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Mercado,Empresas&Cia.
DUAS RODAS APRESENTA 

NOVAS COLEÇÕES DE AROMAS
Duas coleções de aromas especialmente selecionadas pela 

Duas Rodas e direcionadas para mercados específicos da indús-
tria de bebidas chegam ao mercado neste segundo semestre. 
São as coleções Drinks e Bebidas UHT que, sintonizadas com 
os novos movimentos de consumo e preferências de mercado, 
oferecem  produtos com excelente desempenho na aplicação, 
fidelidade no sabor e ótimo custo benefício. Com sua expertise 
de 90 anos no mercado, a Duas Rodas realizou uma cuidadosa 
seleção de aromas preferidos dos consumidores para atender às 
necessidades de crescimento das indústrias de bebidas UHT.  A 
coleção de Bebidas UHT selecionou perfis para néctares, bebidas 
de soja e bebidas lácteas, todos testados em planta UHT, garantin-
do assim intensidade e preenchimento no produto final. Tradicio-
nais no grande mercado, onde o acerto é premissa fundamental, 
a coleção apresenta seis sabores na subcategoria Néctar (laran-

ja, pêssego, uva, 
manga, maracujá 
e abacaxi); cinco 
opções para Bebidas à Base de Soja (uva, maçã, laranja, original e 
aromas mascarantes); e quatro para Bebidas Lácteas (chocolate 
ao leite, chocolate belga, chocolate amargo e morango). A coleção 
UHT também prevê sugestões de sabores em combinações não 
convencionais para o mercado premium, como Néctares (frutas 
verdes, abacaxi com graviola, e frutas amarelas) e Bebidas Lácteas 
(sorvete de morango; açaí, banana a guaraná; café vienense; e 
chai). Voltada para aromatização de bebidas alcoólicas, a coleção 
Drinks oferece sabores específicos para Bebidas Ice (gim-tônica, 
pomelo, frutas verdes, frutas amarelas); para Vodca (cranberry, 
maracujá, limão cravo, licor lima da pérsia); e para Vinhos (uva 
e pêssego).
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TETRA PAK ANUNCIA NOVO MARCO DA 
CERTIFICAÇÃO DE SUAS EMBALAGENS NO BRASIL

A Tetra Pak anuncia um novo marco de produção de suas emba-
lagens com o selo FSC® (Forest Stewardship Council®). Até agosto deste 
ano, 6,1 bilhões de embalagens já foram produzidas no Brasil com 
o registro da certificação, 3% a mais do que no mesmo período do 
ano passado. A expectativa é que até o final do 
ano este número chegue a mais de 10 bilhões de 
embalagens com o selo. A certificação garante 
que o papel utilizado como matéria-prima das 
embalagens é proveniente de áreas florestais 
manejadas de forma responsável e outras fontes 
controladas, permitindo ao consumidor moni-
torar toda a cadeia que envolve a produção 
do papel da embalagem, desde o plantio das 
árvores até o produto final. No Brasil, desde 
junho de 2008, as embalagens produzidas nas 
unidades da Tetra Pak em Ponta Grossa, PR, e 
Monte Mor, SP, utilizam papel certificado FSC® 
fornecido pela Klabin. A inclusão do selo nas 
embalagens é feita conforme solicitação dos 
clientes e cresce cada vez mais, demonstran-
do o interesse destes em comunicar o seu 
compromisso com as questões ambientais. De 

acordo com a Tetra Pak, a empresa está atenta a todo o ciclo de 
vida da embalagem e se empenha na educação dos públicos e na 
disseminação da importância da matéria-prima certificada, do correto 
manejo florestal e da preservação da biodiversidade. 

Soluções para o 
mercado de bebidas

 Corbion Purac Argentina | T: +54 11 4521 4188 | laura.artusi@corbion.com   Corbion Purac Brasil | T: +55 11 5509 3099 

| jovair.zangrossi@corbion.com    Corbion Purac Mexico | T: +52 55 9000 5713 | p.mexico@corbion.com

    Otimização de sabor

    Fortificação mineral

    Redução do residual de edulcorantes

Purac FIT Plus é um ácido láctico único e natural,  
otimizado para aplicações sensíveis ao sabor, tais 
como bebidas. Purac FIT Plus é certamente um 
acidulante multi-uso para bebidas.

Para mais informações, por favor visite nosso site: www.corbion.com/beverages

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio_mercadobebidas.pdf   1   04/09/14   19:35



12

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

MERCADO, EMPRESAS & CIA

ARGENTINA COMEÇA A ELIMINAR GORDURAS TRANS 
DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

Apesar das evidências científicas dos efeitos cardiovasculares 
adversos, a partir do início do século XX as gorduras trans ou ácidos 
graxos trans (AGT) são utilizados na indústria de alimentos para que 
estes pareçam mais frescos do que são. Na Argentina, uma lei do ano 
2010 entrará, finalmente, em vigor em 3 de dezembro para reduzir 
o seu uso a menos de 2% em óleos e margarinas e 5% para outros 
produtos. No entanto, no velho continente, mais especificamente 
na Espanha, o seu teor em produtos processados, como margarinas, 
bolos, etc., tem diminuído nos últimos anos e está a menos de 1% 
em mais de 90% destes produtos, segundo a Federação Espanhola 
de Sociedades de Nutrição,  Alimentação e Dietética. Estas gorduras 
são produzidas através de um efeito químico de hidrogenação de 
óleos vegetais, o que faz com que eles se tornem gorduras sólidas, 
que são por vezes designadas como “gorduras hidrogenadas”. 
Também são produzidas nas gorduras cozidas, sendo encontradas 
em pequenas quantidades em gorduras de animais ruminantes e 
leite. A resolução Argentina de 3 de dezembro de 2010 (137/2010 
e 941/2010) concluiu que “o conteúdo de ácidos graxos trans na 
produção industrial de alimentos não deve exceder 2% do total de 
gorduras em óleos vegetais e margarinas destinadas ao consumo 
direto e 5% do total de gorduras em outros alimentos. Esses limites 
não se aplicam às gorduras “provenientes de ruminantes, incluindo 
a gordura do leite”. O Ministério da Saúde do país reconheceu que 
as gorduras trans “são fatores que causam doenças cardiovasculares, 
acidente vascular cerebral, diabetes e certos tipos de câncer”, em 
uma declaração de 27 de novembro. A OPAS acredita que a redução 
do consumo de gordura trans de 2% a 4%, pelo menos, poderia evitar 

até 225 mil ataques cardíacos na América Latina e no Caribe. Na 
Espanha, o teor de gordura trans ou AGT é regulado para menos de 
4% em fórmulas infantis, segundo uma diretiva comunitária aplicável 
em toda a União Europeia (DOCE, Diretiva 96/4, de 16 de fevereiro 
de 1996) e, posteriormente, publicada no Diário Oficial Espanhol 
(RD 72/1998). Em 2004, a Dinamarca aprovou leis limitando o uso 
de gorduras trans a 2% do total de gorduras em alimentos vendidos 
no país, incluindo aqueles servidos em restaurantes. No Canadá e 
nos Estados Unidos é obrigatório que os rótulos indiquem se os 
alimentos contêm mais de 0,5g de gordura trans por porção. No 
Chile, é obrigatório que os rótulos dos produtos indiquem se eles 
têm gorduras trans e permite-se que a indústria destaque se o uso 
foi diminuído significativamente.

