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A República Popular da China,  muitas 
vezes referida apenas como China, é 
o terceiro maior país do mundo em 

área (ou o quarto, dependendo de como 
se contabilizam algumas áreas disputadas 
com outros países) e o mais populoso do 
planeta, ocupando uma parte considerável 
da Ásia Oriental. Suas fronteiras ao Norte 
são com o Quirguistão, com o Cazaquistão, 
com a Mongólia e com a Rússia, a Leste com 
a Coréia do Norte, com o mar Amarelo (do 
outro lado do qual se encontra a Coréia do 
Sul), com o mar da China Oriental e com o 

estreito de Taiwan, que a separa de Taiwan 
(país que reivindica), a Sul com o mar da Chi-
na Meridional, com o Vietname, ou Vietnã, 
com o Laos, com o Myanmar, com a Índia, 
com o Butão e com o Nepal, e a Oeste com 
o Paquistão, o Afeganistão e o Tadjiquistão.

Com uma população de mais de 1,32 
bilhão de habitantes (a maior do pla-
neta), a China ocupa uma superfície de 
9.640.821 km² (ou 9.676.801 km², se incluí- 
do o território de Taiwan, que a República 
Popular da China reivindica). Sua capital 
é, em Português, Pequim ou, Beijing para 
os chineses!

O Partido Comunista da China (PCC) 
desde 1949 possui monopólio sobre o poder, 
existindo, porém, outros partidos políticos 
no país, não sendo, portanto, um estado de 
partido único. A China está envolvida em 
uma longa controvérsia acerca do status 
político de Taiwan. O Kuomintang, partido 
rival do PCC durante a guerra civil chinesa, 
abandonou a China continental e recuou 
para Formosa e outras ilhas vizinhas após 
ser derrotado no conflito, em 1949, e reivin-
dica ser o governo legítimo de toda a China 
e Mongólia, com o nome de República da 
China (embora o governo de Taiwan contro-
le, de fato, apenas Formosa e ilhas menores 
adjacentes). A República Popular da China 
considera a reivindicação da República da 
China ilegítima e reivindica, por sua vez, os 

república 
Popular  
da china



45

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

CHINA

territórios sob controle desta última.
Devido a sua enorme população, o cres-

cimento vertiginoso de sua economia, seus 
investimentos em pesquisa e desenvolvimen-
to, seus gastos militares e sua condição de 
Estado declaradamente detentor de armas 
nucleares, a China costuma ser conside-
rada uma superpotência emergente. É a 
quarta maior economia do mundo (ou a 
segunda maior, pelo critério de paridade 
de poder de compra) e representa a China 
como membro permanente do Conselho de  
Segurança das Nações Unidas. Desde 1978, 
o país implementa reformas para adotar, em 
alguma medida, uma economia de mercado, 
o que ajudou a tirar 400 milhões de pessoas 
da pobreza. Entretanto, o país enfrenta 
outros problemas econômicos, inclusive o 
rápido envelhecimento da população e uma 
crescente disparidade entre a renda urbana 
e a rural. A China desempenha um papel 
importante no comércio internacional, ao 
ser o maior consumidor mundial de aço e 
concreto (usa, respectivamente, um terço 
e mais da metade daqueles insumos) e o 
segundo maior importador de petróleo. É o 
terceiro maior importador do mundo e o se-
gundo maior exportador, em termos globais.

O país costuma ser referido como China. 
A expressão “China continental” correspon-
de à República Popular da China, embora 
costume excluir as duas regiões adminis-
trativas especiais de Hong Kong e Macau. 
O gentílico de China é chinês. As principais 
religiões da China são o confucionismo, o 
taoísmo e o budismo. 

HISTóRIA
A guerra civil chinesa terminou em 

1949, quando o Partido Comunista Chinês 
tomou o controle da China continental e o 
Kuomintang (KMT) recuou para a ilha de 
Formosa (Taiwan). Em 1º de outubro de 
1949, Mao Tse-tung proclamou a República 
Popular da China, declarando que o “povo 
chinês se pôs de pé”. O termo “China Ver-
melha” foi um nome freqüentemente usado 
para a China dentro do bloco capitalista, 
especialmente até meados dos anos de 
1970, quando as relações com o Ocidente 
melhoraram.

Após uma série de falhas econômicas 
dramáticas (que coincidiram com o Grande 
Salto Adiante), Mao Tse-tung deixou o cargo 
de presidente em 1959, sucedendo-o Liu 
Shaoqi. Mao manteve um grau considerável 

de influência sobre o partido, mas foi ali-
jado da administração diária dos assuntos 
econômicos, que passou ao controle de Liu 
Shaoqi e Deng Xiaoping.

Em 1966, Mao e seus aliados lançaram 
a Revolução Cultural, que perduraria até a 
morte do dirigente chinês, dez anos mais 
tarde. A Revolução Cultural, motivada por 
uma luta pelo poder dentro do partido e 
por temores acerca da União Soviética, pro-
vocou um grande transtorno na sociedade 
chinesa. Em 1972, no auge da ruptura sino-
soviética, Mao e Zhou Enlai encontraram-se 
com Richard Nixon, em Pequim, para esta-
belecer relações com os Estados Unidos. 
Naquele ano, a República Popular da China 
aderiu às Nações Unidas, substituindo a 
República da China (Taiwan) no assento 
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permanente do Conselho de 
Segurança.

Após a morte de Mao, 
em 1976, e a prisão da Ca-
marilha dos Quatro, acusada 
dos excessos da Revolução 
Cultural, Deng Xiaoping 
rapidamente logrou tomar 
o poder das mãos de Hua 
Guofeng, sucessor escolhi-
do por Mao. Embora Deng 
nunca tenha se tornado o 
chefe do partido ou do Es-
tado, sua influência dentro 
da agremiação levou o país 
a implementar reformas 
econômicas de grande mag-
nitude. Posteriormente, o 
Partido Comunista afrouxou 
o controle governamental 
sobre a vida pessoal dos 
chineses e dissolveu as co-
munas; muitos camponeses 
receberam terras, de modo 
a aumentar os incentivos 
à produção agrícola. Estes 
eventos marcaram a tran-
sição da China de uma economia 
planejada para uma economia mista 
com um mercado crescentemente 
mais livre, um sistema chamado por 
muitos de “socialismo de mercado”. 
A China adotou a sua atual consti-
tuição em 4 de dezembro de 1982.

Em 1989, a morte de um funcioná-
rio favorável a reformas, Hu Yaobang, 
ajudou a precipitar os protestos da 
Praça da Paz Celestial, quando estu-
dantes e outros populares organizaram 
manifestações durante meses em de-
fesa de maiores direitos e da liberdade 
de expressão. As manifestações foram 
reprimidas em 4 de junho, quando 
começaram a digirir-se contra a cor-
rupção no partido. Tropas do exército 
chinês entraram na praça e dispararam 
contra os manifestantes, o que resul-
tou em grande número de vítimas. O 
acontecimento recebeu atenção da 
mídia ocidental e foi gravado em vídeo, 
de modo a provocar a condenação 
mundial e sanções contra o governo.

O Presidente Jiang Zemin e o  
premier Zhu Rongji, ambos ex-pre-
feitos de Xangai, lideraram a China 
após o caso da Praça da Paz Celestial, 
nos anos de 1990. Durante a admi-

nistração de Jiang, o desempenho 
econômico chinês tirou cerca de 150 
milhões de camponeses da pobreza 
e manteve um crescimento médio 
do PIB da ordem de 11,2% ao ano. O 
país aderiu à OMC em 2001. 

GEOGRAfIA
C o m  u m a  s u p e r f í c i e  d e 

9.640.821 km² (ou 9.676.801 km², 
se incluído o território de Taiwan, 
que a República Popular da China 
reivindica), a República Popular da 
China é o segundo maior país da Ásia 
Oriental, após a Rússia, e o terceiro 
ou quarto maior do mundo (a dife-
rença é devida às questões de fron-
teira de Aksai Chin e da Região do 
Trans-Karakoram - ou vale de Shaks-
gam -, territórios reivindicados pela 
Índia, e a uma alteração no método 
empregado pelos Estados Unidos 
para calcular a sua área). A China 
possui fronteira comum com 14 
países: Afeganistão (76 km), Butão 
(470 km), Cazaquistão (1533 km), 
Coréia do Norte (1416 km), Índia 
(3380 km), Laos (423 km), Mianmá 
(2185 km), Mongólia (4677 km), 

Nepal  (1236 km),  Paquistão 
(523 km), Quirguistão (858 km), 
Rússia (3645 km), Tadjiquistão 
(414 km) e Vietnã (1.281 km), o que 
totaliza 22.117 km, a maior linha de 
fronteira do mundo.

O território chinês apresenta pai-
sagens variadas. A leste, ao longo do 
litoral do mar Amarelo e do mar da 
China Oriental, há planícies aluviais 
densamente habitadas; já no extremo 
do planalto da Mongólia Interior, ao 
Norte, encontram-se pradarias. A 
China meridional é dominada por 
colinas e cordilheiras baixas. No 
Centro-Leste encontram-se os deltas 
dos dois principais rios da China, 
o Huang He e o Yangtzé. Os rios  
Xijiang, Mecongue, Bramaputra e 
Amur também são importantes. A 
Oeste, há grandes cordilheiras, como 
o Himalaia (onde está o ponto culmi-
nante na China, o monte Everest), e 
terrenos mais áridos, como o Takla-
makan e o deserto de Gobi.

A China enfrenta problemas am-
bientais, como o avanço dos desertos 
(em especial o de Gobi), poluição da 
água, do ar e industrial.

Com relação às emissões de 
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carbono, a China está isenta dos 
limites fixados pelo Protocolo de 
Quioto. Desde que o tratado foi 
assinado, a China tornou-se um 
dos maiores emissores de carbono 
do mundo, o que contribui para o 
aquecimento global.

DEmOGRAfIA
A China é o país de maior popu- 

lação de todo o planeta, com 1 bilhão 
e 313 milhões de habitantes (esti-
mativa de julho de 2006). A China 
possui leis de controle de natalidade. 
Se morar na região urbana só pode-
rá ter um filho. Se morar na região 
rural poderá ter até dois filhos, caso 
o primeiro filho seja mulher. Cultu-
ralmente, o chinês tem preferência 
por filhos homens.

Sua qualidade de vida, pelo mé-
todo do PIB per capita, se compara 
a pobres países africanos. Enquanto 
que as grandes metrópoles chinesas 
não perdem em nada para cidades 
como Tóquio e Nova Iorque, a popu-
lação rural - e a maioria absoluta da 
população - concentra-se no campo 
e vive em condições de miséria total, 
em alguns casos vivendo em condi-
ções idênticas há centenas de anos.

