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Mercado,Empresas&Cia.
DOCE AROMA AGORA É DAXIA 
COMPREENDA ESSA EVOLUÇÃO

A Doce Aroma está no mercado há mais de duas décadas. 
Durante todo esse percurso, sempre se esforçou para fazer mais 
e melhor, buscando estar adiante de seu tempo, antecipando-se 
às necessidades de mercado. Sempre fez parte do seu planeja-
mento e cultura empresarial, crescer de forma sustentável e ética, 
gerando valor à sociedade. Há alguns anos, a empresa ampliou 
sua atuação a outros segmentos além do alimentício e, com o 
passar do tempo, percebeu que o nome Doce Aroma não retrata 
essa diversificação. No início de 2014, contratou uma agência 
especializada com alguns objetivos específicos, entre eles o de 
realizar um diagnóstico do posicionamento da Doce Aroma no 
mercado e o de definir um novo nome que não tivesse as limi-
tações do nome atual. O resultado dessa pesquisa é motivo de 
muito orgulho para a empresa, pois pôde constatar de maneira 
clara e objetiva, com informações precisas, o excelente conceito 
que a empresa Doce Aroma conseguiu desenvolver junto ao 
mercado. Para a escolha do novo nome, optou pelo resultado 
obtido nessa pesquisa: que é uma empresa que vivencia os seus 
valores organizacionais, portanto, o próximo nome deveria estar 

relacionado a “Valor” no sentido intrínseco da palavra. Após 
cuidadoso trabalho, chegou-se ao nome Daxia, que em grego, 
significa algo “de valor”. Tal analogia agradou a Doce Aroma e 
já estava com o nome quase definido quando percebeu uma 
particularidade: DAXIA também pode ser considerado como o 
anagrama de Doce Aroma Ingredientes e Aditivos. Com essa feliz 
coincidência não havia mais o que procurar, o nome já estava 
pronto. A Doce Aroma evoluiu na essência e transformou o 
nome. A expectativa da empresa, com essa mudança de marca, é 
aumentar a sua abrangência, atingir novos mercados com maior 
eficiência, mantendo sempre os seus valores organizacionais. 
Valores esses que fizeram a empresa crescer e se sustentar 
como uma das mais importantes fornecedoras de aditivos e 
ingredientes do país. 
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MERCADO, EMPRESAS & CIA

A A AT A A 
D V  T A DA  

O grupo agroalimentario italiano Parmalat, anunciou um acordo 
com a empresa brasileira  para compra da divisão de produtos 
lácteos por  10 milh es. A armalat  controlada pela francesa 
actalis, que no rasil  conhecida pela linha de produtos residente. 

O grupo, que tem sua sede em Parma, na Itália, se felicita, em co-
municado, pela conclusão deste acordo como “uma das principais 
empresas brasileiras que operam no setor agroalimentario” e está 
cotada na bolsa brasileira. O volume de negócios da divisão de lácteos 
da  se elevou em 201  a  2. 00 milh es apro imadamente  

 0 milh es . egundo os termos do acordo, que deve ser ratificado 
pelos respectivos conselhos de administração, 11 fábricas da divisão 
de lácteos da , situadas em territ rio brasileiro, passarão para 
o controle da italiana. No primeiro semestre de 2014, a armalat 
registrou queda de 1 ,  do benefício interanual, que se situou em 
€ 88,9 milhões. Seu volume de negócios se manteve estável, em  

 2, 1  milh es.

TAT     
A  T  A  

A N VA NT 
V NT  N  A
Duas empresas líderes que operam nos mercados local e 

global de ingredientes alimentícios se uniram para criar uma 
nova e promissora opção para as indústrias de alimentos. A 
brit nica Tate  le e a brasileira emacom Tech formaram 
uma joint venture, denominada Tate  le emacom Tech, cujo 
objetivo é fornecer os melhores ingredientes e soluções para 
a ind stria de alimentos em toda a Am rica do ul. A Tate  

le, fornecedor global de especialidades e ingredientes de 
alta qualidade, se juntou  e periência em formulaç es locais 
da emacom Tech para oferecer aos clientes, no rasil e em 
toda a América do Sul, oportunidades únicas para o desenvol-
vimento de produtos, melhorias de formulações, otimização 
de processos e soluç es em ingredientes. egundo a Tate  

le, a combinação de capacidades de mistura globais da Tate   
le e de know how em formulaç es com a força, e periência 

e infraestrutura local da emacom Tech, proporciona uma 
e celente plataforma para crescer seus neg cios de ood 

stems no rasil e em toda a Am rica atina. A empresa vai 
operar a partir de duas unidades, localizadas em uiz de ora 
e Guarani, ambas no Estado de Minas Gerais. 