CHR HANSEN ADQUIRE PRODUÇÃO DE CULTURAS 
DE COLEÇÃO DE CEPAS DA DIAL

O Conselho de Administra-
ção da Dairy Innovation Australia 
Ltd. (DIAL) anunciou a assinatu-
ra de um contrato para finalizar 
a venda da unidade de produção 
de culturas e coleção de cepas 
da DIAL para a Chr Hansen 
Holding A/S (Dinamarca) e Chr 
Hansen Pty Ltd. (Austrália), uma subsidiária totalmente contro-
lada. De acordo com o Conselho de Administração do DIAL, 
encontrar na Chr Hansen uma grande compradora internacional 
valida a decisão da DIAL de separar a Unidade de Culturas 
das demais funções de consultoria da DIAL. Ainda segundo o 
Conselho de Administração do DIAL, é importante saber que 
o fornecimento de culturas para a indústria australiana será 
atendido por uma líder global do setor. A Chr Hansen, empresa 
dinamarquesa de biotecnologia, é especializada em tecnologia 

de fermentação, com instala-
ções de produção de culturas 
na Dinamarca, França, Estados 
Unidos e, com esta aquisição, 
na Austrália. A Chr Hansen Pty 
Ltd. (Austrália) está presente 
na Austrália desde 1951, e tem 
uma longa história como par-

ceira a serviço da indústria de laticínios australiana. Atualmente, 
tem sede em Melbourne, com vendas, aplicações laboratoriais, 
marketing e cadeias de fornecimento atendendo as indústrias 
de laticínios, gêneros alimentícios, bebidas e farmacêuticas na 
Austrália e Nova Zelândia. Segundo a Chr Hansen Pty Ltd., a 
empresa está empenhada em prestar os melhores serviços e 
cobertura aos seus clientes e orgulhosa de ter a confiança dos 
maiores produtores de queijos australianos para fornecer os 
principais ingredientes para as suas grandes marcas.
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SEARA INVESTE NO MERCADO DE FRANGOS 
CRIADOS SEM ANTIBIÓTICOS

O Brasil é um dos maiores con-
sumidores de carne de frango no 
mundo, representando em 2015, uma 
demanda de cerca de 49 kg per capita 
durante o ano, segundo a Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA). 
Cada vez mais presente na mesa do 
consumidor, o frango vem se tornando uma opção de proteína para 
quem está em busca de uma alimentação mais equilibrada e saudável. 
A Seara, que é especialista em frango, complementa seu portfólio de 
olho nesse mercado e lança a linha DaGranja, com produtos criados 
sem antibióticos, sem hormônios e sem conservantes. Segundo a 
Seara, o mercado de frango no Brasil foi sempre representativo e 
bastante importante para os negócios da JBS Foods; o setor teve 
um crescimento de 7% na produção de carne de frango no primeiro 
semestre de 2015, segundo o Portal AviSite e, de olho em uma ten-
dência mundial de saudabilidade, a empresa identificou a demanda 
do consumidor por frangos criados sem antibióticos. Por isso, a linha 
DaGranja chega para completar o portfólio, composto por produtos 
que atendem a todos os estilos de vida e anseios. Os produtos da 
linha possuem certificação internacional que assegura o bem-estar 
animal e atesta que, em nenhuma etapa da criação, esses frangos 

receberam qualquer tipo de antibi-
ótico, hormônio e conservante. Os 
cuidados na produção para garantir 
um frango saudável, com crescimen-
to natural e livre de antibióticos 
começam já no manejo das aves: os 
ovos são selecionados e enviados 

para uma granja exclusiva da linha, na qual a ave permanece durante 
todo o tempo, evitando assim o contato com qualquer outra que não 
tenha tido o mesmo tipo de criação. Há ainda um rígido controle 
em relação a outras fases do processo: a alimentação dos animais é 
composta por uma ração especial 100% vegetal e a climatização é 
monitorada. A linha Seara DaGranja possui diversos cortes dispo-
níveis nas versões: embalagem abre e fecha com cortes congelados 
soltinhos, bandeja congelada, além do frango inteiro.  

Marca tradicional, presente há mais de 50 anos no mercado e 
na mesa dos brasileiros, a Seara é a marca de produtos alimentícios 
do Brasil com total compromisso com a alta qualidade e oferece 
um amplo portfólio nos segmentos de carnes de aves e suínos in 
natura, alimentos preparados e industrializados. A Seara conta com 
infraestrutura moderna e mão de obra altamente especializada, o 
que garante excelência no padrão de qualidade.
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Kemin é dedicada a manter os alimentos saudáveis 
e frescos, através da oferta de ingredientes 
inovadores e cientifi camente comprovados.

• Antioxidantes Sintéticos

• Antioxidantes Naturais

• Extratos de Plantas

• Antimicrobianos

robson.correa@kemin.com(19) 2107-8053www.kemin.com/foods

GRUPO DALLAS NEGOCIA COM CONGLOMERADO 
FRANCISCO STEDILE A GERMANI ALIMENTOS

O Grupo Dallas, fabricante de biscoitos, massas, farinha de 
trigo, misturas para bolo, arroz, fubá e derivados de milho e trigo 
do Mato Grosso do Sul, entrou em acordo com o Conglomerado 
Francisco Stedile, fabricante de tratores, caminhões, motores, 
chassi de ônibus, empilhadeiras e implementos agrícolas da Serra 
Gaúcha, e adquiriu a Germani Alimentos e a Germani Cereais.

A aquisição inclui as estruturas industrial e administrativa, 
em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, além das marcas 
comercializadas pela Germani Alimentos. A empresa atua nos 
segmentos de massas e biscoitos, derivados de milho, de mandio-
ca, de arroz e de centeio, cereais, aveias, granolas, entre outros. 
Hoje possui mais de 180 produtos comercializados sob as marcas 
Germani, Coroa, Filler, Sulina e Corsetti no Sul e Sudeste do país, 
além de países do Mercosul e da África. Com a negociação, o 
Conglomerado Francisco Stedile se concentra principalmente no 
setor metalmecânico por meio das empresas Agrale S.A., Agritech 
Lavrale S.A., Lintec, Engrenale, Fundituba e na agricultura, com a 
Fazenda Três Rios S.A., que possui plantações de semente de soja, 
milho e trigo. De origem gaúcha, o Grupo Dallas está consolidado 
no Centro-Oeste do Brasil, onde tem uma fábrica de massas, 
biscoitos e misturas para bolo, na cidade de Nova Alvorada do 
Sul, e plantações de soja, trigo, milho, aveia, arroz, sorgo e cana de 
açúcar; além de forte atuação na pecuária. Recentemente, o grupo 
inaugurou uma fábrica em Cabreúva, no interior de São Paulo, o que 
permitiu a expansão de sua estrutura para o Sudeste. Com a nova 

