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Mercado,
Empresas&Cia.

VOGLER E CHR. HANSEN ANUNCIAM PARCERIA 
PARA DISTRIBUIÇÃO DE CORANTES NATURAIS 

A Chr. Hansen, empresa de biotecnologia que desen-
volve soluções em ingredientes naturais para as indústrias 
de alimentos, nutrição, farmacêutica e agrícola, é a mais 
nova parceira da Vogler Ingredients. Com soluções basea-
das em sólida pesquisa, desenvolvimento e significativos 
investimentos em tecnologia, a empresa conta com 2.450 
colaboradores em mais de 30 países e possui a liderança do 
mercado em todas as divisões que atua: Culturas & Enzi-
mas, Saúde & Nutrição e Corantes Naturais. Fundada em 
1874, é uma empresa de capital aberto listada na bolsa de 
valores de Copenhagen - NASDAQ OMX - e com um fatura-
mento global no ano fiscal de 2012/13 de € 738 milhões.  
Com esta parceria, os clientes da área de alimentos e 
bebidas passam a receber soluções completas, incluindo 
prestação de serviços, logística e condições comerciais 

competitivas para as  linhas de produtos de corantes 
naturais, como urucum, carmim, clorofila, cúrcuma, 
antocianinas, entre outros. Um exemplo, é o CapColors®, 
que utiliza a tecnologia de encapsulamento para aumen-
tar a resistência à luz, pH e oxidação, o que o torna ideal 
para aplicações onde o brilho das cores é essencial. Este 
diferencial assegura que os corantes naturais resistam aos 
processos de produção, garantindo a padronização das cores 
- intensidade e brilho - no produto final. Outro exemplo, 
é o FruitMax®, que oferece aos fabricantes de alimentos e 
bebidas a oportunidade de usar ingredientes - e não aditivos 
- para colorir seus produtos, sem comprometer o sabor e 
a aparência. As soluções são processadas cuidadosamente 
de frutas, vegetais, ervas e especiarias selecionadas, sem a 
adição de qualquer tipo de conservante. Com uma ampla 
variedade de tons intensos de alta qualidade e estabilidade, 
os fabricantes também inovam em oferecer produtos com 
um apelo mais saudável aos consumidores mais conscientes 
sobre a sua saúde e bem-estar.

SITE DA ALIMENTOS COAMO COM NOVO VISUAL 
A Alimentos Coamo lançou o seu novo portal, que está com 

visual reformulado e novas ferramentas para facilitar a navegação. O 
site dos Alimentos Coamo, que recebeu a cor vermelha remetendo 
à campanha das novas margarinas Coamo, aposta na interatividade 

com o consumidor oferecendo notícias, dicas de qualidade de vida 
e receitas atualizadas periodicamente. As mudanças ampliaram tam-
bém o conteúdo abrangendo novas seções e novas informações de 
interesse do público pela marca.
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PAMPLONA ALIMENTOS INVESTE EM NOVA PLANTA 
PARA PRODUÇÃO DE EMBUTIDOS 

A catarinense Pamplona Alimentos confirmou que está inves-
tindo cerca de R$ 75 milhões para implantar uma nova planta para 
a produção de embutidos (presuntos, salames, bacon, fatiados e 
linguiças) na unidade que tem em Rio do Sul, onde está sua sede. 
Conforme a empresa, a planta, que deverá ser concluída no primei-
ro trimestre de 2015, terá capacidade para 11 mil toneladas por 
ano. Em balanço de resultados em 2013 publicado recentemente, 
a Pamplona informou que, com o investimento, terá condições de 
ampliar em 15 pontos percentuais a comercialização de produtos 
industrializados, o que levará essa categoria a representar 45% de 

suas vendas totais. A receita líquida da Pamplona no ano passado 
chegou a R$ 689,1 milhões, 5,8% mais que em 2012. O lucro líquido, 
porém, recuou 72,2% na comparação, para R$ 7,9 milhões. Essa 
queda, conforme a empresa, derivou sobretudo de um fraco primei-
ro semestre, marcado pela queda das exportações de carne suína 
e do recuo dos preços no front doméstico. A companhia também 
ratificou a realização de um aporte de R$ 11 milhões para ampliar 
e modernizar sua fábrica no município de Presidente Getúlio. Os 
trabalhos nesse sentido deverão terminar ainda em 2014, quando a 
empresa completa 65 anos de operações. 

MONDELEZ ANUNCIA REESTRUTURAÇÃO 
E UNIÃO COM CAFÉ DO PONTO 

A Mondelez International, empresa que herdou a operação mun-
dial de doces, biscoitos e cafés da Kraft Foods, anunciou a união das 
suas operações de café com as da holandesa D.E Master Blenders. 
A nova empresa, que terá faturamento anual de US$ 7 bilhões, 
vai se chamar Jacobs Douwe Egberts, dará à Mondelez, no Brasil, 
acesso a marcas que estão entre as líderes do setor, como Café 

do Ponto, Pilão, Moka, Caboclo, Palheta e Damasco. Na operação, 
a Mondelez receberá US$ 5 bilhões e terá 49% de participação na 
nova empresa. Segundo a multinacional americana, a empresa pla-
neja usar a maior parte desses recursos para expandir o programa 
de recompra de ações. Em 2013, a unidade de cafés da Mondelez 
faturou US$ 3,9 bilhões.
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DOW CORNING AMPLIA SUA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL 

A Dow Corning ampliou sua rede de distribuição no Brasil 
e, desde o dia 1º de janeiro de 2014, conta com a Univar Brasil 
como mais uma parceira, beneficiando os clientes das regiões 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste e dos Estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Espírito Santo com mais uma opção 
para a aquisição de seus produtos.De acordo com a 
Dow Corning, esse acordo aumenta sua capacidade 
de entregar os benefícios do silicone para o mercado 
brasileiro e reforça sua já respeitada rede de distribui-
ção. A Univar Brasil atenderá clientes dos mercados 

de agroquímicos, beleza & cuidados pessoais, produção química, 
alimentos & bebidas, domissanitários, petróleo & gás em todo 
o território brasileiro, com exceção dos Estados de São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

PIRACANJUBA É A 20ª MARCA MAIS PRESENTE NOS LARES 
BRASILEIROS

A Piracanjuba é a 20ª marca mais presente na casa dos consu-
midores brasileiros. Os dados são da Kantar Worldpanel, agência 
especializada em monitoramento de mercado, que publicou uma 
pesquisa com as 50 marcas mais consumidas em todo o país. O 
desempenho, a penetração e a frequência de compra do produto 
compõem o coeficiente usado nos resultados, que representam 
um universo de 48 milhões de lares, cobrindo 91% do potencial 
de consumo do país. Segundo o estudo, para estar presente no 
ranking, a empresa precisa ter uma fórmula de sucesso, que inte-
gra oferta e disponibilidade ao alcance do consumidor. Os dados 
foram recolhidos entre janeiro e dezembro de 2013. Segundo a 
Piracanjuba, a empresa avançou 10 posições desde a última pesquisa 
divulgada, saindo da 30ª para a 20º posição em um ano. Com quase 