T T A A  AN A 
N VA A A  A A 

A A  N
A Tetra a  amplia o portf lio da premiada linha Tetra ri  Aseptic  

dge com o lançamento mundial da Tetra ri ® Aseptic 00 dge, 
desenvolvida para atender às necessidades dos consumidores que 
integram famílias menores. A empresa de lácteos austríaca ergland-
milch é a primeira a lançar as novas embalagens que serão usadas 
para a linha premium de leite longa vida, ormil. De acordo com a 

erglandmilch, nos ltimos anos a empresa tem testemunhado uma 
mudança significativa na forma como os consumidores compram leite. 
Mais consumidores estão buscando embalagens menores, em razão 
da redução do tamanho das famílias. De acordo com pesquisa da 
uromonitor nternacional, em 2020, o n mero m dio de filhos por 

família deverá ser 1,0, ante 1, , em 1 0. lobalmente, os lares com 
pessoas solteiras ou casais sem filhos tamb m devem e perimentar 
maior ta a de crescimento, quase dobrando, para mais de 0 milh es 
durante o mesmo período. O fenômeno é provocado pela mudança 
nos estilos de vida, pela diminuição da taxa de natalidade e pelo au-
mento dos custos envolvidos na criação dos filhos. A erglandmilch 
está produzindo ormil utilizando a máquina de envase Tetra a ® 
A le  D  com o uic hange™, que permite, no envase, a 
troca de embalagens de um litro e de 00ml em apenas 1  minutos.

DUAS RODAS 
N TA 

T A  
NT NA NA   

22000
A Duas Rodas Industrial, líder nacional na fabricação de 

aromas e produtos para a indústria de alimentos e bebidas, 
recebeu a Certificação Internacional em Segurança de 
Alimentos  22000, concedida pela DNV , fundação 
norueguesa de auditoria. A certificação da unidade ssências 
na fábrica da Matriz, situada em Jaraguá do Sul, SC, comprova 
que a planta trabalha com técnicas que garantem a qualidade 
segura do alimento não apenas na fabricação, mas também 
no fornecimento de matérias-primas e outros suprimentos. 
egundo a Duas odas, a conquista da certificação assegura 

um diferencial de mercado e um importante passo para con-
solidar o seu Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos. 
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MERCADO, EMPRESAS & CIA

D NT 
N T   A D  

AD TA D DA  
TANT  A A 

A T NTA DAD  
D  ANT  

A Du ont Nutrição  a de anunciou mudanças no 
seu neg cio de emulsificantes com o objetivo de contribuir 
para a sustentabilidade das empresas do setor de alimen-
tos. Desde o dia 1 de janeiro de 201 , todo leo de palma,  
adquirido pela unidade da Du ont em rindsted Dinamarca  
terá o certificado Certified Sustainable Palm Oil  ou 

ertificado de leo de alma ustentável, em português. 
A Du ont tamb m vai oferecer emulsificantes sustentá-
veis com a certificação Roundtable on Sustainable Palm Oil 

, atrav s de uma fonte de Mass Balance . omo 
uma das líderes no mercado global de ingredientes, desde 
2004 a Du ont Nutrição  a de orienta a ind stria para 
a utilização de emulsificantes sustentáveis, quando ajudou a 
estabelecer a certificação Roundtable on Sustainable Palm Oil 

. A empresa tamb m foi a primeira do setor a oferecer 
emulsificantes sustentáveis com certificação  de uma 
fonte Mass Balance , em 200 . Dois anos mais tarde, 
a DuPont lançou os primeiros produtos a partir de uma 
cadeia de suprimentos segregada . Al m dos produtos 
à base de óleo de palma, o portfólio da DuPont™ Danisco® 
tamb m inclui lecitina e emulsificantes que não contêm leo 
de palma e produtos à base de óleo de soja, girassol, canola 
e outras fontes de mat rias primas. Todos fornecem uma 
excelente funcionalidade. 

A Du ont Nutrição  a de responde aos desafios 
mundiais em alimentos, oferecendo uma vasta linha de bio-
ingredientes sustentáveis e soluções avançadas de diagnóstico 
microbiológico para proporcionar alimentos mais seguros, 
saudáveis e nutritivos. Através de uma estreita cooperação 
com os clientes, a DuPont combina conhecimento e expe-
riência com pai ão por inovação, para entregar aos clientes 
um valor inigualável no mercado. 

