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PURATOS LANÇA NOVA 
FÓRMULA DO TEGRAL DONUT
Com a exclusiva tecnologia Soft’r Melting, a Puratos elaborou a nova 

fórmula do Tegral Donut, uma pré-mistura balanceada, à qual basta adicionar 
água e fermento para obter donuts com maciez prolongada, mais fresquinhos, 
que derretem na boca. Os donuts, quase obrigatórios no mix de produtos do 
consumidor moderno, são elaborados nos formatos de anéis ou rosca (com 
cobertura e confeitos coloridos) e shell (redondo com recheio), os mais apre-
ciados. Segundo a Puratos, no Brasil os sabores preferidos são creme confeiteiro, 
chocolate, brigadeiro, doce de leite, coco e morango. O novo Tegral Donut 
agora vem em caixas com seis pacotes de 2 kg, sendo que cada pacote rende 
60 donuts de 50g. De acordo com a Puratos, o consumidor moderno está mais 
exigente, busca novos sabores, frescor, diferenciação em formatos, exatamente o 
que oferece a nova fórmula do Tegral Donut. Hoje, segundo a Puratos, mais de 
1,8 bilhão de donuts são consumidos no mundo e a tendência de crescimento 
traz essa possibilidade às panifi cadoras brasileiras. 

AJINOMOTO SAI DO MERCADO DE MACARRÃO 
INSTANTÂNEO

A Ajinomoto acabou saindo do mercado de macarrão instantâ-
neo. A empresa japonesa, dona de um faturamento de R$ 2 bilhões 
no país, mantinha desde 1965 uma joint venture com a compatriota 
Nissin no segmento, do qual era líder absoluta, com uma participação 
de 63%, segundo dados da consultoria Nielsen. Meio século depois, 
no entanto, o macarrão fi cou para trás e sumiu do seu portfólio. 
Quando a parceira ofereceu cerca de R$ 1 bilhão pelos 50% que a 
Ajinomoto possuía no negócio, a proposta não demorou a ser aceita. 
Segundo a Ajinomoto, o mercado era bem rentável, mas a empresa 
queria mudar o foco, dando atenção aos seus produtos para tornar 
o nome Ajinomoto mais popular. Um fato que colaborou, e muito, 
para a venda de sua fatia no negócio de macarrão instantâneo foi 
o nome do produto. Apesar da parceria ter durado cinco décadas, 
todos os tipos de miojo levavam o nome da Nissin. O objetivo da 
Ajinomoto, agora, é fortalecer sua marca institucional. A proposta é 

similar à executada por gigantes como a americana Procter & Gamble 
e a britânica Unilever e, mais recentemente, a francesa Saint-Gobain: 
marcas fortes abrigadas sob o guarda-chuva de uma empresa com 
imagem ainda mais resiliente. No Brasil, a estratégia é priorizar 
condimentos mais sofi sticados e que facilitem a vida dos consumi-
dores do chamado mercado gourmet, um fi lão que tem se mostrado 
promissor para a Ajinomoto. Enquanto o setor cresceu 10%, no ano 
passado, de acordo com a Nielsen, a empresa aumentou em 15% 
suas vendas. Para continuar nesse ritmo, estão sendo investidos 
R$ 330 milhões durante o triênio 2014/2016, principalmente na criação 
de novos produtos. Para este ano, a principal aposta é a linha Satis, 
especializada em temperos de pratos específi cos, como almôndegas, 
gratinados, frango xadrez e frango à milanesa. No cenário global, a 
empresa se prepara para novas aquisições. A Ajinomoto irá investir 
US$ 1,7 bilhão em fusões e aquisições até o fi m do ano fi scal de 2016. 
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SELMI APRESENTA NOVO SITE 
INSTITUCIONAL

VOGLER ENTRE AS EMPRESAS 
QUE MAIS CRESCEM NO BRASIL

Comprometimento e responsabilidade colocaram a Vogler mais uma vez 
na lista de empresas em crescimento continuo, apontada na pesquisa das 
200 PMEs que Mais Crescem no Brasil, realizada pela Deloitte e a Exame. 
A Vogler aparece na pesquisa pela quinta vez e este ano está colocada no 
1020 lugar. Este resultado refl ete a qualidade de trabalho de sua equipe e 
de seus produtos.

granotec.com.br | 41 3027 7722

TEMOS TODAS
AS PEÇAS PARA 
MULTIPLICAR 
CONHECIMENTO 
E TRANSFORMAR 
SEUS PRODUTOS.

De olho no futuro, a Granotec/Granolab 
aplica seu conhecimento em 
biotecnologia e nutrição para oferecer 
ingredientes e serviços (análises 
laboratoriais, venda e assistência técnica 
de equipamentos e treinamentos) com 
excelência para a indústria de alimentos. 
Inovadora em sua essência, está sempre 
atenta às tendências e leva as melhores 
inovações aos seus clientes.

Com layout mais moderno e 
interativo, o novo site da Selmi apre-
senta formato que valoriza ainda 
mais as marcas da empresa - Renata 
e Galo -, com ferramentas que le-
vam o consumidor diretamente ao 
que ele procura, como produtos 
divididos por marcas e categorias, 
informações institucionais e recei-
tas doces e salgadas. Além disso, o 
portal traz a TV Selmi, que publicará 
conteúdos diferenciados, como 
comerciais de produtos da empresa 
e vídeos institucionais. A plataforma 
foi pensada na conectividade com o 

consumidor, na facilidade de busca e de visualização das imagens e informações em 
todos os dispositivos, como celulares e tablets. Essa é mais uma aposta da empresa 
que, nos últimos anos, tem investido em sistemas modernos, tanto na produção de 
seus produtos quanto em ferramentas de última geração que dialoguem de maneira 
simples e objetiva com seus consumidores e colaboradores. O novo ambiente virtual 
da empresa foi idealizado de maneira completamente interativa, com ferramentas 
de fácil entendimento e navegação, além de layout mais clean e atrativo. 