60anos de mercado, a Piracanjuba é nacionalmente reconhecida 
pelas inúmeras inovações no segmento lácteo, proporcionando 
qualidade e praticidade aos seus consumidores. Foi, por exemplo, 
pioneira no mercado ao lançar produtos nutritivos, como bebida 
láctea com cereais, leite para pessoas com intolerância à lactose 
e queijos em porções individuais. Soma-se a isso um portfólio 
com mais de 90 produtos, distribuídos nas marcas Piracanjuba 
e Pirakids. Com faturamento de mais de R$1 bi e capacidade de 
processamento de 3,1 milhões de litros de leite por dia, a empre-
sa gera mais de 1,5 mil empregos diretos. Possui duas unidades 
fabris, em Bela Vista de Goiás e Maravilha, SC, e se prepara para 
inaugurar, no segundo semestre de 2014, uma nova unidade em 
Governador Valadares, MG.

ALIMENTOS À BASE DE PEIXES SÃO DESTAQUE NO 
CATÁLOGO EISMANN 

A Eismann, líder no mercado europeu de alimentos ultraconge-
lados e primeira do Brasil com venda direta de alimentos, oferece 
opções de pratos à base de peixes para diversificar as refeições 
e deixá-las mais saudáveis. Uma delas é o Filé 
de Peixe Galo, um dos melhores peixes do 
mar, que possui carne branca, úmida, consis-
tente e pouca gordura. Em formato de filés 
delicadamente empanados, podem ser fritos 
ou assados, e o tempo de preparo não passa 
de 05 a 10 minutos. Para crianças, que nor-
malmente têm dificuldades em comer peixes, 
a opção pode ser as Barrinhas de Peixe Galo, 
feitas da própria carne do peixe, cortadas manualmente em forma 
de tirinhas. Uma maneira divertida e saborosa de se introduzir o 
peixe na alimentação infantil. Outra opção que a Eismann oferece 
é o tradicional Camarão Empanado, que atende todos os gostos e 

pode ser servido como aperitivo ou prato principal, e leva menos 
de 10 minutos para ficar pronto. Dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) indicam que cada brasileiro consome, 

em média, 7 kg de peixe por ano, muito abaixo 
dos 12 kg recomendados pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). O Grupo Eismann 
atua há mais de 40 anos em 10 países da Euro-
pa. No ano de 2009, a Eismann instalou-se no 
Brasil, na cidade de Curitiba. Os ingredientes 
selecionados e os modernos sistemas de pro-
dução e armazenagem garantem a qualidade 
e o sabor dos produtos exclusivos, como 

sorvetes, comidas prontas, vegetais, sobremesas, entre outros. A 
Eismann mantém e oferece produtos armazenados em tempera-
turas de até -40ºC, garantindo segurança para quem consome os 
alimentos da empresa.
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UNIÃO EUROPEIA DEFINE 
NOVOS LIMITES DE 

CÁDMIO EM ALIMENTOS 
A Comissão Europeia (CE) adotou um regulamento que estabe-

lece limites máximos de resíduos de cádmio em chocolates, produtos 
à base de cacau e alimentos destinados a lactentes e crianças jovens 
comercializados nos países membros. A medida foi adotada após 
notificação científica da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (AESA) recomendando a redução do metal pesado pre-
sente em alimentos. A legislação da União Europeia já previa limites 
de cádmio em diversos alimentos desde 2001. O objetivo agora é 
incluir restrições para esses novos produtos a fim de proteger a 
saúde de crianças e adolescentes, tidos como mais vulneráveis. Foram 
estabelecidos três valores limites para chocolates e um limite para 
o cacau em pó a serem adotados a partir do dia 1º de janeiro de 
2019. No caso dos alimentos infantis, as regras deverão ser aplicadas 
a partir de 1º de janeiro de 2015. Para outros alimentos, tais como 
cereais e vegetais, a CE adotou uma redução progressiva dos níveis 
de exposição. O cádmio é um metal pesado proveniente de fontes 
industriais e agrícolas, mas existente também em estado natural. A 
acumulação desse metal no corpo humano pode causar problemas 
de saúde, como por exemplo, insuficiência renal.
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VIGOR ALIMENTOS LUCRA 
R$ 26,5 MILHÕES NO 1º 

TRIMESTRE 
A Vigor Alimentos registrou lucro líquido consolidado de  

R$ 26,5 milhões no primeiro trimestre deste ano, em comparação 
ao R$ 1,48 milhão no mesmo período do ano passado. A partir de 
30 de junho de 2013, a Vigor passou a consolidar integralmente os 
resultados da Itambé Alimentos, elevando o nível de faturamento 
da empresa para R$ 1 bilhão. O Ebitda consolidado no primeiro 
trimestre deste ano foi de R$ 82,8 milhões, em comparação aos 
R$ 13,82 milhões em 2013. A margem Ebitda no período subiu 
de 3,9% para 8,1%. A receita líquida saltou de R$ 352,359 milhões 
para R$ 1,019 bilhão. No primeiro trimestre deste ano foram 
comercializadas 201,5 mil toneladas de produtos, comparado 
com 85,1 mil toneladas comercializadas no primeiro trimestre de 
2013. Segundo a Vigor Alimentos, com a consolidação da Itambé 
Alimentos, a receita líquida da empresa passou a incluir uma nova 
categoria, a de “Secos”, responsável por 38,2% do faturamento 
no primeiro trimestre deste ano. Esta categoria inclui os produtos 
leite em pó, doce de leite e leite condensado, comercializados 
com a marca Itambé. A participação de “Lácteos” respondeu por 
35,6% da receita líquida, em linha com o trimestre anterior (quarto 
trimestre de 2013). 
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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

TECNO FIDTA APRESENTARÁ AS ÚLTIMAS 
NOVIDADES PARA O MERCADO DE ALIMENTOS
Atualmente, o mercado mundial de alimentos no auge, com 

uma demanda que cresce de forma constante, sendo um setor 
de atividade estratégico e de grande potencial. O setor avícola 
e de ovoprodutos argentino está em processo de expansão. O 
consumo de carne de frango aumentou de 18 kg por pessoa para 
mais de 40 kg, e o de ovos de 135 por pessoa para 242, por ano.
As exportações de carne, ovos e farinhas estão em torno de 
US$ 800 milhões (370.000 toneladas). Por outro lado, o setor 
de suínos passou de um consumo per capita em 2003, de 5,3 kg 
para 10,4 kg. As exportações também aumentaram em 556%, 
passando de 1.000 para 6.400 toneladas. Em parte, isso se deve 
ao trabalho conjunto do poder público e da iniciativa privada, e 
a reestruturação industrial e fortalecimento 
do setor produtivo. Agora, é fundamental 
continuar agregando valor para oferecer 
produtos mais elaborados, que gerem melhor 
rendimento na etapa de comercialização. A 
Tecno Fidta 2014 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. A 12a Exposição Internacional de Tecno-
logia de Alimentos, Aditivos e Ingredientes está posicionada 
como um dos mais importantes eventos da América do Sul, 
e é ponto de encontro dos principais gestores nacionais e 
internacionais da indústria alimentícia. 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 (ADEPIA), a Tecno Fidta é um 
espaço onde as empresas apresentarão todas as novidades 
desenvolvidas no último ano, bem como as tendências relacio-
nadas ao processamento, embalagem e engarrafamento; aditi-
vos; 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.