NT TA  D NV V  
T   

T V  
esquisadores da mpresa rasileira de esquisa Agropecuária 

mbrapa  desenvolveram um plástico filme comestível que pode 
ser produzido a partir de alimentos, como espinafre, mamão, goia-
ba e tomate. As características do produto resistência, te tura e 
capacidade de proteção , no entanto, são muito similares s de um 
papel filme convencional. A pesquisa foi desenvolvida pela ede de 
Nanotecnologia Aplicada ao Agroneg cio AgroNano  da mbrapa 
e recebeu investimentos de  200 mil. egundo os pesquisadores, 
trata-se de uma forma de processamento de alimento na forma de 
filme, mas que têm características similares aos filmes convencionais, 
ou seja, a diminuição da passagem de gases ou do contato com ou-
tros organismos. Aves envoltas em sacos que contêm o tempero em 
sua composição, sachês de sopas que podem se dissolver com seu 
conteúdo em água fervente, goiabadas vendidas em plásticos feitos 
de goiaba, sushis envolvidos com filmes comestíveis no lugar das tra-
dicionais algas, são algumas possibilidades imaginadas pela equipe da 
Embrapa para aplicar a nova tecnologia. Os alimentos, usados como 
mat ria prima do filme passaram pelo processo de liofilização, tipo de 
desidratação em que, após o congelamento do alimento, toda a água 
contida é transformada do estado sólido diretamente ao gasoso, sem 
passar pela fase líquida. O resultado é um alimento completamente 
desidratado, mas com propriedades nutritivas. O processo pode 
ser aplicado aos mais diferentes alimentos, como frutas, verduras, 
legumes e alguns tipos de temperos. Os pesquisadores adicionaram 
quitosana, um polissacarídeo com propriedades bactericidas, o que 
pode aumentar o tempo de prateleira dos alimentos. 

MARCA SOL LANÇA 
N V  T  

A marca de produtos Sol apresenta ao consumidor seu novo site, 
muito mais dinâmico, intuitivo e de fácil navegação. O lançamento faz 
parte da proposta da empresa de expandir e fortalecer os canais de 
relacionamento com o p blico. om design moderno, o site re ete 
o guia de comunicação da marca e traz conceito de usabilidade que 
explora a navegação intuitiva e facilita o acesso do internauta. O con-
te do tem ênfase nas necessidades do usuário e disponibiliza receitas 
práticas, curadoria de dicas que facilitam o dia a dia, e até opções de 
lazer e entretenimento. A versão responsiva do site também permite 
acesso em dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Outro 
destaque do portal é o conteúdo da página interna Receitas, que 
pode ser selecionado por filtros  tempo de preparo, salgados e doces, 
níveis de dificuldade e busca por palavras chave. Ao selecionar uma 
receita específica, o usuário terá as opç es de imprimir receitas ou 
só os ingredientes para fazer uma lista de compras; poderá enviar a 
receita por e-mail e também compartilhá-la nas mídias sociais. Um 
novo domínio também foi criado para redimensionar a linha e, hoje, 
se apresenta como www.solalimentos.com.br
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A N T ® E AJI-SAL®  
GANHAM NOVA ROUPAGEM 

Novo visual e mais modernas: essas são as novidades 
nas embalagens T de 100g de A N T ® e AJI-SAL®, 
que estão repaginadas  mais finas e com novo la out. As 
embalagens chegam ao mercado para modernizar o design 
dos tradicionais produtos da Ajinomoto do rasil. Apesar de 
manterem o mesmo tamanho, a expectativa da empresa é de 
que o novo visual dos produtos gere maior experimentação 
dos consumidores. Para aumentar ainda mais a satisfação dos 
clientes de AJI-SAL®, a empresa diminuiu o diâmetro dos furos 
da tampa do recipiente de AJI-SAL® Tradicional, assim como a 
quantidade de saídas nas tampas dos três produtos. egundo 
a Ajinomoto, essa mudança garante porções mais precisas no 
momento de servir, ajudando os consumidores a adicionarem 
seu toque especial na medida certa. A N T ® é um 
realçador de sabor que pode ser utilizado na finalização das 
preparações, deixando os pratos mais saborosos. Pode ser 
usado em sopas, molhos, legumes, verduras, carnes e outras 
receitas do dia a dia, pois não altera cor e não salga. É pro-
duzido com matéria-prima natural, como a cana-de-açúcar, 
através de processo de fermentação similar ao utilizado 
na fabricação de pão, cerveja e queijo. Já o AJI-SAL® é a 

combinação entre o sal e o realçador de sabor A N T ®. 
 produto  comercializado nas vers es Tradicional, imenta e 

Churrasco. Pode ser utilizado a gosto, no momento do preparo ou 
à mesa, dispensando o uso do sal. 

resente no rasil desde 1 , a Ajinomoto do rasil 
se empenha em oferecer tanto produtos de qualidade para 
o consumidor como insumos para as indústrias alimentícia, 
cosm tica, farmacêutica, de nutrição animal e agroneg cios. 
A linha de produtos da empresa voltada para o consumidor 

 composta pelo tempero umami A N T ®, AJI-SAL®, 
tempero A N®, caldo A N®, Receita de Casa™, HON-
DASHI® e A  A ®, além das sopas individuais VONO®, 

da sopa oo ing V N ® Turma da nica, dos refrescos em 
pó MID® e T™ ero aç car, do molho sho u e do tempero 
para frango  milanesa da marca AT ™ e do adoçante MID 
SUGAR®. A Ajinomoto do rasil tamb m atua no segmento 
de ood ser ice. Com quatro unidades fabris, localizadas no 
Estado de São Paulo, nas cidades de Limeira, Laranjal Paulista, 
Valparaíso e Pederneiras, e sede administrativa na capital, a 