São mais de 128 anos de tradição, conquistando a preferência do consumidor 
com diversos tipos de massas, farinhas especiais, biscoitos, bolos, bolinhos, mistura 
para bolos, além de azeite, queijo ralado e café, por meio das marcas Renata e Galo. 
A receita é de sucesso: matérias-primas selecionadas, estrutura humana competente, 
tecnologia de ponta e controle rigoroso. O resultado é a produção de centenas de 
toneladas de macarrão por dia, sempre mantendo a receita da legítima massa italia-
na, que era seguida por Adolfo Selmi, o fundador da empresa, em 1887. A empresa 
possui hoje modernas fábricas em Sumaré, SP, e Rolândia, PR, além de maquinário 
e engenharia de produção de primeiro mundo, com a capacidade de expandir sua 
estrutura física, sem interromper a produção. 
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JBS PLANEJA GANHAR 
FORÇA NA EUROPA

À espera da conclusão das aquisições da irlandesa Moy Park e 
dos ativos de carne suína da Cargill nos Estados Unidos, a JBS já se 
prepara para um novo salto no tabuleiro global de carnes e alimentos 
processados. Líder na produção mundial de proteína animal, com 
presença marcante nas Américas e na Oceania, a empresa vislumbra 
ser igualmente relevante também na Europa, e mais adiante, na Ásia. A 
estrutura para esse novo avanço começou a tomar forma na quando a 
empresa anunciou a criação de dois cargos em âmbito global: a presi-
dência de operações e a presidência de marketing e inovação. E, como 
é praxe na história da JBS, o crescimento deve se dar notadamente via 
aquisições. Desta vez, o objetivo é avançar nas áreas de frango e suíno e, 
sobretudo, com alimentos processados à base de carnes e com marca. 

Com a aquisição da Moy Park da brasileira Marfrig, a JBS terá a 
“base” que precisava para crescer na Europa. Na avaliação da JBS, 
para estruturar a plataforma de produção na comunidade europeia, 
era essencial contar com operação no Reino Unido ou na Alemanha, 
dada a melhor perspectiva desses países. Com a Moy Park, o Reino 
Unido foi o escolhido. Do Reino Unido, a JBS pretende irradiar sua 
presença na Europa e há diversas oportunidades de aquisição no setor 
de alimentos processados em países como a própria França, Itália e 
Espanha, segundo a JBS, descartando os países do Leste Europeu. No 
horizonte de médio prazo da JBS, também está a produção de carne 
suína na Europa. No negócio de carne bovina, segmento de origem 
da JBS, a empresa já está onde pretendia: América do Norte, América 
do Sul e Oceania. Nessas regiões estão os três maiores exportadores 
de carne bovina do mundo, ou seja, Estados Unidos, Brasil e Austrália. 
Apesar de não abater bovinos e tampouco desejar fazê-lo na Europa, 
a JBS mantém unidades de processamento de carne bovina na Itália e 
lidera o mercado de bresaola (carne bovina curada) com a Rigamonti. 
Para além da Europa, a JBS ainda vê espaço para aquisições na América 
do Norte. Só depois disso, virá a Ásia. 

SAPORI APRESENTA SEU 
NOVO SITE

Acaba de ser lançado o novo site da Sapori,  indústria alimentícia 
especializada na fabricação de molhos e conservas (prontos para o 
consumo). Com layout sofi sticado, as fotos dos produtos conferem 
um cenário colorido e instigante. O site foi projetado para facilitar a 
navegação dos clientes e proporcionar um ambiente digital agradável 
e atraente. Além de apresentar todas as linhas de produtos da marca, 
com descrições completas, ainda traz informações adicionais sobre a 
empresa e uma galeria de fotos das instalações e dos processos de 
fabricação. O objetivo é fortalecer a marca no mercado e estreitar 
relação com os clientes, que podem conhecer, por meio do site, um 
pouco da história da Sapori. O site inclui ainda a seção “Receitas”, 
para que os consumidores descubram os mais diversos pratos que 
podem ser elaborados com os produtos da empresa. 

A Sapori é uma tradicional indústria de alimentos que tem em sua 
produção molhos e conservas, prontos para o consumo. A empresa, 
localizada em Jarinu, SP, está no mercado desde 1989, com produtos 
práticos e saudáveis, sem adição de conservantes, corantes e aroma-
tizantes, preservando o sabor das matérias-primas frescas que utiliza.
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KELLOGG’S® SE LANÇA COMO MARCA 
De olho nas tendências de consumo, como a busca dos brasileiros 

por uma vida saudável e em equilíbrio, a Kellogg’s®, desde de julho, se 
apresenta no mercado brasileiro também como marca, assumindo 
a linha de multi-ingredientes e de barras de cereais, hoje conhecida 
como Kellness™. O objetivo é oferecer alimentos que proporcionem 
um melhor início da manhã, apostando no mix de cereais e nas grano-
las como parte de uma refeição saborosa e nutritiva. Acompanhados 
de leite, mel, frutas ou iogurte, os cereais Kellogg’s® são sempre uma 
boa opção, agregando nutrição e muito sabor para começar bem o 
dia. Presente em mais de 180 países, a Kellogg’s® faz parte do dia a 
dia das famílias há mais de 100 anos por meio de um amplo portfólio, 