A Tecno Fidta 2014 - Exposição Interna-
cional de Tecnologia de Alimentos, Aditivos 
e Ingredientes -  será realizada de 16 a 19 
de setembro, no Centro Costa Salguero, em 
Buenos Aires, Argentina.

NISSIN-AJINOMOTO ESTÁ ENTRE AS MARCAS MAIS 
ESCOLHIDAS PELOS CONSUMIDORES 

A Nissin-Ajinomoto é uma das 50 marcas mais escolhidas 
pelos consumidores. A constatação da marca com a 13ª posição 
no ranking, foi feita por meio de pesquisa realizada pela Kantar 
Worldpanel. A pesquisa teve como objetivo medir com precisão 
o verdadeiro alcance das marcas e quantas vezes os consumidores 
escolheram cada item no momento da compra. O estudo avalia 
produtos de consumo de massa, nível global, regional e local. A 
pesquisa utiliza uma métrica denominada CRP - Consumer Reach 
Points -, que pode ser usada para desenhar táticas e estratégias 
para entender porque estas marcas estão dentro da casa do con-
sumidor, seu posicionamento no mercado, etc. O desempenho, a 
penetração e a frequência de compra do produto compõem o CRP. 
O estudo aponta que para estar presente no ranking a empresa 
precisa ter uma fórmula de sucesso, que integra oferta, inovação 

e disponibilidade ao alcance do consumidor. Além disso, uma co-
municação efetiva é uma das principais características em comum 
entre as marcas. Atualmente, o crescimento dos produtos não só 
demanda expandir a base de consumidores, como também fazer 
com que os consumidores que compraram continuem a comprar, 
ou seja, torná-los mais leais. 

A Nissin-Ajinomoto é resultado da fusão entre a Ajinomoto 
Co. Inc. e a Nissin Foods Holdings Co. Ltda. A joint venture, que se 
consolidou no país como líder no segmento de macarrão instantâ-
neo, fabrica, atualmente, 47 produtos para consumidores diretos 
no Brasil, divididos em 10 linhas. Com fábricas em Ibiúna, SP, e em 
Glória do Goitá, PE, investe sempre em boas práticas para satisfazer 
as necessidades de seus clientes e melhorar continuamente seus 
produtos e serviços.
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MARFRIG REFORÇA FOCO NO MERCADO EXTERNO 

Don’t Leave

In The
Profits

Pipeline

World Headquarters
ZI la Plaine de Isles, 2 rue des Caillottes

F-89000 Auxerre, France
Tel: +33 (0) 3 86 49 86 30

contact@mouvex.com
www.mouvex.com

PSG Euro-Center™ 
22069 Van Buren Street 

Grand Terrace, CA 92313 USA 
Tel: +1 (909) 512-1224 

miguel.blanca@psgdover.com

Di d you know:  
Manufacturers can save money by reducing energy costs, but 
product-recovery savings can be 110 times higher!

Food and Beverage manufacturers leave expensive ingredients 
(and thousands of dollars) in their piping every day.

Eliminate these lost profits and recover up to 95% of your 
ingredients with Mouvex SLS Series Eccentric Disc Pumps.

• Compression effect 
 clears lines

• Gentle handling, 
 consistent flow

• Leak-free seal-less design

•  Dry priming and strong 
negative suction lift

Contact your local Mouvex 
representative today.

Scan this to learn more about 
the Product Recovery benefits 
of Mouvex pumps, or go to 
www.youtube.com/MouvexGlobal.

VILMA ALIMENTOS TERÁ NOVA FÁBRICA NA GRANDE BH
A Vilma Alimentos vai abrir uma segunda fábrica na Grande BH 

com investimentos de R$ 50 milhões. Com a intenção de diversifi-
cação,  a empresa estuda uma nova linha de 
produtos, provavelmente bolo, biscoito ou 
pão industrial. Para isso, é preciso comprar 
outra empresa ou construir uma nova fábrica. 
Segundo a empresa, se for por aquisição, o 
início da produção é rápido. Se for construir, 
a Vilma Alimentos avalia erguê-la na região 
metropolitana. Uma coisa é certa, a nova 
unidade não será em Contagem porque não 

há área para isso. O tamanho necessário é de, pelo menos, 50 mil m². 
A Vilma Alimentos fabrica massas, farinhas, misturas, condimen-

tos, sobremesas e refrescos e, recentemente, 
lançou mistura para bolo zero açúcar, mis-
turas para sorvete, macarrone in cheese e o 
petit gâteau com refil e kit das forminhas. Na 
área de exportação, a empresa já comercia-
liza a linha de condimentos para os Estados 
Unidos, e acaba de criar um produto novo 
para o mercado norte-americano, a mistura 
de pão de queijo para exportação.

A empresa de alimentos Marfrig Global Foods, segunda maior 
processadora de carne bovina no Brasil, aposta nas divisões no 
exterior para manter seu crescimento, com foco na Ásia e no 
Oriente Médio. A empresa está buscando parceiros para atuar 
no Oriente Médio, com a ideia de ter fábrica de alimentos de 
processados. Desta forma, seguiria a estratégia já adotada na 
Indonésia, onde planeja iniciar a construção de uma fábrica de 
alimentos processados no segundo semestre deste ano, com 
parceiro local. As divisões da Marfrig no mercado externo (Moy 

Park e Keystone) representam mais de 50% do Ebitda conso-
lidado da empresa, um importante indicador do desempenho 
operacional. A Marfrig decidiu também reabrir uma unidade de 
produção na Argentina, possivelmente no segundo trimestre, 
diante de uma perspectiva de melhora da economia local e de 
possíveis exportações a partir do país vizinho. No ano passado, 
em meio a adversidades no mercado, a empresa fechou quatro 
de suas cinco unidades na Argentina, o que lhe permitiu voltar 
ao ponto de equilíbrio no país.
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HARMONY COLD - BRILHO PARA COBERTURA -  
A NOVA TECNOLOGIA DA PURATOS 