unidade, o grupo contabiliza três plantas industriais, dois centros 
de distribuição e reúne mais de mil profissionais contratados. A 
marca Germani foi fundada em 1892 por imigrantes europeus na 
Serra Gaúcha. Ao longo do tempo a indústria diversificou sua linha, 
produzindo diversos tipos de massas e biscoitos. No ano de 1998, 
foi adquirida pelo conglomerado Francisco Stedile, conhecido por 
sua atuação na área metalmecânica e agrícola. Nasce a Germani 
Alimentos Ltda. e a Germani Cereais Ltda. A empresa adquiriu 
a Coroa e suas submarcas em 2002. Em 2006, comprou a marca 
Filler e seu complexo industrial, na cidade de Santa Cruz do Sul, RS,  
onde centralizou sua produção em 2011. A Germani agregou em 
2012, a linha Corsetti, composta por marcas centenárias de tra-
dição no Sul do Brasil e um amplo portfólio de produtos, como: 
aveias, amendoins, cereais, cevadas, granolas, farinhas de milho, de 
mandioca e de centeio; mel, canjicas, lentilhas, polentas, ervilhas, 
farofas, sagu, entre outros. Em 2014, após um ano intenso no 
comércio exterior, a indústria recebeu o Prêmio Exportação RS, 
concedido pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas 
do Brasil - ADVB, como Destaque Setorial em Alimentos. Atual-
mente, a Germani Alimentos está com mais de 180 itens no seu 
portfólio, comercializados sob as marcas Germani, Coroa, Filler 
e Corsetti, entre outras. Essa diversificada linha leva a tradição 
e a tecnologia de uma empresa que alia modernas técnicas de 
produção ao carinho e sabor das delícias feitas em casa aos lares 
do Sul e Sudeste do Brasil, além de diversos países do mundo.
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SIMULADOR ONLINE INDICA 
FÓRMULAS PARA REDUZIR 
O SÓDIO EM PRODUTOS 

INDUSTRIALIZADOS
Com a primeira fase do Plano Nacional de Redução de Sódio em alimentos pro-

cessados do Ministério da Saúde concluída, as indústrias alimentícias do Brasil se pre-
param para alcançar as novas metas que preveem uma redução de sódio de até 50% 
até 2020. Pensando nisso, a Nutrionix, empresa francesa especializada em soluções 
para redução de sódio na alimentação, desenvolveu e disponibilizou gratuitamente um 
simulador online que permite às empresas terem uma prévia de como ficarão seus 
produtos com a redução de sódio desejada, a fórmula que permitirá essa redução e 
um índice estimado do sobrecusto de produção. Segundo a Nutrionix, nessa etapa 
do Plano, não é possível apenas reduzir mecanicamente a quantidade de sal porque 
passa a interferir na aparência, textura e sabor final dos alimentos industrializados, 
já que o sal é responsável por realçar o sabor e regula diversos parâmetros técnicos 
nos processos de fabricação como a fermentação e parâmetros físico-químicos do 
alimento como pH, retenção de água, entre outros. “Por isso é necessário substituir o 
sal com formulações minerais de alta performances reduzidas em sódio, para garantir que 
todas as características do produto final continuem as mesmas. E é nesse sentido que o 
simulador contribui, pois em apenas nove passos permite à indústria ter uma visão geral 
dos principais fatores que influenciam esse processo”, explica o presidente para América 
Latina da Nutrionix, Jean Marc Secondi. A Nutrionix oferece soluções de até 80% 
em redução de sódio e a primeira versão do simulador online, já disponível para as 
indústrias, pode calcular todas as taxas de reduções em diversos tipos de alimentos 
processados, até as metas máximas estabelecidas pelo Plano Nacional. Estão previstos 
no simulador oito tipos de matrizes alimentares: bolos; caldos e temperos; carnes e 
embutidos; molhos; panificação e biscoitos; queijos; snacks e sopas e refeições prontas 
basta acessar o site www.nutrionix.com.br/simulador-online.

Fundada em 2007, na França, a Nutrionix é uma empresa 100% focada na re-
dução de sódio na alimentação humana. Tem como principais sócios a Seventure, 
do Grupo Banque Populaire, e a Turenne Capital, especializada em investimentos 
no ramo de tecnologias e inovações para saúde, e acumula mais de 5,5 milhões de 
euros em investimentos.

granotec.com.br | 41 3027 7722

Spring
2020

A Spring 2020, a nova hemicelulase da 
Granotec/Granolab, foi testada pelos 
clientes em suas próprias formulações 
e laboratórios. Os resultados obtidos 
foram impressionantes.

67% 
melhor
volume

41% massa 
mais tolerante 
à fermentação

30% boa
maquinabilidade
da massa

67%
salto de
forno

30%
pão
crocante

52%
melhor
pestana

Os principais 
benefícios apontados:

UM SHOW DE 
PERFORMANCE 
E APROVAÇÃO!

96% dos testes observaram 
melhoras significativas 
no desempenho de 
seus produtos.

Teste você também a Spring 2020. Entre 
em contato com a Granotec/Granolab e 
solicite sua amostra.
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NOVA PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA OFERECE 
DISPERSIBILIDADE SUPERIOR PARA BEBIDAS À BASE 

DE PROTEÍNAS
A DuPont Nutrição & Saúde anunciou o lançamento de um 

novo  produto para bebidas nutricionais em pó, a proteína isolada 
de soja SUPRO® XT 221D.  Trata-se de uma proteína de origem 
vegetal, de alta qualidade, que se dissolve completamente em 
água em apenas nove segundos. Segundo a empresa, o SUPRO® 
XT 221D dispersa mais rápido do que qualquer outra proteí-
na isolada de soja do mercado atual. Esta última inovação da 
DuPont Nutrição & Saúde oferece o potencial para criar uma 
experiência muito melhor para o consumidor e promover a 
preferência pela marca. Em estudos sensoriais com consumi-
dores, a DuPont Nutrição & Saúde comparou uma formulação 
de suplemento de proteínas de 20 gramas com SUPRO® XT 
221D a fórmulas similares com outras proteínas isoladas de soja. 
Os consumidores classificaram a fórmula de SUPRO®XT 221D 
significativamente melhor em sabor, dispersibilidade, mouthfeel e 
preferência geral. O estudo também confirmou que a fórmula 
com SUPRO® XT 221D obteve notas significativamente mais 
altas quanto à intenção de compra. A proteína de soja SUPRO® 
XT 221D possui excelentes características de fluidez, o que 
pode aumentar a eficiência do processo, melhorando a veloci-
dade e acuracidade do envase. As características de fluidez de 
SUPRO® XT 221D proporcionam uma melhora geral de 50% em 
comparação à melhor tecnologia anteriormente disponível no 
mercado pela DuPont. A proteína de 
soja é uma proteína de origem vegetal, 
amplamente disponível e considerada 
de alta qualidade proteica. Além disso, 
é uma proteína completa, que contém 
todos os aminoácidos essenciais em 
quantidades suficientes para atender 