Ajinomoto do rasil atende tanto ao mercado interno como 
ao externo. A Ajinomoto, uma multinacional japonesa com 
sede em T quio,  a maior produtora de aminoácidos do 
mundo. O Grupo Ajinomoto obteve um faturamento global 
de  ,  bilh es e nacional de  1,  bilhão no ano fiscal 
de 201 . Atualmente, opera em 2  países, possui 10  fábricas 
e apro imadamente 2  mil funcionários.
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A A NTA  
NAN T N A  
A NT  A A TA 

NO MERCADO 
A maioria dos consumidores aceitaria a presença de nanotecno-

logia ou modificação gen tica  nos alimentos, desde que as 
tecnologias melhorem a nutrição ou aumentem a segurança do 
alimento. A avaliação tem como base a análise elaborada pela North 
Carolina State ni ersit  N  e a ni ersit  o  Minnesota , 
que conduziram uma pesquisa de opinião representativa em todo 
os stados nidos, com 1.11  consumidores americanos. egundo a 
pesquisa, em geral, as pessoas estão dispostas a pagar mais para evitar 
a MG ou nanotecnologia nos alimentos, sendo mais adversas à MG 
do que a nanotecnologia. Algumas pesquisas prévias mostraram que 
muitas pessoas estariam dispostas a comprar alimentos modificados 
geneticamente ou contento nanotecnologia se houvesse benefícios 
para saúde ou segurança alimentar. Os participantes responderam 
uma série de perguntas que exploravam suas aberturas relacionadas à 
compra alimentos modificados geneticamente e alimentos contendo 
nanotecnologia. As questões também exploraram o preço de vários 
alimentos e se eles comprariam alimentos contendo nanotecnologia 
ou modificação gen tica, se estes alimentos apresentassem uma  
melhor nutrição, sabor, segurança alimentar ou se a produção le-
vasse a uma melhoria ambiental. erca de 40  dos participantes 
comprariam alimentos com MG ou nanotecnologia se os alimentos 
possuíssem melhor nutrição ou segurança alimentar. A pesquisa indica 
que a modificação gen tica ou a presença de nanotecnologia nos 
produtos alimentícios apresentam grande potencial para se tornar 
viáveis no mercado, isso se as empresas focarem no desenvolvimento 
de produtos que apresentem benefícios de nutrição e segurança 
alimentar, dado que a maioria dos consumidores se mostraram 
dispostos a comprar estes produtos.

 A A A 
 ND D  

CHEGA À INDONÉSIA 
A  já havia sinalizado que pretendia e pandir suas operaç es 

internacionais nos pr imos anos e anunciou uma parceria com a T 
ndofood us es a mur Tb , uma das maiores empresas do setor 
de alimento da Indonésia. Segundo comunicado, o acordo tem por 
objetivo explorar o negócio de aves e alimentos processados na Indo-
n sia e marca tamb m a entrada da  na região. ada empresa terá 
participação de 0  no neg cio e irá investir cerca de 200 milh es de 
d lares nos pr imos três anos na operação. egundo a , a empresa 
contribuirá com o seu conhecimento na indústria de processamento 
de alimentos à base de proteínas e a Indofood com seu acesso ao 
mercado na Indonésia e sua extensa rede de distribuição. Ainda de 
acordo com a , a parceria passará tamb m pelo cumprimento de 

N   
T A  A  

A DA  A  
TANDA D

A elne , que figura entre os maiores fabricantes mun-
diais de gelatina, recebeu novamente a certificação grau A da 
BRC lobal Standards, para as plantas industriais localizadas 
em tá, , e Nazário, . sse certificado comprova que 
os processos de fabricação estão de acordo com padrões 
internacionais de qualidade, segurança e operação, além 
de cumprir com todas as obrigações legais e oferecer um 
produto de alta qualidade para o mercado consumidor. A au-
ditoria foi realizada pela  Soci t  n rale de Sur eillance  
certificadora, em março deste ano. A BRC lobal Standard or 
ood Sa et  é um padrão de controle de alimentos, reconhe-

cido pela  lobal ood Sa et  nitiati e , o que permite a 
comercialização do produto para os mais diversos clientes 
com rigorosos padrões de segurança alimentar. A empresa 
tamb m conta com a certificação  22 000, o que confir-
ma sua preocupação em fornecer gelatinas com a máxima 
segurança em conformidade com os parâmetros globais da 
indústria alimentícia. A Gelnex oferece um portfólio variado 
de gelatinas e também colágeno hidrolisado, que são adequa-
das para uma ampla gama de aplicações. 