composto desde cereais mati-
nais a alimentos congelados. 
No Brasil, a empresa está 
presente há mais de 50 anos 
com cereais matinais, como 
Sucrilhos®, Corn Flakes® e 
Froot Loops®, além de barras 

de cereais. Com esta expertise em alimentos nutritivos à base de 
cereais, Kellogg’s® começa a ser trabalhada como uma marca, que tem 
como crença transformar o dia das pessoas por meio de um nutritivo 
e saboroso café da manhã. Este é o primeiro movimento da empresa 
para trazer a marca ao Brasil. Esta primeira etapa conta com novas 
embalagens e um completo plano de comunicação. As novas emba-
lagens estão mais modernas e exploram o logo de Kellogg’s® com 
grande visibilidade. Os ingredientes também aparecem em destaque, 
para facilitar a diferenciação entre os sabores. 
O novo layout amplia a visibilidade do pro-
duto e promove o alinhamento entre a linha 
de cereais matinais e as barras de cereais. A 
linha contempla as quatro opções de cereais: 
Granola Tradicional, Granola Maçã e Canela, 
Muslix Tradicional e Muslix Chocolate, além 
das barras de cereais nos sabores morango e 
castanha com cobertura sabor chocolate e o 
sabor banana, que une a fruta ao mel e à aveia.

GIVAUDAN INVESTE EM PESQUISA COM CITRUS 
Na véspera do aniversário de 10 anos da parceria entre a 

Givaudan e a Universidade da Califórnia, em Riverside (UCR - 
Citrus Variety Collection), a empresa anuncia que concluiu o in-
vestimento de US$ 1milhão, o que lhe confere uma posição de 
destaque na Universidade.

O patrocínio da Givaudan ajudará na manutenção da Co-
leção de Variedades de Citrus da universidade, além de contribuir 
para incrementar o número de variedades e suportar a coleção, 
visando o longo prazo. Segundo a Givaudan, a doação é uma 
demonstração do seu compromisso contínuo, tanto com a 
pesquisa no universo da citricultura quanto com a UCR. A Co-
leção de Variedades de Citrus é única e, por quase 10 anos, a 
parceria entre a Givaudan e a UCR tem sido inspiração para a 
Givaudan, permitindo à empresa realizar muitas descobertas por 
meio da análise de variedades únicas em seus pomares. Em 2006, 
a Givaudan iniciou um programa na UCR chamado TasteTrek® 
Citrus que, desde então, se espalhou para outros países ao redor 

do mundo. Nos últimos 10 anos, mais de 30 aromistas da Givau-
dan e cientistas de diversos países participaram dos Treks. Mais 
de 200 variedades de frutas foram avaliadas dentre as quais 70 
tiveram sua composição química integralmente analisadas. Nesses 
Treks, clientes e aromistas se colocam em condições de explorar 
frutas cítricas não comerciais, suas nuances e sabores únicos, 
além de experimentar a diversidade cultural que representam. 
A Coleção de Variedades de Citrus foi iniciada em 1910, para 
apoiar as necessidades da indústria cítrica em desenvolvimento 
no Sul da Califórnia. Servindo como base para pesquisa e desen-
volvimento de novas variedades, além de todo desenvolvimento 
científi co relacionado aos cítricos, a coleção é atualmente uma 
das maiores e mais abrangentes do mundo, reunindo mais de 
1.000 variedades de citrus diferentes.

A Givaudan é líder global na criação de aromas e fragrâncias. 
Em parceria com as principais empresas de alimentos, bebidas 
e fragrâncias do mercado, desenvolve sabores e fragrânias que 
encantam os consumidores de todo o mundo. Com paixão por 
compreender as preferências dos consumidores e constante 
motivação para a inovação, a Givaudan está sempre na vanguarda 
da criação de fragrâncias e aromas que “envolvem os sentidos”, 
seu slogan. 
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JBS PLANEJA GANHAR 
FORÇA NA EUROPA

À espera da conclusão das aquisições da irlandesa Moy Park e 
dos ativos de carne suína da Cargill nos Estados Unidos, a JBS já se 
prepara para um novo salto no tabuleiro global de carnes e alimentos 
processados. Líder na produção mundial de proteína animal, com 
presença marcante nas Américas e na Oceania, a empresa vislumbra 
ser igualmente relevante também na Europa, e mais adiante, na Ásia. A 
estrutura para esse novo avanço começou a tomar forma na quando a 
empresa anunciou a criação de dois cargos em âmbito global: a presi-
dência de operações e a presidência de marketing e inovação. E, como 
é praxe na história da JBS, o crescimento deve se dar notadamente via 
aquisições. Desta vez, o objetivo é avançar nas áreas de frango e suíno e, 
sobretudo, com alimentos processados à base de carnes e com marca. 