A população dos grandes centros 
(onde a população das cidades chega 
às cifras de varios milhões) vivem 
razoavelmente bem. O mesmo não 
se verifica nas áreas rurais.

Com uma população de mais 
de 1,3 bilhão de pessoas, a China 
mantém uma política rígida de pla-
nejamento familiar, centrada no con-
ceito de “uma criança por família”. 
O objetivo do governo é estabilizar o 
crescimento populacional no início 
do século XXI.

POlíTICA
O governo da China tem sido des-

crito como autoritário, comunista e 
socialista, com pesadas restrições em 
diversas áreas, em especial no que se 
refere às liberdades de imprensa, de 
reunião, de movimento, de direitos 
reprodutivos e de religião, além de 
obstáculos ao livre uso da internet. 

Seu atual chefe supremo é o presidente 
Hu Jintao; o primeiro-ministro é Wen 
Jiabao. O país é governado pelo Partido 
Comunista da China (PCC), cujo mo-
nopólio sobre o poder é garantido pela 
constituição chinesa. Há outros parti-
dos políticos no país, que participam 
da Conferência Consultiva Política do 
Povo Chinês e do Congresso Nacional 
Popular, embora sirvam principalmen-
te para endossar as políticas adotadas 
pelo PCC. Há sinais de abertura po-
lítica, com eleições competitivas nos 
níveis de vila e cidade, mas o partido 
mantém o controle efetivo sobre as 
nomeações governamentais.

Embora a constituição contenha 
direitos e garantias individuais, a 
República Popular da China é consi-
derada um dos países menos livres em 
termos de liberdade de imprensa, e é 
comum a censura à manifestação de 
opiniões e de informações. A China 
é freqüentemente alvo de críticas 
de ONGs e outros governos devido a 
violações graves de direitos humanos, 
como no caso de prisões sem julga-
mento, confissões forçadas, tortura, 
maus-tratos a prisioneiros e outros.

Com uma população de mais 
de 1,3 bilhão de pessoas, a China 
mantém uma política rígida de pla-
nejamento familiar, centrada no con-
ceito de “uma criança por família”. 
O objetivo do governo é estabilizar o 
crescimento populacional no início do 
século XXI. Há denúncias de abortos 
e esterilização forçados por parte de 
funcionários locais, obrigados a impe-
dir o crescimento da população. Há 
um desequilíbrio de sexos na popula-
ção chinesa devido a uma tradicional 
preferência chinesa por meninos, o 
que levou o governo a proibir o uso de 
ultrassonografia na gravidez para fins 
de seleção do sexo da criança.

RElAçõES 
ExTERIORES

Em 1971, a República Popular 
da China substituiu a República da 
China (Taiwan) como representante 
da China nas Nações Unidas e como 
um dos cinco membros permanentes 
do Conselho de Segurança daquela 
organização.

Conforme a política da China, a 
República Popular exige, como pré-
condição para estabelecer relações 
diplomáticas, que o outro país reco-
nheça a sua reivindicação sobre o ter-
ritório ocupado por Taiwan e rompa 
todos os vínculos com o governo da 
República da China.

A China tem buscado criar áreas 
de livre comércio e pactos de se-
gurança entre os seus vizinhos da 
Ásia-Pacífico, em alguns casos com a 
exclusão dos Estados Unidos (como 
na Cúpula da Ásia Oriental). Também 
é membro fundador da Organização 
para Cooperação de Xangai (OCX), 
juntamente com a Rússia e as repú-
blicas da Ásia Central.

Boa parte da política externa da 
República Popular da China baseia-se 
no conceito da “ascensão pacífica da 
China”, embora ocorram por vezes 
incidentes com outros países, como 
os Estados Unidos (bombardeio da 
Embaixada da China em Belgrado em 
1999 e acidente com avião-espião em 
2001) e o Japão (recusa deste último 
em reconhecer satisfatoriamente, do 
ponto de vista chinês, as atrocidades 
nipônicas durante a guerra). As rela-
ções com países ocidentais sofreram 
em conseqüência da repressão aos 
protestos na Praça da Paz Celestial, 
em 1989.

A China mantém algumas ques-
tões de fronteira com países vizi-
nhos que já levaram a guerras nos 
últimos 50 anos, inclusive a guerra 
sino-indiana de 1962, o conflito 
fronteiriço sino-soviético de 1969 
e a guerra sino-vietnamita de 1979. 
Em 2001, a China e a Rússia assina-
ram o Tratado de Boa Vizinhança e 
Cooperação Amistosa que permitiu 
a transferência, em 2004, da ilha 
de Yinlong e de metade da ilha de 
Heixiazi para a China, de modo a 
encerrar uma longa controvérsia 
sino-russa de fronteira. Há outras 
questões fronteiriças, como a das 
ilhas nos mares da China Oriental e 
Meridional, e fronteiras indefinidas 
ou contestadas com a Índia, o Tadji-
quistão e a Coréia do Norte.

A China é membro da OMC, FMI, 
APEC, AIEA, UNESCO, OMS, ISO e 
outros organismos internacionais.
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SubDIVISõES

A República Popular da China é 
subdividida em 23 províncias, cinco 
regiões autônomas (Guangxi Zhuang, 
Mongólia Interior, Ningxia Hui) Xin-
jiang Uygur  e  Tibet/Xizang), quatro 
cidades administradas respondendo 
diretamente ao governo central (Bei-
jing, Chongqing, Shanghai e Tianjin) 
e duas Regiões Administrativas Espe-
ciais (Hong Kong e Macau).

ECONOmIA
A economia chinesa é notada por 

alto nível de crescimento orientado 
à exportação. A sua transformação 
em economia mista, foi iniciada 
por Deng Xiaoping em 1978, após 
a falha da economia planificada em 
desenvolver os sistemas produtivos 
chineses a níveis aceitáveis. 

As reformas de Xiaoping incluí-
ram a privatização das fazendas, o 
que pôs fim à agricultura coletiva, e 
de indústrias estatais que fossem con-
sideradas de baixo desempenho na 
época, como mineração e produtos 
básicos (roupas, processamento de 
alimentos), entre outras. Em 1997, a 
China abandonou de vez o socialismo 
de mercado para o capitalismo con-
vencional, acabando com o principio 
de propriedade estatal e executando 
um segundo maciço programa de 

privatização. Para selar sua condição 
de economia globalizada, em 2001 
a China foi aceita na Organização 
Mundial do Comércio. Atualmente, 
70% da economia da China é privada, 
e este número continua crescendo. 

Este robusto crescimento eco-
nômico, combinado com excelentes 
fatores internos como estabilidade 
política, grandes reservas em moe-
da estrangeira (a maior do mundo, 
com US$ 818,9 bilhões), mercado 
interno com enorme potencial de 
crescimento, faz com que a China 
seja atualmente um dos melhores 
locais do mundo para investimentos 
estrangeiros, com uma avaliação de 
risco (Moody’s) A2, índice conside-
rado excelente. 

Houve nos últimos anos um au-
mento significativo da qualidade de 
vida dos chineses. Apenas 10% da 
população vive abaixo da linha da po-
breza e 99,8% dos jovens são alfabe-
tizados (em comparação com 69,9% 
da década de 1980). A expectativa 
de vida chinesa é a terceira maior do 
Leste Asiático, com 71,9 anos, atrás 
do Japão, com 82,2, e da Coréia do 
Sul, com 77,3.

Apesar do progresso significativo 
dos últimos anos, existem gran-
des obstáculos para o crescimento  
chinês a longo prazo. A rápida piora 
da distribuição de renda é um desses 
problemas, com um coeficiente de 

Gini em 44,1 e cada vez maior. Outro 
grande problema é o previdenciário 
que, com a política de uma criança 
apenas e aumento da expectativa de 
vida, está começando a apresentar 
grandes desequilíbrios no fluxo de 
caixa, sendo cada vez menor a relação 
entre trabalhadores contribuintes por 
aposentado. Outro problema é a dife-
rença de desenvolvimento econômico 
entre as áreas costeiras, principalmen-
te ao norte da China, e o seu interior, 
ainda predominantemente agrário e 
de baixa renda, o que foi exarcebado 
com a liberação do mercado, pois os 
investidores preferem investir em 
áreas com melhor infra-estrutura e 
trabalhadores mais qualificados. 

A China tem uma reputação de 
produtor de bens industriais a baixo 
custo. Este fato se deve a sua mão-
de-obra barata, o não pagamento 
de licenças de alguns produtos e os 
baixos impostos.

CulTuRA
A China possui a mais longa tra-

dição cultural do mundo, com uma 
história contínua de mais de 3.000 
anos. A cultura chinesa conheceu 
uma notável longevidade e expansão 
geográfica que remonta pelo menos 
ao terceiro milênio, altura em que 
este povo se concentrava na região 
do rio Amarelo. A periodização da 
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civilização chinesa foi estabelecida 
através das diferentes dinastias que 
governaram a nação, desde as precur-
soras Shang (1650 a.C.-1027 a.C.), 
cujas produções culturais se enqua-
dram no período do bronze, e Zhou 
(1027 a.C.-256 a.C.). Foi durante a 
época Tang (618-907 d. C.) que o país 
atingiu a maior dimensão territorial 
de toda a sua história. Seguiram-se 
a Época Sung (960-1279), a dinastia 
Ming (1368-1644) e o período Qing 
ou Manchu, que correspondeu à úl-
tima dinastia imperial (1644-1911).

Caracterizada pela serenidade e 
permanência das formas expressivas 
e pela rigidez de valores estéticos, 
a cultura chinesa procurou sempre, 
através das suas realizações artís-
ticas, a harmonia com o universo. 
Com a abertura da cultura chinesa 
ao exterior, verificada durante a 
dinastia Ching tornou-se evidente, 
em paralelo com a exportação de ar-
tefatos artísticos para todo o mundo 
ocidental, a apropriação pela China 
de outras linguagens estéticas.

A arte chinesa é significativa não 
apenas pela beleza, mas também 
porque foi a maior fonte de inspiração 
para todo o Oriente - Japão, Coréia, 
Tibete, Mongólia, Indochina e Ásia 
Central. A Europa também deve à 
China muitos dos seus impulsos 
artísticos, bem como a introdução 
de variadas técnicas, principalmente 
na cerâmica e na tecelagem. A pos-
tura em relação às artes apresentava 
muitas diferenças entre a China e 
o Ocidente. O amador erudito, por 
exemplo, tinha geralmente um status 
mais elevado do que o profissional, e 
não havia distinção entre belas-artes 
e artes aplicadas. Na verdade, a cali-
grafia na China há muito tempo já era 
considerada a mais nobre das artes.

