
Fundada há 80 anos em Bruxelas, na Bélgica, a Godiva 
Chocolatier comercializa sua linha de chocolates “de 
luxo” em mais de 80 países. Fabricados com o mais 
sofisticado chocolate e ingredientes de altíssima qualidade, 
os chocolates Godiva estão disponíveis nas lojas mais 
renomadas do mundo, desde a Wanamaker’s, no estado 
americano da Filadélfia, até a Loja de Departamento 
Nihonbashi Mitsukoshi no centro de Tóquio, Japão.  

A Godiva emprega os processos de banho e moldagem em 
fôrmas na fabricação dos diversos tamanhos e formatos 
de chocolates, sendo o último utilizado amplamente na 
Europa. Assim como em muitos processos de fabricação 
chocolate, o produto é envolvido em papel alumínio, 
devido à sua aparência decorativa/luxuosa e facilidade 
de adaptação a formatos diversos. No entanto, isso 
dificulta o reprocessamento do produto, uma vez que a 
embalagem deve ser totalmente removida previamente, 
resultando muitas vezes na contaminação do chocolate 
por pedaços de papel alumínio. Visando evitar esse tipo 
de contaminação por corpos estranhos no processo de 
moldagem, a Godiva conta com duas grandes unidades 
de peneiramento instaladas imediatamente antes dos 
contêineres de chocolate, que representam o último 
estágio antes da aplicação do chocolate às fôrmas. Apesar 
de sua alta eficiência, os detectores de metal indicavam 
frequentemente pequenos fragmentos que passavam pelas 
unidades, levando a um custoso retrabalho. Com o aumento 
de sua popularidade e da demanda por seus chocolates, 
a Godiva notou que era necessário revisar seu processo, a 
fim de atingir tolerância zero à contaminação, aumentando, 
assim, a eficiência da produção.

Na fase inicial do projeto, a Godiva identificou duas áreas 
onde corpos estranhos poderiam contaminar o chocolate. 
Primeiro, a partir do chocolate reprocessado, à medida 
em que ele é novamente depositado nos tanques de 
armazenamento e misturado ao chocolate virgem. Segundo, 
devido à natureza do processamento de chocolate, a 
contaminação pode ocorrer durante as longas passagens 
por tubulações e bombas que transportam o produto nesse 
processo. 

Como ponto de partida, a Godiva entrou em contato com 
o seu fornecedor de chocolate, uma vez que todo lote de 
chocolate virgem recebido nas unidades da Godiva possui 
certificação de não contaminação. Isso levou a uma visita a 
uma das unidades para entender como isso era possível.  Os 
sistemas utilizados eram unidades de filtração autolimpantes 
e hermeticamente fechadas da Russell Finex. Peter Van 
Ingelghem, Gerente de Engenharia e Manutenção da Godiva, 
explicou: “Assim que vimos a instalação, ficou claro que 
essa era a solução que procurávamos”. Ele acrescenta: 
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Reduz o envolvimento do operador, o tempo de 
parada e a necessidade de manutenção

Aumenta a qualidade do produto e a satisfação do 
cliente

Oferece tolerância-zero à contaminação de 
produtos

Com a instalação dos filtros autolimpantes Russell Eco Filter®
 e Russell Compact Sieve®, a 

Russell Finex ajudou a Godiva a atingir excelência em qualidade, com a máxima satisfação 
dos clientes em todas as ocasiões.

Para a fabricante de chocolates Godiva, qualidade 
é tudo

Imagem 1. Filtros autolimpantes Russell Eco Filter® instalados na fábrica da Godiva, 

na Bélgica.
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“Com a instalação desses sistemas, nunca houve registro de 
contaminação do chocolate recebido em nossa fábrica”.

Sem hesitar, a Godiva entrou em contato com o escritório de 
vendas da Russell Finex em Mechelen, na Bélgica, para discutir 
o projeto em detalhes. Assim, foi realizada uma avaliação 
detalhada do processo e, combinando a pesquisa da Godiva com 
a experiência da Russell Finex, foi desenvolvido um projeto que 
atendesse a todos os objetivos. 

A solução escolhida foi uma combinação de unidades de 
filtração de líquidos e peneiras vibratórias circulares, cobrindo 
dois pontos críticos de controle no sistema. Com isso, a Godiva 
obteve controle total sobre a contaminação e ainda aumentou a 
flexibilidade de produção necessária para atender à demanda de 
mercado.
   
Foram instalados filtros autolimpantes Russell Eco Filter®, um 
após cada tanque de armazenagem (vide imagem 1). Isso 
levará à remoção de qualquer corpo contaminante de dentro 
dos tanques que possam ter sido introduzidos durante o 
reprocessamento. As unidades foram escolhidas por sua alta 
capacidade de vazão e seu inovador design autolimpante, o 
que significa uma necessidade mínima de intervenção dos 
operadores.

O segundo ponto de controle é logo antes dos contêineres. 
Um conjunto de peneiras Russell Compact Sieve® substituiu 
as duas unidades de peneiramento existentes, operando 
em conjunto com os filtros (vide imagem 2). 
“As peneiras Compact 400 foram escolhidas por se 
adequarem perfeitamente aos nossos processos já 
existentes, sem perda de capacidade de limpeza dos 
tanques”, afirmou Van Ingelghem. 

A instalação proporcionou à Godiva um processo que 
garantiu a eliminação efetiva de contaminação por 
corpos estranhos. “Um recall global é algo impossível 
de quantificar em termos de custos. No entanto, com a 
instalação dos novos sistemas Russell, ficamos tranquilos 
sabendo que os nossos produtos atendem aos mais 
altos níveis de qualidade”. Van Ingelghem conclui: “Na 
realidade, o novo processo tornou nossos detectores de 
metal praticamente desnecessários, já que quase nunca 
ouvimos seu alarme”.

A nova instalação permitiu à Godiva rastreabilidade total 
de qualquer fonte de contaminação. Isso permitiu uma 
melhora nos procedimentos de manutenção, além de 
aumentar a eficiência no reprocessamento. Para o futuro, 
a Godiva reconheceu o apoio que recebeu da Russell 
Finex ao longo do projeto, além do sistema de suporte ao 
cliente da Russell, que garante resposta rápida a eventuais 
necessidades de manutenção. Isso ficou especialmente 
evidente no início do processo, durante a etapa de seleção 
dos tamanhos adequados de tela para o equipamento.

Há mais de 80 anos, a Russell Finex fabrica e fornece 
filtros, peneiras e separadores que visam melhorar 
a qualidade do produto, aumentar a produtividade, 
preservar a integridade dos funcionários e garantir a 
não contaminação de materiais líquidos e em pó. Em 
todo o mundo, a Russell Finex atende diversos setores 
com aplicações para alimentos, produtos farmacêuticos, 
produtos químicos, adesivos, plastisol, tintas, 
revestimentos, pós metálicos e cerâmicas.

Para mais informações, visite www.russellfinex.com/br/

Imagem 2. Russell Compact Sieve® perfeitamente adequados aos contêineres 
de chocolate.
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