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DSM  ADQUIRE ALAND  PARA FORTALECER SUA 
POSIÇÃO EM VITAMINA C NO MERCADO

A DSM, empresa global de ciências da vida e ciências de 
materiais, chegou a um acordo para adquirir a Aland Holding 
Limited, produtora de vitamina C, com sede em Hong Kong, na 
China. A aquisição da Aland permitirá a DSM fortalecer ainda mais 
sua posição em vitamina C, aumentando sua presença global em 
vitaminas para nutrição humana e saúde, nutrição animal, saúde 
e cuidados pessoais. A DSM continua plenamente empenhada na 
fabricação de vitamina C em sua atual instalação  em Dalry (Escó-
cia, Reino Unido). A aquisição atende integralmente os requisitos 
financeiros e estratégicos da DSM. A Aland foi fundada em 1990, 
e tem uma unidade de produção em Jingjiang, província de Jiangsu, 
na China. Em 2013, a empresa realizou vendas líquidas de cerca 
de US $ 90 milhões em vitamina C. A DSM planeja investir em 
instalações de produção da Aland pela excelência operacional, 
incluindo a qualidade e desempenho ambiental. A transação, que 

exclui as atividades de saúde da Aland, está sujeita às condições 
habituais e deverá ser concluída nos próximos seis a nove 
meses. A vitamina C, maior do mundo em termos de volume, é 
um ingrediente essencial de saúde que o organismo não pode 
produzir e que precisa ser absorvida através da alimentação ou 
suplementação. A vitamina C é amplamente encontrada em frutas 
e legumes. Os subsídios alimentares recomendados de vitamina 
C nos Estados Unidos foram recentemente revistos para 90mg/
dia para homens e 75mg/dia para mulheres. 

ARCOR MODERNIZA AS EMBALAGENS DE 7BELO 
A Arcor do Brasil, uma das maiores fabricantes de alimentos 

e a maior exportadora de guloseimas do Brasil, rejuvenesce a tra-
dicional marca de balas mastigáveis e pirulitos 7Belo, lembrada no 
mercado pelo  famoso ícone de cartas.  A marca cresceu 22% em 
valor em 2014, contra 18% no ano anterior. A mudança tem como 
objetivo gerar atratividade para o público infantil, além de tornar o 
produto ainda mais atraente no ponto de venda. Com a tipografia 
em branco, a criação buscou ter um color brand mais 
consistente entre os produtos da linha, destacando 
a marca e a deixando mais clean.  A cor de fundo 
das embalagens é o azul marinho, tom já associado 
pelo consumidor. Além da modernização das emba-
lagens, a marca também inova na formulação e lança 
o sabor Yogurte. Com gramaturas de 150g e 700g, a 
novidade é a substituição dos corantes artificiais por 

naturais, os quais são responsáveis por conferir ou intensificar a 
cor dos alimentos, melhorando a aparência e aceitação do pro-
duto. A linha regular de balas mastigáveis 7Belo é composta pelos 
sabores Framboesa e Yogurte. Já a linha Gelatin é oferecida nas 
versões Amoras, Cobritas Ácidas, Dentaduras e Minhocas Ácidas.  
A apresentação em pirulito está disponível no sabor Framboesa. 

Há 33 anos, a multinacional argentina Arcor atua em todo o terri-
tório brasileiro, sendo o terceiro produtor de chocolates 
do país, líder no segmento de chicles infantis e um dos 
principais players de biscoitos do Brasil. É líder mundial na 

produção de balas e principal exportadora de guloseimas 
do país, produzindo 170 mil toneladas/ano. O Grupo Arcor 
é uma empresa global, de origem Argentina, exportadora 
de guloseimas do Brasil,  Argentina e Chile e uma das 
maiores fabricantes de chocolates da América Latina.
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BRF COMPRA 75% DA DISTRIBUIDORA DE 
CONGELADOS NO KUWAIT 

A empresa de alimentos BRF assinou uma oferta com a Alyasra 
Food Company, sua atual distribuidora no Kuwait, para a aquisição de 
75% do negócio da Alyasra de distribuição de alimentos congelados 
no varejo, que está avaliado em um total de US$ 160 milhões. De 
acordo com o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), a Alyasra é líder na distribuição de alimentos no Kuwait e 

distribui produtos da BRF há 20 anos. Segundo a BRF, esta transação 
está em linha com o plano estratégico da BRF de internacionalizar 
a empresa, acessando mercados locais, fortalecendo suas marcas, 
distribuição e expansão de seu portfólio no Oriente Médio, bem 
como está fortalecendo sua presença no Estado do Kuwait como 
parte de um compromisso maior com este mercado.

BONAFONT INVESTE NA CATEGORIA PREMIUM E 
LANÇA NOVA GARRAFA DE ÁGUA MINERAL  

Com o objetivo de promover a hidratação e conscientizar 
as pessoas da importância do consumo de água, a Bonafont 
amplia seu portfólio de produtos e lança nova embalagem 
com 330ml. Seguindo a linha premium, a Bonafont Vip traz mais 
sofisticação e contemporaneidade para a marca. Com design 
icônico, elegante e sofisticado, a nova embalagem traz formas 
mais quadradas e esguias que facilitam o encaixe nas mãos. O 
lançamento tem o objetivo de ampliar a rede de atendimento da 
Bonafont com foco nas redes varejistas. Dessa forma, o grande 
desafio no novo design era tornar a garrafa mais atraente para 

tal finalidade, além de oferecer ao consumidor uma nova opção 
mais leve de água mineral e prática para consumir no dia a 
dia. O produto pode ser encontrado na versão sem gás nas 
principais redes varejistas do Estado de São Paulo. Proveniente 
de fontes naturais, a água Bonafont tem como missão levar 
saúde e nu trição para o maior número de pessoas. Pensando 
nisso, todas as ações da marca visam conscientizar e incentivar 
o consumo de água que traz muitos benefícios para todos, 
como a hidratação, o auxílio para as funções renais, o bom 
funcionamento dos órgãos, e a redução de doenças e infecções.
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MARCAS DO GRUPO BIMBO GANHAM NOVA ASSINATURA
A Pullman e a Plus Vita, marcas tradicionais do Grupo Bimbo, apresentam o Pão do 

Ursinho, nova assinatura que destaca o Ursinho Bimbo nas embalagens de todos 
os produtos das duas marcas. O ícone do Grupo Bimbo em todo o 
mundo, que traduz todo o cuidado e carinho da marca na 
produção de seus pães, bolos, torradas e demais produtos, 
ganha uma presença ainda maior nas embalagens. A nova 
assinatura exclusiva de Pullman e Plus Vita, “O Pão do 
Ursinho”, chega para diferenciar as marcas da concorrência 
com o protagonista que reforça o vínculo emocional 
com as consumidoras. As páginas das marcas Pullman  
(www.mundopullman.com.br) e Plus Vita (www.mundoplusvita.com.br)  
também terão novidades e mais interação com o consumidor, 
com informações sobre os produtos, receitas deliciosas e muita 
diversão para as crianças com joguinhos do Ursinho.

O Grupo Bimbo é líder em panificação no mundo. Conta com 
171 plantas localizadas estrategicamente em 22 países da América, 
Ásia e Europa. Possui mais de 100 marcas e suas linhas de produtos 
incluem pão de forma, bolos, bolachas, doces, tortilhas, snacks doces 
e salgados, entre outras. O Grupo Bimbo fabrica mais de 10.000 pro-
dutos, tem uma das maiores redes de distribuição do mundo e mais 
de 130.000 colaboradores. No Brasil, desde 2001, quando assumiu duas 
tradicionais marcas, Pullman e Plus Vita, a empresa possui mais de 5.600 
colaboradores em oito fábricas presentes nas regiões Sudeste, Centro- 
Oeste, Sul e Nordeste. Além de Pullman e Plus Vita, é detentora das marcas 
Nutrella, Ana Maria, Crocantíssimo, RAP 10, Firenze e Laura.
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BASF APRESENTA SOLUÇÕES E CONCEITOS 
INOVADORES 

Os negócios de Nutrição Humana e de Farma da BASF 
marcaram presença na Food Ingredients South America (FiSA) 
e na CPhI South America 2014. A BASF consolida sua marca 
Newtrition™ para o mercado de nutrição humana na América 
Latina e apresenta soluções inovadoras com seu amplo portfó-
lio de produtos. O principal objetivo da marca Newtrition™ 
é adquirir um conhecimento profundo das necessidades dos 
consumidores e aplicar esse conhecimento no desenvolvimento 
de produtos em parceria com os clientes. Seguindo as principais 
tendências, a empresa apresentou um “estande cozinha”, com 
um “menu” de protótipos desenvolvidos com seus ingredientes. 
Foram oferecidos snacks saudáveis, para atender às necessidades 
de lanches rápidos entres as refeições, como a barra de cereal 
com ômega 3 e um pão integral com ômega 3, para combinar 
com o requeijão com fitoesterol, sob a marca Vegapure®. Todos 
focados na saúde cardiovascular. Além disso, para atender aos 
seus diversos públicos, a BASF tem a possibilidade de criar 
fórmulas de produtos nutricionais personalizados. A empresa 
apresentou gomas mastigáveis fortificadas com ômega 3 para a 
saúde do coração, atendendo a melhor idade, e gomas mastigá-
veis fortificadas com vitaminas, para uma infância mais saudável. 

