
SAUDÁVEL
E SABOROSA



A PIONEIRA EM
MASSAS À BASE 
DE MILHO NÃO 
TRANSGÊNICO

NO BRASIL! 



UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA 

A Tivva é uma marca pioneira no segmento de alimentos 

sem glúten e feitos à base de milho não transgênico. 

Especialista em massas, a Tivva trouxe para o mercado 

brasileiro a visão de que o macarrão é para todos e é 

possível consumir uma massa sem glúten, nutritiva e muito 

saborosa. 

Em seu portfólio a Tivva já teve sabores de massas variados, 

como Penne de Milho com Semente de Chia, Fusilli de Milho 

com Tomate e até uma linha de massas Kids, além de 

produtos de outras categorias como cerveja sem glúten à 

base de milho. 



2012 -
Lançamento Tivva

2013 – Fusilli de 
tomate

2015 - Lançamento 
cerveja

2019 – Tivva + Grupo 
Monama

2020 – Tivva + Enova

2015 - Lançamento 
linha kids:



MISSÃO
Oferecer massas sem glúten com sabor e qualidade 

diferenciada para fazer parte do dia a dia do consumidor 

brasileiro. Independente se ele tem alguma intolerância, ou 

apenas busca se alimentar de forma mais saudável. 

VISÃO

Ser a referência no segmento de massas sem glúten no Brasil e 

sempre oferecer produtos de qualidade e sabor, que façam parte 

da rotina diária do consumidor.

POSICIONAMENTO
A Tivva é a marca pioneira em massas sem glúten feita à base 

de milho não transgênico, sem traços de leite e sem nenhum 

aditivo, feitas com no máximo 2 ingredientes. Com qualidade 

e sabor incomparáveis, as Massas Tivva são democráticas e se 

encaixam perfeitamente no dia a dia do brasileiro.



Nós acreditamos que comer é um ato social e que uma 

das comidas que mais simbolizam o almoço em família 

é a boa e velha macarronada de Domingo. 

O macarrão é para todos, e por isso oferecemos uma 

linha de massas sem glúten, sem traços de leite e 

veganas, além de gostosas e nutritivas. 

Tudo isso para fazer parte do dia a dia dos brasileiros, 

independente da sua necessidade ou gosto. O 

importante é poder compartilhar momentos especiais, 

gostosos e acompanhado de uma boa Massa Tivva, 

ao lado de quem você ama.  

BENEFÍCIOS EMOCIONAIS



A Tivva oferece massas sem glúten, sem traços 

de leite, feitas à base de milho não transgênico 

e com no máximo 2 ingredientes. Nutritiva e 

saborosa, perfeita para quem é intolerante ao 

glúten, ou para quem busca se alimentar de 

maneira mais saudável. 

BENEFÍCIOS FUNCIONAIS



Oferecer fórmulas com ingredientes 

melhores para o consumidor

ou fortificar receitas com fibras e proteínas 

pode ajudar a aumentar o

consumo na categoria.

Isso será especialmente atraente para aqueles 

que prezam pela saúde ou tentam limitar a 

ingestão de carboidratos refinados.²

ESCOLHAS + SAUDÁVEIS

69%
dos consumidores da categoria se interessam 

por opções de massas mais saudáveis. 

AUMENTO DE CONSUMO 
DE GRÃOS INTEGRAIS

47%
dos brasileiros gostariam de incluir 

mais grãos integrais na sua dieta. 

OPORTUNIDADES

FALTA DE OPÇÕES
SAUDÁVEIS NO MERCADO

DE MASSAS 

14%
do total de lançamentos de massas na 

América Latina foram integrais em 2019¹

Fote: ¹Mintel GNPD / ²De acordo com Mintel, A Year of 

Ynnovation in Pasta, Rice e Noodles  – 2019 

Isso reflete uma oportunidade

de expandir as ofertas de

produtos com grãos integrais, 

especialmente porque a 

América Latina fica atrás de 

outras regiões globais
(Europa 58% do NPD, 

América do Norte 17% do NPD).



PIONEIRA NO
MERCADO DE

PRODUTOS
SEM GLÚTEN.



