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Mercado,
Empresas&Cia.

Excelente fonte de fibra
Benefícios prebióticos
comprovados
Excepcional tolerância
digestiva
Baixo valor calórico

Fibregum™
Fibra solúvel natural

Fibregum™ é uma linha de produtos 
totalmente natural, GMO free, com 90% de fibras dietéticas 
solúveis de goma acácia cuidadosamente selecionadas. Fibregum™ 
tem apelo de rótulo limpo (clean label) para os consumidores porque é de origem 
100% vegetal (disponível na versão orgânica). Estudos clínicos demonstram os numerosos 
benefícios do Fibregum e sua propriedade prebiótica na dosagem diária de 6 a 15 gramas.
Fibregum™ é fermentado progressivamente por probióticos no trato intestinal sem desconfortos, o que o 
torna o substituto perfeito de outras fibras dietéticas que podem gerar gases, inchaços e flatulências.

www.nexira.com
Rua Monte Alegre, 212, cj 12 - Perdizes - CEP 05014-000 - São Paulo-SP
Fone / Fax : (+55) 11 3803-7373- info-brasil@nexira.com
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EVONIK ANUNCIA PARCERIA COM A VOGLER
Desde o dia 1o de janeiro de 2014, a Vogler Ingredients 

passou a distribuir a linha de produtos da Evonik destinados ao 
mercado de alimentos, com abrangência em todo o território 
brasileiro. A Vogler, que é líder em distribuição de ingredientes 
e possui uma ampla linha de produtos para o mercado de ali-
mentos, além de cobertura nacional, associou-se à tecnologia e 
qualidade dos produtos Evonik. Com a parceria, os clientes da 
área alimentícia passam a receber soluções completas, incluindo 
prestação de serviços, logística e condições comerciais compe-
titivas para as linhas de produtos Evonik de sílicas pirogênicas 
(AEROSIL® 200 F e AEROSIL® 380 F) e sílicas precipitadas 
(SIPERNAT® 22, SIPERNAT® 22 S, SIPERNAT® 50, SIPERNAT® 
50 S e SIPERNAT® 350), que são utilizadas para aumentar a 
produtividade e qualidade na indústria de alimentos. Entre os 
benefícios gerados por estes ingredientes, estão a redução 
da tendência de aglomeração de alimentos em pó, a melhora 
significativa na fluidez de pós, a maior produtividade, a preci-

são na dosagem, a conversão de sistemas líquidos em pós, e 
a estabilidade na armazenagem e constância na qualidade. Os 
extratos de aromas CO2, que são produzidos pelo processo de 
extração supercrítica, geram produtos 100% livres de solventes 
(clean label) e de longa estabilidade (três anos) para a utilização 
em alimentos contendo castanha, chá, café, fruta e temperos, 
além de casas de aromas. Os extratos de aromas CO2, que 
passam agora  a ser distribuídos pela Vogler, são 100% naturais 
e com extração através de CO2 supercrítico. Além disso, são 
ultraconcentrados e possuem baixa dosagem, 5 a 15 ppm. Esse 
tipo de extração vem sendo considerada uma técnica atrativa, 
principalmente no que diz respeito ao meio ambiente e qualida-
de dos produtos, por ser um processo livre de resíduos e não 
provocar degradação do extrato. São soluções que combinam 
vasto know how com tecnologia avançada, traduzindo-se em 
insumos e serviços que propiciam uma série de melhorias aos 
produtos finais da indústria alimentícia.

BASF LANÇA SEU NOVO 
WEBSITE NO BRASIL 

A BASF lançou seu novo website no Brasil. Com conteúdo 
mais atualizado, sobre todas as unidades de negócio que a BASF 
atua, layout mais moderno e para os internautas, novas páginas 
com mais navegabilidade, acessos mais rápidos e padronização 
de conteúdo. O novo website também traz uma importante 
novidade: a navegação por indústria, que é cruzamento das áreas 
de negócio da BASF e as indústrias de mercado atendidas. Esta 
novidade está conectada com a nova estratégia da BASF, que 
tem como um dos pilares “orientação por indústria”, ou seja, 
além de possibilitar a navegação pelas páginas de cada unidade 

de negócio e seus respectivos produtos, o usuário também pode 
identificar quais são as indústrias nas quais a BASF atua. Segundo 
a empresa, a reestruturação do website da BASF contribuirá com 
a agilidade de atualização e publicação de informações sobre os 
seus produtos e soluções, pois em um ambiente de negócios 
cada vez mais competitivo e online, é essencial que os clientes 
conheçam a empresa da melhor maneira, e a reformulação do 
website possibilita isso, trazendo modernidade e mais usabilidade 
para este canal de comunicação. 