às necessidades do corpo e é compatível com as proteínas do 
leite e do ovo.  A proteína de soja também demonstrou propor-
cionar benefícios exclusivos para a saúde e é a única fonte de 
proteínas que é respaldada por uma alegação de saúde aprovada 
pela FDA, que vincula o consumo com a redução do risco de 
doenças cardiovasculares, e também possui uma alegação de 
saúde aprovada pela ANVISA, que relaciona a proteína de soja 
com redução do risco de colesterol. E, ainda, a proteína de soja 
é uma alternativa econômica às proteínas do leite, promovendo 
redução de custos, assim como estabilidade dos preços e da 
oferta. A proteína de soja equivale, em termos de qualidade da 
proteína, aos produtos lácteos, mas com um custo menor, ajudan-
do a maximizar a rentabilidade, ao mesmo tempo que atende às 
expectativas do consumidor. A combinação de proteínas de soja 
e do leite tem se tornado uma estratégia de formulação cada vez 
mais comum no mercado de bebidas de misturas desidratadas, 
como uma forma de reduzir os custos, melhorar o sabor e gerar 
oportunidades únicas de posicionamento em relação à nutrição. 
De acordo com a Euromonitor, o mercado global de suplemen-
tos de proteínas em pó atingirá US$ 2,7 bilhões em 2015, com 
acréscimo de 11,3% em relação a 2014. Prevê-se o crescimento 
de um segmento ainda maior do mercado - proteína em pó 
para nutrição esportiva - em US$ 7,7 bilhões, com aumento de 

10,4% em relação a 2014.  Uma grande 
fatia de consumidores impulsiona o 
crescimento do mercado de bebidas 
de proteínas, incluindo a geração do 
milênio, geração do pós-guerra, prati-
cantes de esportes, controladores de 
peso e profissionais ativos e ocupados.  

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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SANTA HELENA AMPLIA 
EXPORTAÇÃO EM TRÊS 

CONTINENTES
Para a Santa Helena, campeã de vendas no segmento de amendoim no país, 

o mercado externo tem se mostrado uma excelente oportunidade. A exporta-
ção de seus produtos está concentrada nos continentes americano, europeu e 
asiático. A empresa faz parte do Sweet Brasil, projeto setorial de promoção de 
exportação desenvolvido em parceria entre a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (APEX Brasil) e a Associação Brasileira da In-
dústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (ABICAB). Todas as 
participantes do projeto obtiveram crescimento de 5% em valor exportado no 
acumulado de janeiro a maio desse ano, apesar do cenário de retração econômica. 
A comercialização com os Estados Unidos, Argélia, Uruguai e México foram os 
principais responsáveis pelo bom desempenho das integrantes do Sweet Brasil. 
Atualmente, o mercado mundial de confectionery movimenta por ano cerca de 
US$ 180 bilhões. O avanço da Santa Helena foi impulsionado pela comerciali-
zação dos doces de amendoim da linha Paçoquita, com foco na brasilidade, que 
agrada o paladar dos estrangeiros. Também fazem parte do portfólio que está 
conquistando o mercado internacional o Crokatto, pé de moleque crocante, o 
amendoim japonês Mendorato, o Crokíssimo, o Grelhadito’s e o Amindu’s. De 
acordo com a empresa, a associação ao projeto Sweet Brasil aumentou sua 
visibilidade no exterior. 

LACTALIS 
PLANEJA AMPLIAR 

CAPTAÇÃO DE 
LEITE 

A Secretaria da Agricultura do Rio de Janeiro 
informou que a Lactalis ampliará a captação de leite 
na região de Barra Mansa para elevar a produção 
em sua unidade localizada no município. Na planta, a 
multinacional francesa produz longa vida, achocola-
tados e creme de leite. Atualmente, a empresa capta, 
em média, 100 mil litros por dia de 160 produtores 
da região. A unidade de Barra Mansa é um dos ativos 
que a Lactalis adquiriu no âmbito do processo de 
recuperação judicial da LBR. Por R$ 250 milhões, a 
multinacional francesa ficou também com as unida-
des Fazenda Vila Nova e Boa Nata e com os ativos 
da Poços de Caldas. Além da Boa Nata e da Poços 
de Caldas, a Lactalis também passou a controlar no 
Brasil as marcas Parmalat, Elegê, Batavo. A empresa 
também comercializa no país produtos de sua marca 
mais emblemática, a President.
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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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M. DIAS BRANCO LANÇA SITE DA DIVISÃO DE MOINHOS
Para estreitar ainda mais o relacionamento com a indústria de 

panificação e também com o consumidor final, a M. Dias Branco, 
fabricante de massas, biscoitos e farinhas, apresenta o site da Divi-
são de Moinhos da M. Dias Branco. (www.moinhodiasbranco.com.br). 
Com informações sobre as marcas de farinhas e pré-misturas das 
linhas industrial e doméstica, o site conta com um canal que facilita 
o contato com os distribuidores dos produtos em todo o país, além 
de acesso direto ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). 
A M. Dias Branco possui quatro moinhos no Nordeste: o Moinho 
Dias Branco, em Fortaleza, CE, o Grande Moinho Aratu, em Salvador, 
(BA, o Grande Moinho Tambaú, na região do Porto de Cabedelo, 
PB, e o Grande Moinho Potiguar, na região do Porto de Natal, RN. 
Alguns moinhos são integrados com fábricas de massas e biscoitos, 
sendo grandes centros de distribuição para os produtos do Grupo. 
Com conteúdo exclusivo, a nova plataforma transmite notícias de 
interesse para os clientes de forma moderna e interativa, já que este 
meio de comunicação é mais dinâmico e traduz, de forma coerente, 
o posicionamento da corporação. Vale acrescentar que todos os 
moinhos possuem tecnologia avançada e infraestrutura moderna, o 
que garante máxima qualidade aos diversos produtos que chegam 

ao mercado. Além de produzirem matéria-prima para as marcas de 
massas e biscoitos do Grupo, os moinhos geram oportunidades de 
negócios e de emprego, contribuindo para o desenvolvimento do país.

Contando com mais de 60 anos de existência, a M. Dias Branco 
produz e comercializa biscoitos, massas, farinha e farelo de trigo, 
margarinas e gorduras vegetais, snacks e bolos, mistura para bolos e 
torradas. Sediada em Eusébio, CE, a empresa é líder de mercado em 
biscoitos e massas no Brasil, é a sexta maior empresa de massas e a 
sétima de biscoitos no ranking global por faturamento. Atualmente, 
a M. Dias Branco possui um moderno parque industrial com equi-
pamentos de última geração, segundo os mais rigorosos padrões 
de qualidade, operando com um modelo de integração vertical que 
permite a produção de suas mais importantes matérias-primas, a 
farinha de trigo e a gordura vegetal, utilizadas no processo de pro-
dução de biscoitos e massas. Suas marcas são sinônimo de tradição 
e qualidade, estabelecendo um vínculo de confiança e respeito com 
o consumidor. A estrutura operacional da M. Dias Branco conta com 
13 unidades industriais e 28 unidades comerciais distribuídas em 
diferentes Estados do país, garantindo uma cobertura nacional que 
possibilita a presença de suas marcas em todo o território nacional.