Aliados às soluções saudáveis, os ingredientes de food performance 
da empresa também estiveram no evento, com fórmulas simples 
e saborosas para melhorar a textura e o volume de bolos, chan-
tilly e sobremesas. A BASF apresentou um cupcake glúten free, 
utilizando o Spongolit®, emulsificante de aeração, e o sorvete soft, 
com o ingrediente Lamequick®, que dá um toque suave e aerado, 
totalmente alinhado com a tendência de “focus in protein”. Com 
a recente inauguração do Centro de Aplicações de Nutrição e 
Saúde da BASF, que aconteceu em maio, em Jacareí, SP, a empresa 
passou a disponibilizar aos clientes de ambos os segmentos uma 
moderna estrutura de última geração com tecnologia inédita na 
América do Sul. 
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DESCOBERTA DO UMAMI 
COMPLETA 106 ANOS

No último dia 25 de julho foi oficialmente comemorado o Dia do Umami. 
Nesse mesmo dia, em 1908, enquanto provava um tradicional caldo japonês 
feito com a alga Kombu, o químico japonês Kikunae Ikeda sentiu um gosto 
diferente dos quatro já conhecidos (doce, salgado, azedo e amargo). Instigado 
por essa percepção, passou a pesquisar que gosto seria esse. Batizado de Uma-
mi, que em português pode ser traduzido como “saboroso” ou “delicioso”, o 
quinto gosto só foi reconhecido cientificamente quase 100 anos depois. No 
ano 2000, cientistas da Universidade de Miami confirmaram a presença de um 
receptor específico para o Umami na língua, chamado mGluR4. O aminoácido 
glutamato é o principal representante do quinto gosto e pode ser encontrado 
em alimentos de origem animal, como queijos e carnes, e no próprio corpo 
humano. Os nucleotídeos, inosinato e guanilato, presentes em alimentos de 
diversas origens, principalmente carnes, vegetais e fungos, também conferem 
o Umami. O gosto Umami ainda pode ser uma ótima opção para quem apre-
senta redução do paladar como, por exemplo, idosos. Estudos apontam que 
entre os 60 e 70 anos de idade, a diminuição da percepção gustativa fica mais 
acentuada. Com a redução do prazer na hora das refeições é comum que os 
idosos diminuam também a quantidade de alimento ingerido. Um exemplo é 
um estudo conduzido no Japão que comprovou a eficácia das substâncias que 
conferem o gosto Umami na dieta dos idosos. De acordo com a pesquisa, os 
pacientes que incluíram o quinto gosto em sua rotina alimentar, tiveram, de 
uma forma geral, uma melhora no estado de saúde. 
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VIGOR RENOVA 
EMBALAGENS DOS 

QUEIJOS FAIXA AZUL
Líder de mercado em seu segmento de atuação, a Vigor Ali-

mentos acaba de apresentar ao mercado uma nova identidade 
visual nas embalagens de um de seus produtos de maior sucesso 
e tradição no Brasil: a linha de queijos Faixa Azul. Seis produtos 
receberam atualização: Parmesão corte fatia, Parmesão corte 
cilíndrico, Parmesão forma, Parmesão ralado tradicional, Parme-
são ralado grosso e Parmesão ralado light. As novas embalagens 
traduzem os valores da Vigor e consagra a qualidade da marca em 
uma linha com grande tradição no mercado. Nesse sentido, a nova 
identidade visual incorpora as principais características que sempre 
marcaram a Vigor, ressaltando conceitos como produto artesanal e 
premium, superioridade, história e conhecimento de mercado, entre 
outros. São embalagens com visual moderno, atrativo e arrojado, 

desenvolvidas para despertar a atenção de um público consumidor 
composto por homens e mulheres das classes AB, com idade entre 
18 e 45 anos, apreciadores de produtos de qualidade, consumido-
res ou não da marca, e que apreciem queijos do tipo parmesão e 
especiais. Alinhadas com as estratégias comerciais e de marketing 
da Vigor, as novas embalagens representam um grande diferencial 
na linha de queijos da empresa. 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL É UM DOS 
DESTAQUE DA TECNOFIDTA

A Tecno Fidta 2014 - Exposição Internacional de Tecnologia 
de Aditivos alimentícios e Ingredientes -, que acontece de 16 a 19 
de setembro, no Centro Costa Salguero, em Buenos Aires, Argen-
tina, apresentará toda a cadeia produtiva do mercado alimentício 
e propõe, em paralelo, um programa de atividades acadêmicas 
com o objetivo de promover a atualização profissional. Para tanto, 
a Associação Argentina de Tecnólogos da Alimentação (AATA) 
apresentará várias propostas de atualização de conhecimento, 
discussão, troca de informações e experiências, através da rea-
lização de mesas redondas, conferências e palestras. Um dos 
destaques será a mesa redonda onde especialistas discutirão o 
empreendedorismo na indústria de alimentos. A apresentação 
será realizada por representantes da Benot SRL, que fabrica 
produtos especiais para pessoas com certas restrições em sua 
dieta; da Tommys Foods SRL, que sob a marca Kidsfield, comer-
cializa biscoitos desenvolvidos pela primeira vez especialmente 
para bebês e crianças (Smookies); da Tecnología Alimentaria 
Rioplatense SRL, que produz com a marca Feinkö, pré-misturas de 
alimentos voltados para regimes especiais; e da Alimentar Ideas, 
que oferece serviços de assessoria para legislação de alimentos e 
realiza gestão para os Órgãos Sanitários. Além da mesa redonda, 
a AATA realizará duas conferências, uma intitulada “Embalagem 
ativa: tecnologia para a conservação de produtos de carne”, 
proferida pela Dra. Mariana Blanco Massani; e a outra intitulada  
“Desenvolvimento de um chimichurri saudável”, proferida pelo 
Dr. Marcelo Wagner. Serão realizadas também conferências dos 
expositores, onde as empresas de maior prestígio na indústria 
ministrarão palestras técnicas sobre diversos temas de interesse 
da indústria. Entre os temas destacam-se soluções inovadoras 
para produtos de manipulação de líquidos (Miguel Harutiunian / 

EDELFLEX); sistemas de pressurização na indústria de alimentos 
(Eng. Diego Murano / CASIBA); equipamentos de logística - como 
aproveitar o espaço em seu depósito (Eng. Fernando Ottalgano/  
ALMATEC); indústria de alimentos e o vapor (Leandro Primo/ 
SPIRAX SARCO); CSB - System - solução integrada para o con-
trole de processos na indústria de alimentos (Guillermo Milman/  
CSB-SYSTEM ARGENTINA); e aplicações de esterilização e 
biorremediação dentro de um programa de HACCP (Dr. Gustavo 
Enriquez / ASISTHOS). Estas palestras são gratuitas, mas o espaço 
é limitado de acordo com a capacidade da sala.

Para mais informações sobre as atividades acadêmicas acesse 
www.tecnofidta.com no link Eventos/Eventos 2014. 

Organizada pela Messe Frankfurt Argentina, com o apoio 
da Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA) e da 
Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación (ADE-
PIA), a Tecno Fidta é um espaço onde as empresas apresentarão 
todas as novidades desenvolvidas no último ano, bem como as 
tendências relacionadas ao processamento, embalagem e engar-
rafamento; aditivos; ingredientes e matérias-primas; refrigeração; 
laboratórios e controle de qualidade; automatização e controle; 
produtos de higiene industrial para unidades de alimentos e 
bebidas; acessórios, periféricos e serviços para a indústria.

mercado_111.indd   12 12/09/14   10:30



12

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

MERCADO, EMPRESAS & CIA

VIGOR RENOVA 
EMBALAGENS DOS 

QUEIJOS FAIXA AZUL
Líder de mercado em seu segmento de atuação, a Vigor Ali-

mentos acaba de apresentar ao mercado uma nova identidade 
visual nas embalagens de um de seus produtos de maior sucesso 
e tradição no Brasil: a linha de queijos Faixa Azul. Seis produtos 
receberam atualização: Parmesão corte fatia, Parmesão corte 
cilíndrico, Parmesão forma, Parmesão ralado tradicional, Parme-
são ralado grosso e Parmesão ralado light. As novas embalagens 
traduzem os valores da Vigor e consagra a qualidade da marca em 
uma linha com grande tradição no mercado. Nesse sentido, a nova 
identidade visual incorpora as principais características que sempre 
marcaram a Vigor, ressaltando conceitos como produto artesanal e 
premium, superioridade, história e conhecimento de mercado, entre 
outros. São embalagens com visual moderno, atrativo e arrojado, 

desenvolvidas para despertar a atenção de um público consumidor 
composto por homens e mulheres das classes AB, com idade entre 
18 e 45 anos, apreciadores de produtos de qualidade, consumido-
res ou não da marca, e que apreciem queijos do tipo parmesão e 
especiais. Alinhadas com as estratégias comerciais e de marketing 
da Vigor, as novas embalagens representam um grande diferencial 
na linha de queijos da empresa. 
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NOVAS REGRAS PARA ROTULAGEM 
DE ALIMENTOS JÁ ESTÃO VALENDO 

estabelecidas com o intuito de estimular a reformulação 
e desenvolvimento de produtos industrializados mais 
adequados do ponto de vista nutricional. A RDC exige, 
também, o uso de esclarecimentos e advertências rela-
cionados ao uso de uma alegação nutricional de forma 
visível e legível nas embalagens, com o mesmo tipo de 
letra da alegação nutricional. Devem ter cor contrastante 
com o fundo e, pelo menos, metade do tamanho da 
alegação nutricional. Ainda segundo a ANVISA, a nova 
regulamentação adequou as normas brasileiras as regras 
do Mercosul. 