A pintura era uma forma desenvol-
vida da caligrafia, e ainda hoje as duas 
apresentam relações bem próximas. 
O pintor, em vez de pintar seus qua-
dros em telas ou madeira com tintas a 
óleo, geralmente trabalhava em seda 
ou papel com aquarela. Além disso, 
a vitalidade e o ritmo das pinceladas 
eram mais importantes que o natu-
ralismo da representação.

O escultor utilizava pedra, madeira 

ou bronze, mas algumas vezes mode-
lava ou revestia suas obras com laca, 
uma forma de arte originária da Chi-
na. A porcelana também foi fabricada 
pela primeira vez na China, mais de 
mil anos antes que o segredo de sua 
manufatura fosse conhecido na Euro-
pa, no início do século XVIII. O jade é 
outro tipo de material associado à Chi-
na, tendo sido utilizado na confecção 
de objetos rituais, armas cerimoniais, 
jóias e pequenas esculturas.

As casas dispõem na maioria das 
vezes de um só andar, espalhando-se 
por grandes terrenos, com jardins e 
pátios entre as várias alas, embora 
palácios, templos e pagodes sejam 
mais altos. Os telhados também são 
construídos sobre portões, pontes, 
muralhas e monumentos. Vários 
telhados aparecem muitas vezes uns 
sobre outros, com os beirais forman-
do graciosas curvas para cima, uma 
das características mais típicas da 
arquitetura chinesa.

Depois de um período pré-histó-
rico bastante obscuro, a evolução 
da arte chinesa pode ser dividida 
em cinco longos períodos, para os 
quais, no entanto, não existem limi-
tes bem claros. Registros definitivos 
datam da segunda parte da dinastia 
Shang (1711 a.C.-1066 a.C.), cujos 
trabalhos mais importantes são os 
vasos de bronze para sacrifícios, de 
formas rígidas e decorados princi-
palmente com motivos animais, de 
significado religioso.

O segundo período teve início 
com a unificação da China em 221 
a.C., durante a dinastia Qin, com o 
imperador Shi Huangdi, o constru-
tor da Grande Muralha. Objetos de 
bronze e jade constituem os mais 
importantes exemplos da arte deste 
período; além disso, também foram 
encontrados vasos de cerâmica vitri-
ficada e figuras em sepulturas.

Um dos acontecimentos mais 
importantes da dinastia Han (206 
a.C.-220 d.C.) foi a introdução do 
budismo, proveniente da Índia e da 
Ásia Central, uma vez que os templos 
e mosteiros budistas se tornaram os 
grandes patrocinadores e guardiões 
das artes. Os exemplos mais bem pre-
servados são aqueles que, seguindo 

o modelo indiano, foram escavados 
nas faces das rochas, decorados com 
esculturas e afrescos. Estes templos 
pertencem ao terceiro período da 
arte chinesa, cujo clímax foi atingido 
pelas dinastias Sui (581-618) e Tang 
(618-907). A China foi unificada após 
um período de invasões e guerra civil, 
quando todas as artes floresceram.

O século X marca o início do 
quarto período, que culminou na 
dinastia Song (960-1279), época em 
que a arte chinesa atingiu seu apo-
geu. O grande feito deste século foi 
a transformação da simples pintura 
de paisagens numa arte maior, muito 
antes de a Europa ter vislumbrado 
tal possibilidade. Teve a mesma im-
portância neste período a cerâmica, 
inigualável tanto pela nobreza da for-
ma quanto pela beleza da decoração.

O último grande período da arte 
chinesa vai do reinado dos imperado-
res Ming (1368-1644) até a última 
dinastia dos Manchu ou Qing (1644-
1911). A pintura e a cerâmica man-
tiveram o alto nível e novas técnicas 
de fabricação de porcelana foram 
desenvolvidas, especialmente a pin-
tura azul vitrificada e a utilização de 
cores esmaltadas sobre a vitrificação.

Notável habilidade também foi 
demonstrada nos trabalhos de es-
cultura em marfim e jade, e no es-
malte cloisonné (técnica francesa). 
No século II, uma combinação de 
influências ocidentais e de outras 
oriundas da revolução minaram a 
tradicional arte chinesa.

A revolução comunista de 1949 
e a criação da República Popular da 
China sob a liderança de Mao Tsé-
Tung introduziram uma incontornável 
dimensão política em todas as formas 
de expressão artística. Os movimentos 
vanguardistas foram banidos e ta-
chados como “formalismo burguês”. 
Por outro lado, a revolução também 
propiciou o renascimento de formas 
artísticas ancestrais e ensinou o povo 
a valorizar suas tradições no campo 
das artes, o que resultou em valiosa 
restauração e descoberta de tesouros 
artísticos do passado, como o folclore, 
que foi assumido como valioso produ-
to de exportação e importante fonte 
de rendimentos.
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Etiquetagem  em 
língua chinesa 
é necessária 
para aditivos 
alimentícios  
importados

De acordo com a lei que regula-
menta a Implementação da Segu-
rança Alimentar, etiquetagem e ins-
truções em chinês são obrigatórias, 
caso contrário, não serão autorizados 
a ingressar no país. A Administração 
Geral para a Supervisão da Qua-
lidade, Inspeção e Quarentena da 
República Popular da China sugere 
que os importadores de aditivos ali-
mentícios providenciam etiquetagem 
e instrução em conformidade com a 
nova regulamentação.

26 novos aditivos 
alimentícios 
acabam de ser 
aprovados

O Ministro da Saúde da Repú-
blica Popular da China acaba de 
publicar uma lista de 26 aditivos 
alimentícios que receberam a 
aprovação oficial governamen-
tal em julho passado. Entre os 
principais pode-se mencionar a 
goma de Senna obtusifolia (cássia 
gum), o Se-metil-L-selenocisteina, 
o frutooligossacarídeo, sete en-
zimas (entre elas fosfolipase C, 
glutaminase, asparaginase, etc.) 
e 16 aromas, tais como óleo de 
casca de massoia (Cryptocarya 

massoia), extrato de semente de 
uva e formato de terpenila.

Esses novos ingredientes que re-
ceberam a aprovação passaram pelo 
crivo das investigações de acordo 
com a lei de Segurança Alimentar. 
Opiniões científicas e públicas tam-
bém foram consultadas e considera-
das antes da liberação desses novos 
aditivos. São considerados como 
sendo tecnicamente necessários para 
a indústria alimentícia e inofensivos 
para a saúde e, assim sendo, podem 
ser utilizados na produção de alimen-
tos e negociados livremente.

A lei de segurança 
alimentar entra 
oficialmente  
em vigor

Desde 1º de junho de 2009, a Lei 
de Segurança Alimentar da República 
Popular da China entrou oficialmente 
em vigor, substituindo a mais antiga 
Lei de Higiene Alimentar. A nova 
legislação estipula de forma espe-
cifica todos os detalhes da cadeia 
alimentar, desde a produção até a 
administração de alimentos, aditivos 
alimentícios e produtos relacionados 
a ambos, bem como as medidas de 
segurança e conservação requeridas 
para os mesmos, cobrindo todo o 
processo, desde a fazenda até a mesa 
dos consumidores. Os tópicos mais 
importantes são:

A - Estabelecer um mecanismo 
de divisão de tarefas de acordo com 
a responsabilidade dos diversos de-
partamentos e adotar um sistema 
de supervisão seccional separado 
para produtos agrícolas comestíveis, 
processos de fabricação de alimentos, 
distribuição e empresas de catering. 

As atribuições e responsabilidades de 
cada departamento são claramente 
definidas e a cadeia alimentar, desde 
a fazenda até a mesa dos consumi-
dores, esta sobre completo controle 
e supervisão.

B - Implantar um sistema de 
gestão de segurança alimentar, enfa-
tizando a avaliação dos riscos e defi-
nindo as conseqüências desses riscos, 
como base para formular padrões de 
segurança alimentar e especificar 
medidas de controle para doenças 
decorrentes de alimentos. A imple-
mentação da nova lei irá beneficiar 
e colocar a segurança alimentar dos 
alimentos chineses em novo patamar.

A maior e mais 
importante feira 
de ingredientes 
alimentícios 
de toda Ásia , a 
Food Ingredients 
China, continua 
sua trajetória 
de sucesso, 
independentemente 
da crise financeira 
global

O evento anual Food Ingredients 
China, ou simplesmente FIC, é orga-
nizado pela Associação Chinesa de 
Aditivos e Ingredientes Alimentícios 
(China Food Additives & Ingredients 
Association) em conjunto com o CC-
PIT - Sub-council of Light Industry -, 

cFAA neWs
chinA Food Additives & ingredients AssociAtion

chinA Food Additives & ingredients AssociAtion
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uma subdivisão do Conselho Chinês 
para a Promoção do Comércio In-
ternacional (China Council For The 
Promotion Of International Trade). 
O evento já se tornou o mais impor-
tante de toda a Ásia e é também o 
maior ponto de encontro de todas as 
sumidades e autoridades em aditivos 
e ingredientes alimentícios da China.

A FIC 2010 irá ocorrer em  
Shanghai, de 23 a 25 de março de 
2010. Apesar do efeito adverso da crise 
financeira global, mais de 170 exposi-
tores já adquiriram estandes na área 
internacional e a área nacional tam-
bém já está quase totalmente vendida, 
e isso, cinco meses antes da abertura 
do evento! Uma estimativa preliminar 
mostra que haverá mais de 1.000 ex-
positores ocupando uma área útil de 
mais de 50.000 m2 , ou seja, os núme-
ros alcançados no evento anterior, de 
2009, serão pelo menos equiparados 
e, provavelmente, superados; a FIC 
2010 manterá assim o seu estatuto de 
maior evento internacional de aditivos 
e ingredientes de toda a Ásia.

Esses números confirmam o 
prestígio e a confiança que o evento 
mantém junto ao empresariado local 
e internacional. Mais uma vez, a FIC 
2010 configura-se como uma sólida 
plataforma de inovações e novos 
negócios para todas as empresas 
envolvidas no setor de aditivos e 
ingredientes alimentícios, na China 
e no exterior, oferecendo soluções 
prospectivas para o desenvolvimento 
de alternativas em uma conjuntura de 
crise econômica.

