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A SABORA ALIMENTOS, empresa instalada na 
cidade de Jacareí/SP, com capital totalmente 

nacional, tem sua composição acionária formada 
por empresários com larga experiência e tradição 

familiar no setor de fabricação de produtos 
alimentícios, conhecidos nacionalmente. A 

Empresa produz Ingredientes inéditos que não 
contém cloreto de sódio e não prejudicam o sabor, 

a aparência e as características dos alimentos, 
desta forma sem similar no mercado nacional e 

internacional . Os Ingredientes poderão 
revolucionar a produção de alimentos 

proporcionando a eles uma significativa redução 
na quantidade de sódio.



Qualidade
A qualidade é tratada como um dos principais 
pontos para a sustentabilidade da Empresa.

Dentro da composição acionária a Empresa conta 
com empresários com larga experiência e tradição 

familiar no setor de fabricação de produtos 
alimentícios, conhecidos nacionalmente. Esta 
experiência inclui exportação para mais de 60 

paises e diversas empresas multinacionais, isto 
automaticamente se traduz na busca de controles 

de qualidade, processo, matéria-prima com 
extrema rigorozidade para garantir a qualidade de 

seus produtos.
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Matéria-prima



MADEIRA POLIGNUM
Produto substituto da madeira natural. Com 

aplicação na construção civil, principalmente em 
decks, ambientes externos, e locais com alta ação do 

tempo e umidade.



Desenvolviment
o

Cerca de 4 anos de pesquisas e viagens a diversos 
países, principalmente Europa e USA, realizando 

parcerias com institutos e Empresas.

No Brasil um de nosso principais parceiros no 
desenvolvimento, e realização de testes é o SENAI.



Composição
Composto feito a base de Fibras 

Naturais e Polimeros (PVC).



Acabamentos
A madeira Polignum pode ser fornecida com diversos 

acabamentos e cores, entre:
Tradicionais cores de madeira

Cores personalizadas como branco, violeta e qualquer 
outra que sua imaginação permitir, podendo ainda 

ser brilhante ou fosca
Acabamentos rústicos, lisos e ásperos



Vantagens
• Mais Durável
• Ecologicamente correto
• Não tem problemas com cupim
• Não precisa de verniz
• Não tem problema com umidade e ação 

do tempo
• Fácil limpeza
• Retardante de chamas
• Pessoas no Brasil estão cada dia mais 

ligadas a sustentabilidade



Objetivo: Contribuir com propostas de Políticas Públicas e Iniciativas 
Privadas para estimular a implantação de Ecossistemas Regionais de 

Inovação, por meio do Empreendedorismo de Base Tecnológica e 
empresas Startups de Classe Mundial
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