDIA

Nossa marca preza por um produto verde, sempre vivo
e homogêneo, com uma consistência leve e solta, para
ter um sabor sempre inconfundível, mantendo o sabor
tradicional de um bom chimarrão.
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Vacuum processing / Proceso al vacío

PROCESSO A VÁCUO
O processo a vácuo consiste em preservar o alimento,
aumentando sua rentabilidade. Não há ar dentro da
embalagem, portanto a umidade não afeta o produto,
tendo assim sua validade muito mais prolongada. A
Indústria Ervateira Verdelandia é uma das primeiras
indústrias a trazer esse tipo de empacotamento para o
Paraná. As máquinas possuem uma capacidade de
produção de até 10 pacotes por minuto.
El proceso al vacío consiste en preservar el alimento, aumentando su
rentabilidad. No hay aire dentro del embalaje, por lo tanto la humedad no
afecta al producto, que por eso tiene un plazo de expiración mucho más
prolongado. La Indústria Evateira Verdelandia es una de las primeras
industrias que cuenta con ese tipo de embalaje en Paraná. Las máquinas
tienen una capacidad máxima de producción de 10 paquetes por minuto.

VERDELANDIA

Vacuum processing consists of preserving food products, thus increasing
their profitability. All the air is removed from the package, therefore
preventing humidity from affecting the product, significantly extending its
validity period. Ervateira Verdelandia industry was one of the first
companies to implement this kind of packaging in Paraná state. Its
machinery delivers a production capacity of 10 packages per minute.
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VERDELANDIA

NOSSOS PRODUTOS
Our products
Nuestros Productos
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First brand of Indústria
Verdelandia, which has a
distinctive flavor to this
day.

Verdelandia Range / Línea Verdelandia

LINHA VERDELANDIA
Primeira marca da Indústria Verdelandia, possui um
sabor inconfundível até os dias de hoje.

La primera marca de la
industria Verdelandia, tiene
un sabor inconfundible
hasta los días de hoy.

TRADICIONAL
Traditional / Tradicional
Erva-mate selecionada, retirada de uma região com os
melhores ervais nativos do Brasil, em Guarapuava, no estado
do Paraná. A Erva-Mate Verdelandia é ideal para quem gosta de
apreciar um chimarrão suave e com o sabor de amizade!
Disponível em embalagem de papel de 1kg e a vácuo de 1kg
e 500g.
Top-grade mate herb is harvested in a region with the best indigenous herbals
in Brazil, namely Guarapuava, in the state of Paraná. The Verdelandia Maté Herb
is the ideal choice for whoever enjoys a soft chimarrão (South America
caffeine-rich induced beverage) with a taste of friendship!
Available in 1kg paper bag and vacuum-packed, 1 and 1/2 kg.

VERDELANDIA

Yerba mate seleccionada, extraída de una región con los mejores yerbales
nativos de Brasil, en Guarapuava, en el estado de Paraná. La Yerba Mate
Verdelandia es ideal para aquellas personas a las que les gusta disfrutar de un
mate suave y con el sabor de la amistad
Disponible en embalaje de papel de 1kg y a vacío de 1kg y de 500g.
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Premium / Premium

PREMIUM
Ideal para apreciadores de um chimarrão mais
encorpado, produzida com ervais nativos, a linha
PREMIUM possui uma embalagem desenvolvida
especialmente para uma melhor conservação do
produto. Sua embalagem à vácuo possui durabilidade de
até um ano se mantê-la
fechada. A Erva-Mate contida
nesse pacote é apenas erva
colhida na época da safra,
totalmente
selecionada,
portanto não é necessária a
adição de açúcar. Disponível
nas versões Tradicional (1kg) e
Grossa (1kg).

Ideal for full-bodied mate lovers, produced with native
herbs, the PREMIUM line has a packaging specially
developed for better product conservation. Its
vacuum packaging has a durability of up to one year if
kept closed. The Yerba Mate contained in this package
is only herb harvested at the time of the harvest, fully
selected, so there is no need to add sugar. Available in
Traditional (1kg) and Coarse (1kg) versions.