A FIC 2010 será novamente, com 
certeza, um evento de gala para toda 
a indústria de aditivos e ingredientes:
•	focando as principais empresas do 
setor e mostrando as últimas novida-
des em produtos e tecnologias. Mais 
de 90% dos expositores são empresas 
produtoras e empresas orientadas 
para o mercado externo, com produ-
tos e tecnologias seguindo as últimas 
tendências de mercado.
•	o evento congrega 22 categorias de 
aditivos alimentícios, 31 categorias 
de ingredientes e agentes auxiliares 
de processamento, bem como equi-
pamentos, máquinas e agentes me-
diáticos, oferecendo os mais diversos 

produtos e serviços.
•	grande destaque para aditivos e 
ingredientes alimentícios naturais, 
nutritivos, saudáveis e funcionais. 
50% dos produtos são feitos a partir 
de origens naturais, de acordo com as 
grandes tendências do mercado. Mais 
atenção ainda será dada na melhoria 
da qualidade e segurança alimentar.
•	atividades profissionais paralelas, tais 
como uma ampla gama de conferên-
cias acadêmicas e seminários técnicos, 
apresentarão as últimas novidades da 
ciência e tecnologia da alimentação, 
bem como soluções para um desenvol-
vimento econômico sustentável.

Você realmente  
não pode perder  

a FIc 2010!

Registre-se agora para encontrar 
mais de 1.000 expositor e partici-
par pessoalmente deste esplendido 
show de inovações e tecnologias 
alimentícias.

Para maiores informações visite o site 
www.chinafoodadditives.com/d_e.htm 
ou entre em contato:
Tel: (+86) 10 6839 6330 ou  
(+86) 10 5979 5833
Fax: (+86) 10 6839 6422 ou  
(+86) 10 5907 1335
ficchina@yahoo.com.cn 
cfaa2003@yahoo.com.cn

Na China, o setor 
de aditivos e 
ingredientes 
alimentícios já  
está se recuperando  
da crise

A partir do segundo semestre 
de 2008, a indústria chinesa de 
aditivos e ingredientes alimentí-

cios mergulhou em uma profunda 
recessão, com pronunciado declí-
nio de suas exportações, especial-
mente no quarto trimestre, com 
maior influência ainda da crise 
econômica mundial e de proble-
mas de segurança alimentar. Mas, 
já a partir dos primeiros meses de 
2009, as vendas na China voltaram 
a crescer de forma gradativa e 
as exportações estabilizaram-se 
novamente, graças as medidas 
implementadas pelo governo 
para alavancar a demanda inter-
na e estimular as exportações, e 
ao grande trabalho de melhoria 
geral empreendido por todas as 
indústrias do setor, de forma 
geral. Muitas indústrias já se re-
cuperaram e, mesmo com o setor 
mostrando uma tendência global 
de crescimento, o mesmo ainda 
não atingiu os níveis desejados.

Os números do primeiro se-
mestre de 2009 mostram que as 
quantidades dos principais aditivos 
e ingredientes produzidos alcança-
ram 3,06 milhões de toneladas, ou 
seja, 8% a mais do que no mesmo 
período do ano anterior, perfazen-
do, em moeda local, 29,5 bilhões 
de RMB, ou seja, 8,8% mais do que 
no primeiro semestre de 2008. 
Em contrapartida, as exportações 
foram de somente US$ 1,03 bilhão, 
valor 10,2% inferior ao registrado 
em igual período do ano anterior.

De forma bastante objetiva, 
pode-se dizer que devido à deman-
da vindo do gigantesco mercado 
consumidor interno e o desenvol-
vimento da indústria alimentícia 
chinesa como um todo, a demanda 
interna para aditivos e ingredientes 
alimentícios se mantém em um 
alto patamar, tanto em volume, 
especificação, variedade e qua-
lidade, desenvolvendo assim um 
papel primordial na recuperação e 
desenvolvimento do setor de adi-
tivos e ingredientes alimentícios. 
Assim, embora as quantidades 
exportadas tenham recuado ligei-
ramente, pode-se vislumbrar um 
futuro promissor para a indústria 
chinesa de aditivos e ingredientes 
alimentícios.

chinA Food Additives & ingredients AssociAtion
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Exportações  
chinesas de 
alguns adititivos 
alimentícios  no 
primeiro semestre 
de 2009

Desde o início da segunda me-
tade de 2008, a produção chinesa 
de aditivos e ingredientes alimen-
tícios sofreu as conseqüências 
da crise econômica global. Após 
setembro de 2008, o custo de al-
guns insumos, tais como carvão, 
eletricidade e transporte, subiu de-
masiadamente. Entretanto, alguns 
custos de determinados produtos 
caíram, devido à diminuição do 
preço de algumas matérias-primas 
importadas. Assim, na economia 
chinesa, o preço de alguns aditivos 
e ingredientes alimentícios subiu, 
enquanto que para outros produtos 
diminuía.  

De forma geral, as empresas chi-
nesas mantiveram suas capacida-
des de produção e força comercial 
para tentar estabilizar seus market 
share, porém os lucros caíram 
vertiginosamente. As quantidades 
exportadas de alguns produtos 
tradicionais começaram a diminuir 
já em setembro de 2008. A título 
ilustrativo pode-se mencionar o 
ácido cítrico (- 13%), a sacarina 
(- 56%), o MSG (-30%), o benzoato 
(- 33%) e o ciclamato de sódio (- 
13%). Até o final de 2008 algumas 
empresas, cuja produção era qua-
se que integralmente exportada, 
passaram a trabalhar com 50% de 
sua capacidade ou, simplesmente, 
pararam de produzir.

No decorrer dos últimos seis 
meses, houve grande preocupa-
ção por parte da indústria com o 
comportamento das exportações 
desses produtos tradicionais. Hoje, 
comparando as exportações desses 

mesmos produtos no decorrer do 
primeiro semestre de 2009, com 
os valores alcançados em 2007 
e 2008, pode-se observar que as 
tendências negativas estão se re-
vertendo. As quantidades mensais 
exportadas de alguns desses aditi-
vos alimentícios mais tradicionais 
já alcançaram valores similares aos 
registrados em 2008 e, inclusive, 
em alguns casos, valores compará-
veis com 2007. 

A 41ª conferência  
da  CFAA, em  
Shanghai

A 41ª conferencia anual da 
CFAA (Chinese Food Additives 
Associat ion)  ocorreu do dia 
16 a 20 de março de 2009, em  
Shanghai. Mais de 230 represen-
tantes provenientes de 60 países 
membros e mais de 20 organiza-
ções internacionais participaram 
dessa mega conferência presidida 
pelo acadêmico Chen Junshi, 
graduado em 1956, pelo Beijing 
Medical College, e pesquisador de 
nutrição e segurança alimentar há 
mais de 40 anos.

A Associação Chinesa de Adi-
tivos Alimentícios foi fundada em 
1993; é a única associação das 
indústrias de aditivos e ingredien-
tes alimentícios, com atuação 
nacional, aprovada pelo governo 
da China. Conta com mais de 800 
membros nacionais e cerca de 100 
indústrias internacionais.

O objetivo da CFAA é servir tanto 
seus membros quanto ao público, 
contribuindo para o bom desen-
volvimento da indústria chinesa 
de aditivos e garantindo alimentos 
saudáveis e seguros para os consu-
midores chineses. Suas principais 
funções consistem em:

- assistir o governo nas regula-
mentações e políticas relacionadas 
ao setor;

- avaliar os projetos-chaves apoia-

dos pelo governo e assistir o mesmo 
nos aspectos políticos;

- publicar informações sobre o 
desenvolvimento da indústria de 
aditivos alimentícios, bem como pu-
blicar livros profissionais e revistas 
sobre a indústria alimentícia;

- assistir o governo na definição 
dos vários padrões e standards in-
dustriais;

- assistir o governo na promulga-
ção e implementação de normas e 
regulamentações industriais;

- assistir o governo na condução 
de uma eficiente política de super-
visão de qualidade, liberação de 
importação de similares, etc.;

- coletar opiniões e sugestões 
junto ao seus membros e discuti-las 
junto ao governo e outros órgãos 
relacionados, domésticos e interna-
cionais, no intuito de defender os 
interesses das empresas membros 
do setor;

- organizar na China uma expo-
sição profissional das indústrias de 
aditivos e ingredientes alimentícios 
e organizar delegações da CFAA para 
participar de eventos profissionais 
mundo afora, sempre visando a 
difusão dos aditivos e ingredientes 
produzidos por seus membros;

- expandir e difundir a aplicação 
de novos desenvolvimentos tecnoló-
gicos e produtos.

china Food additives & 
Ingredients association (cFaa) 
Rm. 1402, Tower 3, Vantone, 
No.6A, Chaowai Street, 
Beijing 100020 - China 
Tel: (+86) 10 5979 5833  
Fax: (+86) 10 5907 1335 
Contato: Zhang Yuechen, Chen 
Yanyan
cfaa1990@yahoo.com.cn

ccpIt Sub-council of light 
Industry 
22B, Buwai Dajie 
Beijing 100833 - China 
Tel: (+86) 10 6839 6330 
Fax: (+86) 10 6839 6422 
Contato: Zhang Xin, Lin Shusen 
ccpitsli@public3.bta.net.cn
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Há 22 anos a 
Angel Yeast pro-
duz fermento. 
Desde a época 
que iniciou suas 
atividades, têm 
expandido seus 
negócios graças 

aos serviços de apoio que oferece aos 
segmentos de panificação, seasoning, 
álcool, produtos saudáveis e nutrição 
animal. Exporta cerca de um terço 
de toda a sua produção de fermento 
biológico para mais de 80 países 
espalhados pelo mundo todo. Essas 
exportações estão crescendo a uma 
taxa de 40% ao ano. 

A empresa tem o compromisso 
formal de se tornar uma referência 
mundial em fermentos, desenvolven-
do e produzindo continuadamente 
produtos de alta tecnologia, tais 
como leveduras nutricionais, levedu-
ras enriquecidas com cromo, selênio, 
zinco e dextrana, isoflavonas de soja, 
pós-protéicos, cálcio biológico ultra-
fino, cálcio-magnésio em escamas 
e compostos vitamínicos, os quais 
estão se tornando o segundo maior 
negócio da empresa.

A Angel Yeast possui várias cer-
tificações internacionais, tais como 
ISO 9001, HACCP, GMP (alimentos 
e produtos farmacêuticos), as quais 
lhe permitem garantir uma oferta de 
produtos de alta qualidade,  tanto 
para os clientes do mercado interno 
quanto externo. As linhas de pro-
dução da empresa trabalham com 
sistema de controle DCS, seguindo os 

mais modernos sistemas europeus de 
controle de processo, de equipamen-
tos e procedimentos de limpeza CIP.