Antes de saborear, muitos consumidores “co-
mem” a sobremesa pelos detalhes e acabamento. 
E essa é uma das certezas que levam a Puratos 
a caprichar no desenvolvimento de produtos que 
tornam as receitas saborosas já no visual. Especial-
mente quando os chefs confeiteiros experimentam 
novas combinações, criam receitas mais elaboradas 
e precisam de produtos que concretizem e finalizem 
suas ideias. O Harmony Cold é assim. Uma geleia de 
brilho pronta para uso que comprova uma performance 
ideal para cobertura de bolos, tortas, torteletas, pão 
doce, danish, massa folhada e bavarois. Com a nova tecno-
logia de produção, o Harmony ficou ainda melhor, surpreende na 

performance: não escorre, mantendo o brilho por 
longo tempo. Devido sua tecnologia de ingredientes, 
o Harmony Cold não migra para a base (bolo, pão, 
torta, etc.), fazendo desaparecer o brilho e tornan-

do a superfície opaca, como ocorre com coberturas 
similares. A linha Harmony é aplicada a frio, tem boa 
estabilidade no congelamento e descongelamento, e 
tem um brilho que dá um fino acabamento às receitas, 
enchendo os olhos do consumidor. Sem bolhas e mais 
homogêneo, o Harmony Cold também reduz o tempo 
de preparo, pois não precisa de diluição e é de fácil 

aplicação. Esta disponível em baldes de 4,5 kg, nas versões 
neutro, chocolate e caramelo.

NITA AMPLIA PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE  
FOOD SERVICE
Pão semi italia-

no, baguette fran-
cesa com ervas fi-
nas e baguette fran-
cesa com legumes 
são os novos inte-

grantes da linha de misturas para pães especiais da Nita Alimentos. 
Com esses itens, a empresa amplia a linha Nita Mix para 18 sabores. 
Composta pelas misturas para pão australiano, baguette francesa, 
brioche, centeio, ciabatta, pão de leite, integral, italiano, multigrãos, 
multipães, quinoa, panettone e panettone de chocolate, a família Nita 
Mix está disponível em embalagens de 5 kg. Para atender ao segmen-
to transformador, a Nita Alimentos também tem em seu portfólio 
a farinha de trigo Nita e farinha Nita premium em embalagens de  
1 kg, 5 kg e 25 kg. A empresa também oferece 
o fermento em pó Nita em embalagens de 
100g, 250gs, 1 kg e 2 kg.

A Nita Alimentos é uma indústria na-
cional de moagem de trigo com presença 
nas principais indústrias alimentícias do país. 
Instalada na Baixada Santista, SP, sua loca-
lização privilegiada no porto de Santos e um 
eficiente processo de descarga e transpor-

te diretamente dos 
navios para os seus 
silos fazem com que 
sua produtividade na 
recepção de trigo 
seja uma das mais 
eficientes entre outros moinhos. Com a desregulamentação do 
setor de trigo no Brasil no início dos anos 90, a Nita Alimentos 
investiu no aumento de sua capacidade de processamento de trigo 
e produção de farinha, fazendo com que hoje a empresa ocupe uma 
posição de destaque entre os cinco principais moinhos nacionais, 
frente a um total de quase 190 existentes em todo Brasil. Adquirida 
em 1968 pelo Grupo Vepar, holding do Grupo J. Alves Veríssimo 
Ltda., possui as marcas Nita, Nita Mix, Nita Cook, Nita Cream, 

Fada, Lena, Invencível e Vega. A empresa 
processa trigo produzindo farinhas, misturas 
para bolo, fermento e farelo e recente-
mente ingressou no segmento de recheios 
e coberturas com uma nova linha de itens. 
Seus produtos são destinados aos mercados 
doméstico e profissional, incluindo redes de 
atacado e varejo, padarias e indústrias de 
massas e biscoitos.

Um ingrediente chave para o mercado nutracêutico
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“MERCADO SAUDÁVEL” MOVIMENTA US$ 36,4 BILHÕES 
POR ANO NO BRASIL 

De acordo com levantamento do instituto de pesquisa de mer-
cado internacional Euromonitor, o mercado de produtos naturais, 
que envolve alimentos e bebidas orgânicos, funcionais, naturalmente 
saudáveis, livres de substâncias consideradas “menos saudáveis” à 
saúde (gordura, açúcar, sal, carboidratos) e de outras que podem 
apresentar intolerância (glúten e lactose), movimentou cerca de US$ 
36,4 bilhões em 2013 no Brasil. Ainda segundo a pesquisa, o cres-
cimento nos últimos cinco anos chegou a 83%. O cenário favorável 
vai ao encontro do grande número de pessoas que vem aderindo 
a uma alimentação e estilo de vida mais voltados ao bem-estar e à 

ética alimentar. Segundo pesquisa do Ibope feita em 2010, o Brasil 
conta com pouco mais de 15 milhões de vegetarianos - pessoas 
que não se alimentam de carne, mas que podem, ou não, consumir 
outros produtos de origem animal -, o que representa 8% da po-
pulação. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos 
para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD), somente o mercado de 
alimentos funcionais no Brasil fatura, em média, R$ 10 bilhões ao 
ano. Em âmbito mundial, o segmento deverá ter um crescimento 
de 38% até 2017, com valores que chegarão a US$ 207 bilhões. Em 
2011, os valores foram de cerca de US$ 150 bilhões.

Um ingrediente chave para o mercado nutracêutico
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NOVO ESTUDO APRESENTA MAIS EVIDÊNCIAS DOS 
BENEFÍCIOS DOS PEPTÍDEOS DE COLÁGENO PEPTAN®

A Rousselot divulgou os resultados de seu novo estudo 
integrado que avalia os efeitos benéficos dos peptídeos de 
colágeno Peptan® na formação e preservação da massa óssea. 
Realizado em colaboração com o Instituto Nacional de Pesquisa 
Agrícola (INRA) francês, o estudo combinado in vivo e in vitro 
reforça a evidência científica existente referente à capacidade dos 
peptídeos de colágeno de promoverem o desenvolvimento de 
células de formação óssea e auxiliar na prevenção da osteopenia. 
O estudo é o mais recente de um banco de dados científico em 
expansão que apoia os benefícios funcionais do Peptan® para a 
saúde. Uma ampla pesquisa comprovou que os peptídeos de 
colágeno podem promover a saúde óssea e articular, bem como a 
regeneração muscular. A capacidade do Peptan® de rejuvenescer 
a estrutura do colágeno da pele e oferecer efeitos antienvelheci-
mento visíveis também foi demonstrada em um grande número 

de estudos clínicos. Os peptídeos de colágeno são uma fonte 
natural, altamente digerível e bioativa de proteína que podem 
ser incorporados em inúmeras fórmulas interessantes.