CHEESECAKE, O NOVO RECHEIO 
COM O AUTÊNTICO SABOR DO 
CREAM CHEESE PHILADELPHIA

Inédito no mercado, o cheesecake da linha Deli de recheios 
da Puratos obedece uma receita original, preparada com o cream 
cheese Philadelphia e já vem pronto: basta espalhar na base e levar 
direto ao forno. A cobertura fica por conta da criatividade dos 
profissionais confeiteiros. Paixão inspiradora dos nova-iorquinos, 
mas com indícios de elaborações mais remotas pelos gregos, o 
recheio cheesecake já é tradicional no portfólio de produtos 
do Grupo Puratos e, agora, é fabricado no Brasil para se tornar 
referência e abastecer toda a América Latina. Pronto para o 
consumo e fornecido em embalagens tipo “balde” com 4,2kg, o 
recheio cheesecake não precisa de nenhuma adição e ainda ofe-
rece a facilidade do congelamento. Segundo a empresa, é possível 
fazer 10 tortas, por exemplo, colocar apenas 2 em exposição e 
congelar as demais, uma boa opção para centrais de produção 
que atendem vários pontos de varejo. A linha Deli de recheios é 

prática, facilita a elaboração 
diária de vários itens da 
confeitaria e padaria, não exige mão de obra qualificada para o 
preparo e oferece a mesma elevada qualidade em qualquer pre-
paro da semana. Característica que elimina oscilações de sabor 
e de cremosidade quando a sobremesa é o especial cheesecake. 
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21 anos

VERDE CAMPO DUPLICA CAPACIDADE DE 
PROCESSAMENTO

As obras de expansão da Laticínio Verde Campo, com sede em 
Lavras, no Sul de Minas, onde serão investidos R$ 15 milhões, devem 
ser concluídas em março de 2016. Com o aporte, a capacidade de 
processamento será praticamente duplicada. Neste 
ano, devido à crise econômica, as estimativas de 
crescimento foram revisadas e o faturamento, cujo 
valor não é divulgado, deve aumentar 50%, frente a 
estimativa inicial de 65%. Há 15 anos no mercado, 
a empresa é especializada na produção voltada 
a alimentos saudáveis, de qualidade superior e 
diferenciados. O mix da Verde Campo é com-
posto por iogurtes, queijos frescos e maturados, 
requeijão e creme de leite. De acordo com a 
empresa, apesar do ritmo de crescimento menor 
que o projetado e alcançado nos últimos anos, se-
rão mantidos os investimentos na 
ampliação da unidade, em 
marketing, em pesquisas 
e inovação. Atualmente, 
a indústria opera com 
a capacidade máxima 
produtiva, que gira em 

torno de 120 mil litros de leite ao dia. Com os projetos de ampliar 
o mix e investir em produtores inovadores, foi necessário um novo 
aporte para expansão. A previsão é com a ampliação da unidade fabril, 

a Verde Campo passe a processar 200 
mil litros de leite ao dia. O planeja-
mento da Laticínio Verde Campo 
prevê o constante investimento 
em inovação para que possa ter 
sempre lançamentos de produtos 
diferenciados. A empresa lançou 
quatro produtos neste ano e tem 
um volume maior programado 
para 2016. O último produto 
lançado pela Verde Campo foi o 

queijo cottage com sal 
do Himalaia. De acordo 
com a empresa, assim 

como os demais produtos 
do laticínio, o queijo traz 
uma série de benefícios 
para a saúde com a redução 
dos níveis de sódio.
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DORIANA LANÇA MARGARINA COM NOVA RECEITA E 
APOSTA EM NOVO POSICIONAMENTO

UNIVERSIDADE DESENVOLVE EMBALAGENS 
ALIMENTÍCIAS A PARTIR DA BATATA

Uma das mais tradicionais margarinas do Brasil está com uma 
nova receita. Lançada em 1970, como a primeira margarina cremosa 
do país, Doriana está ainda mais cremosa, com uma fórmula que leva 
mais leite e garante um sabor ainda mais gostoso. Para chegar a esse 
resultado a marca foi entender as novas demandas dos consumidores 
que pedem por mais sabor e cremosidade. Além da nova fórmula, 
Doriana vem ao mercado com novas embalagens. Para diferenciar 
cada uma das suas versões e facilitar a visualização dos consumidores 
no ponto de venda, a versão light com sal tem a tampa azul e a opção 
light sem sal leva a tampa verde. A versão regular com sal de Doriana 
passa a ter a tampa vermelha e a opção sem sal a cor escolhida é o 
verde. Além disso, a margarina estará disponível nos tamanhos 250 
gramas, 500 gramas e 1 quilo. Segundo a JBS Foods, detentora da 
marca, o objetivo da reformulação desse produto é principalmente 
atender ao gosto do consumidor; após pesquisas, foi identificada certa 
dificuldade em diferenciar os produtos e, por isso, agora o produto 
traz uma cor para cada versão. Além disso, a empresa afirma que a 
nova fórmula está com uma cremosidade superior que certamente 
irá conquistar o público. Além da nova fórmula e embalagem, Do-
riana lançou um manifesto em prol do café da manhã em família. O 
“Movimento por um Café da Manhã Melhor” incentiva as pessoas a 
reservarem alguns minutos durante as manhãs para compartilharem 

momentos felizes junto com suas famílias.
Lançada no mercado brasileiro em 1970, Doriana foi a primeira 

margarina cremosa do país e revolucionou a categoria e o hábito de 
consumo das pessoas. Perfeita para ser passada em pães e também 
na preparação de purês, cremes, massas e outras receitas culinárias, 
a marca está entre as líderes do mercado. Doriana também foi a 
primeira margarina light a ser lançada no Brasil, em 1991, e a pionei-
ra a usar ingredientes obtidos do iogurte desnatado (1997). Tendo 
inovação como um de seus pilares, a marca foi a primeira a utilizar 
o lacre de proteção, garantindo maior segurança aos consumidores. 