A Angel Yeast também acredita 
que responsabilidade e respeito 
ambiental são partes integrantes do 
conjunto de forças competitivas de 
um produtor de fermentos e levedu-
ras. O desenvolvimento sustentável 
tornar-se-ia impossível sem uma 
boa proteção ambiental e, por isso, 
a empresa investiu e tem hoje sua 
própria estação de tratamento de 
águas residuais. 

O presidente da Angel Yeast, Yu 
Xuefeng, considera que  “... a procura 
constante pela perfeição é a base da 
cultura corporativa da empresa.” 
Sob sua atenta direção foram cons-
truídos mecanismos operacionais 
totalmente focados no mercado. O 
objetivo estratégico da Angel Yeast 
em se tornar uma empresa produtora 
de fermentos, especializada e inter-
nacionalizada, não é mais um mero 
ideal e já se tornou uma realidade!

O Grupo Fufeng planeja ser um 
player importante no mercado in-
ternacional e tem grande interesse 
no mercado sul-americano em par-
ticular. Não somente já participou 
de eventos no Brasil como também 
visitou vários clientes potenciais.

A empresa dispõe da mais recente 
e sofisticada tecnologia para a produ-
ção de goma xantana, em conformi-

dade com os padrões internacionais. 
Produtos de alta qualidade, sistemas 
de produção eficientes e logística so-
lidamente estruturada, são algumas 
das vantagens competitivas que a 
Fufeng oferece. Com a implantação 
de uma nova unidade de produção na 
Mongólia, a Fufeng conseguiu reduzir 
seus custos ainda mais, permitindo-
lhe oferecer ao mercado internacio-
nal produtos de alta qualidade por 
um preço baixo.

As principais dificuldades que 
a Fufeng tem encontrado em 
sua penetração no mercado in-
ternacional são, basicamente, as 
barreiras da língua, diferenças 
culturais e de costumes, as quais 
podem gerar mal-entendidos. A 
distância geográfica separando o 
Brasil da China também dificulta 
uma maior aproximação, impedin-
do melhor freqüência de visitação 
tanto do pessoal comercial quanto 
de visita de clientes as instalações 
fabris da empresa. Até hoje, pou-
cos chineses aprendem as línguas 
portuguesa e espanhola.

Para Rebeca Zhang, South Ame-
rican Department Manager, da 
Shandong  Fufeng  Fermentation, 
“A América do Sul é um grande 
mercado. Nossos produtos apre-
sentam vantagens em termo de 
qualidade, tecnologia de produção 
e preço, bem como na possibilida-
de de desenvolvimento de opções 
personalizadas para determinados 
clientes potenciais. O Brasil pode 
ser uma grande plataforma de 
entrada para a Fufeng expandir 
suas operações para toda a Amé-
rica do Sul. Ademais, não somente 
o Governo Lula tem apresentado 
atitude amigável com a China, o 
que gerou vários acordos estraté-
gicos de parcerias, como também 
foi acertada a estabilidade política 

o BrAsil e A AmÉricA do sUl  
soB o olhAr de  

emPresÁrios chineses

Yu Xuefeng,  
President  
Angel Yeast Co., Ltd.

Rebeca Zhang,  
South American Department Manager 
Shandong  Fufeng  Fermentation  Co., Ltd.
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e o crescimento econômico cons-
tante do Brasil, fazendo com que 
o mercado para os produtos da 
Fufeng cresça substancialmente. O 
Brasil é o maior parceiro comercial 
da China na América Latina e, 
considerando a crise que atingiu 
os mercados norte-americanos e 
europeus e, comparativamente, a 
relativa estabilidade do mercado 
sul-americano, considero que, 
nas circunstancias econômicas 
anuais, a América do Sul e, em 
particular, o Brasil, representam uma 
das alternativas mais promissoras 
para as nossas exportações”.

JK Sucralose 
Inc. é o maior fa-
bricante chinês 
de sucralose e a 
segunda maior 
empresa a nível 
mundial com suas 
atividades focadas 

exclusivamente em sucralose.
A sucralose fabricada pela JK 

Sucralose Inc. é um adoçante de alta 
intensidade relativamente novo, que 
não apresenta nenhum efeito adverso 
à saúde humana. Pode ser usado tan-
to pela indústria alimentícia quanto 
farmacêutica. Não possui nenhuma 
caloria, característica importante 
para as pessoas com sobrepeso que se-
guem dietas de baixa caloria, e possui 
o mesmo sabor que o próprio açúcar, 
porém não é cariogênico, o que é 
muito apreciado pelos consumidores.

Os produtos desenvolvidos, de for-
ma independente, pela JK Sucralose, 
são elaborados de forma a manter o 
sabor do açúcar e atender a procura 
de soluções alimentícias seguras para 
uma vida mais saudável; já receberam 
o amplo reconhecimento de muitas 
empresas processadoras de renome, 

tanto na China quanto no mundo todo. 
A América do Sul constitui um 

grande mercado para ingredientes 
alimentícios, com grande potencial 
de exploração. Muitos países desse 
continente estão em desenvolvimen-
to e atravessam uma fase de cresci-
mento acelerado. O Mercosul facilita 
a troca sem barreiras entre seus 
membros, com taxas alfandegárias 
reduzidas. O mercado para sucralose 
ainda está em fase inicial na América 
do Sul e precisa ser desenvolvido. 
Ms. Yang Hongmei, vice-presidente 
da JK Sucralose Inc. acredita que  
“... quanto mais as pessoas conhece-
rem a sucralose, suas propriedades 
e características, mais irão querer 
usá-la. Muitas empresas multinacio-
nais estão priorizando o mercado sul-
americano e implantando operações 
fabris na região. Esses são os maiores 
clientes potenciais para sucralose, 
porque já usam o produto nos seus 
respectivos países de origem e assim 
conhecem todas as suas vantagens. 
A América do Sul é muito importante 
para a JK e seus produtos atendem 
as normas norte-americanas e eu-
ropéias, tais como FCCV e USP30, 
nos Estados Unidos, e 2008/60/EC, 
na CEE. A JK Sucralose é certificada 
Kosher e Halal, possui ISO 9001 e 
ISO14001 e atende as normas GMP, 
HACCP e RQA.”

Shandong Longlive Bio-technology 
Company Ltd. é especializada na 
produção de xilitol e xilo-oligossa-
carídeos, utilizando o milho como 
matéria-prima. Os xilo-oligossa-
carídeos (XOS) possuem amplas 
aplicações em alimentos e nutrição 
animal. Os produtos da Longlive já 
ocupam posição de liderança junto 
aos fabricantes de goma de mascar, 
healthcare products e derivados lác-
teos. Recentemente, desenvolveu 

diversos produtos para a área de 
nutrição animal, com resultados 
bastante positivos. No Brasil, esse 
mercado é muito grande, motivo 
pelo qual a Longlive tem planos 
para expansão de suas vendas de 
xilo-oligossacarídeos para esse seg-
mento. Ademais, a empresa possui 
suas próprias instalações fabris para 
produção de diversos derivados do 
milho, tais como amido de milho, 
dextrose, sorbitol, maltodextrina, 
ácido cítrico e xaropes de milho. 
Esses produtos já vêm sendo expor-
tados regularmente, para cerca de 
40 países da Ásia, África, Europa do 
Leste e América do Sul.

No meio desses mercados de ex-
trema concorrência, a Longlive tem 
se destacado pela qualidade superior 
de seus produtos, excelente nível 
de serviços e preços competitivos, 
ganhando uma sólida reputação em 
uma ampla gama de empresas globais 
dos setores de alimentos e bebidas. 

Nos próximos anos, a Longlive 
pretende escolher algumas áreas 
geográficas de forte crescimento, 
tais como o Brasil e países vizinhos, 
a Índia e Indonésia, etc. para investir 
fortemente nesses mercados. A mar-
ca Longlive somente poderá crescer 
junto com o apoio de parcerias locais.

Tendo já um claro conceito formado 
com respeito ao potencial do mercado 
sul-americano, a empresa está agora 
investindo em um melhor conheci-
mento do consumo, clientes, hábitos 
e políticas locais, sistemas tarifários 
e alfandegários e, obviamente, canais 
de distribuição. Assim como outras 
empresas globais, a Longlive espera 
encontrar, o quanto antes, o melhor 
parceiro possível, de forma a encurtar 
os passos e acelerar o processo de cres-
cimento de seus negócios na região.

Sigmont Liu, General Manager, e 
Michael Wang, Operating Manager, 
da Shandong Longlive Bio-Techno-
logy também comentam que “… tal 
como para todas as outras empresas 
chinesas, as diferenças de língua 
são uma dos maiores entraves para 
ingressar de forma mais acelerada 
no mercado sul-americano. Por 
isso, é fundamental encontrar um 
excelente parceiro local, com ótima 

Ms. Yang Hongmei,  
Vice President   
JK Sucralose Inc.

Sigmont Liu,  
General Manager &  
Michael Wang, Operating Manager  
Shandong Longlive Bio-Technology Co.,Ltd.
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localização geográfica e estrutura co-
mercial. Precisamos estar certos de 
que esse parceiro estará 100% com a 
Longlive, para construir uma sólida 
imagem de marca e alcançar uma 
boa penetração de mercado. Temos 
grandes ambições com relação ao 
mercado sul-americano e a certeza 
de fazer grandes negócios nele”. 

A Sirio Pharma 
é a maior empresa 
chinesa prestado-
ra de serviços de 
terceirização na 
produção de su-
plementos dietéti-
cos e nutricionais, 

tendo como missão fornecer produ-
tos de qualidade para uma vida de 
qualidade. A Sirio Pharma está focada 
na constante melhoria de seu desem-
penho como fabricante confiável e 
responsável. Possui como produto 
principal as cápsulas gelatinosas ou 
soft gel; também fabrica suplementos 
na forma de tabletes e tabletes masti-
gáveis (goma de mascar). O objetivo 
global da empresa é fortalecer cada 
vez mais a vantagem competitiva 
que possui na produção de soft gel 
para o setor de nutracêuticos, no 
mundo todo.

A América do Sul tem população 
com tamanho bastante similar ao dos 
Estados Unidos; está crescendo rapi-
damente, com conseqüente aumento 
do público consumidor. À medida que 
o continente vai emergindo, está se 
tornando um mercado cada vez mais 
atraente para produtos naturais, nu-
tracêuticos, alimentos funcionais e 
suplementos nutricionais.

