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1886

Primeiro uso do nome de Del Monte em um produto alimentar. Del Monte café estréia como uma mistura de

prémio de café embalado para o prestigiado Hotel Del Monte em Monterey, Califórnia.

1892

A Marca Del Monte® é introduzida quando a empresa expandiu seus negócios e selecionou Del Monte como a

marca de sua nova linha de pêssegos em lata.

1909

A Logo Del Monte faz sua primeira aparição em uma etiqueta lata.

1920

Califórnia Corporação de embalagem (Calpak) estabelece especif icações de qualidade rigorosos para sua marca

premium, Del Monte®. Anúncios adiantados garantir aos clientes “Não é um rótulo, mas uma garantia”.

1929

Com os preços caindo e transbordando armazéns, Calpak é forçado a apertar o cinto. Sempre um produto de

qualidade premium, Del Monte® publicidade aproveita as muitas marcas de baixo custo no mercado e se

concentra no valor de qualidade confiável.

1942

Um foco persistente na qualidade ajuda a levantar Calpak fora de um crunch.

1955

Bebida Del Monte® Pineapple Grapefruit é introduzido. Del Monte® Stewed Tomatoes – um novo produto

inspirado na receita da mãe de um empregado – torna-se um clássico instantâneo.
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1967

Muito conhecido por sua marca favorita, Calpak muda seu nome para Del Monte Corporation.

1968

Del Monte Corporation adquire West Indies Tropical Fruit Company de Coral Gables, Florida.

1973

Del Monte Corporação torna-se o primeiro grande processador de alimentos nos Estados Unidos para incluir

rótulos nutricionais sobre os seus produtos.

1979

Acionistas Del Monte Corporação concordar com uma fusão com a RJ Reynolds Industries.

1989

Del Monte Corporação divide em duas entidades separadas; Del Monte Tropical Fruit e Del Monte Foods.

1993

Um novo proprietário do Del Monte Tropical Fruit muda de nome para Fresh Del Monte Produce NV

1996

Fresh Del Monte Produce NV é adquirido por Freshglo Limited, uma empresa baseada em Cayman Island.

- Introduziu a primeira nova variedade de abacaxi em mais de 15 anos, a Del Monte Gold® extra abacaxi doce.

-Começou a expansão do programa de melão.

-Além disso diversif icada capacidade de distribuição através da adição de novos centros de distribuição em

mercados-chave, acrescentando serviços de valor agregado adicionais para os clientes.

1997

Maio de 1997, Freshglo Limited tinha mudado o seu nome para Fresh Del Monte Produce Inc.

Outubro de 1997, Fresh Del Monte Produce Inc. começa a ser negociadas na NYSE sob o símbolo ticker FDP

(FDP).

1998

– Adquiriu várias f iliais da sua empresa-mãe IAT Group Inc., que foram principalmente envolvidos na produção,

transporte, distribuição e comercialização de frutas de época e outros produtos frescos em uma base mundial e

operações realizados no Chile, Estados Unidos, Holanda e Uruguai.

– Início das atividades no Brasil, no Vale do Assu (RN), implantando a primeira fazenda na produção de bananas.

2001

– Expansão de atividades no Brasil em melão e melancias na fazenda Água, município de Quixeré, no Ceará.

2002

Ativos adquiridos da divisão refrigerados do Reino Unido com base Fisher Foods Limited, expandindo o

crescimento na categoria corte fresco.

– Expansão de atividades no Brasil em Abacaxi Del Monte Gold®, na fazenda Ouro Verde, no município de

Limoeiro do Norte, no Ceará.

2003

Adquirida Standard Fruit and Vegetable Co., Inc., um distribuidor com base Dallas de frutas e legumes frescos.

Adquiriu a propriedade de 100% em Envases Industriales de Costa Rica SA (ENVACO).

Adquirida Expans Sp. 2.0.0. um distribuidor de Poland de frutas e legumes frescos.

Adquirida País Melhor Produção, um processador e embalador US East Coast líder.

2004

Adquirida Del Monte Foods Europe, um produtor e distribuidor líder de preparados de frutas, legumes e bebidas

na Europa, África, Oriente Médio e os países anteriormente parte da União Soviética.

2008

Adquiriu o grupo da Costa Rica Caribana, aumentando substancialmente a banana Del Monte® marca e Del Monte

Gold® produção de abacaxi extra doce da América Central.

2013

Adquiriu terras agrícolas de produção, packing houses e equipamentos agrícolas na Flórida e Virgínia.



 

Atualmente no Brasil, atuamos em Limoeiro do Norte – CE e Vale do Assu – RN, com o cultivo de banana, e em

Quixeré – CE, com o cultivo de côco verde.
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