Desde o dia 1º de janeiro de 2014, os rótulos de todos os alimentos 
produzidos no Brasil devem estar adequados à Resolução RDC 54/2012 da 
ANVISA, que alterou a forma de uso de termos como light, baixo, rico, fonte, 
não contém, entre outros. Os alimentos que trouxerem na rotulagem de suas 
embalagens a palavra light precisam oferecer redução mínima de 25% do com-
ponente especificado, como por exemplo, calorias, açúcar, sódio ou gordura, em 
comparação aos produtos tradicionais, ou seja, o termo só poderá ser empregado 
se o produto apresentar redução nutricional em comparação com a versão 
convencional. A norma estabelece, ainda, critérios para o uso das alegações 
de fonte e alto teor de proteínas, que receberam a exigência de comprovação 
adicional de critério mínimo de qualidade. Essa determinação tem por objetivo 
proteger o consumidor de informações e de práticas enganosas. A regulamen-
tação também criou novas alegações nutricionais. Os alimentos considerados 
enriquecidos, precisarão ter o dobro da mesma substância encontrada em um 
produto que use a denominação “Fonte de”. Essa regra se aplica a produtos que 
em suas formulações levam ômega 3,6 e 9, proteína, fibra alimentar e vitaminas 
e minerais. Já os produtos que informam os termos “sem adição de sal” podem 
ter, no máximo, 5mg por porção, enquanto que aqueles que alegam ser “isentos 
de gorduras trans” podem ter, no máximo, 0,1g por porção. Os rótulos devem 
ainda trazer as informações nutricionais de forma legível para o consumidor, com 
a mesma fonte da alegação nutricional e, pelo menos, metade do seu tamanho, 
em uma cor contrastante. De acordo com a ANVISA, essas alegações foram 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ANUNCIA IMPACTO DA 

REDUÇÃO DE SÓDIO NOS 
ALIMENTOS 

O Ministério da Saúde divulgou os primeiros resultados da redução 
do teor de sódio dos alimentos industrializados. O compromisso foi 
estabelecido em novembro de 2013, após um acordo com a Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA) para diminuir a 
presença da substância em laticínios, embutidos e re feições prontas. 
A parceria tem como objetivo retirar 28 mil toneladas de sódio da 
alimentação dos brasileiros, até 2020. Por enquanto, a redução nos 
macarrões instantâneos já foi de 30%. Entre a primeira união do 
Ministério com a ABIA, em 2011, até o fim de 2013, a diminuição do 
ingrediente em bisnaguinhas, bolos prontos, biscoitos e caldos foi de 
11,3 toneladas. Mesmo nas indústrias não associadas à ABIA, houve 
melhora na média de teor de sódio dos produtos. De acordo com o 
Ministério, haverá um constante monitoramento que prevê observação 
do rótulo dos alimentos, análise laboratorial que quantifica teor de 
sódio nos alimentos e inquéritos populacionais para avaliar o padrão 
de consumo da população e a prevalência da hipertensão arterial. 
Até o fim de 2014, ainda serão transmitidos outros resultados sobre 
o acordo de cooperação. De acordo com a Pesquisa do Orçamento 
Familiar (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o brasileiro consome 12 gramas de sódio por dia, incluindo o sal de 
mesa e o sódio dos alimentos. O índice representa mais que o dobro 
da recomendação da Orga nização Mundial da Saúde (OMS), que é de 
5 gramas. Os maus hábitos relacionados ao excesso de consumo da 
substância elevam o risco de problemas cardiovasculares, aumento 
da pressão arterial, colesterol ruim alto, diabetes tipo 2 e obesidade. 

ALVEAN É A NOVA 
EMPRESA NO 

MERCADO DE AÇÚCAR
A Cargill, fornecedora de  produtos alimentícios, agrícolas, 

financeiros e industriais para o mundo, e a Copersucar,  maior 
comercializadora brasileira de açúcar e etanol, concluí ram 
com sucesso todas as autorizações regulatórias exigidas para 
formar a Alvean, nova joint venture de comercialização de açúcar, 
com 50% de participação de cada empresa sócia. A origem do 
nome da nova empresa, Alvi, deriva da palavra latina albus, que 
significa branco/cristalino e simboliza o compromisso da nova 
empresa de ser ética e inclusiva perante os seus parceiros. O 
sufixo ‘an’ traz a noção de movimento, expressando o dina-
mismo do mercado de açúcar e o compromisso em ser o elo 
exclusivo entre a oferta e a demanda em todo o mundo. A Al-
vean irá operar como uma entidade independente e começará 
a integrar as atividades globais de originação, comercialização 
e negociação de açúcar bruto e branco. Conforme anunciado 
em março de 2014, a Alvean reunirá duas das operações de 
comércio de açúcar mais importantes e respeitadas do mundo. 
Segundo a nova empresa, seus clientes se beneficiarão das 
forças complementares da Copersucar e Cargill e a empresa 
terá uma sólida cadeia de suprimentos global combinada, uma 
presença mundial e excelente gestão de logística. As atividades 
de comercialização da Alvean serão sediadas em Genebra, 
Suíça; a joint venture também terá escritórios em Bancoc, 
Bilbao, Déli, Dubai, Hong Kong, Jacarta, Moscou, São Paulo e 
Shanghai. A nova  joint venture combina décadas de experiência, 
conhecimento de mercado global abrangente, especialização 
de negócios, uma equipe talentosa e logística integrada para 
oferecer o melhor atendimento aos clientes e fornecedores 
de açúcar em todo o mundo. 

NESTLÉ INVESTE EM CAFÉ E LÁCTEOS 
A Nestlé pretende investir R$ 186 milhões na ampliação da fábrica 

em Montes Claros, MG, e a projeção é que as operações comecem até 
o segundo semestre de 2015. A intenção é processar 24 toneladas por 
dia de café e produzir 17 toneladas por dia de bebidas lácteas. Para isso, a 

empresa solicitou licença prévia e de instalação à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pois requer autorização 
para atividades relativas à torrefação e moagem de grãos de café e o 
envase (processo de engarrafamento) de bebidas lácteas e achocolatados.
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PROTEIC INGREDIENTS 
Os diretores comerciais da Proteic já são conhecidos 

pelo trabalho e desenvolvimento que realizam constante-
mente nos clientes e fornecedores ao longo desses 15 anos 
de mercado e, em 2014, resolveram fundar a Proteic Ingre-
dients. Empresa especializada na importação e distribuição 
de derivados proteicos, tais como: WPC 35%, WPC 80%, 
WPI 90%, MPC, MPI, caseínas e caseinatos, além da sua vasta 
linha de matérias-primas voltadas para o setor de nutrição 
esportiva, nutrição animal, bebidas, bolos, laticínios, doces, 
sorvetes, achocolatados entre outros.

Proteic Ingredients
Partnership & Innovation

JBS FOODS ADQUIRE ATIVOS DA CÉU AZUL 
A JBS Foods celebrou um memorando de entendimentos vin-

culante com a Céu Azul Alimentos, envolvendo a aquisição de duas 
unidades de processamento de aves, incluindo duas fábricas de ração 
e três incubatórios, localizadas em Guapiaçu e Itapetininga, ambas 
no Estado de São Paulo. As unidades possuem capacidade de abate 
conjunta de 330 mil aves por dia e estão habilitadas para os principais 
mercados de exportação, segundo a JBS. O preço total da transação 
é de aproximadamente R$ 246 milhões. De acordo com a JBS, essa 
aquisição representa um importante passo na estratégia da JBS Foods 
de aumentar sua presença nos principais mercados internacionais 

importadores de aves, além de fortalecer a posição da empresa no 
principal mercado consumidor brasileiro. O memorando, que foi 
celebrado por meio da Seara Alimentos, está sujeito a determinadas 
condições suspensivas, como a aprovação pelas autoridades, incluindo 
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O Grupo 
Céu Azul foi fundado em 1974, na cidade de Pereiras, São Paulo. Seu 
principal ramo de negócio é a criação, abate e comercialização de 
aves através de marcas reconhecidas no mercado, como Céu Azul. 
Segundo a JBS, suas unidades estão localizadas no interior do Estado 
de São Paulo e possui um processo totalmente verticalizado.