POTENCIAL DE CRESCIMENTO NO 
MERCADO BRASILEIRO DE MASSAS

O setor de massas alimentícias registrou um 

aumento de 6,6% em faturamento e 1,04% 

em relação ao volume de vendas de 2018, 

atingindo o consumo de 1,2 milhões 
de toneladas em 2019. 

ABIMAPI - Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados

MERCADO DE
MASSAS



MERCADO DE
PRODUTOS SAUDÁVEIS

Fonte: Estadão | Euromonitor | RG Nutri | *Dados Grand View Research.

O Brasil é considerado o 

4º país no mundo
em venda de alimentos saudáveis 

movimentando em média US$ 35 bi a.a.

O segmento de alimentação saudável 

movimentou no mercado mundial em 

2019 US$ 446 bi e tem crescido 1,8% a.a.



MERCADO DE
PRODUTOS SEM GLÚTEN

Fonte: Estadão | Euromonitor | RG Nutri | *Dados Grand View Research.

OS ALIMENTOS SEM GLÚTEN ESTÃO ENTRE 
AS 4 CATEGORIAS MAIS PROCURADAS NO 
SEGMENTO DE SAUDÁVEIS, JUNTO COM 
ALIMENTOS INTEGRAIS, SEM AÇÚCAR E SEM 
LACTOSE.

O mercado Global de Alimentos Glúten Free tem um 

valor mundial estimado em US$ 21 bilhões.

Entre 2019 e 2022 a previsão de crescimento do 

mercado de produtos sem glúten é de 35%.

Marcas e produtos sem glúten chegam a crescer 

no Brasil até 200%.



ABIMAPI - Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados

O mercado de massas sem glúten no 

Brasil está em constante crescente. 

Apesar de ainda ser dominado por marcas 

de nicho e com alto valor agregado. 

O consumidor brasileiro busca por 

opções mais nutritivas para a sua 

alimentação do dia a dia, e afirma estar 

disposto a fazer ¨trocas¨ saudáveis dentro 

do seu padrão de consumo. 

MERCADO DE
MASSAS SEM GLÚTEN



4 SABORES DELICIOSOS E NUTRITIVOS

MAIS SAUDÁVEL, NUTRITIVA, RICA EM FIBRAS E VITAMINAS.



Fortalece o sistema imunológico
Rico em carotenóides e vitaminas que estimulam o 

fortalecimento da imunidade. 

Rico em fibras 
Proporciona saciedade e bom funcionamento do intestino. 

Antioxidantes 
Previne doenças crônicas e ajuda na saúde do coração. 

Fonte de energia 
Rico em carboidratos complexos. 

Faz bem para a visão 
Rico em antioxidante e betacaroteno.

Previne a anemia
Fonte de ferro e zinco. 

Ajuda na qualidade do sono
O milho é fonte de magnésio, que ajuda no processo de 

relaxamento do nosso corpo e na prevenção de insônia. 

BENEFÍCIOS
DO MILHO



PRÁTICA, 
SAUDÁVEL E PRONTA 
EM 5 MINUTOS! 

Cozinha MAIS rápido. Apenas 5 min. 

Adere bem aos molhos. 

Textura leve e macia. 

Modo de Preparo: 
Ferva 1L de água para cada 100g de Massa Tivva, 

adicione um fio de azeite e cozinhe por aprox. 5 min. 

Em seguida escorra a água imediatamente para 

interromper o cozimento e junte ao molho de 

preferência. 

Alimenta MAIS com MENOS quantidade!



PORQUE PREFERIR MASSAS À BASE DE MILHO?

277 Kcal

Zero glúten

Zero 
Lactose

2,2g Fibra

Zero Sódio

168mg de 
Fósforo

0,88mg de 
Ferro

0,58g de 
Zinco

BASE DE MILHO

Zero 
Lactose

0g Fibra

4mg Sódio

BASE DE ARROZ

Pode Conter 
Lactose

2,7g Fibra

14g Sódio

BASE DE TRIGO

Zero glúten
Pode conter 

glúten

290 Kcal283 Kcal 28mg de 
Fósforo

0,20mg de 
Ferro

0,35g de 
Zinco

86mg de 
Fósforo

0,80mg de 
Ferro

0,81g de 
Zinco

As massas a base de farinha de milho são mais nutritivas e trazem MAIS FIBRAS para as refeições.