Com a aquisição da Moy Park da brasileira Marfrig, a JBS terá a 
“base” que precisava para crescer na Europa. Na avaliação da JBS, 
para estruturar a plataforma de produção na comunidade europeia, 
era essencial contar com operação no Reino Unido ou na Alemanha, 
dada a melhor perspectiva desses países. Com a Moy Park, o Reino 
Unido foi o escolhido. Do Reino Unido, a JBS pretende irradiar sua 
presença na Europa e há diversas oportunidades de aquisição no setor 
de alimentos processados em países como a própria França, Itália e 
Espanha, segundo a JBS, descartando os países do Leste Europeu. No 
horizonte de médio prazo da JBS, também está a produção de carne 
suína na Europa. No negócio de carne bovina, segmento de origem 
da JBS, a empresa já está onde pretendia: América do Norte, América 
do Sul e Oceania. Nessas regiões estão os três maiores exportadores 
de carne bovina do mundo, ou seja, Estados Unidos, Brasil e Austrália. 
Apesar de não abater bovinos e tampouco desejar fazê-lo na Europa, 
a JBS mantém unidades de processamento de carne bovina na Itália e 
lidera o mercado de bresaola (carne bovina curada) com a Rigamonti. 
Para além da Europa, a JBS ainda vê espaço para aquisições na América 
do Norte. Só depois disso, virá a Ásia. 

SAPORI APRESENTA SEU 
NOVO SITE

Acaba de ser lançado o novo site da Sapori,  indústria alimentícia 
especializada na fabricação de molhos e conservas (prontos para o 
consumo). Com layout sofi sticado, as fotos dos produtos conferem 
um cenário colorido e instigante. O site foi projetado para facilitar a 
navegação dos clientes e proporcionar um ambiente digital agradável 
e atraente. Além de apresentar todas as linhas de produtos da marca, 
com descrições completas, ainda traz informações adicionais sobre a 
empresa e uma galeria de fotos das instalações e dos processos de 
fabricação. O objetivo é fortalecer a marca no mercado e estreitar 
relação com os clientes, que podem conhecer, por meio do site, um 
pouco da história da Sapori. O site inclui ainda a seção “Receitas”, 
para que os consumidores descubram os mais diversos pratos que 
podem ser elaborados com os produtos da empresa. 

A Sapori é uma tradicional indústria de alimentos que tem em sua 
produção molhos e conservas, prontos para o consumo. A empresa, 
localizada em Jarinu, SP, está no mercado desde 1989, com produtos 
práticos e saudáveis, sem adição de conservantes, corantes e aroma-
tizantes, preservando o sabor das matérias-primas frescas que utiliza.
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TATE & LYLE LANÇA NOVO RECURSO PARA 
EXPLORAR OS BENEFÍCIOS DAS FIBRAS 

A Tate & Lyle, uma das principais fornecedoras globais 
de ingredientes e soluções alimentares, anuncia o lançamen-
to de um novo site dedicado ao enriquecimento com fi bras 
(http://www.tateandlylefi bres.com/pt), que serve como fonte para 
ajudar os fabricantes de alimentos e bebidas a atender a demanda 
crescente global de consumidores por alimentos enriquecidos 
com fi bras. O site contém informações nutricionais, pesquisa 
com consumidores e insights de aplicações, além de fornecer 
todos os detalhes do portfólio e soluções envolvendo Promitor® 
- fi bra solúvel de milho -, PromOat® Beta Glucan e STA-LITE® 
Polidextrose. O novo site foi desenvolvido para auxiliar os 
fabricantes de alimentos e bebidas com seus desafi os ao redor 
da fortifi cação com fi bras. Nele, estão disponíveis os seguintes 
recursos: soluções inovadoras para aumentar o consumo de 
fi bras e promover a saúde, que fornece aos fabricantes pesquisas 

e informações sobre soluções de ingredientes baseados na ciência 
para ajudar a transpor a lacuna de ingestão de fi bras; explore 
os benefícios da fi bra como nunca antes, contendo critérios a 
serem utilizados na eleição de uma fi bra, para assegurar que os 
fabricantes estejam entregando o sabor e a experiência sensorial 
que os consumidores esperam; desafi o da fortifi cação de fi bras, 
que analisa os pontos fortes da fi bra de milho solúvel, inclusive 
os benefícios funcionais e os níveis de tolerância digestiva; e 
bebidas melhores - com betaglucana de aveia, contendo as 
principais considerações sobre formulações com betaglucana 
de aveia em bebidas. 

ITAMBÉ INAUGURA FÁBRICA DE EMBALAGENS 
A Itambé, uma das maiores empresas do setor lácteo brasileiro, e 

a fabricante de embalagens Logoplaste idealizaram uma fábrica própria 
de garrafas plásticas para iogurtes na unidade fabril da empresa em Pará 
de Minas, MG. Para a construção da fábrica de embalagens e aquisição 
de equipamentos e máquinas com tecnologia de ponta, a Itambé e a 
Logoplaste destinaram R$ 18,5 milhões. A iniciativa permitirá a con-
versão de cerca de duas mil toneladas/ano de resina em frascos de 
versões de 900g, 600g, 170g e 75g. A fábrica de embalagens conta com 
um moderno fl uxo de produção que minimiza o contanto humano 

com as garrafas que, depois de prontas, são armazenadas em silos e 
transportadas via “frascodutos” até a linha de produção de iogurtes. 
Com a inauguração, a Itambé conclui aportes de R$ 100 milhões rea-
lizados nos últimos quatro anos. Parte desse montante foi destinada, 
em 2012, à construção de um Centro de Distribuição, que passou a 
concentrar o armazenamento do estoque e gerou o aumento de es-
paço disponível na fábrica. Segundo a Itambé, isso permitiu à empresa 
focar no projeto de modernização das linhas de UHT e na ampliação, 
em mais de 80%, da capacidade produtiva de iogurtes. 