PURELAC 8000 
LANÇAMENTO 

TRAZ QUALIDADE À 
SORVETERIA

O Purelac 8000 é um lançamento da 
Tangará Foods que alia praticidade e eco-
nomia. Substi tuto do leite líquido ou em pó, 
o produto é recomendado para fabricação 
de sorvetes artesanais e industriais, picolés 
e sorvete de iogurte (cremosinho). Por 
conter creme de leite em sua formulação, 
ele melhora a cremosidade dos produtos. 
Disponível em fardos de 25 kg.
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A Capuani está no mercado há mais de 80 anos, buscando sempre inovar.
Somos fabricantes de Fragrâncias, Tensoativos e Ésteres Químicos que são 
componentes básicos para formulação de aromas e fragrâncias.

Prezamos por qualidade, tecnologia e agilidade

Telefone para contato: (015) 3285-8000  E-mail: dejair.soria@capuani.com.br

anuncio capuani.indd   1 20/03/14   10:59

Um ingrediente chave para o mercado nutracêutico

Misturas em Pó            Bebidas               Lácteos          Barras Nutricionais            Cápsulas 

E�cácia comprovada para: Saúde dos ossos e articulações, saúde da pele e gerenciamento de peso

rousselot.brasil@rousselot.com

             Peptan  é um pó de fácil manuseio e excelentes propriedades organolépticas para:

®

®

Improvement
    by nature

A rede Mundo Verde lança mais três produtos da marca própria 
Mundo Verde Seleção. São blends de chás verde e branco, bebida ter-
mogênica e bebida detox, todos em versão solúvel que associam sabor, 
praticidade e benefícios. Os lançamentos são sem açúcar, adoçados 
com sucralose e isentos de glúten e lactose. Os chás estão disponíveis 
nos sabores abacaxi com hortelã e frutas vermelhas. Ambas as versões 
são enriquecidas com vitaminas A, C, E e zinco. Segundo a empresa, os 
chás verde e branco são obtidos da Camellia Sinensis, planta rica em 
antioxidantes, e que por isso, desempenham diversos efeitos benéficos 
ao organismo. Eles facilitam a perda de peso, pois têm efeito termogê-
nico, aumentando a queima de gordura. O consumo regular também 
é capaz de fortalecer o sistema imunológico e ajudar na prevenção 
e tratamento de alergias, inflamações e infecções. Seus antioxidantes 
previnem o envelhecimento precoce e o surgimento de doenças car-
diovasculares, diabetes e câncer. A linha de chás Mundo Verde Seleção 
possui 37 calorias na porção. Para o preparo, basta adicionar 10g (1 

colher de sopa) em 200ml de água fria ou quente e mexer até diluir 
completamente. O Thermo solúvel é uma bebida termogênica sabor 
açaí, à base de açaí em pó, hibisco em pó, guaraná em pó, citurs aurantium 
e cafeína com sabor açaí. É indicado para aumentar o gasto calórico, 
a queima de gordura e melhorar o processo de emagrecimento. O 
produto contém 70mg de cafeína e 36 calorias na porção. O preparo 
também é simples, basta adicionar 10g (1 colher de sopa) em 200ml de 
água gelada e mexer até completa dissolução. A bebida detox solúvel 
é composta por polpa de blueberry, hibisco, chá vermelho e espinafre 
em pó no sabor frutas vermelhas. É auxiliar na eliminação de toxinas 
do organismo e, com isso, melhora seu funcionamento, a saúde e a 
beleza da pele. A bebida é rica em antioxidantes e seu consumo tam-
bém previne o envelhecimento precoce e o surgimento de doenças 
cardiovasculares, diabetes e câncer. O detox solúvel possui 76 calorias 
na porção. Para beber, adicione 20g (2 colheres de sopa) em 200ml de 
água gelada e mexa até completa dissolução. 

MUNDO VERDE LANÇA MARCA PRÓPRIA DE SOLÚVEIS 

TATE & LYLE APRESENTA INGREDIENTES E 
APLICAÇÕES INOVADORAS

A Tate & Lyle, líder global de ingredientes e soluções para 
o mercado alimentício, participou da Food Ingredient South 
América apresentando suas últimas novidades em ingredientes 
saudáveis e saborosas aplicações culinárias, com protótipos ex-
clusivos feitos com ingredientes funcionais que enriquecem os 
alimentos, reduzem o sódio, o açúcar e as calorias. Os visitantes 
da FiSA 2014 experimentaram os exclusivos protótipos criados 
especialmente para o evento, como o chá verde detox de baixa 
caloria e o sorvete de chocolate, que atendem às demandas 
dos consumidores por produtos com menos açúcar, ao mesmo 
tempo em que mantém suas expectativas por sabor. Com 6 
gramas de açúcar e 140 calorias, por porção de 100 gramas, 
o sorvete de chocolate é uma formulação que oferece doce 
sabor, fornecido pelo adoçante Splenda® sucralose. Outro pro-
tótipo apresentado durante a FiSA 2014 foi o smothie de frutas 
vermelhas adoçado com Tasteva™ stevia sweetener, que oferece 
a desejada declaração “sem adição de açúcar”. Através da com-
posição inédita de steviol glycoside, Tasteva™ stevia sweetener 
entrega o sabor adocicado das frutas vermelhas, sem deixar o 
sabor residual amargo na boca, associado a outros ingredientes 
de stevia. O excelente sabor fornecido por Tasteva™ elimina a 
necessidade de ingredientes que mascaram o sabor. Além dos 

edulcorantes, a Tate & Lyle mostrou durante a FiSA 2014 o 
Soda-Lo® Salt Microspheres, ingrediente tecnológico inovador 
para redução de sódio. Um protótipo exclusivo foi desenvolvido, 
a cream cracker, que chega a reduzir mais de 25% do sódio, em 
comparação com as típicas bolachas disponíveis no mercado. Os 
visitantes da FiSA também tiveram a oportunidade de conhecer 
em primeira mão o lançamento da Tate & Lyle, o PromOat™Oat 
Beta Glucanno, através de um protótipo de smoothie de frutas 
vermelhas. Com teor de beta-glucana de 35%, o PromOat™ Beta 
glucan ajuda na redução da absorção do colesterol, sendo um 
ingrediente solúvel que proporciona sabor límpido, coloração 
neutra e versatilidade. O PromOat™ Beta Glucan participou do 
Food Ingredients Awards 2014, na categoria “Ingrediente mais 
inovador”. O ingrediente foi um dos cinco finalistas. A Tate & Lyle 
também apresentou sua fibra solúvel de milho no protótipo chá 
verde detox de baixa caloria.O Promitor® Soluble Corn Fiber é 
facilmente incorporado a uma série de aplicações, com resultados 
em testes sensoriais internos que mostram o sabor e cor neutra, 
sem textura granulada. 
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A Capuani está no mercado há mais de 80 anos, buscando sempre inovar.
Somos fabricantes de Fragrâncias, Tensoativos e Ésteres Químicos que são 
componentes básicos para formulação de aromas e fragrâncias.

Prezamos por qualidade, tecnologia e agilidade

Telefone para contato: (015) 3285-8000  E-mail: dejair.soria@capuani.com.br
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Um ingrediente chave para o mercado nutracêutico
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A empresa NH Foods, do Grupo Nippon Ham, líder no mercado 
japonês de alimentos processados e resfriados, inaugurou sua sede 
no Brasil. A filial brasileira, localizada em São Paulo, irá atuar na área 
de compras de carne para exportação ao Japão, o que interessa a 
Santa Catarina já que é o único Estado do Brasil habilitado a ven-
der carne suína para aquele país. Segundo a NH Foods do Brasil, 
a empresa tem um rendimento de R$ 25 bilhões, sendo líder no 
mercado de presunto, salsicha e processados de carne no Japão. 
São 465 filiais espalhadas pelo mundo e, segundo a empresa, muitos 
fatores influenciaram a escolha do Brasil como nova sede, entre 
eles o número de japoneses que vivem no país e o grande número 
de brasileiros que gostam da gastronomia japonesa. Em maio de 
2013, o Japão autorizou a importação de carne suína proveniente 

de Santa Catarina. Com oito estabelecimentos habilitados para 
exportar o produto, a expectativa é de que o Estado responda por 
10% do mercado japonês de carne suína congelada, representando 
cerca de 80 mil toneladas anuais. O volume representa um ganho 
da ordem de 45% nos embarque de carne suína catarinense para 
o exterior. Santa Catarina é o maior produtor nacional de suínos, 
conta com 12 mil criadores integrados às agroindústrias e indepen-
dentes e produz anualmente cerca de 820 mil toneladas de carne 
suína, o que representa um abate de nove milhões de cabeças, além 
da comercialização de 1,5 milhão de suínos para abate em outros 
Estados. As exportações de carne suína catarinense mantém um 
nível de 150 mil toneladas anuais, sendo o restante da produção 
consumida nos demais Estados.