A Rousselot é líder mundial na produção de gelatinas e de 
peptídeos de colágeno para aplicações em indústrias de alimen-
tos, farmacêuticas e técnicas.  A empresa dispõe de uma rede 
global, com 13 fábricas e 10 escritórios de vendas na Europa, 
América do Norte, América do Sul e Ásia. A Rousselot é parte 
integrante da Darling Ingredients International.
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RELANÇAMENTO DAS MARGARINAS COAMO ESTÃO 
ADESIVADAS NA FROTA DE CAMINHÕES

Os Alimentos Coamo contam com um reforço na campanha de 
divulgação do relançamento das margarinas Coamo Família, Coamo 
Extra Cremosa e Coamo Light. Todos os caminhões da frota de 
distribuição dos produtos alimentícios da cooperativa receberam 
nova adesivagem remetendo a campanha “É Bom Evoluir”. São 97 
caminhões que já estão levando esta novidade para os Estados do 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais e São Paulo. Segundo a Coamo, a mudança no layout 
externo de todos os caminhões, que inclui imagens humanizadas que 
retratam as diferentes categorias e a evolução das margarinas Coamo, 
visa acompanhar a linha de comunicação da campanha das margarinas. 
Ainda segundo a empresa, a linha de Alimentos da Coamo está em 
franca expansão e consciente da responsabilidade de dar respaldo ao 
reconhecimento dos clientes e consumidores com produtos, que além 
de terem qualidade e sabor, tenham uma apresentação que atenda a 
expectativa dos consumidores.  A campanha das margarinas Coamo 
que está sendo divulgada, apresenta mudanças importantes nas três 
margarinas. A margarina Coamo Família com nova embalagem mais 
atrativa e cores marcantes, tem nova fórmula, com aroma e sabor para 
quem procura um produto de sabor intenso. Com ótima cremosidade 
e espalhabilidade, textu ra macia e ótima performance. Com relação a 

margarina Coamo Extra Cremosa, sua formulação recebeu um toque 
especial para realçar o novo sabor, aroma, textura e cremosidade, 
com múltiplas finalidades, resultando em um produto diferenciado.  
Já a margarina Coamo Light teve o aroma e o sabor realçados, com 
textura e cremosidade macia, sem perder as características de um 
produto que atende a saudabilidade e qualidade de vida do consumidor. 
As embalagens foram modernizadas e possuem fácil identificação de 
suas características e categorias.

FOOD INGREDIENTS SOUTH AMERICA MOVIMENTA 
MERCADO DE ALIMENTOS NO BRASIL  

Por mais que a economia brasileira atravesse turbulências 
atualmente, a mudança de patamar do consumo ao longo dos anos 
foi inegável. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria 
de Alimentos (ABIA), o mercado interno no país corresponde a  
R$ 371,7 bilhões em 2013, e emprega 1,63 milhão de pessoas. No 
ano passado, foram gerados 41 mil empregos, e nossas exportações 
chegaram a US$ 43 bilhões, contra US$ 5,8 bilhões importados para o 
Brasil. Com a forte pressão por inovação, cada vez mais as empresas 
trabalham no lançamento de novos produtos, investindo em pesquisa 
e desenvolvimento e, simultaneamente, buscando competir em qua-
lidade e preço. Para auxiliar os produtores de alimentos e bebidas no 
processo de inovação, a UBM organiza mais uma edição da Fi - Food 
Ingredients South America, que acontecerá de 5 a 7 de agosto, no 
Expo Center Norte em São Paulo. O evento é referência há 18 
anos no Brasil e é a principal plataforma desse mercado, reunindo 
fornecedores nacionais e internacionais com as mais novas soluções. 
Na edição 2014 da Fi, principal ponto de network do setor, serão 
apresentadas cerca de 700 marcas de matérias-primas e tecnologias 
para a indústria de alimentos e bebidas e a expectativa de público vai 
além de 13 mil visitantes nacionais e internacionais. O perfil técnico 
e com alto poder de decisão de negócios de seu público é o mais 
forte atrativo do evento.  Quarenta e seis por cento dos visitantes 
da edição 2013 possuíam cargos de alto nível em suas empresas, 
em departamentos como Pesquisa e Desenvolvimento, Marketing, 

Compras, Controle de Qualidade e Embalagens. A forte presença 
internacional é liderada pela América Latina. Cerca de 37% dos visi-
tantes internacionais da edição 2013 vieram da Argentina, seguida pelo 
Peru (17%) e Chile (14%). Além da exposição, o evento contará com 
um completo programa de conferências, abrangendo as necessidades 
da indústria, com o apoio de associações como o ILSI Brasil, ITAL, 
ABIAM, FEA - UNICAMP, além das sessões de seminários, eventos 
paralelos e visitas guiadas. Neste ano, o programa de conferências 
técnicas dos três dias de feira foi dividido em oito módulos: Fi Marke-
ting & Trends, Conferência Health Ingredients, Simpósio ILSI, Forúm 
de Cereais, Fórum Inovação em Produtos Cárneos, Conferência 
sobre Suplementos, apresentação do livro Ingredients Trends - ITAL 
e Workshop da ABIAM. Para melhorar o acesso e a interação entre 
os congressistas, as salas de conferências serão montadas no mesmo 
ambiente da exposição. Além disso, acontecem as Seminar Sessions, 
sessões de 30 minutos sobre as grandes tendências em produtos e 
tecnologias do setor. Essas palestras serão ministradas por exposi-
tores em um miniauditório localizado dentro da área de exposição. 
Mais uma vez, a Fi South America acontece paralelamente a 7ª CPhI 
South America, o único evento focado em ingredientes farmacêuti-
cos da América Latina. Mais informações: http://www.fi-events.com.br
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DSM RECEBE ESPECIALISTAS CIENTÍFICOS LÍDERES 
EM WORKSHOP SOBRE VITAMINA E

A DSM faz uma parceria com especialistas de renome mun-
dial no campo da pesquisa sobre a vitamina E para o avanço 
do conhecimento de seu papel essencial no cuidado da saúde 
humana. Recentemente, cientistas líderes participaram de um 
workshop organizado pela DSM, onde o grupo discutiu pesquisas 
emergentes, bem como abordagens para a definição de requisitos 
de uma dieta adequada de vitamina E. A iniciativa faz parte do 
trabalho em andamento da DSM para destacar o declínio na 
ingestão de vitamina E no mundo todo, já que ele incentiva os 
fabricantes de alimentos, profissionais de saúde e a comunidade 
científica a entender os benefícios do micronutriente para a 
saúde. Os tópicos em destaque incluíram um importante estudo, 
que descobriu que a vitamina E pode retardar a progressão do 
mal de Alzheimer; e uma pesquisa para indicar que a vitamina E 
pode reduzir o risco de eventos cardiovasculares em um grupo 
de pacientes diabéticos, especialmente aqueles com um genótipo 
específico. Com 1,4 bilhões pessoas atualmente sofrendo de obe-
sidade em todo o mundo, também há provas que demonstram 
que a suplementação com vitamina E pode limitar as implicações 
negativas para a saúde da doença hepática gordurosa antes que 
ela se torne uma preocupação básica de saúde pública em uma 
escala global. Entre os especialistas que participaram do workshop 
estiveram presentes a Dra. Maret Traber, principal pesquisadora 
e professora do Linus Pauling Institute na Oregon State University; 
e Manfred Eggersdorfer, vice-presidente sênior de Ciência e 
Defesa da Nutrição da DSM e professor de Envelhecimento 
Saudável na University of Groningen; 