Corantes naturais da CNM
HELA Condimentos e Especiarias

CreativeFoods, inclusões de biscoitos

Dr. Suwelack, Caramelos e Iogurtes em pó

Smart Salt substituto de sal baixo em sódio

Amêndoas e Pistaches da Paramount Farms
AOM AOM Advasterol (Fitoesterol) e Tocoferol de soja

DesertKing Extrato de Quillaja,  espumante natural

Derivados de mel de alta qualidade da MN Própolis
Romã liofilizada, em pó e suco concentrado da POM
Milne Fruits Berries em sucos concentrados e MicroDried

Hela Ingredientes Brasil Com. Imp. Exp. Ltda. – www.helaspice.com
Rua Francisco Leitão, 469 Cj. 1202 – Pinheiros – São Paulo-SP – 05414-901 – (11) 3068-8415

Condimentos compostos funcionais, especiarias premium, molhos, 

sabores do mundo todo e desenvolvimento de soluções completas.

Novidade em estoque:

Betaglucana de aveia a 70%

Sucralose de alta qualidade
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GRUPO LACTALIS ADQUIRE 100% 
DA NUTRIFONT ALIMENTOS

Como parte da operação de compra da divisão de lácteos do grupo BRF, a 
Nutrifont Alimentos, primeira fábrica de concentrado proteico de soro de leite e 
lactose do Brasil, será dirigida pelo Grupo Lactalis, multinacional francesa e maior 
produtora de soro de leite no mundo. A fábrica da Nutrifont Alimentos foi aberta 
em janeiro deste ano na cidade de Três de Maio, RS, e conta com aproximadamente 
6 mil metros quadrados de área construída e capacidade de processamento de 1 
milhão de litros de soro do leite por dia. De acordo com a Lactalis, a aquisição da 
Nutrifont integra a estratégia de expansão da empresa e é uma aposta também no 
segmento de nutrição esportiva; o objetivo é oferecer produtos inovadores e com 
alto padrão de qualidade, suprindo uma demanda do mercado brasileiro, que hoje 
importa a whey protein concentrada (WPC 80) e a lactose. Maior grupo de laticínios 
do mundo, a Lactalis possui mais de 211 plantas industriais. Em 2014, a empresa teve 
um faturamento mundial de € 16,4 bilhões e também se consolidou como a terceira 
maior captadora de leite, atingindo a marca dos 16,5 bilhões de litros. Ainda no ano 
passado, no segmento de lácteos, o Grupo produziu 5,7 bilhões de litros de soro de 
leite processado e 2,35 bilhões de litros de leite processado, dos quais 41% foram 
destinados à exportação fora da União Europeia, com faturamento de € 1,2 bilhão. 
A Lactalis destaca ainda o grande potencial do setor lácteo brasileiro, fator indis-
pensável para a expansão das atividades do Grupo no Brasil. Segundo a empresa, o 
principal objetivo é investir no desenvolvimento da cadeia leiteira no país e oferecer 
uma diversidade de produtos deste segmento, também apostando em produtos de 
maior valor agregado.
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SUCOS JUXX CONQUISTA SELO 
INTERNACIONAL DE QUALIDADE
A Juxx, empresa pioneira na fabricação de sucos funcionais no Brasil, acaba 

de atestar internacionalmente a qualidade de suas bebidas. Isso porque a 
marca ganhou o Superior Taste Award, prêmio realizado anualmente em 
Bruxelas, na Bélgica, pelo International Taste & Quality Institute (ITQI), que 
é destinado a reconhecer os alimentos e bebidas que têm os melhores 
sabores do mundo. Os sucos da Juxx inscritos na premiação foram 
o Cranberry, Blueberry e Antiox (frutas vermelhas). Após terem sido 
subme tidos ao “teste cego”, realizado por chefes e sommeliers de renome 
e diversas nacionalidades, os três produtos campeões de vendas da marca 
no Brasil alcançaram pontuação entre 80% e 90% e foram classifi cados 
como excelentes. As bebidas funcionais da Juxx são as únicas da cate-
goria de sucos do Brasil que possuem o selo de qualidade ITQI. De acordo com a empresa, 
o selo reforça a diferenciação da marca. Além da funcionalidade das bebidas, que ajudam a 
promover a manutenção da saúde, a Juxx investe constantemente no sabor, para estar cada 
vez mais próximo aos diferentes perfi s de consumidores. As novas embalagens dos sabores 
premiados ganharão a estampa do selo ITQI, que poderá ser utilizado durante três anos.

MERCADO, EMPRESAS & CIA
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TATE & LYLE LANÇA NOVO RECURSO PARA 
EXPLORAR OS BENEFÍCIOS DAS FIBRAS 

A Tate & Lyle, uma das principais fornecedoras globais 
de ingredientes e soluções alimentares, anuncia o lançamen-
to de um novo site dedicado ao enriquecimento com fi bras 
(http://www.tateandlylefi bres.com/pt), que serve como fonte para 
ajudar os fabricantes de alimentos e bebidas a atender a demanda 
crescente global de consumidores por alimentos enriquecidos 
com fi bras. O site contém informações nutricionais, pesquisa 
com consumidores e insights de aplicações, além de fornecer 
todos os detalhes do portfólio e soluções envolvendo Promitor® 
- fi bra solúvel de milho -, PromOat® Beta Glucan e STA-LITE® 
Polidextrose. O novo site foi desenvolvido para auxiliar os 
fabricantes de alimentos e bebidas com seus desafi os ao redor 
da fortifi cação com fi bras. Nele, estão disponíveis os seguintes 
recursos: soluções inovadoras para aumentar o consumo de 
fi bras e promover a saúde, que fornece aos fabricantes pesquisas 

e informações sobre soluções de ingredientes baseados na ciência 
para ajudar a transpor a lacuna de ingestão de fi bras; explore 
os benefícios da fi bra como nunca antes, contendo critérios a 
serem utilizados na eleição de uma fi bra, para assegurar que os 
fabricantes estejam entregando o sabor e a experiência sensorial 
que os consumidores esperam; desafi o da fortifi cação de fi bras, 
que analisa os pontos fortes da fi bra de milho solúvel, inclusive 
os benefícios funcionais e os níveis de tolerância digestiva; e 
bebidas melhores - com betaglucana de aveia, contendo as 
principais considerações sobre formulações com betaglucana 
de aveia em bebidas. 