VERDELANDIA

Ideal para los amantes de un auténtico mate con más
cuerpo, producido con hierbas nativas, la línea
PREMIUM tiene un envase desarrollado especialmente
para una mejor conservación del producto. Su envase
al vacío tiene una durabilidad de hasta un año si la
mantiene cerrada. La Yerba-Mate contenida en este
paquete es sólo yerba recogida en la época de la
cosecha, totalmente seleccionada, por lo que no es
necesaria la adición de azúcar. Disponible en las
versiones Tradicional (1kg) y Gruesa (1kg).
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Quero-Quero Range / Línea Quero-Quero

LINHA QUERO-QUERO
Segunda marca criada pela Indústria Verdelandia.
Combinação perfeita de um produto homogêneo e de
sabor incomparável.
Second range created for Indústria Verdelandia. Perfect combination of
a homogeneous product and taste like no other.
Segunda marca creada por la industria Verdelandia. Combinación
perfecta de un producto homogéneo y de sabor incomparable.

VERDELANDIA

Dentro do pacote da erva-mate Quero-Quero, você vai
encontrar uma erva-mate de cor verde viva, saborosa e
suave. Ervais nativos garantem a qualidade já comprovada
por consumidores de todo Brasil. Produto disponível em
embalagem de papel de 1kg. E também disponível na
versão a vácuo em embalagens de 500g e 1kg.
Within the Quero-Quero Yerba Mate
package, you’ll find a bright, flavorful,
smooth green yerba mate. Native herbs
guarantee the quality already proven by
consumers all over Brazil. Product
available in 1kg paper packaging. And also
available in the vacuum version in packs
of 500g and 1kg.
Dentro del paquete de la yerba mate
Quero-Quero, usted encontrará una
yerba mate de color verde vivo, sabroso y
suave. Las hierbas nativas garantizan la
calidad
ya
comprobada
por
consumidores de todo Brasil. Producto
disponible en envase de papel de 1kg. Y
también disponible en la versión al vacío
en envases de 500g y 1kg.
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Quero-Quero Range / Línea Quero-Quero

LINHA QUERO-QUERO
GROSSA
Coarse / Gruesa
A
erva-mate
Quero-Quero
Grossa
contém
características especiais, para um mercado diferenciado,
com uma erva-mate mais descansada, mais grossa e um
sabor mais encorpado. Disponível em embalagem de 1kg.

Quero-Quero Coarse yerba mate
contains special characteristics for a
differentiated market, with a more
matured mate, thicker and a fuller
flavor. Available in pack of 1kg.

VERDELANDIA

La yerba-mate Quero-Quero Gruesa
contiene características especiales,
para un mercado diferenciado, con
una yerba mate más descansada, más
gruesa y un sabor con más cuerpo.
Disponible en envases de 1kg.

TIPO CASEIRO
Homemade Type | Tipo Casero
A erva-mate Quero-Quero Caseiro tem as mesmas características da
erva mate Quero-Quero Tradicional, mas com a embalagem
transparente para que no ato da compra o cliente comprove a
qualidade e a cor do produto. Disponível em embalagem de 1kg.

Quero-Quero Homemade yerba mate has the same
characteristics as Quero-Quero yerba mate, but
with transparent packaging so that the client can
check the quality and color of the product at the
time of purchase. Available in pack of 1kg.
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La yerba mate Quero-Quero Casera tiene las
mismas características de la yerba mate
Quero-Quero Tradicional, pero con un envase
transparente de manera que al momento de la
compra el cliente pueda comprobar la calidad y el
color del producto. Disponible en envases de 1kg.

Quero-Quero Range / Línea Quero-Quero

LINHA QUERO-QUERO
TIPO AMARELA
Yellow Type / Tipo Amarillo
A erva-Mate Quero-Quero Amarela contém erva mate
com padrão de moagem um pouco mais grossa do que
a Quero-Quero tradicional. Ela atende consumidores
que procuram uma erva descansada, amarela e de
sabor marcante. Disponível em embalagem de 1kg.

La Yerba-Mate Quero-Quero Amarilla contiene yerba mate con
patrón de molienda un poco más gruesa que la Quero-Quero
tradicional. Esta está enfocada a consumidores que buscan una yerba
descansada, amarilla y de sabor marcado. Disponible en envases de
1kg.
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The Quero-Quero Yellow yerba mate contains a slightly coarser
grinding yerba mate than the traditional Quero-Quero. It caters to
consumers that looks for a rested, yellow and striking flavor. Available
in pack of 1kg.