A farinha de milho dá à massa Tivva a mesma cor e textura das massas com farinha à base de trigo, 
com mais benefícios para a saúde. Além disso, a massa à base de milho tem um sabor super neutro e leve, 

ideal para quem está começando a fazer trocas saudáveis no dia a dia.



O QUE DIZEM AS
NUTRICIONISTAS:

https://saude.abril.com.br/alimentacao/farinhas-de-trigo-aveia-e-milho-em-qual-voce-deve-apostar/



MASSAS 
FEITAS COM 

NO MÁXIMO 2 
INGREDIENTES.



O PENNE é um tipo de massa curta em forma de 

cânula de pena (canudo), pensada para trazer leveza 

e indulgência para a sua receita. A ideia principal do 

Penne é que o molho envolva e preencha totalmente a 

massa, como se fosse uma forma de recheio. 

COMBINA COM QUAL MOLHO?

O formato da massa penne é ideal 

para combinar com molhos cremosos

e mais leves, que possam envolver 

a massa por inteiro. 

DICA: Experimente preparar saladas com o Penne Tivva, fica 

leve, deliciosa e super saudável. É a opção perfeita para o verão!

O PENNE ESTÁ ENTRE AS MASSAS MAIS CONSUMIDAS DO BRASIL! 

SUGESTÃO: 

- Ao sugo

- Bechamel

- Quatro queijos

- Pomodoro



Original Linhaça 
Dourada

PENNE

Ref.: 220479 Ref.: 220481 500g
por 

unidade

12
meses de
validade

90
caixas 

por palete

1.260
caixas 

por truck

10
unidades
por caixa

2.340
caixas

por carreta

Feito com no máximo 2 ingredientes

Feito à base de milho.

Com ingredientes NÃO transgênicos.

ZERO Glúten. 

ZERO Lactose.

SEM Açúcar.

ZERO Sódio.  

SEM Aditivos.

Processos tecnológicos de produção. 

Rico em vitaminas, fibras e minerais. 

Ajuda na saúde do coração. 

Produto vegano.

Rico em proteínas vegetais. 

Para toda família. 

Informações adicionais:

2



O FUSILLI, também conhecido popularmente como 

macarrão parafuso, é uma massa curta com curvas 

para que o molho possa envolver todo o macarrão, 

oferecendo uma massa suculenta e repleta de sabor. 

COMBINA COM QUAL MOLHO?

O formato de massa Fusilli adere bem aos 

molhos em geral, mas é ideal para combinar 

com molhos encorpados e com pedaços, 

que envolvam ou se prendam à massa.

DICA: Experimente preparar o Fusilli gratinado ao forno. 

Fica delicioso e é uma ótima opção para variar nas receitas. 

O FUSILLI É O FORMATO DE MASSA PREFERIDO DAS CRIANÇAS.

SUGESTÃO: 

- Bolonhesa

- Bechamel

- Pesto

- Funghi



Original Quinoa

500g
por 

unidade

12
meses de
validade

90
caixas 

por palete

1.260
caixas 

por truck

10
unidades
por caixa

2.340
caixas

por carreta

Ref.: 220483 Ref.: 220485

Feito com no máximo 2 ingredientes.

Feito à base de milho.

Com ingredientes NÃO transgênicos.

ZERO Glúten. 

ZERO Lactose.

SEM Açúcar.

ZERO Sódio.  

SEM Aditivos.

Processos tecnológicos de produção. 

Rico em vitaminas, fibras e minerais. 

Ajuda na saúde do coração. 

Produto vegano.

Rico em proteínas vegetais. 

Para toda família. 

Informações adicionais:

2

FUSILLI



POSICIONAMENTO DE PREÇO 

MASSAS TIVVA
Preço sugerido R$ 9,90

MASSA MOSMANN
R$ 14,90 

MASSA DE GRÃO DE 
BICO 

CERES BRASIL
R$ 19,00 

SPAGHETTI NATURAL LIFE
R$ 15,00

BARILLA SEM GLÚTEN
R$ 19,90 

MASSA FIT FOOD
R$ 18,90 

PENNE SCHAR
R$ 13,90 

MASSA URBANO
R$ 5,35 

PENNE CASARÃO
R$ 9,50 

Preço competitivo de mercado!



MAIS SAUDÁVEL, NUTRITIVA, RICA EM FIBRAS E VITAMINAS.