À primeira vista, as embalagens alimentícias desenvolvidas pela 
equipe de pesquisadores da Universidade de Aveiro, em Portugal, 
se parecem com as de plástico utilizadas pela indústria alimentícia. 
Mas qualquer semelhança com os materiais sintetizados a partir 
de derivados do petróleo está apenas no aspeto. Desenvolvido 
exclusivamente a partir da batata, o bioplástico para embalar ali-
mentos, da Universidade de Aveiro, pretende acabar com a ditadura 
do plástico sintético. Além de ser biodegradável, os ingredientes 
do novo bioplástico promovem uma melhor conservação dos 
alimentos quando comparados com os plásticos tradicionais. Pro-
duzidas à base de amido, um dos hidratos de carbono presentes 
nas batatas e cujas propriedades permitem obter películas trans-
parentes, resistentes à ruptura, inodoras e sem sabor, os testes 
já realizados nas bioembalagens produzidas neste trabalho de 
colaboração entre os departamentos de Química e de Engenharia 
de Materiais e Cerâmica, nas unidades de investigação QOPNA e 
CICECO, apontam-na como uma barreira eficaz entre o alimento 
e o ambiente. Segundo a equipe de pesquisadores, a biodegrada-
bilidade inerente às embalagens de amido é a grande vantagem 
em relação aos plásticos. A equipe de pesquisadores continua os 
estudos e o próximo passo é acrescentar mais propriedades ao 
plástico originário da batata. A ideia é desenvolver filmes capazes 
de monitorar, por exemplo, a absorção de oxigênio, a libertação de 
dióxido de carbono e o teor de umidade, características envolvidas 

na deterioração de alimentos frescos.  A equipe da Universidade 
de Aveiro também quer aumentar o tempo de prateleira dos ali-
mentos através da incorporação de compostos ativos extraídos da 
casca da batata, como por exemplo, a cutina, pelas propriedades de 
barreira e resistência mecânica, e os polifenóis, conhecidos pelas 
suas propriedades antimicrobianas e antioxidantes. Assim, os pes-
quisadores preparam-se para adicionar, no laboratório, às películas 
já desenvolvidas capazes de detectar a degradação dos alimentos, 
sensores de umidade e de temperatura. Segundo a equipe, um dos 
objetivos é, por exemplo, desenvolver materiais colorimétricos 
que respondam às alterações das propriedades físico-químicas 
dos alimentos (como indicadores de tempo, temperatura, pH ou 
frescor), permitindo ao consumidor uma avaliação da qualidade 
dos seus alimentos.
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CEPÊRA AMPLIA PRODUTIVIDADE E INVESTIMENTO  
EM NOVOS PRODUTOS

TIROL É A MARCA DESTAQUE DA REGIÃO SUL DO BRASIL
Em 2015, a Lacticínios Tirol acrescenta em sua história mais uma grande 

conquista. De acordo a pesquisa realizada pela Datafolha, a Tirol é a marca 
destaque da região Sul do Brasil. Representes da Tirol estiveram em São 
Paulo, SP, participando da premiação do Top of Mind 2015 Folha de São Paulo, 
que premia empresas de todo o Brasil apontadas na pesquisa como as mais 
lembradas pelos brasileiros. Na 25º edição do Top of Mind 2015, o DataFolha 
mobilizou o maior número de profissionais para o levantamento, sendo visi-
tados 244 municípios de Norte a Sul do Brasil. A Tirol não somente fez parte 
da pesquisa, como conquistou a categoria da marca destaque da região Sul 
do país. Segundo a Tirol, em 41 anos de história, conquistar um prêmio Top of 
Mind nacional mostra que a empresa está fazendo um ótimo trabalho, afinal 
é uma das marcas que vem a cabeça dos catarinenses, gaúchos e paranaenses. 
Ainda segundo a Tirol, o prêmio reforça o seu compromisso e respeito para 
com o consumidor e cliente.

A Cepêra está trabalhando para atingir a meta de fechar 2015 
com um crescimento de 15% sobre o ano passado, quando faturou 
R$ 200 milhões. Segundo a Cepêra, a empresa está investindo tanto 
em infraestrutura como em novos produtos e o planejamento é seguir 
nessa linha. Somente este ano, o plano inclui o aporte de R$ 2 milhões 
em marketing e outros R$ 2 milhões na fábrica da empresa, localizada 
em Monte Alto, SP, a unidade já havia recebido R$ 20 milhões em in-
vestimentos nos últimos cinco anos. O molho de tomate é o produto 
campeão de vendas da Cepêra, seguido pelo ketchup, e é justamente 
com a matéria-prima desses dois produtos que vem a principal apos-
ta: o pré-molho de tomate. De acordo com a empresa, essa foi uma 
oportunidade e uma demanda nos derivados de tomate. O lançamento, 
que o consumidor pode temperar como quiser, é um produto simi-
lar à tradicional passata italiana, porém, adaptado para o brasileiro. 
Dentre as novidades no mix, o destaca são as embalagens de molho 

de tomate, stand-up pouch, que 
podem ir ao micro-ondas, e os 
novos sabores de coberturas 
de sorvetes, diferentes das tradi-
cionais do mercado, nos sabores 
Banana com Canela, Chocolate 
com Avelã e Chocolate com 
Menta.  Apesar de atenta a outras 
categorias, a Cepêra afirma que 
os investimentos não envolvem, 
inicialmente, a inauguração de 
um novo segmento de produtos na empresa, que conta com linhas 
de conservas, pimentas, molhos e condimentos, atomatados, doces 
(frutas), além de uma linha licenciada do Senninha, com geleias, goiabada, 
ketchup, mostarda e coberturas para sorvete. 

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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Bebidas lácteas,  
alternativas ao leite,  
sucos e fermentados
Para aplicação em:

• Lácteos, soja ou alternativas 
ao leite

• Sucos e bebidas proteicas
• Bebidas nutricionais,  

chás e energéticos
• Condições especiais de pH

Condimentos, Confeitos,  
Panif icação e Sobremesas
Para aplicação em:

• Alternativas à gelatina
• Gluten Free
• Texturas inovadoras
• Reologias distintas que 

permitem mais conveniência 
no consumo e percepção 
sensorial

A linha de hidrocolóides de origem natural  
CP Kelco oferece uma ampla variedade de soluções 
em reologia que conferem superior suspensão, 
estabilização, formação de filme, formatos de entrega 
convenientes e deliciosos e atributos sensoriais 
diferenciados a inúmeros produtos alimentícios, 
bebidas, produtos de consumo dermocosmético, 
nutracêuticos e farmacêuticos. CP Kelco antecipando 
tendências... entregando soluções!

www.cpkelco.com

Cuidado pessoal
Para aplicação em:

• Dermocosméticos  
e Nutracêuticos

• Soluções convenientes  
e eficientes  
para diferentes demografias 

• Produtos para esportistas 
• Fortificação e formas de 

entrega
• Sensorial, textura e bem estar

Visite-nos na edição 2015 da FI South America e CPHI no STAND # 450

Participe de nossas sessões de degustação em nosso stand e conheça nossas novidades e lançamentos!