Range Nosso Matte / Línea Nosso Matte

LINHA NOSSO MATTE
Em uma opção mais econômica e com procedência
cultivada, a erva-mate Nosso Matte contém adição de
açúcar na sua industrialização. Comercializada em
embalagens de 1kg.

A linha Erva Mate Nosso Matte é o
mais recente lançamento de
nossa Indústria.

The newest release on our industry is
the Yerba Mate range Nosso Matte.

En una opción más económica y con procedencia cultivada, la yerba mate
Nosso Matte contiene adición de azúcar en su industrialización.
Comercializada en envases de 1kg.

La línea Yerba Mate Nosso Matte es el
último lanzamiento de nuestra industria.

VERDELANDIA

In a more economical option and with cultivated origin, the YERBA MATE
Nosso Matte contains addition of sugar in its industrialization. Sold in
packs of 1kg.
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Tereré Range / Línea Tereré

LINHA TERERÉ
Tereré
Tereré / Tereré
O sabor do mate verde aliado aos
sabores: menta e limão, abacaxi, ice,
limão, energético, hortelã com boldo,
pura folha e extra forte fazem do nosso
preparo para tererê um sucesso por onde
passa!

The taste of the green mate combined with flavors
such as: mint and lemon, pineapple, ice, lemon,
energy, boldo with mint and pure leaf make our
tererê preparation a success wherever it goes!

VERDELANDIA

El sabor del mate verde aliado a los sabores: menta y
limón, piña, ice, limón, energético, hierbabuena con
boldo y pura hoja hacen de nuestra preparación
para tererê un ¡éxito por donde pasa!

LIMÃO

Lemon / Limón
NATURAL

HORTELÃ COM BOLDO

Mint with Boldo /
Hierbabuena con Boldo

Natural / Natural

MENTA E LIMÃO

ICE

Mint & Lime | Menta y Limón

Ice / Ice
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Tereré Line / Línea Tereré

VERDELANDIA

LINHA TERERÉ

MENTA E LIMÃO

Mint and Lemon /
Menta y Limon

CEREJA ICE

Cereja ice / Cereja ice
ENERGÉTICO

Energy / Energético

A linha de Tereré Verdelandia é comercializada
em 10 sabores. São eles: menta e limão,
abacaxi, ice, cereja ice, limão, energético,
hortelã com boldo, natural , extra forte, pura
folha. A embalagem plástica lacrada é
oferecida em 500g, com caixa em papelão
para proteção e melhor armazenamento.
Tereré Quero-Quero em 500g e 1kg sabor
natural em pacote plástico.
The Verdelandia Tereré Line is commercialized in 10
different flavors. These flavors are the following:
lemon-mint, pineapple, ice, cherry ice, lime, power drink,
mint-boldo, natural, extra stiff, pure leaf. A sealed plastic
package is available in a 500g cardboard-enclosed box for
greater protection and enhanced storage.
Natural-flavored Tereré Quero-Quero comes in 500g and
1 kg plastic packaging
La línea de Tereré Verdelandia se comercializa en 10
sabores. Son los siguientes: menta y limón, piña, ice,
cereza ice, limón, energético, menta con boldo,
natural, extra fuerte, pura hoja. El embalaje plástico
sellado se ofrece con 500g, con caja de cartón para
protección y mejor almacenamiento.
Tereré Quero-Quero en 500g y 1kg sabor natural en
embalaje plástico.

Tereré Quero-Quero 500g

Tereré Quero-Quero 1kg
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Tereré Range / Línea Tereré

LINHA TERERÉ

PURA FOLHA PREMIUM
Pure Premium Leaf / Pura Hoja Premium

VERDELANDIA

EXTRA FORTE
Extra Strong / Extra Fuerte
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MISSÃO
O que é: A missão é o papel desempenhado pela empresa em seu negócio. É
atemporal e representa o desejo maior da empresa. É a comunicação da natureza e
da essência da empresa para dentro e para fora dela.
Missão da Verdelandia: Produzir bebidas naturais com excelência e sustentabilidade.