condiç es que serão estabelecidas nos contratos definitivos. onforme 
a  havia afirmado, a empresa planeja crescer no mercado asiático 
a partir de 201 , tornando suas marcas mais conhecidas. A empresa 
já atua na região atendendo principalmente empresas locais, mas quer 
chegar ao consumidor final com produtos pr prios. ntre as estrat gias 
da  para o mercado internacional, estão parcerias no mercado 
asiático. De acordo com a empresa, a sia representa 1  das vendas 
internacionais. O Oriente Médio segue como região principal, com 
participação de mais de 0  na receita vinda do mercado e terno 
da empresa. Atualmente, 4  do faturamento global da  vêm 
das operaç es internacionais. No final de novembro passado, a  
inaugurou sua primeira fábrica de alimentos processados no Oriente 

dio. A unidade recebeu investimentos de cerca de 1 0 milh es de 
d lares e está instalada na zona de industrial de izad, em Abu Dhabi, 
nos mirados rabes nidos. om capacidade de produção de 0.000 
toneladas por ano, a fábrica vai produzir alimentos processados, como 
empanados, hamb rgueres e pizzas. egundo a , o modelo de ne-
gócio adotado para o Oriente Médio pode ser replicado para outros 
mercados onde já mantém operação.
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A 
NV T   

 
NO PARANÁ 

A rimesa está investindo na 
construção de um frigorífico no a-
raná. A primeira etapa, que receberá 
um aporte de  4 0 milh es, teve 
as obras iniciadas no último trimestre 
de 2014, com capacidade para .000 
cabeças por dia. A nova unidade está 
localizada no município de Assis 
Chateaubriand, no Oeste do Paraná, 
a  quil metros de uritiba. As 
obras deverão ser concluídas em 
cerca de três anos. A cooperativa já 
tem planos para uma segunda etapa 
na sequência, que consumiria mais 

 00 milh es e dobraria a capaci-
dade do local. O aporte, no entanto, 
dependerá da evolução do mercado 
e do cenário econômico. No ano 
passado, apesar das dificuldades do 
varejo, a rimesa conseguiu ampliar o 
faturamento em 20 , na comparação 
com 201 . A meta era faturar  1,  
bilhão em 2014, mas o valor chegou 
a  2 bilh es.  rupo possui cin-
co unidades fabris: uma de suínos e 
quatro de laticínios. 

A  D  NT  A  AN  
 AND  N TA   
V  NT   201

 ano de 2014 
trouxe bons frutos 
para o Café do Centro. 
A empresa especializa-
da em cafés gourmet, 
reconhecida pela ex-
celência na qualidade 
dos seus grãos, am-
pliou a sua participa-
ção no canal de varejo, 
partindo de 1  para 
121 lojas da rede de 
supermercados Pão 
de Açúcar, e fechou um 
acordo para fornecer 
café gourmet com o selo da Rain orest lliance, que assegura boas práticas ambientais e sociais em 
todas as etapas de produção. Al m disso, o af  do entro obteve as importantes certificaç es 

 001 200  e  22000  200 , que garantem que a empresa estabeleceu uma abordagem 
sistêmica para a gestão da qualidade e a aplicação de requisitos de “ istema de estão da egu-
rança de Alimentos”. As conquistas são resultado de um forte investimento na modernização dos 
equipamentos, capacitação dos funcionários e aç es de mar eting.  faturamento do af  do 

entro em 2014 foi de  40 milh es e a previsão de crescimento para este ano  de 0 .  
carro chefe da empresa, o af  do entro ourmet, representa 22  do montante. utro produto 
que também merece destaque é a linha Especiais de Origem. Sempre com a aposta nos cafés 
especiais e gourmets, a empresa busca agora levar conhecimento sobre os processos de produção 
e tipos de caf  ao consumidor final. utra meta do af  do entro  ampliar o relacionamento 
com o varejo, oferecendo um maior n mero de caf s diferenciados para o consumidor final, 
além de trabalhar na evolução dos blends de café, trazendo novidades em microlotes exclusivos.
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ALGAVIA WHOLE 
A A  T N T  

A A  A  
N ADA  DA 

nica produtora de leos e ingredientes renováveis de 
microalgas do mundo, considerados os mais sustentáveis 
disponíveis no mercado, a olaz me obteve uma resposta 
favorável do DA para classificação de seu produto AlgaVia 

hole Algal rotein como A  enerall  Reco ni ed as Sa e . 
O parecer positivo permitirá a adoção em larga escala deste 
ingrediente, uma proteína totalmente vegana e uma fonte rica 
em fibras e micronutrientes, possibilitando a criação de novos 
produtos que atendam a demanda crescente dos consumidores 
por alternativas mais saudáveis e sustentáveis. AlgaVia WAP é 
o segundo produto da linha aprovado pelo DA como seguro 
para formulação de alimentos. A AlgaVia hole Algal lour, 
alternativa de gordura em pó para diversas aplicações, obteve 
o reconhecimento como A  em junho de 201 .  produto 
possibilita a obtenção de perfis nutricionais mais saudáveis sem 
alterar a textura e as características sensoriais dos produtos 
finais. s ingredientes alimentícios olaz me são os primei-
ros do gênero  base de microalgas com classificação A  
confirmada pelo DA e tiveram segurança reconhecida para 
inúmeras aplicações em alimentos e bebidas, entre as quais 
incluem se itens de panificação e confeitaria, cereais matinais, 

molhos, laticínios, sucos e sobremesas congeladas. A olaz me 
ainda lançará uma linha de óleos alto oleico, que ganhou,  entre 
outros reconhecimentos, o prêmio de inovação na edição 2014 
da T sho  nternational ood ec nolo , por representar uma 
solução mais saudável com alto desempenho e estabilidade e 
potencial para revolucionar a indústria alimentícia. Os óleos 
começam a ser produzidos na planta da olaz me unge, no 
interior de ão aulo, ainda em 201 . 