Transamérica Expo  |  São Paulo, Brasil  |  25 a 27 de Agosto

PRODUÇÃO DE LEITE 
CRESCERÁ 27,6% ATÉ 2025

Nos próximos dez anos a produção brasileira de leite 
deverá crescer a uma taxa anual entre 2,4% e 3,3% e passar de 
37,2 bilhões de litros, em 2015, para 47,5 bilhões de litros, em 
2025, incremento de 27,6%, podendo chegar a 52,7 bilhões de 
litros caso atinja o máximo projetado. Os dados são parte do 
levantamento Projeções do Agronegócio, publicado pelo Mapa 
em seu site. O estudo informa que, de acordo com a Embrapa 
Gado de Leite, é pouco provável que o Brasil mantenha a taxa 
de crescimento médio da produção dos últimos anos, de 4,5% 
ao ano. Embora a demanda por lácteos no país tenha sido o 
principal estímulo para os recentes aumentos de produção, no 
curto/médio prazo a conjuntura macroeconômica indica uma 
retração na capacidade de crescimento do consumo dos bra-
sileiros. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) estima que os preços domésticos de leite e 
derivados devem elevar-se de 6% a 8% nos próximos dez anos. 
O consumo está estimado para crescer 26,5% no período, para 
47,6 bilhões de litros, acompanhando a projeção de produção 
nacional. A importação deve passar de 698 milhões de litros, 
projetada para 2015, para 435 milhões de litros em 2025, recuo 
de 37,6%. Já a exportação em dez anos deve crescer de 508 
milhões de litros, estimada para este ano, para 748 milhões de 
litros em 2025, incremento de 47,2%.

BRF INVESTE EM NOVA 
FÁBRICA

A BRF, dona das marcas Perdigão e Sadia, anunciou a 
abertura de sua 35ª unidade fabril no país, no município de 
Seropédica, região metropolitana do Rio de Janeiro. Serão 
investidos R$ 180 milhões na primeira fase do projeto, que 
ao todo deve superar a casa dos R$ 300 milhões. O foco 
da nova unidade será a produção de alimentos embutidos, 
porém, o projeto contempla também a produção de pratos 
prontos.

NUTELLA LANÇA SÉRIE 
ESPECIAL COM NOMES  

DE CIDADES

A Nutella acaba de lançar uma série de rótulos em homenagem 
as grandes cidades brasileiras. Na primeira fase da ação, seis mu-
nicípios são contemplados: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, 
Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília. As embalagens especiais 
de 350g vêm com rótulos personalizados e tampas exclusivas 
com os principais símbolos de cada cidade. Posteriormente, a 
marca estuda ampliar a ação para todo o país. Nutella, marca 
que pertence ao Grupo Ferrero, foi criada na Itália em 1964, por 
Pietro Ferrero, e é o creme de avelãs mais conhecido e vendido 
do mundo. Atualmente, está disponível em mais de 75 países. A 
fábrica em Poços de Caldas, MG, produz Nutella para suprir a de-
manda do mercado brasileiro e para atender países da América do 
Sul, Ásia e Oceania. A marca chegou em 2005 ao Brasil. O Grupo 
Ferrero é uma empresa global que pertence à família Ferrero. A 
empresa nasceu em 1942, em Alba, no Norte da Itália, quando 
seu fundador, Pietro Ferrero, inaugurou uma pequena doceria em 
plena Segunda Guerra Mundial. Pietro usava avelãs locais para 
criar produtos atraentes e acessíveis. Com o passar dos anos, a 
empresa cresceu e se tornou uma das principais fabricantes de 
doces da Europa e uma das maiores empresas confeiteiras do 
mundo. Hoje, a empresa fabrica produtos de marcas líderes de 
mercado, como Nutella, Tic Tac, Ferrero Rocher, Kinder Surprise 
e Kinder Bueno.
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LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INVESTE EM ESTOCAGEM
Com investimentos da ordem de R$ 10 milhões, o Laticínio 

Porto Alegre, com sede em Ponte Nova, na Zona da Mata, está 
ampliando a área de estocagem, o que permitirá a expansão do 
mercado de atuação. A empresa prevê faturamento em torno de  
R$ 500 milhões neste ano, valor 10% superior ao registrado em 
2014. De acordo com o Laticínio Porto Alegre, o aporte é impor-
tante para a empresa, que em 2016 pretende ampliar o mercado, 
atuando também em São Paulo. Com o aporte, a capacidade de 
estocagem de leite longa vida será ampliada em 8 milhões de litros, 
totalizando 14 milhões de litros. Também foram feitos investimentos 
na ampliação e modernização da frota e na aquisição de um espaço 
em Belo Horizonte para otimizar os trabalhos do centro de dis-
tribuição. Em relação ao mercado, as expectativas são positivas e 
o faturamento da indústria deve encerrar o ano com alta de 10% 
sobre 2014, atingindo R$ 500 milhões. Para 2016, a expectativa é 

alcançar R$ 600 milhões em faturamento. A forte estiagem com-
prometeu as pastagens e a capacidade de produção do rebanho, 
mesmo assim, a indústria deve encerrar o ano com aumento de 
10% na produção. O índice está abaixo da meta de crescimento 
estipulada no início do ano, que previa incremento de 20%. Por dia, 
são processados cerca de 650 mil litros, sendo que na safra chega 
a 750 milhões de litros. Segundo a empresa, a produção cresceu, 
mas não tanto quanto o esperado, ficando abaixo da meta. Para 
2016, pretendemos crescer 10% em volume. Os investimentos na 
diversificação das linhas de produtos e em inovação são constan-
tes. Somente no mês de outubro, a empresa lançou a linha zero 
lactose, composta por queijo mussarela, minas padrão e requeijão. 
Esse mercado é considerado promissor pela alta demanda e maior 
valor agregado. Também foi lançada a linha de cremes, com três 
variações: creme de ricota, cottage e minas frescal.
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HIKARI COMPLETA 50 ANOS 
Inovação, pioneirismo, qualidade e vida saudável são praticamente 

sinônimos da marca Hikari, empresa que comemora, em 2015, seu 
cinquentenário, cumprindo à risca sua mais importante missão: ofere-
cer sabor e qualidade aos brasileiros. Foi a Hikari que introduziu no 
Brasil conceitos de alimentos que viraram febre de consumo. Entre 
eles as famosas pipocas de micro-ondas, a mistura para pão de queijo 
e o molho para lanches Mr. Tasty. Além disso, foi a primeira a empre-
gar as embalagens pouch que, além de garantirem a durabilidade por 
mais tempo, são consideradas uma das mais sustentáveis no mundo. 
Essa postura de apresentar sempre algo novo para o consumidor faz 
com que a Hikari, hoje, esteja entre o primeiro e o segundo posto 
na preferência do brasileiro e já venha conquistando outros países, 
como Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália, Japão e Portugal. Segundo 
a empresa, a meta atual é também atingir a China e Estados Unidos, 
sempre com a postura de elaborar e distribuir produtos de quali-
dade, em harmonia com as necessidades de todos os parceiros e do 
meio ambiente. Para a Hikari, é a mesma qualidade que 
garantiu o posicionamento da marca nestas 
cinco décadas e que se revela, também, na 
postura de apresentar produtos que estejam 
de acordo com a busca da população por 
uma vida mais saudável, com foco na longe-
vidade. Além das opções de alimentos light 
e diet, a Hikari sempre procurou eliminar 
ou minimizar ao máximo as gorduras trans, 