VERDELANDIA

A Verdelandia acredita que produz muito mais do que erva mate, produz bebidas
naturais, que é o desejo do consumidor. A atuação futura se dará em torno do
negócio bebida à base de produto natural, abrindo novos mercados inúmeros
produtos, gerando uma perspectiva de crescimento ainda maior.
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VISÃO
O que é: A Visão é o caminho que a empresa
escolhe para cumprir sua missão, ou seja, a
tarefa a ser desempenhada para se chegar à
missão. Na Visão fica explícito o desafio e a
inspiração da empresa para alcançar seus
objetivos e também a projeção de
oportunidades futuras.
Visão 2020:Ser uma Empresa Certificada com
o Selo Alimentos do Paraná.

VERDELANDIA

O Selo Alimentos do Paraná foi criado pelo
SEBRAE. Para conquistá-lo, a empresa deve
respeitar diversos requisitos de qualidade,
boas práticas de fabricação e de gestão. Por
isso, a Verdelandia acredita que este selo
agregará muito valor a instituição e aos
produtos em si, gerando maior visibilidade no
cenário nacional e até internacional, tornando
a empresa reconhecida pela qualidade e
segurança alimentar, ou seja, ser referência no
setor.
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VALORES
O que são:
Os Valores são os princípios imutáveis ao
longo do tempo. É a base da cultura da empresa. A
adesão dos valores é parte relevante da avaliação de
desempenho dos integrantes do processo,
garantindo que a pessoa continue na empresa. Os
Valores definem um código do que é um
comportamento aceitável ou inaceitável.
Valores:
Respeito: O respeito aqui referido, é
abrangente em todas as esferas do trabalho e da
vida de todos os colaboradores. Respeito aos
colegas de trabalho de uma forma geral, à opinião
política, religiosa, cor de pele, opiniões divergentes
enfim, o respeito deve ser observado de forma geral.

Responsabilidade:
Agir com responsabilidade significa
ter consciência das consequências de tudo o
que fazemos, e assumir nossos atos em todas
as esferas da vida, dentro e também fora da
empresa. Ser uma pessoa responsável significa
ser maduro e autoconfiante.
Ética e respeito às Leis:
É fundamental termos ética em todas
as nossas relações e ações, respeitar as leis é o
mínimo que podemos fazer para seguirmos com
seriedade e perpetuar nossa empresa.
Desenvolvimento Pessoal:
A Verdelandia acredita que o maior
patrimônio de uma empresa são as pessoas, por
isso, preza pelo desenvolvimento pessoal,
apoiando ações que façam com que os
colaboradores cresçam como profissionais e
como pessoas.
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VERDELANDIA

Honestidade:
Ser honesto para a Verdelandia
significa agir de forma transparente em todos os
sentidos, desde a seriedade nas relações e no
trabalho, até expressar sua opinião sobre as coisas,
sendo verdadeiro e sincero.

FUTURO
Nosso
objetivo
é
aproximar cada vez mais
os setores da empresa
convergindo para um
único objetivo. Como
ações, teremos reuniões
periódicas para que todos
possam
participar
ativamente das decisões e
possamos aprender uns
com
os
outros,
procurando sempre a
excelência
no
nosso
negócio.
Desejamos
que
você
cresça junto conosco!
Vamos nos superar dia a
dia, buscando a evolução
constante.
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LOCALIZAÇÃO
Matriz:
Rua Nicarágua, 590 - Bairro Centro
Espigão Alto do Iguaçu - Paraná - Brasil
46 3553 1136

Filial:
BR 466, km15 - Palmeirinha
Guarapuava - Paraná - Brasil
42 3663 1272

Headquarter:
Rua Nicarágua, 590 - Bairro Centro
Espigão Alto do Iguaçu - Paraná - Brasil
+55 46 3553 1136

Branch:
BR 466, km15 - Palmeirinha
Guarapuava - Paraná - Brasil
+55 42 3663 1272

Matriz:
Rua Nicarágua, 590 - Barrio Centro
Espigão Alto do Iguaçu - Paraná - Brasil
+55 46 3553 1136

Filial:
BR 466, km15 - Palmeirinha
Guarapuava - Paraná - Brasil
+55 42 3663 1272

sac@verdelandia.ind.br
comercial@verdelandia.ind.br
www.verdelandia.ind.br