ITAMBÉ INAUGURA FÁBRICA DE EMBALAGENS 
A Itambé, uma das maiores empresas do setor lácteo brasileiro, e 

a fabricante de embalagens Logoplaste idealizaram uma fábrica própria 
de garrafas plásticas para iogurtes na unidade fabril da empresa em Pará 
de Minas, MG. Para a construção da fábrica de embalagens e aquisição 
de equipamentos e máquinas com tecnologia de ponta, a Itambé e a 
Logoplaste destinaram R$ 18,5 milhões. A iniciativa permitirá a con-
versão de cerca de duas mil toneladas/ano de resina em frascos de 
versões de 900g, 600g, 170g e 75g. A fábrica de embalagens conta com 
um moderno fl uxo de produção que minimiza o contanto humano 

com as garrafas que, depois de prontas, são armazenadas em silos e 
transportadas via “frascodutos” até a linha de produção de iogurtes. 
Com a inauguração, a Itambé conclui aportes de R$ 100 milhões rea-
lizados nos últimos quatro anos. Parte desse montante foi destinada, 
em 2012, à construção de um Centro de Distribuição, que passou a 
concentrar o armazenamento do estoque e gerou o aumento de es-
paço disponível na fábrica. Segundo a Itambé, isso permitiu à empresa 
focar no projeto de modernização das linhas de UHT e na ampliação, 
em mais de 80%, da capacidade produtiva de iogurtes. 

Corantes naturais da CNM
HELA Condimentos e Especiarias

CreativeFoods, inclusões de biscoitos

Dr. Suwelack, Caramelos e Iogurtes em pó

Smart Salt substituto de sal baixo em sódio

Amêndoas e Pistaches da Paramount Farms
AOM AOM Advasterol (Fitoesterol) e Tocoferol de soja

DesertKing Extrato de Quillaja,  espumante natural

Derivados de mel de alta qualidade da MN Própolis
Romã liofilizada, em pó e suco concentrado da POM
Milne Fruits Berries em sucos concentrados e MicroDried

Hela Ingredientes Brasil Com. Imp. Exp. Ltda. – www.helaspice.com
Rua Francisco Leitão, 469 Cj. 1202 – Pinheiros – São Paulo-SP – 05414-901 – (11) 3068-8415

Condimentos compostos funcionais, especiarias premium, molhos, 

sabores do mundo todo e desenvolvimento de soluções completas.

Novidade em estoque:

Betaglucana de aveia a 70%

Sucralose de alta qualidade
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SOORO ANUNCIA CRESCIMENTO PARA 2016
A Sooro investe novamente para aumentar a capacidade 

de produção e ampliar seu mix de produtos. A execução do 
projeto está bem adiantada e os novos equipamentos já estão 
sendo montados. A previsão do startup é para dezembro de 
2015. O investimento para a construção da nova torre de 
secagem (spray dryer) é de aproximadamente R$ 40 milhões. 
A ampliação possibilitará um aumento de 40% na produção 
para 2016, alcançando uma capacidade de industrialização de 
2 milhões de litros de soro/dia. Para isso, contará com um aumen-

to considerável no número de colaboradores diretos da empresa, 
de 250 em 2015 para 300 em 2016. A Sooro é considerada uma 
empresa “Ambientalmente Correta”, pois além de possibilitar 
aos fabricantes de queijo da região destinarem o soro de forma 
adequada e não prejudicial a natureza, trata seus efl uentes dentro 
dos parâmetros recomendados. Por se tratar de uma empresa 
produtora de alimentos, a qualidade é primordial em todo seu 
processo, como forma de se destacar no mercado e perante 
seus consumidores. Para atender clientes altamente exigentes, a 
Sooro se qualifi cou através da obtenção de certifi cações interna-
cionais, tais como BRC, Kosher, Halal e SMETA, estando também 
habilitada para exportação. Paralelamente aos investimentos na 
estrutura física, a Sooro busca intensamente a qualifi cação de 
seus colaboradores, e gera soluções em ingredientes confi áveis 
de maneira inovadora e efi ciente.

Ar
la

 Fo
ods Ingredients

Arla Foods Ingredie
nt

s
Arla Foods Ingredients Brasil
Tel.: (11) 3469-6233
anmou@arlafoods.com
www.arlafoodsingredients.com

·  Ingredientes inovadores do 
 Soro de Leite natural
·  Instalações com alta tecnologia
· Dedicação e conhecimento

Lácteos | Nutrição Esportiva | Sorvetes | Nutrição Clínica | Queijos | Nutrição Infantil | Panifi cação
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CASTELO ALIMENTOS 
LANÇA LOJA VIRTUAL 

Com o objetivo de levar os produtos da marca aos consumidores 
de todo o país, a Castelo Alimentos lançou a loja virtual Armazém 
Castelo (www.armazemcastelo.com.br), que traz todos os produtos 
da marca encontrados nas gôndolas dos supermercados, além das 
novidades e acessórios personalizados. A página foi criada com o 
objetivo de utilizar os recursos da Web para ampliar a distribuição 
do portfólio da Castelo, colocando seus produtos ao alcance dos 
consumidores de todos os cantos do país, especialmente de loca-
lidades mais distantes dos centros urbanos. Com mais de 10 tipos 
de vinagres e uma linha diversifi cada de balsâmicos produzida pela 
Castelo Alimentos, a loja virtual tem como destaque molhos para 
salada, conservas de palmitos e champignon e lançamentos, como o 
vinagre de vinho tinto Cabernet Sauvignon. As entregas são realizadas 
via Sedex ou PAC para todo o território nacional. 