sódio, glúten, entre outros de sua carta de produtos. Um exemplo 
são alguns dos itens de maior saída da empresa, como as pipocas de 
micro-ondas que, mesmo no caso do sabor bacon, não apresentam 
gordura trans ou, ainda, a linha de temperos Tem Sabor, que chega a 
ter 41% menos sódio. de acordo com a Hikari, a empresa procura 
formar um catálogo onde o foco seja a saudabilidade, praticidade, 
rentabilidade, exclusividades e giro. É seguindo esta estratégia que 
a Hikari mantém, mesmo diante da crise econômica, a meta de 
dobrar seu faturamento até 2020. Para tanto, realizou importantes 
investimentos nos últimos três anos em tecnologia, infraestrutura, 
logística, colaboradores e plano de marketing. Os resultados desses 
incrementos podem ser percebidos pela evolução no faturamento da 
empresa, que passou de 8% em 2012, para 30,7% em 2014. Segundo a 
empresa, a Hikari tem como obrigação conhecer o seu consumidor 
e suas necessidades e, em cima disso, agregar qualidade e inovação 
aos seus produtos; é isso que a mantém até hoje e é o que a manterá 

nos próximos 50 anos.

CASTELO ALIMENTOS COMEMORA 110 ANOS 
A Castelo Alimentos, uma das principais indústrias do segmen-

to de temperos e conservas, comemora 110 anos da marca com 
o título de uma das “200 Pequenas e Médias Empresas que mais 
crescem no Brasil”, concedido pela revista Exame PME e consultoria 
Deloitte. Esta é a segunda vez consecutiva que a Castelo Alimentos 
se destaca na pesquisa. Na edição de 2015, a empresa ocupa a 93ª 
posição, superando a 96ª posição conquistada no período anterior. 
Mesmo com início da recessão econômica no ano passado, a receita 
líquida da Castelo passou de R$ 65. 359.000,00 (em 2012) para  
R$ 101.196.000,00 (2014), o que corresponde a um aumento de 
54,83% nos últimos três anos. Com sede em Jundiaí, SP, a Castelo 
Alimentos conta com cerca de 200 funcionários e uma produção 
que atinge cerca de 90 milhões de litros de vinagre por ano, mais de 
um terço de todo o mercado nacional. Seus produtos são expor-

tados para mais de 10 países, entre eles Angola, Argentina, Bolívia, 
Cabo Verde, Chile, Cuba, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Japão, 
Moçambique, Paraguai, Portugal e República Dominicana.

No mercado desde 1905, a Castelo Alimentos, antiga Vinagres 
Castelo, sempre se destacou por ocupar a posição líder no mercado 
brasileiro de vinagres, ainda hoje responsável por cerca de 35% da 
produção nacional. Ao longo de sua trajetória de sucesso, e, para 
atender os anseios e necessidades de seus exigentes consumidores, 
a empresa passou a oferecer um leque diversificado 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.
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SWEETMIX OFICIALIZA 
DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA 

BENEO NO BRASIL
A Sweetmix oficializou a distribuição exclusiva dos produtos Beneo no Brasil. A 

Beneo faz parte do Grupo Südzucker, um dos produtores de aditivos funcionais na 
Europa. A organização foi formada em 2007, pelas empresas Orafti, Palatinit e Remy, 
e está atualmente representada em mais de 75 países ao redor do mundo. Assim 
como a Sweetmix, o Grupo Beneo está comprometido com a inovação de produtos, 
desenvolvendo soluções para uma nutrição equilibrada, saudável  e funcional para 
a alimentação humana. Essa parceria reforça o empenho da Sweetmix em oferecer 
aos seus clientes soluções mais completas e com maior suporte  para a indústria 
alimentícia em geral. 

BRF COMPRA A VIENÍSSIMA, 
GOODMARK, DELICIA E MANTY  

DA ARGENTINA
A processadora brasileira de alimentos BRF, exportadora mundial de produtos avícolas, 

comprou, por US$ 43.500 milhões, a argentina Molinos Río de la Plata, produtora de salsichas, 
hamburguesas e margarinas. Segundo um comunicado da BRF, o processo de aquisição traz o 
desenvolvimento de seus negócios, a consolidação da sua capacidade de produção, bem como 
a expansão do portfólio de marcas e produtos no país. Ainda segundo a BRF, o objetivo é 
integrar a operação local à plataforma global da empresa como polo produtor e exportador; 
investir para aumentar a capacidade de produção e geração de empregos. Para a Molinos Rio 
de la Plata, a transação significa colocar o país no competitivo cenário internacional, utilizando 
a estrutura global da BRF; crescer no mercado local e consolidar a posição de liderança de 
suas marcas, além do crescimento na exportação. As marcas Vieníssima, GoodMark, Delicia 
y Manty são tradicionais no mercado local argentino, o que respalda a decisão da BRF de 
ampliar seu portfólio através de una estratégia de consolidação do mercado no país, baseada 
nas oportunidades atuais e futuras e na geração de valor agregado para o consumo interno 
e a exportação. A BRF possui plantas produtivas no Brasil, Argentina, Grã Bretanha, Holanda 
e Emiraros Árabes Unidos, de onde exporta para mais de 110 países, apresentando em 
2014 um faturamento de aproximadamente US$ 11.300 milhões. A empresa está presente 
na Argentina desde 1992, primeiro como comercializadora e importadora através da Sadia, 
sendo que em 2011, adquiriu a Danica (margarinas e similares) e parte da avícola Avex; e, 
em 2012, adquiriu a  Quickfood, que fabrica produtos de marcas reconhecidas como Paty, 
PatyViena e Green Life. 

Desde 2011, a BRF vem investindo US$ 250 milhões em seis unidades de transformação 
que operam na Argentina, localizada em Baradero e Llavallol (Buenos Aires), San Jorge e 
Arroyo Seco (Santa Fe), Rio Cuarto (Córdoba) e Villa Mercedes (San Luis), que produz um 
total de 17.300 toneladas de alimentos mensalmente.

COM MENOS 
SÓDIO,

O CONSUMIDOR 
FICA MAIS 
SAUDÁVEL
E OS SEUS 

NEGÓCIOS 
TAMBÉM

O NOVO SAL DA INDÚSTRIA

UM PRODUTO

nutrionix.com.br

O redutor de Sódio dos alimentos 

processados industrialmente. 

A novidade que veio para 

substituir o sal, mantendo o sabor. 

Tecnologia francesa, agora no 

Brasil, com formulação específi ca 

para cada matriz alimentar:

Ksalt® possibilita redução 

de Sódio em até 80% nas diversas 

categorias de alimentos.

• bolos

• caldos e 
temperos

• carnes e 
embutidos

• molhos

• panifi cação 
e biscoitos

• queijos

• snacks

• sopas e refeições 
prontas