A BASF é uma empresa química líder mundial, cujo portfólio 
de produtos oferece desde químicos, plásticos, produtos de per-
formance e para proteção de cultivos, até petróleo e gás. Os seus 
produtos e soluções contribuem para a preservação dos recursos, 
assegurando nutrição saudável e melhoria da qualidade de vida. 
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STEVIA SOUL EXPANDE 
PORTFÓLIO 

Como reflexo da busca dos consumidores por um estilo de 
vida mais saudável, o mercado de alimentos diet e light tem passado 
por um período de expansão no Brasil. Segundo a Associação 
Brasileira da Indústria de Alimentos Dietéticos (ABIAD) houve 
um crescimento de 800% no consumo dos produtos na última 
década. De olho na oportunidade de desbravar um nicho ainda 
pouco explorado, o de versões mais saudáveis dos chocolates e 
achocolatados tradicionais e orgânicos, a Stevia Soul acaba de 
ampliar seu portfólio, apostando em produtos adoçados natu-
ralmente com estévia. Pioneira no plantio e extração da planta 
que adoça até 300 vezes mais que o açúcar refinado, a empresa 
paranaense desenvolveu uma extensa pesquisa de mercado para 
identificar os novos itens mais consumidos pelas famílias brasi-
leiras. O levantamento revelou que devido ao aumento do poder 
de compra, alimentos como achocolatados e iogurtes despontam 
como os que mais aparecem nos carrinhos de compras, depois 
dos itens básicos, como arroz, feijão, carne e café. O resultado 
da pesquisa serviu como pontapé inicial para a nova linha de 
chocolates e achocolatados da marca, pioneira em utilizar a 

estévia como adoçante de alimentos. Além dos já tradicionais 
adoçantes em sachê, líquido e culinário à base de estévia, a linha 
Stevita integra também cinco novos produtos: os chocolates em 
barra sabor chocolate ao leite, chocolate branco e chocolate 
com castanha de caju; o chocolate em pó e o achocolatado diet. 

A marca brasileira Stevia Soul completa 25 anos de vida, 
mais saudável do que nunca. Criada em 1988, a Stevia Soul foi a 
primeira indústria do ocidente a ter uma plantação própria para 
processar a folha de estévia, lançando no mercado brasileiro 
o primeiro adoçante realmente saudável. Ao longo dos anos a 
empresa expandiu sua atuação e oferece aos consumidores do 
Brasil, Estados Unidos, Espanha, Oriente Médio, Paraguai, Peru e 
Uruguai uma variedade de produtos, tendo as marcas Stevita, Fit 
Sucralose e Dolce Vita como seus carros chefes. 
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MERCADO, EMPRESAS & CIA

A beauty’in® anuncia a chegada ao mercado do beautyyogurt® 

 by Vigor, primeiro iogurte de beleza do mercado, com 0% de 
gordura e que traz em sua composição colágeno hidrolisado, 

nutriente fundamental para a constituição do tecido cutâneo, que 
proporciona firmeza e elasticidade à pele. Criada pelo time de 
Pesquisa e Desenvolvimento da Vigor, uma das principais empresas 
de lácteos do Brasil, a linha também apresenta a inovação de ser o 
primeiro iogurte adoçado com estévia, um adoçante natural que 
reduz o aumento de glicose no sangue e protege o organismo de 
doenças como diabetes e obesidade. O beautyyogurt® by Vigor 
chega às gôndolas dos supermercados em embalagens de 100g, 
elaboradas com iogurte desnatado e sem adição de açúcar, nos 
sabores morango, natural, natural com castanha-do-pará, e chia. 
Além de ser o único produto do mercado com adição de colágeno, 
o beautyyogurt® by Vigor tem uma versão natural com cup, que 
contém castanha-do-pará e chia. A castanha-do-pará combate o 
envelhecimento celular e reduz o nível do colesterol ruim do 
sangue. Já a chia é um poderoso antioxidante, por seu alto grau 
de ômega 3. Também possui ação desintoxicante, pois contém 
grande concentração de fibras, controla os níveis de glicose, ajuda 
a equilibrar os níveis de colesterol e reduz o apetite.