No mercado desde 1905, a Castelo Alimentos sempre se desta-
cou por ocupar uma posição de liderança no segmento brasileiro de 
vinagres, sendo ainda hoje responsável por cerca de 40% da produção 
nacional. Ao longo de sua trajetória e para atender as necessidades 
de seus consumidores, a empresa passou a oferecer um leque di-
versifi cado de produtos alimentícios com sabor saudável. Assim, a 
Castelo hoje é considerada uma das mais importantes indústrias de 
alimentos, comercializando, desde vinagres de vinho, de arroz, maçã 
e saborizados, até temperos completos, molhos para salada, molhos 
condimentados, balsâmicos, azeite e conservas.

WICKBOLD COMPRA 
SEVEN BOYS E FORTALECE 

POSICIONAMENTO NO 
MERCADO

A Wickbold comprou a Seven Boys e uniu sua liderança em pães 
especiais com a expertise de pães brancos e bisnagas da empresa gaúcha. 
O forte posicionamento das marcas em suas geografi as de atuação e 
a complementaridade do portfólio de negócios foram decisivos para 
a construção da transação, que foi liquidada no mês de agosto, após a 
formalização de um contrato vinculante fi rmado em 2014, com valo-
res não divulgados. A aquisição, que vem dar indiscutível movimento 
ao setor da panifi cação nacional, surge como um grande marco após 
a implementação do novo modelo de gestão na empresa, que após 
77 anos capitaneada por membros da família, passou pelo processo 
de profi ssionalização. Como resultado do novo modelo de gestão, a 
Wickbold se apresenta ao mercado com um posicionamento mais 
dinâmico, energias renovadas, rentabilidade crescente, expansão da 
capacidade produtiva e a recente compra da Seven Boys. Com isso 
a Wickbold fortalece seus negócios e ainda supre a alta demanda 
nas regiões Centro-Oeste e Sul do país, complementando sua ex-
pansão geográfi ca e de suas bases produtivas. Segundo a Wickbold, 
existe uma grande lógica geográfi ca e mercadológica na aquisição, 
pois a Seven Boys possui duas unidades fabris, uma no Rio Grande 
do Sul e outra em Minas Gerais, o que permite o crescimento da 
Wickbold nestas regiões e adjacências. Com esse investimento, a 
Wickbold também fortalece seu portfólio de produtos. Enquanto a 
Seven Boys é referência de qualidade em pães brancos, com as linhas 
Forma, Bisnaga e Lanches, a Wickbold mantém seu foco na produção 
de pães especiais, levando ao mercado produtos pioneiros, inovado-
res e exclusivos. Nesse novo contexto as empresas, em conjunto, 
consolidam a segunda colocação com mais de 20% de participação 
no mercado brasileiro de pães industrializados. Na prática passa a 
oferecer aos seus consumidores melhores produtos e opções mais 
diversifi cadas, chegando nos canais de distribuição de forma ainda 
mais rápida, com toda a excelência e a credibilidade das marcas já 
conhecidas no mercado nacional da panifi cação. 

PRODUTOS COCINERO 
COM NOVOS RÓTULOS
O consumidor já pode encontrar as 

embalagens dos produtos Cocinero com 
novos rótulos. A repaginada aconteceu nos 
dois produtos da marca. Nas embalagens 
do Cocinero Limão Espremido, a mudança 
aconteceu em comemoração à parceria 
com o Chef Edu Guedes. Foi inserida uma 
imagem do Chef atestando a qualidade do 
produto com a frase “Eu uso e aprovo!”. 
Já nas embalagens do azeite extra virgem 

Cocinero, a mudança foi no layout de todo o rótulo, possibilitando 
um maior alinhamento com os códigos da categoria. A diferença já é 
percebida a começar pelos detalhes dourados que transmitem maior 
sofi sticação e valor ao produto. O texto sobre a safra também passa 
mais confi ança, além do selo de premiação reconhecido internacio-
nalmente, que mostra qualidade na produção de um azeite extra 
virgem de verdade. Por fi m, a imagem das azeitonas em tamanho 
maior agrega pureza e naturalidade ao produto. 

O processo de fabricação do azeite extra virgem Cocinero - 
desde a colheita até o envasamento - é realizado com as melhores 
matérias-primas e práticas apuradas que garantem sabor único e 
aroma inigualável.  Além da qualidade superior já reconhecida, Co-
cinero oferece ainda mais praticidade com a sua embalagem plástica 
inquebrável e um pequeno bico dosador que controla o fl uxo do 
azeite. Os produtos Cocinero são distribuídos pela Bunge.
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para 2016, alcançando uma capacidade de industrialização de 
2 milhões de litros de soro/dia. Para isso, contará com um aumen-

to considerável no número de colaboradores diretos da empresa, 
de 250 em 2015 para 300 em 2016. A Sooro é considerada uma 
empresa “Ambientalmente Correta”, pois além de possibilitar 
aos fabricantes de queijo da região destinarem o soro de forma 
adequada e não prejudicial a natureza, trata seus efl uentes dentro 
dos parâmetros recomendados. Por se tratar de uma empresa 
produtora de alimentos, a qualidade é primordial em todo seu 
processo, como forma de se destacar no mercado e perante 
seus consumidores. Para atender clientes altamente exigentes, a 
Sooro se qualifi cou através da obtenção de certifi cações interna-
cionais, tais como BRC, Kosher, Halal e SMETA, estando também 
habilitada para exportação. Paralelamente aos investimentos na 
estrutura física, a Sooro busca intensamente a qualifi cação de 
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Doremus, há 30 anos especialista 
na criação e produção de aromas, 
ingredientes e soluções para a indústria 
de alimentos e bebidas. 
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STIVAL ALIMENTOS 
CRESCE COM NOVO 