BRF COMEMORA 80 ANOS 
A BRF comemora 80 anos de atuação no mercado. A primeira fábrica 

da empresa, destinada à produção de proteína animal, foi instalada em 
18 de agosto de 1934, na cidade de Videira, SC. A unidade deu origem à 
Perdigão que, após a fusão com a Sadia, passou a chamar-se BRF. Com 
a fusão das duas empresas líderes, criou-se no Brasil uma das maiores 
empresas mundiais da indústria de alimentos, o que reforça a posição 
do país como potência no agronegócio. A BRF atua nos segmentos de 
carnes, alimentos processados, lácteos, margarinas, massas, pizzas e ve-
getais congelados. Hoje, detém as marcas Perdigão e Sadia, classificadas 
entre as mais valiosas do Brasil, além de Qualy, Batavo e Elegê, líderes de 
em suas categorias. Atualmente, a BRF opera 47 unidades no Brasil e 10 
no mercado externo. Os produtos da BRF chegam a 110 países, sendo 
seus principais mercados Oriente Médio, Extremo Oriente, Europa e 
Américas. São 22 escritórios comerciais espalhados pelos cinco conti-
nentes. A empresa, sendo a sexta maior exportadora brasileira, avança no 
processo de globalização e fortalece a sustentabilidade de seus negócios.

TANGARÁ FOODS 
LANÇA NOVO SITE

A Tangará Foods está com seu novo site no ar  
(www.tangarafoods.com.br). Mais moderno e funcional, o 
portal inaugura uma fase mais interativa entre seus clientes 
e parceiros. Uma das novidades é a organização da extensa 
linha de produtos entre os segmentos atendidos, como food 
service, sorveteria e laticínios, facilitando assim a navegação 
dos usuários. Outro destaque é a nova área de receitas com 
aplicações de toda a linha de produtos da empresa. Além 
disso, os visitantes poderão encontrar com mais facilidade 
a rede de distribuidores da empresa em todo o país.

mercado_111.indd   17 12/09/14   10:30



MERCADO, EMPRESAS & CIA

Ar
la

 Fo
ods Ingredients

Arla Foods Ingredie
nt

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

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

Lácteos | Nutrição Esportiva | Sorvetes | Nutrição Clínica | Queijos | Nutrição Infantil | Panifi cação

AGROPALMA LANÇA SITE EXCLUSIVO PARA A 
GORDURA SUSTENTÁVEL DORATTA FRY 

A Agropalma, maior produtor individual de óleo de palma da 
América Latina, retoma o foco no mercado de food service com 
um lançamento pioneiro e inovador, a gordura vegetal sustentável 
Premium Doratta Fry. Para reforçar o posicionamento do produto 
e informar seus atributos, a empresa elaborou uma página web ex-
clusiva (www.dorattafry.com.br). Ao navegar, o usuário pode ter acesso 
a todas as características da Doratta Fry, esclarecer suas dúvidas e 
ler matérias e artigos relacionados. Além de fornecer informações 
sobre o fabricante e a gordura, o site explica sobre o Programa 
Good Fry, uma ação que tem a finalidade de orientar os clientes 
para melhorarem o desempenho e a qualidade da fritura em seus 
estabelecimentos. Outra novidade é o Serviço de Atendimento ao 
Consumidor exclusivo e especializado na Doratta Fry, com o objetivo 
de oferecer um contato diferenciado entre a empresa e seus consu-
midores. Além de abrir um canal de comunicação com o público, a 
empresa almeja que o SAC, por ter um foco único, possa avançar a 

cada dia na excelência de seus atendimentos, promovendo um bom 
relacionamento com os clientes. A Doratta Fry é uma gordura vegetal 
de palma premium para fritura, desenvolvida com exclusividade pela 
Agropalma para o segmento de food service, que segue os mais rígi-
dos padrões de qualidade, uma vez que a empresa se preocupa em 
elaborar produtos saudáveis a partir de um processo de fabricação 
que não prejudique os recursos naturais e colabore para o desen-
volvimento do seu entorno. Entre os principais benefícios estão a 
qualidade, a pureza, a durabilidade e o alto rendimento. Considerada 
a única gordura vegetal para fritura do mercado nacional elaborada 
com 100% de matéria-prima proveniente do óleo de palma, a Do-
ratta Fry é livre de gorduras hidrogenada e trans, com textura semi 
sólida e rica em vitamina E. Como é mais pastosa, proporciona fácil 
manuseio aos operadores das redes de food service, o que evita o 
desperdício. O produto está disponível em baldes de 10,5 kg, 15 kg 
e caixas de 24 kg. 

BERACA APRESENTA ÓLEOS AMAZÔNICOS
A Beraca, empresa brasileira que investe no desenvol-

vimento de tecnologias sustentáveis para o fornecimento de 
matérias-primas naturais, participou da Food Ingredients South 
America, onde organizou um Bar de Azeites. A partir de óleos 
da linha Rain Forest Specialties, a Beraca promoveu a degustação 
de três sabores de azeites amazônicos exclusivos: castanha do 
Brasil, maracujá e buriti. A proposta da empresa é acompanhar 
uma tendência do mercado, que mostra que o consumidor está 
cada vez mais preocupado em adquirir alimentos nutritivos 
e naturais. Esse é um dado da pesquisa realizada em 2013 
pela Mintel, empresa inglesa especializada em inteligência de 
consumo e produto. No estudo, 66% das pessoas afirmaram 
que consomem frutas e vegetais diariamente e 22% garantem 
seguir uma dieta com baixo teor de gordura. A linha Rain Forest 
Specialties da Beraca é composta por óleos de açaí, castanha 
do Brasil, buriti e maracujá; farinhas de açaí, de castanha do 
Brasil e de cupuaçu; e manteiga de cupuaçu. Esses produtos são 

desenvolvidos a partir de insumos obtidos por meio de práticas 
regidas pela sustentabilidade, sem agredir o meio ambiente e 
promovendo o desenvolvimento social regional. 

A Beraca é uma empresa inovadora, com 57 anos de  
atuação em diferentes segmentos, cujos produtos e tecnolo-
gias permeiam por mais de 40 mercados. Oferece ingredien-
tes e serviços inovadores e sustentáveis a diversos setores,  
atuando em quatro divisões: Animal Nutrition & Health, Food 
Ingredients, Health & Personal Care e Water Technologies. 
No último ano, a empresa foi reconhecida por suas ações de 
sustentabilidade no Prêmio FINEP, Prêmio ECO-AMCHAM, 
III Prêmio Fecomércio de Sustentabilidade e XII Prêmio LIF 
de Sustentabilidade. Já em 2014, foi reconhecida pelo Fórum 
Econômico Mundial para a América Latina como “Empresa 
Destaque de Crescimento Global”, devido ao seu compro-
metimento com a inovação e o desenvolvimento sustentável, 
econômico e social.
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uma tendência do mercado, que mostra que o consumidor está 
cada vez mais preocupado em adquirir alimentos nutritivos 
e naturais. Esse é um dado da pesquisa realizada em 2013 
pela Mintel, empresa inglesa especializada em inteligência de 
consumo e produto. No estudo, 66% das pessoas afirmaram 
que consomem frutas e vegetais diariamente e 22% garantem 
seguir uma dieta com baixo teor de gordura. A linha Rain Forest 
Specialties da Beraca é composta por óleos de açaí, castanha 
do Brasil, buriti e maracujá; farinhas de açaí, de castanha do 
Brasil e de cupuaçu; e manteiga de cupuaçu. Esses produtos são 

desenvolvidos a partir de insumos obtidos por meio de práticas 
regidas pela sustentabilidade, sem agredir o meio ambiente e 
promovendo o desenvolvimento social regional. 