Os maiores mercados são o Brasil, 
a Argentina, o Chile, a Colômbia, o 
Peru e a Venezuela. As economias 
e estruturas políticas desses países 
variam de forma significativa, porém 
dividem a mesma vontade de cresci-

mento no âmbito continental. 
À medida que esses países cres-

cem, o seu consumo também cresce. 
Os sul-americanos também vêm se 
tornando cada vez mais interessados 
em bem-estar e alimentação saudável.

Essa tendência, aliada a uma prá-
tica sólida e antiga de utilização de 
remédios caseiros e tradicionais, faz 
com que o mercado esteja bastante 
receptivo aos alimentos funcionais, 
suplementos e nutracêuticos. Os po-
vos sul-americanos estão se tornando 
também melhor informados, trans-
formando-se em consumidores mais 
sofisticados, cada vez mais preocupa-
dos com a saúde, a imagem pessoal e a 
longevidade. Essas tendências deverão 
perdurar e, à medida que programas 
nutricionais e alimentares forem im-
plantados no continente, até mesmo 
os segmentos da população menos 
favorecidos tornar-se-ão envolvidos 
no consumo de alimentos funcionais 
e suplementos alimentares. 

Como o mercado mundial de 
alimentos e ingredientes funcionais 
está crescendo, é mais do que prová-
vel que o mercado sul-americano, pe-
las várias razões que acabaram de ser 
mencionadas, se torne um key player. 
Não somente existe localmente toda 
a base de matérias-primas necessá-
rias, como também as capacidades 
industriais e técnicas para desenvol-
ver produtos com grande sucesso.

Para serem comercializados na 
América do Sul, os produtos devem 
ser registrados junto as autoridades 
nacionais locais, o que normal-
mente é um processo demorado 
e custoso. Ademais, o mercado 
sul-americano para vitaminas e 
suplementos alimentares atravessa 
atualmente um período de incerte-
za regulamentária. Determinados 
produtos devem ser registrados 
como remédios, enquanto outros 
podem ser registrados como suple-
mentos dietéticos. Ms. Yang Rui, 
Vice-Presidente da Sirio Pharma, 
termina sua análise do mercado 
sul-americano dizendo: “Com as 
novas regulamentações, o merca-
do sul-americano está repleto de 
oportunidades, porém associadas 
a riscos desconhecidos.”

Ms. Yang Rui ,  
Vice President  
Sirio Pharma Co., Ltd.
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Nos últimos 
anos, a Shandong 
Wonderful Indus-
trial Group Co., 
Ltd. tem dado cada 
vez maior impor-
tância ao desen-
volvimento de suas 

vendas no mercado internacional e vem 
acompanhando de perto a evolução do 
mercado sul-americano para proteínas 
de soja. No mercado chinês, sua partici-
pação tem crescido de forma contínua, 
com mais clientes e uma imagem de 
marca cada vez mais consolidada.

Seus principais produtos são deri-
vados do processamento do grão da 
soja e incluem, entre outros, diversos 
tipos de proteínas de soja para aplica-
ções no setor cárneo e em alimentos 
nutricionais, sempre dando ênfase 
em nutrição, saúde, segurança e de-
senvolvimento sustentável.

Por ter suas instalações fabris 
localizadas nas proximidades do 
porto de Qingdao, a Shandong Won-
derful conseguiu cortar de forma 
substancial seus custos de produção, 
podendo assim oferecer no mercado 
mundial produtos de alta qualidade 
por um baixo preço.

A América do Sul é um grande 
mercado produtor e consumidor de 
proteínas de soja. Os produtos da 
Shandong Wonderful, tanto pela sua 
qualidade quanto no aspecto tec-
nologia de processamento e preço, 
oferecem grande vantagem compe-
titiva; assim, existe espaço para cres-
cimento e os clientes potenciais irão 
receber a maior atenção da empresa. 
O Brasil pode ser visto como a porta 
de entrada para a América Latina. 

A America do Sul apresenta requi-
sitos de qualidade diferentes, sendo 
que os mesmos ainda diferem de um 
país para outro. Proteínas de soja de 
menor grau alimentício são usadas 
em produtos cárneos e importadas da  

China, enquanto que em produtos 
lácteos costuma-se usar um tipo de 
proteína de maior grau alimentício, 
importada normalmente dos Estados 
Unidos. A Shandong Wonderful tem 
desenvolvido novos produtos para 
aplicação em produtos lácteos; os 
mesmos já foram exportados para os 
Estados Unidos e Europa e o feedback 
recebido foi excelente. Com isso, a 
Shandong pode cobrir os diversos 
tipos de demanda do mercado sul-
americano e as perspectivas tornaram-
se das mais promissoras.

Mas, para Laurie Wang, Export 
Manager, da Shandong Wonderful, os 
empecilhos são vários “… os países da 
América do Sul possuem regulamen-
tações de importações bastante restri-
tivas, com o agravante de apresentar 
altas taxas e impostos de importação e 
processos administrativos complexos. 
Também as circunstâncias políticas 
são pouco propícias e não são está-
veis. Greves são freqüentes e tornam 
maior ainda os riscos de um negócio 
de importação/exportação. As formas 
de pagamento são limitadas as cartas 
de Crédito e mais regulamentações. Os 
importadores devem requerer cartas 
de crédito e autorização para quotas 
de importação antes de importar. As 
dificuldades que impedem uma maior 
fluidez dos negócios internacionais 
são muitas!”.

  

 

Zhejiang Me-
dicine Co. Ltd., 
Xinchang Pharma- 
ceutical Factory 
(ZMC) é um gran-
de fornecedor de 
ingredientes nu-
tricionais, com 

atuação mundial. Suas atividades 
nesse campo dividem-se em duas 
grandes categorias: as vitaminas li-
possolúveis e os carotenóides. Hoje, 

a ZMC é o segundo maior produtor 
mundial de vitamina E, e o segundo 
em Coenzima Q10; possui cerca de 
70% do mercado mundial de biotina 
e, na China, é o principal produtor de 
vitamina A e E.

A política da ZMC é a de ganhar 
mercado, bem como reconhecimento 
e boa reputação através da excelência 
em qualidade de produtos e serviços. 
Sua estratégia é focada na criação 
de produtos adicionando valor ao 
produtos dos seus clientes, mediante 
o oferecimento de soluções globais. 

Para a ZMC, a América do Sul é 
considerada como uma economia 
emergente, de atração irresistível, 
porém apresentando diferentes 
graus de risco. Devido as diferenças 
históricas, culturais e de línguas, 
bem como aos diferentes níveis de 
desenvolvimento existentes, não se 
pode considerar a America do Sul 
como apenas um grande mercado, 
perfeitamente integrado, mas sim 
como diferentes países e mercados.

A ZMC gostaria de cooperar 
com indústrias e clientes locais, no 
desenvolvimento desses mercados. 
A empresa deseja implantar uma 
estratégia de marca forte, porém 
não somente como fornecedor de 
matéria-prima; mais uma vez, a ZMC 
quer oferecer soluções abrangentes 
que criam possibilidades infinitas 
para o sucesso dos seus clientes.

Para a ZMC, o desenvolvimento 
de uma marca forte baseia-se nos 
seguintes critérios:

- a garantia de uma qualidade 
assegurada de seus produtos para 
manter a sua força competitiva;

- a organização de uma equipe de 
campo, para prestar serviços de qua-
lidade e atender profissionalmente 
os clientes;

- o fornecimento de produtos e 
serviços cujos critérios tecnológicos e 
de qualidade seguem ou ultrapassam 
os padrões internacionais vigentes.

Shao Bin, General Manager , da 
ZMC complete dizendo: “Acredito 
que, em breve, a ZMC irá ser cada vez 
mais conhecida por esses três crité-
rios de qualidade assegurada, equipe 
competente e produtos incorporando 
as últimas tecnologias disponíveis”.

Laurie Wang,  
Export Manager - Shandong 
Wonderful Industrial Group Co., Ltd.

Shao Bin,   
General Manager    
Nutritional Products Company 
Zhejiang Medicine Co. Ltd. (ZMC)
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SEGuRANçA 
AlImENTAR NO 
PAíS mAIS 
POPulOSO DO 
muNDO

A auto-suficiência no abastecimento de alimentos é 
freqüentemente citada como um dos maiores sucessos 
da República Popular da China, desde sua fundação em 
1º de outubro de 1949, após décadas de guerras e fome. 

Setembro foi a época da colheita 
de milho na província agrícola de 
Henan, no centro da China. Wu 

Zhenhua, agricultor local, já definiu seus 
objetivos para o próximo ano. Apontando 
para uma vasta área de terra cultivada 
fora da aldeia Guaiziyang, no distrito de 
Shangcai, no Sul de Henan, Wu disse que 
em breve semeará trigo de inverno ali, com 
a esperança de obter uma produção maior 
no próximo verão. 

O trabalho dedicado de centenas de  
milhões de agricultores, como Wu, durante 
os últimos 60 anos ajudou a China a encon-
trar soluções para um dos maiores desafios 
no planeta - alimentar quase um quinto da 

humanidade, mas possuindo apenas 9% das 
terras cultiváveis do mundo.

A auto-suficiência no abastecimento 
de alimentos é freqüentemente citada 
como um dos maiores sucessos da Re-
pública Popular da China, desde sua 
fundação em 1º de outubro de 1949, após 
décadas de guerras e fome. Em 2008, a 
produção total de grãos da China bateu 
recorde de 528,5 milhões de toneladas, 
em contraste com os 113 milhões de 
toneladas registrados no início dos anos 
de 1950 e 400 milhões em 1984, o que 
é suficiente para aliviar as preocupações 
sobre “quem vai alimentar a China?” 

Mas enquanto a China, hoje uma das 
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maiores economias do mundo, 
celebra seus avanços, o desafio per-
manece: como ela pode continuar a 
alimentar sua população, cada dia 
maior, no curso da industrialização 
e rápida transição para urbanização? 

Yin Chengjie, vice-presidente do 
Comitê de Assuntos Agrícolas e Ru-
rais da Assembléia Popular Nacional 
(APN), a legislatura nacional, está 
entre os muitos que pedem esforços 
constantes para assegurar a auto-
suficiência na produção de grãos 
na China. 

“A China está enfrentando muitos 
novos desafios de segurança alimen-
tar como resultado da urbanização 
e industrialização aceleradas”, disse 
Yin, citando a perda de terras cultivá-
veis, a carência de recursos hídricos 
e a migração de trabalhadores rurais 
jovens para as cidades como as prin-
cipais preocupações.