undada em 200 , a olaz me  uma empresa de biotecno-
logia dedicada à pesquisa, desenvolvimento, produção e comer-
cialização de óleos renováveis e bioprodutos. Com sede em São 
rancisco, nos stados nidos, a empresa entrou no mercado 

brasileiro em 2010 e hoje tem escrit rios em ampinas e ão 
aulo, al m da planta em parceria com a unge em rindi va, 
. s leos olaz me, al m de mais saudáveis, sustentáveis e 

renováveis, são capazes de substituir por completo os produ-
tos convencionais, sejam eles provenientes de fontes fósseis, 
vegetais ou animais, e ainda podem ser usados de forma com-
binada em misturas de alto desempenho e custo competitivo. A 
tecnologia e clusiva da empresa permite a obtenção de perfis 
de óleos personalizados e inéditos com ampla variedade de 
aplicações, incluindo alimentos, produtos de higiene e cuidados 
pessoais, químicos e combustíveis.

N NV T  NA A A  
D  A A   A

A roz n, empresa com amplo portf lio de enzimas, reforça 
sua liderança com a ampliação de sua fábrica localizada em São 
Paulo. Apostando no futuro e no crescimento do negócio, a 
roz n iniciou em janeiro as atividades em sua nova fábrica  uma 

planta moderna  e com processos totalmente automatizados, 
que atendem os mais altos padrões de qualidade, rastreabilidade, 
sustentabilidade e segurança de seus colaboradores. Trata se 
de mais um passo no constante investimento em tecnologia da 
empresa, que duplicou sua estrutura de laboratórios, produção e 
armazenamento. om   a   reestruturação   da   planta,   a   roz n   
quadruplicou   sua   capacidade   produtiva, possibilitando  além  
da  produção  de  soluções,  a  prestação  e  terceirização  de  
serviços  de produção e de misturas completas. A   estrutura   
conta   também   com   um   novo   centro   de   tecnologia   
de   aplicação   de enzimas,   equipado  com  instrumentos  que  
permitem  avaliar  a  performance  de  diferentes enzimas,  além  
de  novos  laboratórios  de  pesquisa  e  inovação,  microbiologia  

e  análises reo-
lógicas. Como 
parte da estra-
tégia de cresci-
mento, a roz n 
está investindo 
também na am-
pliação da estrutura  de  aplicações,  com  novas  plantas  piloto,  
para  entregar  aos  clientes  soluções  mais completas, simu-
lando as condições de processos reais nas indústrias. Segundo 
a roz n, a nova  planta  de  produção permite  atender  aos  
mais  altos  níveis  de  qualidade exigidos  por  seus  clientes  no  

rasil  e  e terior,  de  modo  mais  rápido  e  eficiente. om 
esse investimento, a roz n e pande sua posição de liderança na 
produção de soluções em  enzimas  e  bioingredientes  para  os  
segmentos  de  alimentos  e  bebidas,  sucroenergético, nutrição 
animal, entre outros.  
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NAT  A A 
POSIÇÃO NA AMÉRICA 
AT NA  A T A 

D  A  NA
A Naturex está reforçando sua posição na América Latina 

em resposta à crescente demanda local por ingredientes naturais. 
Ap s a aquisição, em janeiro de 2014, da hile otanics e sua 
fábrica em Linares, o Grupo está agora abrindo um escritório 
de vendas em antiago, no hile. A filial chilena oferece aos 
atuais e futuros clientes um portfólio completo de produtos e 
as últimas inovações da Naturex, combinado a um excepcional 
serviço local. arte de uma rede de três escrit rios de vendas 
e duas fábricas na América Latina, o escritório chileno está 
totalmente em linha com a estratégia de expansão do Grupo 
em mercados emergentes. Segundo a Naturex, o escritório de 
vendas da Am rica atina irá apoiar o desenvolvimento de três 
mercados estratégicos: alimentos e bebidas, suplementos alimen-
tares e farmacêuticos, bem como cosm ticos. De acordo com a 
Naturex, o Chile é um país muito dinâmico, com um dos maiores 

 da Am rica atina. ara a Nature , este indicador confirma 
o potencial do país, combinado com o fato de que o Chile tem 
acordos de livre comércio com a maioria dos países no mundo, 
tornando-se uma oportunidade excepcional para a Naturex a 

crescer nesse país, bem como facilitar o desenvolvimento de 
sua presença nos países vizinhos. O mercado latino-americano 
continua sendo uma prioridade para a Naturex e a empresa 
continua investindo na área, a fim de reforçar laços com seus 
clientes. A riqueza do ambiente natural do Chile também oferece 
uma oportunidade para a Naturex. A empresa utiliza fontes de 
saponaria de uillaja, uma árvore nativa da oresta chilena rica 
em saponinas. Sustentavelmente, em parceria com as autoridades 
locais, a madeira  e traída para obter e tratos de uillaia com 
diferentes níveis de pureza. sses e tratos específicos atendem 
diferentes mercados, de acordo com as suas aplicaç es finais, seja 
como reforço de espuma natural em bebidas ou agindo como 
emulsificante natural no sabor ou cor em emuls es e bebidas.