A Beraca é uma empresa inovadora, com 57 anos de  
atuação em diferentes segmentos, cujos produtos e tecnolo-
gias permeiam por mais de 40 mercados. Oferece ingredien-
tes e serviços inovadores e sustentáveis a diversos setores,  
atuando em quatro divisões: Animal Nutrition & Health, Food 
Ingredients, Health & Personal Care e Water Technologies. 
No último ano, a empresa foi reconhecida por suas ações de 
sustentabilidade no Prêmio FINEP, Prêmio ECO-AMCHAM, 
III Prêmio Fecomércio de Sustentabilidade e XII Prêmio LIF 
de Sustentabilidade. Já em 2014, foi reconhecida pelo Fórum 
Econômico Mundial para a América Latina como “Empresa 
Destaque de Crescimento Global”, devido ao seu compro-
metimento com a inovação e o desenvolvimento sustentável, 
econômico e social.
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O REALINHAMENTO 
DA ALIANÇA ENTRE 
FONTERRA E NESTLÉ 

O primeiro passo para o realinhamento da aliança 
latino-americana da Fonterra e da Nestlé entrou em 
vigor. Conforme anunciado em maio deste ano, a 
Fonterra e a Nestlé fizeram uma revisão dos dez anos 
de sua joint venture, Dairy Partners Americas (DPA), 
para melhor refletir as respectivas estratégias de cada 
empresa. A Fonterra agora possui 51% do controle 
acionário da DPA Brasil, envolvendo refrigerados e, em 
conjunto com um parceiro local, a Fonterra assumiu a 
participação da Nestlé na DPA Venezuela. A presença 
da Fonterra na América Latina representa um volume 
de mais de 900 mil toneladas métricas por ano e uma 
receita de NZD $ 3,5 bilhões, em produtos lácteos ao 
consumidor, food service e ingredientes lácteos. As ou-
tras mudanças na aliança com a DPA que são, a Nestlé 
ficar com o controle da DPA Equador e das fábricas 
de manufatura leite em pó da DPA, estão ainda sujeitas 
a aprovação regulatória e deverão ser concluídas até 
o final do ano.
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Arla Foods Ingredients Brasil
Tel.: (11) 3469-6233
anmou@arlafoods.com
www.arlafoodsingredients.com

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

Lácteos | Nutrição Esportiva | Sorvetes | Nutrição Clínica | Queijos | Nutrição Infantil | Panifi cação

ARISCO APRESENTA NOVA 
FÓRMULA DE MAIONESE 

A Arisco anuncia nova fórmula de maionese, aumentando a consistência 
do produto. A novidade vem em novas embalagens, que apresentam um prato 
sugestivo para o consumo da nova maionese, e com a seguinte mensagem: “Nova 
Fórmula: Muito Gostosa”. Criada em 1969, a marca se tornou líder de mercado 
com os seus famosos temperos em pasta. Hoje, sua linha de produtos conta 
com cinco categorias diferentes: condimentos (catchup, maionese e mostarda), 
caldos, temperos, sopas e geleia de mocotó. A marca faz parte da Unilever desde 
2000, quando foi vendida para a subsidiária brasileira da Bestfoods, que por sua 
vez foi adquirida no mesmo ano pela Unilever.
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QUER PREPARAR 
ALIMENTOS
INOVADORES COM 
FRUTA BATIDA? 

Você gostaria de desenvolver 
sobremesas cremosas e suaves à 
base de frutas?  
Nós desenvolvemos uma tecnologia 
para criar formulações totalmente 
novas de fruta batida, sem gordura 
e proteína: o CAVAMAX® W6. 
O CAVAMAX® W6 é um carboidrato 
de origem natural, derivado do 
amido. Foi aprovado como fibra 
alimentar solúvel e oferece novas 
oportunidades para aplicações em 
alimentos batidos. 
 
CAVAMAX® W6: 
•  Permite bater produtos alimentares 

variados e sem gordura 
•  Possibilita a criação de sobreme-

sas não lácteas de frutas
•  Proporciona tolerância ao calor 

e a ácidos
•  Apresenta boas propriedades 

organolépticas

Wacker Química do Brasil Ltda.
Tel. +55 11 4789-8087
info.biosolutions@wacker.com

www.wacker.com/socialmedia
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PESQUISA REVELA QUE 
CONSUMIDORES PREFEREM O 
ADOÇANTE TASTEVA™ STEVIA 
A Tate & Lyle acaba de anunciar os resultados de uma pesquisa de teste de sabor, 

realizada pela empresa de pesquisas e inteligência de mercado Ipsos, em maio de 2014. 
A pesquisa revelou que o adoçante Tasteva™ Stevia é o preferido por praticamente dois 
entre três consumidores (63%) em comparação ao Rebaudiosídeo A (Reb A), ingrediente 
de estévia frequentemente associado a um sabor residual amargo. Os participantes do 
estudo provaram duas bebidas de frutas. Uma foi adoçada com o adoçante Tasteva™ 

Stevia e a outra com Reb A. Além da preferência geral pelo sabor, praticamente dois 
entre três consumidores consideraram que o suco de frutas adoçado com o adoçante 
Tasteva™ Stevia deixou um sabor residual agradável na boca ou nenhum sabor residual.  
Segundo a Tate & Lyle, essa pesquisa demonstra que os fabricantes podem oferecer 
ao mercado produtos melhores, seguindo as tendências atuais, sem sacrificar o sabor 
puro e doce e, ainda, com custo menor, já que não são necessários ingredientes que 
mascaram o sabor. O adoçante Tasteva™ Stevia possui zero teor de caloria, atendendo 
à demanda dos consumidores por produtos de baixo teor de caloria e açúcar, alcan-
çando 50% ou mais os níveis de redução de açúcar. Fácil de formular, é ideal para uma 
ampla gama de aplicações, incluindo bebidas, laticínios, produtos de panificação, molhos, 
alimentos congelados, frutas e vegetais processados, lanches e cereais. 

A Tate & Lyle é fornecedora de soluções e ingredientes para a indústria de 
alimentos e bebidas, operando em mais de 30 unidades de produção por todo o 
mundo. Possui duas unidades de negócios globais: Ingredientes Alimentícios Espe-
ciais e Ingredientes a Granel, apoiada pelo grupo de Desenvolvimento Comercial 
e Inovação. A estratégia do Grupo é tornar-se o maior fornecedor mundial de 
ingredientes alimentícios especiais por meio de um foco disciplinado no crescimen-
to e direcionando os ingredientes a granel para geração sustentada de caixa para 
alimentar esse crescimento. Os Ingredientes Alimentares Especiais da Tate & Lyle 
compreendem texturizantes, compostos de amidos e estabilizantes; edulcorantes, 
que abrangem edulcorantes nutritivos e uma gama de edulcorantes não calóricos, 
como Splenda® sucralose; e produtos de saúde e bem estar, que abrange fibras es-
peciais e ingrediente para redução de sal. Além disso, a empresa oferece uma ampla 
variedade de soluções de ingredientes combinados. Os Ingredientes a Granel da  
Tate & Lyle consistem em edulcorantes, amidos industriais e produtos para fermen-
tação (principalmente acidulantes). No ano, até 31 de março de 2013, as vendas da 
Tate & Lyle somaram £ 3,3 bilhões.

ITAL REALIZA SEMINÁRIO SOBRE 
REOLOGIA EM ALIMENTOS

O ITAL - Instituto de Tecnologia de Alimentos - e o Grupo de Engenharia de Processos 
realiza no próximo dia 09 de outubro o seminário Reologia em Alimentos. O evento traz 
como temas principais os princípios de reologia em alimentos; a importância do estudo 
reológico em produtos alimentícios; os aspectos práticos para determinação reológica; a 
interação dos hidrocolóides na reologia de alimentos; e a avaliação instrumental de textura 
em alimentos.  Informações: www.ital.sp.gov.br/gepe
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GEMACOM TECH LANÇA LINHA “4ADAY” E SURPREENDE 
COM O “SIMULADOR VIRTUAL DE PRODUTOS” 

Melhorar a qualidade de vida é o principal objetivo das estra-
tégias de promoção da saúde desenvolvidas em todo o mundo. 
Um desafio importante na atualidade é buscar reverter o aumento 
acelerado do número de casos de doenças crônicas, obesidade, 
doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras. A alimentação 
inadequada e a falta de atividade física são fatores fundamentais 
para a ocorrência dessas doenças. As tendências globais observa-
das em relação a esses dois fatores são: aumento do consumo de 
gorduras saturadas e hidrogenadas; substituição do consumo de 
alimentos ricos em nutrientes por alimentos energeticamente den-

sos e pobres em vi-
taminas, minerais 
e fibras; aumento 
do consumo de 
alimentos salgados 
e gordurosos e re-
dução dos níveis 
de atividade física. 
Atualmente, a cor-
reria do dia a dia e 
o tempo cada vez 
mais escasso fazem 