Nenhum lugar é mais adequado 
do que a Província de Guangdong, no 
Sul do país, para ilustrar os desafios. 
Depois que a iniciativa da reforma 
e abertura, no início da década de 
1980, transformou a província cos-
teira em um centro industrial global 
e um centro econômico, pessoas de 
todo o país têm ido trabalhar nas 
fábricas de Guangdong. 

A província estima que 30  
milhões de seus 100 milhões de re-
sidentes são migrantes temporários 
ou permanentes. Enquanto isso, a 
província é agora um importador 
líquido de grãos, em comparação 
com os anos de 1980, quando era 
um produtor auto-suficiente.

Parte da resposta para a segu-
rança alimentar pode estar no labo-
ratório de Yuan Longping, cientista 
renomado por três décadas de pes-
quisa e desenvolvimento do arroz 
híbrido, um grão de alto rendimento. 

Baseado em Changsha, capital 
da Província de Hunan, no centro do 
país, o cientista de 79 anos de idade 

é mais conhecido na China como o 
“pai do arroz híbrido”.

Desde seu sucesso no cultivo da 
primeira geração de arroz híbrido 
em 1974, as cepas de alto rendimen-
to vêm sendo cultivadas em quase 
60% dos campos de arroz da China. 
A produção média supera em 20% a 
do arroz normal. 

Em uma conferência internacio-
nal sobre arroz híbrido realizada em 
setembro passado em Changsha, 
Yuan disse que a produção de um 
super arroz híbrido poderia atingir 
uma tonelada por mu (ou 15 tone-
ladas por hectare) nos próximos 10 
anos, o triplo do arroz normal. 

“A produção ampliada deste 
super arroz poderia alimentar mais 
de 70 milhões de pessoas todos os 
anos”, ele disse. 

Mas em Henan, principal produ-
tora de trigo da China, as esperanças 
de aumentar a produção estão no 
trabalho diário dos agricultores, 
como Wu Zhenhua. 

Zhang Yinwu, agro-técnico-chefe 
do distrito de Shangcai, disse que o 
departamento de agricultura local 
enviará, em breve, técnicos para 
todas as aldeias para ensinar os 
agricultores sobre o uso de tecno-
logias para aumentar a produção, 
tais como escolha de cepas de alta 
produção e uso da combinação certa 
de fertilizantes. 

Apesar da pior seca em seis 
décadas nesta primavera, Henan 
colheu 30,7 milhões de toneladas 
de trigo e outras colheitas de verão, 
ligeiramente mais alto do que no 
ano passado. Shangcai está na lista 
dos 20 distritos produtores de trigo 
na província. 

Zhang disse que um sistema de ir-
rigação patrocinado pelo governo, co-
brindo quase 68% dos 150 mil hecta- 
res de campo cultivado no distrito, 
desempenha um papel importante 
no combate ao desastre.

Os agricultores também estão se 
tornando mais dispostos a investir 
em cultivos, porque o governo im-
plementou políticas para incentivar 
a produção de grãos, tais como 
isenção de impostos agrícolas, es-
tabilização de preços de compra e 
melhora em sistemas de reservas.

Yin Chengjie também está oti-
mista sobre a perspectiva de abas-
tecimento alimentar da China.  
“Os mentores chineses de políticas 
estão muito cientes de que, como o 
maior país em desenvolvimento do 
mundo, a China nunca pode contar 
apenas com o mercado internacional 
na questão alimentar. O país não 
deve poupar nenhum esforço para 
promover sua própria capacidade”, 
disse Yin. 

Além disso, a ciência e a tecnolo-
gia podem desempenhar um maior 
papel, pois a tecnologia responde 
no momento por menos de 50% dos 
fatores para aumentar a produção de 
grãos, comparado com mais de 70% 
nos países desenvolvidos. 

Anthea Webb, representante do 
Programa Mundial de Alimentos da 
ONU (WFP, em inglês) na China, dis-
se que o mundo acolhe os esforços 
da China para lidar com os desafios 
de fome e segurança alimentar, com 
promoção da importância da produ-
ção de alimentos e das tecnologias 
agrícolas. 

“Ao alcançar a segurança alimen-
tar em uma geração única, a China 
forneceu experiência valiosa, que 
precisa ser estudada e aplicada em 
outros países em desenvolvimento”, 
disse ela. “O exemplo da China mos-
tra que quando a vontade política e 
recursos forem disponibilizados para 
promover a ciência e tecnologias 
agrícolas, milagres podem aconte-
cer”, acrescentou.

 
Fonte: Agência Xinhua  
Beijing, China
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PeQUeno gUiA dAs PrinciPAis 
emPresAs chinesAs de  

Aditivos & ingredientes
A

AAFUD INDUSTRY (ZHUHAI) CO., LTD.
Fone: (+86) 756 3370121
Fax: (+86) 756 3370131
aafud@aafud.com
Produtos: corantes naturais, aromas alimentícios.
www.aafud.com

ALAND (JIANGSU) NUTRACEUTICAL CO., LTD.
Fone: (+86) 512 6808 1008
Fax: (+86) 512 6824 9548

 wuchen@aland.com.cn
Produtos: vitamina C em tabletes.

• Primeira empresa no mundo com produção de 
vitamina C totalmente integrada, oferecendo vitamina 
C tanto como matéria-prima como produto final, em 

dosagens específicas.
• Instalações industriais classificadas como Grade A 

pela BRC.
• Ácido ascórbico com certificado COS.

• Formulações customizadas.
• Formulações populares padrão.

• Lead time curto.
• Quantidades mínimas reduzidas.

• Grande variedade de embalagens disponíveis.
www.rekind.net

ANGEL YEAST CO., LTD.
Fone: (+86) 717 6369520 / 6369558 
Fax: (+86) 717 6370680
aie@angelyeast.com 
liujs@angelyeast.com
Produtos: leveduras, fermentos e ingredientes para 
panificação, fermento para cervejarias e destilarias, 
extrato de levedura.
www.angelyeast.com

ANHUI JOYFOOD IMPORT & EXPORT CO., LTD.
Fone: (+86) 551 2822000
Fax: (+86) 551 2818319
info@joyfood.cn
Produtos: ácido cítrico, D-isoascorbato de sódio, cafeína.
www.joyfood.cn

B

BIONATURE COMPANY LIMITED
Fone: (+86) 10 8233 5891
Fax: (+86) 10 8233 5790
sales@bionature.com.cn
Produtos: corantes naturais, extratos naturais, 
antocianina.
www.bionature.com.cn

C

CBH QINGDAO CO., LTD.
Fone: (+86) 532 8597 7077
Fax: (+86) 532 8597 7076
info@cbhcn.com
Produtos: DHA, 5’-nucleotídeo, bloqueador de amido.
www.cbhcn.com

COTION LIMITED
Fone: (+86) 21 64287690
Fax: (+86) 21 64683247
sales@cotion.com
Produtos: CMC, goma konjac, aromas.
www.cotion.com

D

DINGXI LONGHAI DAIRY CO., LTD.
Fone: (+86) 932 8200572
Fax: (+86) 932 8201024
longhai.dairy@163.net
Produtos: inulina em pó, xarope de inulina. 
www.longhai.com.cn

E

EASTSIGN BIO-TECH LTD.
Fone: (+85) 2 21170098
Fax: (+85) 2 21170099
china@eastsign.com
Produtos: chá verde em pó instantâneo, chá preto em pó 
instantâneo, ice lemon, chá preto em pó.
www.eastsignbio.cn

F

FUFENG GROUP
Fone: (+86) 10 6789 2679-8115
Fax: (+86) 10 678 92056
rebeca@sd-fufeng.com
Produtos: goma xantana, glutamato monossódico (MSG).
www.xanthan-gum.com

H

HEBEI DONGHUA CHEMICAL GROUP / CHIYUEN 
INTERNATIONAL TRADING LIMITED

Fone: (+86) 755 8416 9515
Fax: (+86) 755 8416 9516

Jason@chiyuenintl.com 
 info@chiyuenintl.com

Produtos: glicina (ácido aminoacético), mono-SGC 
(sódio glicina carbonato), hidantoina.

• É a maior fabricante chinesa de glicina, com capaci-
dade anual de 150.000 toneladas.

• Possui certificação ISO 9001:2000, HACCP, GMP, 
Kosher, Halal.

• É uma das 500 maiores empresas químicas da China.
• Possui experiência de 30 anos na produção de glicina. 

• Exporta para 30 países.
• Seu principal produto é a glicina (ácido aminoacéti-

co) nos graus USP/EP/BP, FCCIV e técnico. 
www.chiyuenintl.com

HEBEI YUXING BIO-ENGINEERING CO., LTD.
Fone: (+86) 13785960037
Fax: (+86) 319 5511078
kugougao@sina.com
Produtos : vitaminas do grupo B12, mecobalamina.
www.hebyufeng.com

HILL PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Fone: (+86) 731 8514 5870 / 8227899
Fax: (+86) 731 8545 7266 / 8227897
info@hill-pharm.com
Produtos: extrato de momordica grosvenori, extrato de 
folha de amoreira, extrato de feno-grego.
www.hill-pharm.com

HOWENIA ENTERPRISE CO., LTD.
Fone: (+886) 2 2798 8733
Fax: (+886) 2 2798 9237
lilian@howenia.com
Produtos : vegetais, frutas e cogumelos AD/FD/IQF.
www.howeniafoods.com
 

J

JBICHEM
Fone: (+86) 21 62701235
Fax: (+86) 21 62701231
parton@jbichem.com
Produtos: glucosamina, condroitina, hialuronato de 
sódio (HA).
www.jbichem.com



60

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

CHINA

JIANGXI COSEN BIOCHEMICAL CO., LTD.
Fone: (+86) 701 6231998
Fax: (+86) 701 6258717
sales@chinacollagen.com
Produtos: colágeno em pó, colágeno hidrolisado, 
proteínas animais funcionais.
www.chinacollagen.com

JIAOZUO ZHONGKE VEGETABLE PROTEIN CO., LTD.
Fone: (+86) 391 6121658
Fax: (+86) 391 6121658
zkprotein@yahoo.com.cn
Produtos: polidextrose, proteína isolada de soja, proteína 
concentrada de soja.  
www.jzzhongke.com

JK SUCRALOSE INC.
Fone: (+86) 10 67620189
Fax: (+86) 10 67624189
jk@jksucralose.com
Produtos: sucralose.
www.jksucralose.com

