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Sobre o prêmio Local.e O Prêmio Local.e valoriza a
inovação das marcas locais! 

A pandemia acelerou as transformações no mercado
e o consumidor já não é mais o mesmo. Diante desse

novo cenário, lançamentos de novos produtos são
essenciais para atender os desejos e as necessidades 

 do consumidor atual. 
 

As pequenas e médias indústrias brasileiras tem se
destacado no quesito inovação, por estarem mais

próximas dos consumidores e por terem maior
agilidade nos seus processos internos.  

 
O Prêmio Local.e busca reconhecer e valorizar o poder

inovador das marcas locais. 



   44%   

Vegano

40%

Sustentável

38%

sem glúten

Lançamentos priorizam produtos veganos,

sustentáveis e indicados para restrições alimentares 

 

inscritos válidos (65) 
75% alimentos

25% bebidas

tendências



Critérios de avaliação

inovação aceitação do mercado potencial de vendas
- O produto traz uma real inovação

para o mercado?
 

 - O produto atende a uma real
demanda do consumidor?

 
 - O produto está alinhado às

tendências atuais do consumidor? 

- Como foi a aceitação do varejo em
relação ao lançamento?

 
- Quais são os varejistas que já

comercializam o produto? 
 

- Caso lançamento recente, qual é a
expectativa em relação à aceitação do

mercado? 

- O produto está bem posicionado vs.
sua categoria? 

 
- Os seus benefícios e diferenciais estão

sendo bem comunicados?
 

 - A empresa está promovendo o
lançamento do produto?

 



Primeiro lugar
 Yamo - Linha de sorvetes saudáveis,

sustentáveis e saborosos

   YAMO é um sorvete feito somente com ingredientes
naturais e saudáveis, sem qualquer conservante,

corante ou aromatizante artificial.
Tem como base leite de inhame e tahine. 

 
   O produto reúne quatro atributos que o diferencia

dos demais: sem origem animal, baixa caloria, feito de
plantas e superfood; entregando uma indulgência

saudável e saborosa.
     



segundo lugar

Be Pop - Linha de Refrigerantes naturais

saudáveis
       Be Pop é um refrigerante 100% natural, sem
açúcares, sem adoçantes, sem conservantes e
com adição de fibras que auxiliam na função

digestivo-intestinal. 
 

   O produto inova ao combinar sabores exóticos,
funcionalidade e saudabilidade.

 
        A BE POP é produzida pela Blondine,

indústria que completou onze anos no mercado,
possuindo mais de 26 produtos em linha.

 



terceiro lugar
Fresco - Requeijão de Aveia

   Requeijão vegetal feito com leite de aveia.
 

O produto é livre de glúten, lactose e demais
alergênicos. Além de viabilizar o consumo de

requeijão para restrições alimentares, também
atende ao público que busca uma alimentação

saudável, menos processada e livre de
ingredientes de origem animal.

     A Fresco surgiu há 5 anos e seus produtos estão
presentes em mais de 15 estados brasileiros,
mantendo ainda uma produção artesanal. 



Finalistas
Mandala Comidas Especiais - Linha de

Refeições Instantâneas Sem Glúten e Sem
Leite

Linha YAMO Kids Picolés SaudÁVEIS



Finalistas
NUU - Linha de Pizzas de

Pão de Queijo
PITADA NATURAL - Caldo de

Legumes da Vovó
PIPÓ - pipoca doce em

parceria com Netflix 



Finalistas

COGumelado - shimeji al mare beg gin - garrafa alumínio refil



Comissão organizadora

Leila Okumura 
Co-fundadora Local.e
Formada em administração na FEA-USP e
com MBA na Vlerick Business School –
Bélgica. Mais de 15 anos de experiência
ajudando grandes empresas como
Unilever e P&G no desenvolvimento de
estratégias de lançamento de novos
produtos no Brasil e na Europa. Foi VP na
Nielsen, liderando a área de BASES
Innovation no Brasil.

JUAN STINGO
Co-fundador Local.e

Formado em administração na
Universidad de Buenos Aires. Mais de 15
anos de experiência em pesquisa de
mercado e estratégias de inovação para o
lançamento de novos produtos de
empresas como Mondelēz e Coca-Cola no
Brasil e na América Latina. Foi Diretor na
Nielsen, liderando contas globais.



Vanessa SandriniVanessa Sandrini Eduardo FinelliEduardo Finelli Gabriela MatosGabriela Matos
Diretora de Novos
Negócios no JHSF 

Diretor de Marca
Própria no GPA

Gerente de Comunicação e
Marketing no Quitanda

Leonardo LimaLeonardo Lima
Diretor Comercial no

Mundo Verde

Leandro OliveiraLeandro Oliveira
Gerente de Inteligência

Comercial no Supermercados
São Vicente

Arnaud DusaintpereArnaud Dusaintpere
Diretor Comercial no

Carrefour Brasil

Renata Constancio CortezRenata Constancio Cortez
Gerente Comercial no

Super Muffato

Comissão julgadora

https://www.linkedin.com/company/jhsf/
https://www.linkedin.com/company/svicente/
https://www.linkedin.com/company/svicente/
https://www.linkedin.com/company/svicente/


Adriana Miyuki KoizumiAdriana Miyuki Koizumi
Comercial  no Hirota

Supermercados

Carlos Eduardo LourençoCarlos Eduardo Lourenço
Diretor Comercial Regional

SP Interior no Carrefour Brasil

Vitoria FalcãoVitoria Falcão  
Nutricionista Clínica no
Instituto Takassi Falcão 

Felix CostaFelix Costa  
Gerente de Gestão de
Categoria no Mambo

 

Riccardo BonuccelliRiccardo Bonuccelli
Gerente Comercial no

Supermercado Zona Sul
 

Comissão julgadora

André PiovesanaAndré Piovesana
Gerente de Estratégias de

Canais e Categorias no Mundo
Verde

https://www.linkedin.com/company/svicente/
https://www.linkedin.com/company/svicente/
https://www.linkedin.com/company/svicente/
https://www.linkedin.com/company/svicente/
https://www.linkedin.com/company/svicente/
https://www.linkedin.com/company/svicente/
https://www.linkedin.com/company/svicente/
https://www.linkedin.com/company/svicente/
https://www.linkedin.com/company/svicente/


Se você é varejista e quer diferenciar o seu portfólio com os ganhadores

do Prêmio Local.e - acesse já a plataforma da Local.e -

www.locale.com.br

 1.

2. 
3. 

ACESSE O SITE DA LOCAL.E
Acesse www.locale.com.br e faça um cadastro 100% gratuito

ENTRE EM CONTATO DIRETO
Entre em contato direto com os fabricantes para uma conversa.

UTILIZE OS FILTROS
Utilize os filtros conhecer outros produtos interessantes para

o seu portfólio



facebook.com/comprelocale

instagram.com/local.e

linkedin.com/company/comprelocale

contato@locale.com.br

http://facebook.com/comprelocale
http://instagram.com/local.e
http://linkedin.com/company/comprelocale
mailto:contato@locale.com.br


realização

www.locale.com.br

APOIO