com que as pessoas busquem opções fáceis para melhorarem sua 
saúde e viverem em harmonia. A praticidade se apresenta como 
fator essencial para que se possa atender a um público cada vez mais 
exigente. Trabalhando em um conceito mais global da tradicional 
tabela nutricional, a Gemacom Tech apresenta a linha “4aday”, que 
tem como objetivo promover o consumo diário de, ao menos, 
quatro porções de derivados lácteos por dia. A ideia é apresentar 
ao consumidor produtos diferenciados que se ajustem aos distin-
tos momentos de consumo, oferecendo opções combinadas que 
possam melhorar a saúde em diferentes aspectos, ficando sempre 
atento às necessidades nutricionais específicas. Devido ao sucesso 
do simulador de produtos da linha 4aDay, apresentado durante a 
FiSA 2014, realizada em São Paulo entre os dias 05 e 07 de agosto, 
a Gemacom Tech decidiu disponibilizar o mesmo por meio de seu 
site (www.gemacomtech.com/4aday). O acesso é gratuito e qualquer 
pessoa com conexão à internet pode utilizar o simulador para 
criar diversos produtos dentre as muitas opções de combinações 
disponíveis. 
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EXPORTAÇÃO DO SETOR DE ALIMENTOS CRESCE
Com a expectativa de um consumo doméstico menos aquecido 

no segundo semestre deste ano, as principais companhias brasileiras 
do setor de carnes aumentam sua atenção para as vendas no mer-
cado internacional. De abril a junho, as empresas com operações no  
segmento de bovinos já apresentaram bom desempenho das exporta-
ções, fator que impulsionou o avanço de suas receitas. Para JBS, Marfrig 
e Minerva, o crescimento das vendas externas foi um dos destaques do 
período, possibilitado pela demanda internacional crescente em países 
emergentes e pela maior rentabilidade da carne. Maior exportadora do 
setor no país, a JBS apresentou uma alta de 45% nas suas exportações 
no final do último trimestre, para US$ 4,305 bilhões ante US$ 2,975 
bilhões no segundo trimestre de 2013. No período, a receita líquida da 
empresa aumentou 32,1%, para R$ 28,968 bilhões. Já a receita bruta da 
Minerva no mercado externo teve uma expansão de 28,1% entre abril e 
junho, para R$ 1,191 bilhão, enquanto a receita líquida total da empresa 
avançou 25,2%, para R$ 1,656 bilhão. Segundo a Minerva, as vendas 
externas chegaram a 70% do total e continuam a ser o grande driver 
de resultado e faturamento. Para a Marfrig, o destaque da crescente 
participação das exportações na divisão de bovinos é a Marfrig Beef. 
Ao final de junho, 40% da produção total no Brasil era destinada para 
exportação. Ao considerar os demais países de atuação da Marfrig na 
América do Sul, as vendas externas correspondiam a quase 46% de 
todo o volume produzido. De acordo com dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), de janeiro 
a julho de 2014, as exportações brasileiras de carne bovina in natura 
somaram US$ 3,299 bilhões, avanço de 3,4% na comparação com 
igual período do ano passado. Em volume, a alta é de 13,4%, para 715 
mil toneladas. Além do crescimento já apresentado no ano, a recente 
abertura de importantes mercados consumidores, como China e 
Rússia, também elevam as perspectivas para as vendas externas do 
setor. A demanda chinesa por carne bovina é uma das que mais cresce 

em todo mundo e, no início de julho, o país suspendeu o embargo 
aplicado ainda em 2012 ao produto brasileiro. Juntos, China e Hong 
Kong representam um dos principais mercados para o setor. Para a JBS, 
por exemplo, a Grande China concentrou 18,5% de suas exportações 
no segundo trimestre. Já a Minerva deve ser uma das principais bene-
ficiadas com a maior abertura do mercado russo, após o país aplicar 
barreiras aos Estados Unidos e à União Europeia. Em junho, a Rússia 
concentrava 23% das exportações da operação brasileira da empresa. 
Os mercados chinês e russo também têm potencial para aumentar 
o volume e, principalmente, rentabilidade das exportações de outras 
proteínas, como as carnes suína e de frango. Com a menor oferta de 
animais e valorização dos preços da carne suína in natura, no acumulado 
do ano, as exportações brasileiras da proteína caíram 4,5% em volume, 
mas apresentam um aumento de 12% em receita, segundo o MDIC. 
Já as vendas de carne de frango in natura registram queda de 1,3% em 
faturamento, com um volume exportado estável em relação aos sete 
primeiros meses de 2013. Segundo a JBS, a maior abertura da Rússia 
também deve beneficiar o segmento de aves, suínos e processados 
da empresa, que podem aumentar as vendas das operações da JBS no 
Brasil. Com operações mais focadas nos segmentos de aves, suínos e 
industrializados, a BRF foi a única dentre as empresas de capital aberto 
do setor a não apresentar um avanço em suas exportações. A queda 
de 2% na receita líquida das vendas externas, no entanto, está em linha 
com o processo de reestruturação da empresa. A estratégia da BRF é 
reduzir o volume das exportações com margens mais baixas, como as 
carnes in natura, e ganhar em rentabilidade com produtos industrializa-
dos de maior valor agregado. A empresa deve ser uma das principais 
beneficiadas com a abertura do mercado russo nos segmentos de aves 
e suínos. Quatro unidades da BRF no Brasil (em Goiás, Minas Gerais, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul) foram autorizadas a exportar 
carne suína para a Rússia.

BELL FLAVORS & FRAGRANCES RECEBE 
PRESTIGIOSA CERTIFICAÇÃO

A Bell Flavors & Fragrances tem o prazer de anunciar 
que suas instalações em Guadalajara, no México, receberam 
a prestigiada certificação SQF Nível 3. A unidade obteve um 
grau “excelente” pelo cumprimento de uma nova e revisada 
norma, com requisitos adicionais e um sistema de pontuação 
mais estrito. Segundo a empresa, a Bell Flavors & Fragrances 
iniciou um enfoque global para todas as operações da empresa 
para alcançar os mais altos padrões de qualidade e segurança, 
e tais certificações e registros auditados por terceiros apoiam 
o seu compromisso com a continuidade desse objetivo. A Bell 
México é atualmente a primeira e única empresa de sabores no 
México a ser certificada. Tal certificação exige um processo de 
auditoria rigoroso de terceiros, que inclui uma análise abrangente 
das políticas, procedimentos e sistemas. Os resultados confir-
maram que os funcionários estavam bem treinados, retinham 
infor mações e se comunicaram bem durante as entrevistas, o 
que era um componente importante da auditoria. A certificação 

SQF Nível 3 oferece aos clientes a garantia de que seus produtos 
são fabricados por uma fonte de alta qualidade, consistente e 
segura. Segundo a empresa, com a conclusão bem sucedida da 
Bell México para obter a certificação SQF Nível 3, a Bell agora 
tem cinco fábricas que são certificados com segurança alimentar 
reconhecida pela Iniciativa de Segurança Alimentar Global (GFSI). 
As unidades da Bell localizadas em Guadalajara, no México, 
Chicago, IL, e Brossard, Canadá, são certificadas SQF Nível 3. As 
unidades da Bell em Shanghai, China, e Leipzig, Alemanha, são 
certificados FSSC 22000.
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América do Sul, as vendas externas correspondiam a quase 46% de 
todo o volume produzido. De acordo com dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), de janeiro 
a julho de 2014, as exportações brasileiras de carne bovina in natura 
somaram US$ 3,299 bilhões, avanço de 3,4% na comparação com 
igual período do ano passado. Em volume, a alta é de 13,4%, para 715 
mil toneladas. Além do crescimento já apresentado no ano, a recente 
abertura de importantes mercados consumidores, como China e 
Rússia, também elevam as perspectivas para as vendas externas do 
setor. A demanda chinesa por carne bovina é uma das que mais cresce 

em todo mundo e, no início de julho, o país suspendeu o embargo 
aplicado ainda em 2012 ao produto brasileiro. Juntos, China e Hong 
Kong representam um dos principais mercados para o setor. Para a JBS, 
por exemplo, a Grande China concentrou 18,5% de suas exportações 
no segundo trimestre. Já a Minerva deve ser uma das principais bene-
ficiadas com a maior abertura do mercado russo, após o país aplicar 
barreiras aos Estados Unidos e à União Europeia. Em junho, a Rússia 
concentrava 23% das exportações da operação brasileira da empresa. 
Os mercados chinês e russo também têm potencial para aumentar 
o volume e, principalmente, rentabilidade das exportações de outras 
proteínas, como as carnes suína e de frango. Com a menor oferta de 
animais e valorização dos preços da carne suína in natura, no acumulado 
do ano, as exportações brasileiras da proteína caíram 4,5% em volume, 
mas apresentam um aumento de 12% em receita, segundo o MDIC. 
Já as vendas de carne de frango in natura registram queda de 1,3% em 
faturamento, com um volume exportado estável em relação aos sete 
primeiros meses de 2013. Segundo a JBS, a maior abertura da Rússia 
também deve beneficiar o segmento de aves, suínos e processados 
da empresa, que podem aumentar as vendas das operações da JBS no 
Brasil. Com operações mais focadas nos segmentos de aves, suínos e 
industrializados, a BRF foi a única dentre as empresas de capital aberto 
do setor a não apresentar um avanço em suas exportações. A queda 
de 2% na receita líquida das vendas externas, no entanto, está em linha 
com o processo de reestruturação da empresa. A estratégia da BRF é 
reduzir o volume das exportações com margens mais baixas, como as 
carnes in natura, e ganhar em rentabilidade com produtos industrializa-
dos de maior valor agregado. A empresa deve ser uma das principais 
beneficiadas com a abertura do mercado russo nos segmentos de aves 
e suínos. Quatro unidades da BRF no Brasil (em Goiás, Minas Gerais, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul) foram autorizadas a exportar 
carne suína para a Rússia.