CENTRO DE LOGÍSTICA
Com forte presença de suas marcas nos mercados da região Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste do país, a Stival Alimentos, indústria especializada 
no benefi ciamento e produção de alimentos, construiu um centro de dis-
tribuição com área de 5.300 metros quadrados. O local é responsável pela 
estocagem e distribuição de mais de 22 milhões de quilos de produtos 

industrializados no acumu-
lado dos últimos 12 meses. 
A empresa segue rumo ao 
crescimento. No triênio 
2013/2015 foram investidos 
mais de R$ 15 milhões entre 
modernização das marcas, 
construção da central de 
abastecimento, lançamento 
de 20 produtos ao ano e a 
duplicação do mercado via 
distribuidores. A expecta-
tiva é chegar ao final de 
2015 com faturamento de 
R$ 135 milhões, valor 15% 
superior ao ano anterior. 
O ritmo acelerado da linha 
de produção segue rígidos 
controles de qualidade. Os 
produtos fi nais são trans-
portados em frota própria 
até o centro de logística, 
distante apenas 3 km da 
indústria, onde permanecem 
estocados em condições 
ideais para depois seguirem 
para clientes varejistas e su-
permercadistas. Com linhas 
de alimentos reconhecidas 
pela excelência de seus 
ingredientes, a Stival lidera 
marcas de sucesso como 
a Caldo Bom e Rice Cup, 

que oferecem produtos que prezam pela conveniência e praticidade, 
em embalagens modernas. Entre os 300 itens oferecidos pela empresa, 
estão polentas cremosas, massas, arrozes, feijões, risotos, farofas, purês, 
sachês, instantâneos, alimentos prontos e semiprontos, tudo para facilitar 
o auxiliar na alimentação dos consumidores brasileiros.

Nascida do comércio e benefi ciamento de cereais há 43 anos, a 
Stival Alimentos, com sede e central de distribuição logística localizada 
em Campo Largo, PR, iniciou sua trajetória oferecendo ao mercado 
grãos e cereais de alta qualidade. Atualmente, é detentora das marcas 
Rice Cup, Stivali, Caldo Bom e Stivali Nutrição Animal, que colocam no 
mercado mais de 300 itens, com 30 lançamentos apenas no último ano. 

BUNGE ADQUIRE 
MOINHO PACÍFICO

A Bunge Brasil, subsidiária integral da Bunge Limited e uma das 
maiores empresas de agronegócio e alimentos do país, anunciou 
o acordo de compra do Moinho Pacífico, localizado em Santos, SP. 
Com essa aquisição, a Bunge mantém o foco na sua estratégia de 
crescimento no fornecimento de farinhas de trigo e pré-misturas 
para os mercados industrial, doméstico e de panificação. Hoje, a 
empresa é uma das maiores produtoras de farinha de trigo do 
país. Segundo a Bunge, 
o mercado brasileiro de 
processamento de trigo 
é altamente competitivo 
e, com essa aquisição, 
a empresa reforça sua 
posição em São Paulo, 
Estado que demanda cer-
ca de 28% da farinha de 
trigo comercializada no 
país, o que o faz um dos 
maiores e mais diversifi-
cados mercados. Atual-
mente, a Bunge conta 
com sete moinhos de 
trigo estrategicamente 
localizados de Norte a 
Sul do país: Suape, PE, 
Brasília, DF, Santa Luzia, 
MG, Rio de Janeiro, RJ, 
Tatuí, SP, Santos, SP, e 
Ponta Grossa, PR. 

Presente no Brasil há 
110 anos, a Bunge é uma 
das principais empresas 
de agronegócio e alimen-
tos do Brasil e a terceira 
maior exportadora do 
país. Atua de forma inte-
grada, do campo à mesa 
do consumidor. Desde a 
compra e processamento 
de grãos (soja, trigo e 
milho), produção de alimentos (óleos, margarinas, maioneses, 
azeite, arroz, farinhas de trigo, molhos e atomatados), serviços 
portuários, até a produção de açúcar e bioenergia. Eleita seis 
vezes como a empresa mais sustentável do agronegócio pelo 
Guia Exame de Sustentabilidade, a Bunge atua em mais de 100 
instalações, entre fábricas, usinas, moinhos, portos, centros de 
distribuição e silos, em 17 Estados e no Distrito Federal. Marcas 
como Delícia, Salada, Soya, Salsaretti, Primor, Cardeal e Bunge Pro 
estão profundamente ligadas não apenas à história econômica 
brasileira, mas também aos costumes, à pesquisa científica, ao pio-
neirismo tecnológico e à formação de gerações de profissionais.

Doremus, há 30 anos especialista 
na criação e produção de aromas, 
ingredientes e soluções para a indústria 
de alimentos e bebidas. 
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