A vitamina E é um termo genérico para oito compostos 
lipossolúveis encontrados na natureza, dos quais o alfa-tocoferol 
tem a maior atividade biológica e é o mais abundante no corpo 

humano. Ele desempenha um papel importante no cuidado do 
cérebro, olhos, sistema cardiovascular, saúde materna e infantil, 
bem como da proteção da pele. A Comissão Europeia auto-
rizou uma declaração de saúde do Artigo 13.1 que afirma que 
“A vitamina E contribui para a proteção dos constituintes da célula 
contra danos oxidativos”. Ela mantém a integridade das membranas 
celulares no organismo humano, além de proteger os ácidos  
graxos poliinsaturados ômega 3 contra a oxidação. Como o maior 
fornecedor mundial de vitamina E, a DSM oferece um portfólio 
abrangente de formas secas e em óleo, que são adequadas para 
uma ampla gama de aplicações. 

A Royal DSM é uma empresa global com base na ciência 
ativa em saúde, nutrição e materiais. A empresa oferece soluções 
inovadoras que nutrem, protegem e melhoram o desempenho 
nos mercados globais, como suplementos alimentares e nutri-
cionais, cuidados pessoais, alimentação, produtos farmacêuticos, 
dispositivos médicos, automotivos, tintas, elétricos e eletrônicos, 
proteção da vida e materiais baseados em energia alternativa e 
biológica. Os 23.500 funcionários da DSM geram vendas líquidas 
anuais de cerca de 9 bilhões. A DSM está liderando a iniciativa 
“Vitaminas em Movimento” para destacar o importante papel das 
vitaminas. A campanha defende um maior acesso, por meio de 
soluções inovadoras, às vitaminas essenciais que todas as pessoas 
precisam para ser saudáveis e bem nutridas. 
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LABORATÓRIO BLANVER É VENCEDOR DO PRÊMIO 
SINDUSFARMA DE QUALIDADE 2014

A Blanver, laboratório farmacêutico e farmoquímico, espe-
cializada na produção de insumos para as indústrias alimentícias 
e farmacêuticas em mais de 100 países, acaba de ganhar, pela 
terceira vez consecutiva, o Prêmio Sindusfarma de Qualidade. 
A empresa concorreu na categoria “Fabricantes de Excipientes 

Nacionais” e venceu após duas concorridas etapas. A Sindus-
farma há 18 anos realiza a premiação que tem como objetivo 
reconhecer os fornecedores e prestadores de serviços da in-
dústria farmacêutica no Brasil que estão em destaque. O prêmio 
é uma referência a excelência dos padrões de qualidade e a se-

gurança exigida nas etapas de produção 
dos medicamentos. Segundo a Blanver, 
a chancela reconhece os 30 anos de  
trajetória da empresa, bem como o seu 
compromisso com o mais alto padrão 
de qualidade, fator determinante para a 
confiança e parceria com seus clientes 
em todos os continentes, o que faz a 
empresa reforçar ainda mais sua busca 
pelas melhores práticas.

Da esquerda para direita: Valdemir Passos, VP de Serviços Técnicos da Blanver e 
Cleiton Castro Marques, presidente Sindusfarma

Foto: Nagila S. Rodrigues

COMÉRCIO MUNDIAL DE 
ALIMENTOS PODE BATER 

RECORDE EM 2014 
Após divulgação do seu relatório semestral, a primeira grande 

previsão sobre a produção alimentícia para o ano, a Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) afirmou que 
as condições meteorológicas, a queda dos preços dos insumos e as 
tensões políticas na Crimeia, na Ucrânia, tornaram os mercados de 
alimentos mais imprevisíveis. Graças aos preços menores e a varia-
ções climáticas, a FAO aponta para a possibilidade de uma produção 
mundial menor de arroz no ano, com decréscimo mais acentuado na 
Ásia. A queda, entretanto, não impossibilitará o comércio global de 
atingir níveis recordes, dada a oferta ainda abundante e a voracidade 
nas importações de países como Bangladesh e Indonésia. Ao que tudo 
indica, a produção de carnes e lacticínios aumentará, respectivamente, 
em 1,1% e 1,8% no ano, devido à demanda ainda alta dos países em 
desenvolvimento e, no caso do leite, das nações asiáticas. Existem 
diferenças profundas nas projeções comerciais de acordo com as 
variedades de carne, com carne de vaca e de aves em ascensão e a 
ovina e a suína em declínio. A carne de aves ainda é o principal produto 
comercializado, com 43% do total do mercado, seguida pela carne 
bovina, suína e ovina, respectivamente. Juntamente com o relatório, 
a FAO divulgou também seu Índice de Preços dos Alimentos, que 
mede a variação média e individual nos preços de diversos artigos 
alimentícios. A média de preços caiu 1,6% de março para abril, e 3,5% 
em relação a abril de 2013. Leite, açúcar e óleo vegetal tiveram as 
quedas mais expressivas, enquanto cereais e carnes ficaram mais caros.

MARGARINA PURO SABOR 
LANÇA NOVO CANAL NO 
YOUTUBE

A Margarina Puro Sa-
bor, marca da M. Dias Bran-
co, expande sua presença 
na internet lançando um 
novo canal no Youtube. O 
espaço já está no ar e conta 
com vídeos que mostram 
de forma criativa e dinâmica 
o passo a passo de receitas 
diferentes e fáceis de pre-
parar. Segundo a M. Dias 
Branco, o espaço foi criado 
para ajudar os consumidores que querem aprender pratos simples e 
inovadores, mas não têm muito tempo para dedicar- se à cozinha. Os 
vídeos duram entre 1 e 2 minutos e são publicados semanalmente. 