BELL FLAVORS & FRAGRANCES RECEBE 
PRESTIGIOSA CERTIFICAÇÃO

A Bell Flavors & Fragrances tem o prazer de anunciar 
que suas instalações em Guadalajara, no México, receberam 
a prestigiada certificação SQF Nível 3. A unidade obteve um 
grau “excelente” pelo cumprimento de uma nova e revisada 
norma, com requisitos adicionais e um sistema de pontuação 
mais estrito. Segundo a empresa, a Bell Flavors & Fragrances 
iniciou um enfoque global para todas as operações da empresa 
para alcançar os mais altos padrões de qualidade e segurança, 
e tais certificações e registros auditados por terceiros apoiam 
o seu compromisso com a continuidade desse objetivo. A Bell 
México é atualmente a primeira e única empresa de sabores no 
México a ser certificada. Tal certificação exige um processo de 
auditoria rigoroso de terceiros, que inclui uma análise abrangente 
das políticas, procedimentos e sistemas. Os resultados confir-
maram que os funcionários estavam bem treinados, retinham 
infor mações e se comunicaram bem durante as entrevistas, o 
que era um componente importante da auditoria. A certificação 

SQF Nível 3 oferece aos clientes a garantia de que seus produtos 
são fabricados por uma fonte de alta qualidade, consistente e 
segura. Segundo a empresa, com a conclusão bem sucedida da 
Bell México para obter a certificação SQF Nível 3, a Bell agora 
tem cinco fábricas que são certificados com segurança alimentar 
reconhecida pela Iniciativa de Segurança Alimentar Global (GFSI). 
As unidades da Bell localizadas em Guadalajara, no México, 
Chicago, IL, e Brossard, Canadá, são certificadas SQF Nível 3. As 
unidades da Bell em Shanghai, China, e Leipzig, Alemanha, são 
certificados FSSC 22000.
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CORRA PARA
ALCANÇAR ESTA 
SENHORA DE 
55 ANOS OU MAIS.

51% destes consumidores 
querem produtos nutritivos
e enriquecidos – que 
proporcionem bem-estar e 
saúde – e os procuram
fora do lar.

A Granotec/Granolab pesquisa
e desenvolve produtos para
que a sua indústria atenda aos 
novos per�s e hábitos do 
consumidor. 

SAÚDE 
DOS OSSOS

O Buquê Nutricional 
ideal é aquele que prevê 

Cálcio, Vitamina A, 
Vitamina D, Potássio

e Fósforo.
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DOW APRESENTA SOLUÇÕES 
QUE SÃO TENDÊNCIA PARA O 
MERCADO DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS
A Dow, provedora de soluções voltadas para o mercado de alimentos, participou 

da FiSA 2014, em parceria com a Tovani Benzaquen levando para o evento soluções 
para os segmentos de panificação, sorvetes, bebidas, pratos prontos e lácteos. O 
portfólio de produtos destacou soluções como Wellence™ Gluten Free, Wellence™ 
Fat Reduce e Clear+Stable™, entre outros. O Wellence™ Gluten Free é um aditivo 
alimentício derivado da celulose que imita a capacidade estrutural e de absorção de 
água do glúten. Assim, permite que a indústria alimentícia crie os melhores alimentos 
sem glúten, capazes de satisfazer as necessidades dos consumidores sem nenhum 
prejuízo com relação à aparência e textura. O Wellence™ Fat Replacement é uma 
solução que simula a textura proporcionada pelas gorduras em alimentos, mantendo 
a umidade e reduzindo a gordura em produtos de panificação em 50% a 60%. Além 
disso, o Wellence™ Fat Replacement permite a substituição de gorduras prejudiciais 
para a saúde por óleos mais saudáveis, como óleo de girassol, azeite e óleos com 
ômega 9, e ainda atua como espessante em emulsões, oferecendo excelente estabili-
dade. Já as principais aplicações da linha Clear+Stable™ EasyMix são bebidas à base de 
proteínas; bebidas prontas para beber à base de café ou achocolatados; e refresco em 
pó light (baixo ou zero teor de açúcar). Entre os benefícios proporcionados, quando 
aplicada em bebidas ácidas lácteas ou de soja, a solução oferece redução de custos e 
garante a estabilidade dos produtos durante o shelf life. Aplicado em refrescos em pó, 
o aditivo possibilita a substituição completa do açúcar, mantendo as características 
sensoriais e a textura. No caso de bebidas de café e cacau, a rápida hidratação de 
Clear+Stable™ EasyMix ajuda a prevenir a formação de sedimentos e floculação. 
Dentro do amplo portfólio para o setor de ingredientes alimentícios, a Dow tam-
bém possui outros produtos, como o Clear+Stable™ Protect, que oferece excelente 
estabilidade em bebidas acidificadas, molhos e outros produtos, proporcionando uma 
aparência perfeita durante todo o tempo de armazenamento; o Methocel™ Bind,  
solução da Dow que ajuda os alimentos a manterem o formato e a textura durante 
o preparo, além de evitar a separação de fases que geralmente ocorre com produtos 
lácteos, melhora a estabilidade em processos de congelamento/descongelamento e, 
por fim, oferece a propriedade de liga desejada durante o aquecimento ou fritura; o 
Methocel™ Film, produto que estabiliza as coberturas de empanamento e melhora 
a retenção da umidade; o  Methocel™ Foam, que oferece uma série de benefícios 
importantes para as sobremesas; e o Methocel™ Heatset, que promove estabilidade 
térmica de recheios, molhos e coberturas. Em paralelo à participação na FiSA 2014, 
foi promovido o seminário “Tovani Benzaquen Ingredientes”.O evento foi dividido 
em duas diferentes abordagens: a primeira sobre “Ingredientes diferenciados com 
tecnologia inovadora” e a segunda sobre “Ingredientes naturais com propriedades 
funcionais”. Dentro da programação os interessados puderam conferir a palestra da 
Dow: “Wellence Gluten Free - Tecnologia de Substituição de Glúten” ministrada por 
Letícia Priori, técnica em alimentos da empresa. As apresentações foram realizadas 
no Novotel São Paulo Center Norte.

mercado_111.indd   23 15/09/14   09:35



MERCADO, EMPRESAS & CIA

GRUPO M.CASSAB ANUNCIA PARCERIA COM A BASF
A Unidade de Negócios Nutrição Humana do Grupo M.

Cassab, que fabrica pré-misturas de vitaminas e minerais há 25 
anos, comemora sua recente parceria com a líder mundial na 
indústria química, a empresa alemã BASF. Com esta iniciativa, as 
empresas passam a aproveitar as muitas sinergias que possuem 
para oferecer aos seus clientes soluções mais completas e um 
maior suporte para as indústrias dos setores de alimentos e 
bebidas, nutrição esportiva e suplementos nutricionais. A parceria 
envolve o atendimento a empresas de todo o Brasil, elevando 
às demandas dos clientes para o fornecimento de vitaminas e 
minerais. Segundo a BASF, a complementaridade entre sua alta 
qualidade na fabricação de vitaminas e ingredientes funcionais 
e a expertise do Grupo M.Cassab em produzir pré-misturas e 
distribuir rapidamente ao mercado é o ponto-chave da parceria 
e trará o nível de excelência 
que a BASF quer proporcio-
nar a seus clientes.

Há 86 anos no mer-
cado, o Grupo M.Cassab 
possui três grandes áreas 
de negócios: Distribuição, 
Consumo e Incorporação, 
que juntos englobam 14 

unidades de negócios e 1,2 mil colaboradores diretos. 
A M.Cassab, cuja matriz está localizada em São Paulo, SP, 
está presente nas grandes capitais do Brasil, Miami (Esta-
dos Unidos), Dubai (Emirados Árabes), Shanghai (China), 
Argentina e Uruguai. 

A BASF é uma empresa química líder mundial: The 
Chemical Company. Seu portfólio de produtos oferece 
desde químicos, plásticos, produtos de performance e 
para proteção de cultivos, até petróleo e gás. Por meio da 
ciência e da inovação, possibilita a seus clientes de todas 
as indústrias atender às atuais e futuras necessidades da 
sociedade. A BASF contabilizou vendas de € 74 bilhões 
em 2013 e contava com mais de 112 mil colaboradores 
no final do ano.
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