A Naturex é líder mundial em ingredientes naturais à base 
de plantas. Por meio de suas unidades de negócios, o Grupo 
atende s necessidades específicas de três mercados estrat gicos  
Alimentos e ebidas, Nutrição  a de, e uidados essoais. A 
empresa oferece aos seus clientes uma completa gama de ingre-
dientes de alta qualidade para alimentos, produtos farmacêuticos, 
nutracêuticos e aplicaç es cosm ticas. A Nature  está sediada 
em Avignon, na rança, tendo escrit rios e fábricas em 1  países 
na uropa, entre eles arrocos, stados nidos, rasil, Austrália 
e ndia, al m de presença mundial atrav s de uma rede comercial 
de 2  escrit rios de vendas.

MUNDO VERDE INICIA O 
ANO DE MARCA NOVA

A Mundo Verde,  rede de lojas de produtos naturais, orgânicos e 
bem estar da América Latina, acaba de lançar a sua nova logomarca. A 
novidade retrata a evolução da empresa e é resultado de pesquisas 
realizadas com os consumidores da rede. O slogan “Sua loja do bem 
estar” também está de cara nova. Agora, a aplicação da assinatura 
“Você mais saudável”, com todo o redesign de elementos, confere 

à marca uma imagem mais leve e assertiva. Segundo a Mundo verde, 
o estudo foi iniciado junto aos consumidores em diversas partes 
do rasil para o desenvolvimento de uma logomarca mais moderna 
e uma nova assinatura, que melhor representem o momento atual 
da rede. O processo de atualização terá impacto sobre todos os 
aspectos visuais usados pela empresa, desde a comunicação com 
os consumidores at  ebsite, redes sociais e produtos da marca 
pr pria. sta nova identidade re ete uma nova visão do neg cio, que 
mostra a abertura e a transparência da empresa em seu momento 
de crescimento.

A partir de 201 , todas as lojas inauguradas já estarão com a 
nova logomarca na fachada. A transformação da comunicação visual 
nas antigas unidades ocorrerá de forma gradual, mas a previsão é que 
at  201  todas as lojas estejam com a nova logomarca.

A undo Verde  referência em qualidade de vida e alimentação 
saudável. oje, possui apro imadamente 00 lojas no rasil. 
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TA  AN A A  
N N   

T ND N A  NA A D  
N D NT

 nstituto de Tecnologia de Alimentos TA A TA , da ecretaria de 
Agricultura e Abastecimento do stado de ão aulo, e a , organiza-
dora da i outh America, anunciaram o lançamento da versão eletr nica 
do terceiro estudo da rie Trends 2020  rasil ngredients Trends 2020. 
A publicação traz uma visão ampla sobre os fatores que in uenciarão o 
futuro do mercado de ingredientes, alimentos e bebidas e suplementos 
alimentares nos pr imos anos, a formação de macrotendências, as pla-
taformas de inovação que deverão ser mais exploradas pelas empresas 
e os ingredientes em perspectiva. Assim como as demais publicações da 

rie Trends 2020, o estudo tem como objetivo estimular as pesquisas 
no TA , no setor privado e em outras instituiç es, al m de servir como 
instrumento para a inclusão tecnológica das micro e pequenas empresas, 
nas quais o acesso a informaç es sobre tendências e oportunidades de 
mercado ainda não  tão facilitado. A realização do rasil ngredients Trends 
2020 contou com o apoio da , organizadora da i outh America, 
e das empresas patrocinadoras da lataforma de novação Tecnol gica 
do TA . articiparam da elaboração do estudo dezesseis autores entre 
pesquisadores do nstituto de Tecnologia de Alimentos e especialistas. A pu-
blicação está disponível para leitura e do nload pelo endereço eletr nico  
www.brasilin redientstrends.com.br

  A NDA 
MAIOR EMPRESA 
A NT A D  

MUNDO EM VENDAS 
A , atualmente a maior ind stria de alimentos do 

rasil e dona das marcas riboi e eara, consolidou sua 
posição de segunda maior empresa alimentícia do mundo 
em vendas anuais, de acordo com dados divulgados pela 
empresa de pesquisas Euromonitor International. Com ex-
pectativa de vendas superior a  0 bilh es em 2014, que 
representam um crescimento de apro imadamente 0  em 
relação a 201 , o resultado posiciona o rupo como um 
dos líderes globais na indústria de alimentos embalados. A 

 encerrou o terceiro trimestre de 2014 com um lucro 
líquido de  1,1 bilhão, resultado  superior em 
comparação ao mesmo período do ano passado. A empresa 
tamb m teve crescimento de 4  nas e portaç es do T14 
quando comparado ao T1 . De 200  a 2014, a receita 
líquida da  registrou aumento de 2 4  em  bilh es   

A . om mais de seis d cadas de hist ria, a  está 
presente em mais de 20 países com plataformas de produ-
ção ou escrit rios comerciais. A empresa conta com 200 
mil colaboradores em todo o mundo, exporta para mais 
de 1 0 países e possui mais de 00 mil clientes globais. 