A marca Puro Sabor pertence ao portfólio da fábrica GME 
(Gorduras e Margarinas Especiais), uma das unidades industriais da 
M.Dias Branco fundada em 2002, em Fortaleza, CE. A marca pro-
duz margarinas domésticas e atende ao mercado food service com 
margarina industrial. Com o mais moderno complexo industrial da 
América Latina, a unidade é certificada pelo ISO 9001 e 22000 e é 
a primeira do segmento de refinaria e produção de margarinas do 
Ceará a obter a certificação APPCC (Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle).
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NESTLÉ E FONTERRA REALINHAM 
JOIN VENTURE DPA

A Nestlé e a Fonterra anunciaram o realinhamento de sua joint venture DPA (Dairy Partners  
Americas) nos países onde atua na América Latina. Criada pela Nestlé e pela Fonterra em 
2003, a Dairy Partners Americas é o resultado da associação em partes iguais das duas 
empresas para a fabricação de leite em pó, fabricação e comercialização de refrigerados 
lácteos em toda a América Latina. Ao longo dos últimos 10 anos, a DPA vem apresentando 
bom desempenho, entregando valor e qualidade aos consumidores e parceiros. Segundo a 
Nestlé, este é o momento certo para realinhar a parceria a fim de melhor refletir as respecti
vas estratégias de negócios da Nestlé e da Fonterra na região. Pelo novo acordo, todas as 
fábricas de leite em pó da DPA operadas pela joint venture no Brasil, Argentina, Equador e 
Colômbia voltam à propriedade e operação da Nestlé, bem como o negócio de leites líquidos 
no Equador. Já na Venezuela, o segmento de refrigerados e leites líquidos será adquirido 
pela Fonterra, junto com um parceiro local. No Brasil, a joint venture continuará produzindo 
e comercializando refrigerados lácteos, sendo que a Fonterra ficará com 51% do controle 
e a Nestlé com 49%. A Nestlé assumirá a captação de leite e, em um primeiro momento, 
suprirá a DPA com matéria-prima para as fábricas de refrigerados. A equipe de captação de 
leite da DPA será absorvida pela Nestlé. Para a Fonterra, a revisão da parceria está de acordo 
com o foco estratégico da empresa na nutrição diária e em mercados emergentes de forte 
crescimento; a revisão da aliança fará com que a parceria tenha sucesso continuado. Ainda 
segundo a Fonterra, a economia da região passou por mudanças consideráveis nos últimos 
10 anos, e a empresa vê prosperidade crescente em mercados como o brasileiro, com rápida 
urbanização e um foco em nutrição saudável puxando a demanda por lácteos. Para a Fonterra, 
uma participação maior na DPA Brasil significa que estará bem posicionada para alavancar sua 
estratégica de crescimento em volume e valor. O realinhamento do acordo será submetido 
aos órgãos regulatórios nos países envolvidos. Como consequência do realinhamento da 
parceria, a Fonterra espera receber cerca de NZD 96 milhões no próximo ano fiscal.

Criada em 2003, a DPA é a maior empresa de lácteos da América do Sul, comprando e 
processando mais de 2 bilhões de litros de leite por ano. A empresa produz ingredientes e 
produtos para o mercado consumidor através de marcas fontes no segmento de leite líquido 
e refrigerados em toda América Latina. 

A Fonterra licencia marcas e aporta seu know how em captação de leite em larga escala, 
desenvolvimento de produtos e expertise em manufatura e processamento, assim como 
serviços técnicos e algumas tecnologias.

A Nestlé licencia marcas e aporta desenvolvimento de produtos, expertise em manufatura 
e processamento, além de infraestrutura de distribuição.

DÁLIA ALIMENTOS RECEBE 
HABILITAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO 

O complexo industrial de leite em pó da Dália Alimentos localizado em Palmas, no mu-
nicípio de Arroio do Meio, está habilitado para exportação. A circular com a autorização 
para comercializar a produção a outros países foi expedida pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) no fim do mês de abril. Com a habilitação será possível 
exportar todos os produtos fabricados na unidade inaugurada em 2012, entre eles leite em 
pó e leite UHT. Os destinos incluem países que aceitam as normas sanitárias do Brasil, in-
clusive a China. O início da exportação deverá ser em breve. Desde o ano de 1992, a Dália 
Alimentos exporta carne suína. A habilitação foi conquistada pelo frigorífico no mês de maio 
daquele ano. As primeiras vendas dos produtos Dália foram realizadas para a Argentina e 
Hong Kong. Desde então, muitas habilitações especiais foram obtidas pelo frigorífico, que 
não parou de expandir suas vendas. Hoje, a cooperativa exporta cortes, miúdos e carcaças 
de suíno para Angola, Azerbaijão, Cingapura, Egito, Gabão, Geórgia, Moldova, Hong Kong, 
Macau, Seycheles, Tailândia e Uruguai.
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NOVA EDIÇÃO DO ÍNDICE GLOBAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR APONTA AVANÇOS IMPORTANTES

A DuPont e o Economist Intelligence Unit (EIU) divulgaram 
a nova edição do Índice Global de Segurança Alimentar (Global 
Food Security Index). O estudo aponta que 70% dos países pre-
sentes no estudo aumentaram suas pontuações em segurança 
alimentar quando o desempenho é comparado ao ano anterior. 
O índice de 2014 avalia 109 países, considerando 28 indicadores 
que monitoram o atual impacto dos investimentos em agricultura, 
iniciativas de colaboração e políticas na segurança alimentar global. 
Nesta nova edição, a ferramenta analisa o impacto da obesidade 
e do desperdício na oferta de alimentos seguros, nutritivos e 
economicamente acessíveis. Segundo a DuPont, o índice oferece 
um conjunto de métricas que permite acompanhar o progresso 
da segurança alimentar global, e os resultados obtidos até agora 
são promissores. A segurança alimentar é um desafio global, 
uma vez que a população aumenta em mais de 75 milhões de 
pessoas anualmente, com a perspectiva de atingir um número 
superior a 9 bilhões de habitantes até 2050. Neste ano, o índice 
demonstrou que todas as regiões alcançaram avanços em relação 
ao ano anterior, mas a maior parte do progresso foi vista entre os 
países da África Subsaariana, impulsionados principalmente pela 
melhor estabilidade política e maior crescimento econômico. As 
pontuações nas Américas Central e do Sul e na região ÁsiaPacífico 
foram prejudicadas pela menor diversificação da dieta e redução 
do investimento público em Pesquisa & Desenvolvimento agrícola. 
Mesmo com o progresso geral, o índice demonstra que vários 
países continuam lidando com infraestrutura inadequada, riscos 
políticos e inflação no preço dos alimentos, enquanto as nações 
desenvolvidas lutam para se adaptar à urbanização e contra a 
crescente prevalência da obesidade. Neste ano, a equipe do EIU 
adicionou dois novos países ao índice: Kuwait e Emirados Árabes 
Unidos. Ambos alcançaram pontuações entre excelentes e mode-