JORYHERB LTD.
Fone: (+86) 29 88372269 / 88372077
Fax: (+86) 29 88372262
inf@joryherb.com
jory022@joryherb.com
Produtos: extrato em pó de cogumelo reishi, extrato em 
pó de cogumelo shiitake, oat grass juice em pó.
www.joryherb.com

JOYVO NEW MATERIAL CO., LTD.
Fone:(+86) 514 85815933
Fax:(+86) 514 85815959
alexwei@joyvofci.com
Produtos: ácido hialurônico, colágeno hidrolisado.
www.joyvofci.com

L

LIAONING JIASHI NUTRITIONAL PLANT OIL 
DEVELOPMENT CO., LTD.
Fone: (+86) 24 89722881 / 89722882
Fax: (+86) 24 89722881
lnjiashi@yahoo.com.cn
Produtos: óleo de prímula, óleo de linho, óleo de 
semente de abóbora.
www.lnjiashi.com

N

NANJING KOKHAI BIOTECHNICAL CO., LTD.
Fone: (+86) 25 57630398
Fax: (+86) 25 57758496
jane18@126.com
mujun@kokhai.com
Produtos: ácido DL-málico.
www.kokhai.com

NEW FRANCISCO (YUNFU CITY) BIOTECHNOLOGY 
CORPORATION
Fone: (+86) 766 8750999-826
Fax: (+86) 766 8750800
jingwang0228@yahoo.com.cn
Produtos: galacto-oligossacarídeos, isomalto- 
oligossacarídeos, maltodextrina.
www.nfbc.com..cn

M

MENGZHOU TAILIJIE CO., LTD
Fone: (+86) 391 8165948
Fax: (+86) 391 8165948
quanxy00@yahoo.cn
Produtos: polidextrose (fibra dietética solúvel), non-
dairy creamer (creme não lácteo).
www.tailijie.com.cn

S

SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
Fone: (+86) 532 85769015
Fax: (+86) 532 85762209
wangyu@longlivegroup.com
sigmont@longlivegroup.com
Produtos: xilooligossacarídeos, xilitol, maltodextrina.
www.longlivegroup.com

SHANDONG REIPU CHEMICALS CO., LTD.
Fone: (+86) 534 2159826
Fax: (+86) 534 2158666
rpwm@rpchem.com
Produtos: sorbato de potássio, BHT, ácido sórbico.
www.rpchem.com

SHANDONG WONDERFUL INDUSTRIAL  
GROUP CO., LTD.

Fone: (+86) 546 773 8891
Fax: (+86) 546 773 8893

mugewang@yahoo.com.cn
Produtos: isolado protéico de soja, concentrado 
protéico de soja, proteína texturizada de soja.

A Shandong Wonderful Industrial Group é um dos 
principais fabricantes de proteína de soja não-OGM 

na China. Possuí vasta experiência na produção, 
pesquisa e exportação em grande escala de proteína 

de soja. As fábricas da Wonderful são certificadas pela 
ISO 9001:2000, HACCP, Kosher, Halal e IP. Sua linha 

de produtos inclui proteína isolada de soja, proteína 
concentrada de soja, proteína texturizada de soja, 

farinha de proteína de soja sem gordura, flocos de soja 
de baixa temperatura, entre outros.

www.chinaprotein.com.cn

SHANDONG YUWANG INDUSTRIAL CO., LTD.
Fone: (+86) 534 7420769
Fax: (+86) 534 7420781
yuwanginfo@yahoo.com
Produtos: isolado protéico de soja, concentrado protéico 
de soja, soja em flocos.
www.yuwangcn.com

SHANGHAI SHIHAO FLAVOR &  
FRAGRANCE CO., LTD.

Fone: (+86) 21 5652 8948-188 / 
21 56527801

Fax: (+86) 21 5652 8177
atudin@hotmail.com   

nellie.zhai@gmail.com
Produtos: aromas lácteos, aromas frutais,  

aromas cárneos.
Shanghai Shihao Flavor & Fragrance é especializada 

na produção, pesquisa e desenvolvimento de aromas e 
sabores alimentares.

• Oferece mais de 1.000 aromas, abrangendo as mais 
diversas variedades, tais como aromas lácteos, frutais, 

vegetais, chás, flores, nozes, milho, carnes, etc.
• Seus produtos possuem as mais exigentes normas re-
gulamentares chinesas, tais como License of Industrial 

Products e Shanghai Special Food Hygiene License.
• Possui os certificados ISO 9001 e ISO 22000, pela SGS.

• Produtos produzidos com dedicação, com os mais 
rigorosos controles, para oferecer qualidade estável 

por um preço razoável.
sh-sh.com.cn

food-flavor.com

SHANGHAI RICHFIELD INTERNATIONAL CO., LTD.
Fone: (+86) 21 62720611
Fax: (+86) 21 62872490
info@richfield-food.com
Produtos: vegetais e frutas desidratados, vegetais e 
frutas liofilizados.
www.richfield-food.com

SHANGHAI SUNSHINE INTERNATIONAL TDG., CO., LTD.
Fone: (+86) 21 62986350 / 62995428
Fax: (+86) 21 62995438
mail@garlicoil.com
Produtos: óleo de alho, óleo de alho encapsulado, alho 
em pó.
www.garlicoil.com

SHANGHAI TRUSTIN CHEMICAL CO., LTD.
Fone: (+86) 21 58734538/50903441
Fax: (+86) 21 50904419
sales@etrustin.com
Produtos: goma xantana, STPP, ISP.
www.etrustin.com
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Z

ZHEJIANG DEYER CHEMICALS CO., LTD.

Fone: (+86) 579 82270620

Fax: (+86) 579 82277133

expo@deyerchem.com

Produtos: ésteres de ácidos graxos de sacarose, estearoil 

lactilato de sódio, ésteres de poliglicerol de ácidos 

graxos.

www.deyerchem.com

ZHEJIANG MEDICINE CO., LTD.

XINCHANG PHARMACEUTICAL FACTORY

Fone: (+86) 575 8613 2603

Fax: (+86) 575 8613 1771

nutrition@xcpharma.com

Produtos: vitaminas, carotenoids.

A ZMC é uma das principais fornecedoras de ingredien-

tes nutricionais do mercado mundial. Atualmente, é a 

terceira fabricante mundial de vitaminas do grupo E e 

a segunda de Coenzima Q10; detém cerca de 70% do 

mercado mundial de biotina. Como importante fabri-

cante de carotenóides, a ZMC pode fornecer em escala 

comercial beta-caroteno (sintético e natural), luteína, 

zeaxantina natural, licopeno natural, cantaxantina 

e  astaxantina, não somente na forma cristalina, com 

alta concentração, mas também em diferentes tipos 

de formulações, com excelente estabilidade e bio-

disponibilidade,  usando as mais avançadas técnicas 

de microencapsulação para atender as necessidades 

específicas de cada cliente.  

www.xcpharma.com

ZHEJIANG HUAKANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Fone: (+86) 571 85828093

Fax: (+86) 571 85812010

trade@huachem.com

Produtos: xilitol, maltitol, xilose.

www.huachem.com

ZHEJIANG NHU COMPANY LTD.

Fone:(+86) 575 86124477

Fax: (+86) 575 86131560

wanglf101@163.com

Produtos: vitaminas do grupo A, vitaminas do grupo E, 

carotenóides.

www.cnhu.com

SHENZHEN NII NATURAL FOOD  

INGREDIENTS CO., LTD.

Fone: (+86) 755 82811030

Fax: (+86) 755 82811060

sales@sinostevia.com

Produtos:derivados de estévia. 

www.sinostevia.com

SINGSINO GROUP LIMITED

Fone: (+86) 532 85808802

Fax: (+86) 532 85808803

manager@singsino.com

Produtos:dextrose, sorbitol, manitol.

www.singsino.com

SINOCHEM QINGDAO CO., LTD.

Fone: (+86) 532 85021726

Fax: (+86) 532 85021515

zxn@sinochem.com

Produtos : ácido cítrico, goma xantana, aspartame.

www.sinochemqingdao.com

SINOMEGA BIOTECH

Fone: (+86) 580 3695890

Fax: (+86) 580 3695853

purity@sinomega-biotech.com

Produtos: óleo de peixe ômega-3, TG 18/12, TG e EE.

www.sinomega-biotech.com

SIRIO PHARMA CO., LTD.

Fone: (+86) 754 88924777

Fax：(+86) 754 88810300

rui@sirio.cn

Produtos: terceirização de suplementos dietéticos em 

softgel, gomas e tabletes, em variadas dosagens.

www.sirio.cn

T

THOMSONBIOTECH PTE, LTD.

Fone: (+86) 592 5614699

Fax: (+86) 592 5617777

contact@thomsonbiotech.com

Produtos: xilitol, L-arabinose, L-ribose.

www.thomsonbiotech.com

U

UNISON CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
Fone: (+86) 22 6628 2536 / 1360 217 3289
Fax: (+86) 22 6628 2534
sales@chinasoyprotein.com
sourcechina@hotmail.com
Produtos: isolado protéico de soja, fibra de soja, STPP.
www.chinasoyprotein.com

W

WANGLONG GROUP CO., LTD.
Fone: (+86) 551 2852953
Fax: (+86) 551 2818319
sales@wanglonggroup.com
Produtos: sorbato de potássio, ácido sórbico.
www.wanglonggroup.com

X

XI’AN HUARUI BIO-ENGINEERING CO., LTD.
Fone: (+86) 29 86518166 
Fax：(+86) 29 86563941
xufjym@hotmail.com
Produtos: luteína, extrato de momordica grosvenori, 
extrato de semente de uva.
www.huaruibio.com

XINFA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Fone: (+86) 546 7398111
Fax: (+86) 546 7398333
exp@sdxinfa.cn
Produtos: D-pantotenato de cálcio, pantotenato de cálcio 
(VB5), ácido fólico (VB9).
www.sdxinfa.cn

Y

YANCHENG CITY CHUNZHU AROMA CO., LTD.
Fone: (+86) 515 88701580
Fax: (+86) 515 88704773
sales@chunzhuaroma.com
chunzhuaroma@gmail.com
Produtos: etil 2-metil butirato, delta-decalactone, 
acetate de isoamila.
www.chunzhuaroma.com

YIXING QIANCHENG BIO-ENGINEERING CO., LTD.
Fone: (+86) 510 87280502
Fax: (+86) 510 87280502
sales@yixingbiology.com
Produtos: ácido aspártico, ácido fumárico, alanina.
www.jch.com.cn