DUAS RODAS LANÇA 
 T

s sabores cítricos tiveram mais de . 00 lançamentos 
globais em alimentos e bebidas nos últimos dois anos. Um 
dos diferenciais da Duas Rodas é a elaboração de aromas 
cítricos com notas limpas e características da fruta, tecnologia 
desenvolvida nestes 0 anos de e periência da empresa em 
cultivo, seleção e extração de notas aromáticas, aperfeiçoadas 
através de blends de safras de diferentes áreas geográficas do 
mundo. Esta e ertise, aliada  tendência de consumo, inspirou 
a oleção ítricos, que está chegando ao mercado com perfis 
de sabores com alta performance em aplicações diferenciadas. 
Muito além do limão e da laranja, a nova coleção explora a 
extensa variedade de opções  de frutas cítricas e oferece à 
ind stria de alimentos e de bebidas 12 perfis que instigam 
e atraem o consumidor final com facilidade. ão eles  limão 
siciliano, laranja pera, laranja vermelha siciliana, tangerina 

me erica, limão Taiti, laranja baía, tangerina pon an, lima da 
pérsia, limão cravo, laranja lima, tangerina cravo e pomelo 
rosa. m um processo que durou apro imadamente 1  meses, 
estes perfis foram cuidadosamente avaliados e estudados 
por uma equipe multidisciplinar das áreas de Análise Senso-
rial, Desenvolvimento de Aromas, ar eting, Aplicaç es de 
rodutos e omercial para garantir fidelidade no resultado 

final de cada aroma.  desenvolvimento dos perfis observou 
minuciosamente as características sensoriais de cada um 
dos citrinos selecionados e partiu diretamente da fruta in 
natura, respeitando, além de tudo, suas respectivas safras 
para melhores resultados. Entre aromas líquidos e sólidos, a 

oleção ítricos, al m da fidelidade de perfis, apresenta se ao 
mercado como uma repaginação de sabores clássicos, valoriza 
e ressalta a essência das frutas cítricas  a vitalidade. Tamb m 
diferencia e sofistica o mercado do dia a dia e a tradição da 
Duas Rodas em aromas cítricos, atendendo aos anseios do 
novo consumidor: contemporâneo, mas que busca origens e 
e periências cada vez mais autênticas.
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VOGLER A 2  AN
A Vogler ingredients nasceu a partir de uma necessidade 

da indústria alimentícia de buscar soluções segmentadas para 
seus produtos com foco em agilidade, qualidade e inovação. 
Desde então, a Vogler atua com um modelo de gestão estra-
tégico, objetivando negócios de valor agregado em parceria 
com seus clientes e fornecedores. Seguindo sua visão de ser 
uma empresa tica e confiável e com crescimento sustentá-
vel, a Vogler celebra em 201 , 2  anos de conquistas, sendo 
reconhecida por quatro vezes, pela revista Exame PME, entre 
as que mais crescem no país. Já em âmbito internacional, sua 
plataforma de parcerias com os principais fabricantes do 
mundo está consolidada com a representação de mais de 0 
marcas renomadas.

O relacionamento com clientes é um dos principais pilares 

da Vogler, onde se destacam o atendimento e o rico portfólio 
atrav s das seguintes unidades de neg cios  divisão ood 
ngredients  divisão lavors  e divisão stems. ara este ano, 
está prevista uma grande expansão física e alianças com novos 
parceiros em busca de inovações, segurança e saudabilidade 
que o mercado de alimentos exige cada vez mais. 

AT  NA A N N  NT  
A uratos inaugurou em sua sede de root ijgaarden, lgica, 

o Inspirience Center, que tem como objetivo reunir o conhecimen-
to mundial, a e periência e a inspiração para gerar inovação. No  
Inspirience Center, tecnologias globais e ingredientes são desen-
volvidos para atender as necessidades dos clientes Puratos em 
panificação, confeitaria e chocolateria em todas as subsidiárias do 
Grupo ao redor do mundo. O Inspirience Center possui diferentes 

laboratórios para diferentes atividades de pesquisa: fermentação 
natural e o laborat rio de enzimas, com uma coleção de quase .000 
microorganismos; laboratório de análise instrumental; laboratório de 
alimentos; laboratório físico-químico; sala de avaliação; e laboratório 
de produtos assados. O Inspirience Center está instalado em uma 
área de .000 m2, sendo .000 m2 dedicados aos laboratórios e 
absorveu investimentos da ordem de  4  milh es. 