radas em todos os indicadores, exceto em investimentos públicos 
em Pesquisa & Desenvolvimento agrícola. No caso dos Emirados 
Árabes Unidos, a volatilidade da produção agrícola também apre-
sentou notas baixas. Outra novidade desta edição é a inclusão da 
obesidade como uma das variáveis de análise. A equipe do EIU 
analisou o impacto da obesidade em todos os países desenvolvidos 
e em desenvolvimento. Nas nações em desenvolvimento, como 
México, Síria e Jordânia, quase um terço da população é obesa, 
taxas comparáveis com as obtidas pelos Estados Unidos. Outro 
novo indicador é o desperdício de alimentos, que examina as 
perdas que ocorrem em vários estágios da produção de alimentos, 
como processamento, transporte e armazenamento ao longo da 
cadeia de abastecimento. O índice revelou que, embora países 
de alta renda tenham os melhores resultados nessa categoria, 
diversas nações da antiga República Soviética, como Uzbequistão, 
Tajiquistão, Bielorrússia, Azerbaijão e Ucrânia, tiveram pontuações 
tão boas quanto as obtidas em muitos países desenvolvidos, de 
alta renda. Países subsaarianos tiveram a pior marca nesse indi-
cador, entre os 10 países com desempenho mais baixo, a perda 
de alimentos na cadeia de suprimentos variou entre uma nota 
de 9,5% no Malaui e um esmagador 18,9% em Gana. A DuPont 
está empenhada em conduzir esforços de segurança alimentar 
localmente, de forma sustentável e colaborativa.

TETRA PAK® RECEBE 
PRÊMIO “EXCELÊNCIA EM 

QUALIDADE”
A Tetra Pak®, líder mundial em soluções para processamento e 

envase de alimentos, recebeu o Troféu Excelência em Qualidade 2013 
e conquistou o 1º lugar na categoria “Packaging”. A premiação, realizada 
pela PepsiCo, reconheceu o desempenho dos serviços prestados pelas 
áreas de Qualidade, Suprimentos, Planejamento e Manufatura. Durante 

a cerimônia de premiação, , foram homenageados os principais forne-
cedores que atenderam os requisitos de qualidade PepsiCo, no ano de 
2013. De acordo com a Tetra Pak®, esta conquista reconhece os esforços 
realizados pela equipe no atendimento e satisfação dos clientes, e o troféu 
estimula ainda mais a empresa a continuar trabalhando para não somente 
atender, mas superar as expectativas das indústrias de alimentos e bebidas 
brasileiras. A Tetra Pak® é líder mundial em soluções para processamento 
e envase de alimentos. Atuando próximo aos clientes e fornecedores, 
oferece produtos seguros, inovadores e ambientalmente corretos, que 
a cada dia satisfazem as necessidades de centenas de milhões de pessoas 
em mais de 170 países ao redor do mundo. 



A WACKER oferece uma fibra 
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RASIP INVESTE EM FRUTICULTURA E 
EM LÁCTEOS

A Rasip Alimentos planeja investir R$ 70 milhões nos próximos cinco anos, R$ 43 milhões 
dos quais na unidade de fruticultura, que é a terceira maior embaladora de maçãs do Brasil e 
a quarta exportadora. O restante dos recursos será aplicado na unidade de negócios lácteos, 
onde a marca Gran Formaggio responde por aproximadamente 75% da venda de queijo tipo 
Grana. A produção de queijos e derivados deverá chegar a 860 toneladas neste ano, semelhante, 
portanto, à produção de 2013, que foi de 888 toneladas. A linha de importados RAR será lançada 
oficialmente neste ano no Brasil e é composta de queijos italianos Grana Padano, Parmigiano 
Reggiano e Pecorino Romano. Também chegará aos consumidores brasileiros, a linha de aceto 
balsâmico Di Modena, sob a marca Campos Gourmet. Outra novidade será a produção nacional 
do azeite Extra Virgem Campos Gourmet. Depois de um bem-sucedido projeto-piloto realizado 
em meio hectare, a área de plantio passou para 35 hectares e, em 2015, começam a ser colhidos 
os primeiros frutos para a produção do produto em Vacaria, RS. Consolidando sua presença 
no cenário nacional e internacional, como liderança em fruticultura e na produção de queijo e 
de vinho, a empresa, que completou 35 anos, estima retomar, em 2015, o crescimento médio 
anual da ordem de 25%. Neste ano, o percentual deverá ficar abaixo desse valor, mas a receita 
líquida crescerá na ordem de 5%, chegando a R$ 127 milhões. 

ARCOR APRESENTA NOVA LICENÇA 
PARA OS BISCOITOS DANIX

O mundo fabuloso da Dreamworks estará presente nas embalagens da linha de biscoi-
tos Danix, marca de biscoitos infantil da Arcor do Brasil, uma das maiores fabricantes de 
alimentos do país. Com um conceito infanto-juvenil, a nova licença traz os personagens do 
filme “Como treinar o seu Dragão 2” estampados nos biscoitos e nas embalagens. Danix 
sempre atrela seus produtos a licenças de sucesso no mercado com o objetivo de agregar 
valor aos seus produtos, bem como atrair a atenção dos consumidores nas gôndolas de 
todo o país. Segundo a Arcor, a meta da empresa é tornar Danix uma das quatro marcas 
mais importantes no mercado brasileiro de biscoitos recheados infantis. E o mercado está 
propicio a isso. De acordo com dados da Associação Brasileira de Licenciamento (ABRAL), 
existem no Brasil cerca de 800 empresas licenciadas que utilizam mais de 400 marcas e 
personagens. O Brasil é o quinto país em faturamento de licenciamento de marca no mun-
do, atrás dos Estados Unidos, China, Canadá e México. A marca Danix combina sabor, 
nutrição e diversão, uma vez que contém vitacálcio na formulação (complexo de vitaminas 
e cálcio), proteína que auxilia a nutrição infantil. A marca foi a que mais cresceu em 2013 
no mercado de biscoitos, de acordo com dados da Nielsen.

A marca Danix tem três linhas de produtos, os recheados nos sabores Chocolate, 
Morango, Choco-Choco e Choco Shake (que dá a sensação de gelado na boca) todos com 
140g, os cookies 175g e a versão monodose de 25g nos sabores Baunilha e Chocolate, e 
também os mini-wafers quadradinhos e crocantes em porções ideais para o lanche, nos 
sabores chocolate e Morango. O cenário para o consumo do alimento é promissor. O 
Brasil é o segundo maior mercado de biscoitos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. 
O faturamento da indústria registrado em 2012 foi de R$ 7 bilhões, crescimento de3,2%, 
segundo a Associação Nacional das Indústrias de Biscoitos (ANIB).

Há 33 anos, a Arcor, multinacional argentina, atua em todo o território 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. É líder mundial na 
produção de balas e também a maior empresa do segmento de biscoitos da América do 
Sul, com 20 mil colaboradores e 39 fábricas.