BEAUTY´IN E VIGOR LANÇAM IOGURTE COM  
COLÁGENO E ESTÉVIA 

PURATOS OFERECE SAUDABILIDADE AOS 
CARDÁPIOS NO VERÃO

As misturas para pão integral com 12 grãos e para pão 
integral com aveia e mel, foram desenvolvidas pela Puratos para 
garantir a saudabilidade que o consumidor tanto procura, princi-
palmente em épocas mais quentes, como as do verão. Para saber 
melhor o que o consumidor deseja, a Puratos fez uma pesquisa 
em quatro capitais brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre e Recife) que concentram o maior numero de padarias. 
Um dos resultados da pesquisa levou a Puratos a unir a fibra da 
aveia com o dulçor do mel, um dos mais lembrados na pesquisa, 
ingredientes sempre presentes no dia a dia em barrinhas, granolas, 
vitaminas e iogurtes, criando a mistura Puraví Integral com aveia 
e mel. Outra parte dos resultados levou a Puratos a desenvol-
ver a mistura Puraví Integral com 12 grãos, uma das preferidas, 
combinando diversos grãos e sementes: trigo, centeio, soja, aveia, 
linhaça, girassol, quinoa, gergelim, cevada, milho, amaranto e chia. 
A linha oferece a possibilidade de produzir um mix de pães sau-

dáveis, com sabor diferenciado e formatos variados, e abre um 
leque de opções para os consumidores. As misturas Puraví são 
de fácil preparo, práticas e versáteis; permitem elaborar pães com 
miolo macio e coeso e trazem um forte apelo de saudabilidade, 
pois é uma fonte de fibras, baixo teor de gorduras totais e zero 
de gorduras trans. A Puratos conta com a tecnologia Soft’r para 
o desenvolvimento da pré mistura Puraví: blend de enzimas e 
emulsificantes exclusivos que proporcionam frescor prolongado 
ao produto final.
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DAIRY PARTNERS 
AMERICAS ABRE CENTRO 
DE DISTRIBUIÇÃO EM SP 

A Dairy Partners Americas (DPA), uma das maiores empresas de 
produtos lácteos da América Latina, formada a partir de joint venture 
entre a Nestlé e a Fonterra, inaugurou um centro de distribuição 

em Araras, no interior de São Paulo. O empreendimento, que 
recebeu aporte de R$ 87 milhões, estocará a produção da em-
presa, que contará com toda mão de obra já utilizada pela DPA. 
Para a empresa, a operação trará economia de recursos, que 
pode chegar à ordem de R$ 9 milhões por ano, além de maior 
agilidade no armazenamento e distribuição. Segundo a DPA, a 
construção do centro é um marco na evolução do negócio da 
empresa, e essa nova estrutura trará impactos muito positivos 
à nossa produção e distribuição da DPA. 

EFSA AFIRMA QUE 
ASPARTAME É SEGURO 
PARA SAÚDE

A European Food Safety Authority (EFSA), órgão 
regulador de alimentos e bebidas da Europa, publicou 
parecer reafirmando a segurança do adoçante aspartame 
para uso pela indústria de alimentos e bebidas. Especialistas 
da entidade analisaram e revisaram todos os dados científicos 
disponíveis sobre o aspartame, inclusive os metabólitos, como 
metanol, ácido aspártico, fenilalanina e produtos de degradação 
(DKP e beta-aspartame), e concluíram que o adoçante não 
representa uma preocupação de segurança para os consumidores. 

Nessa revisão, a EFSA não viu 
necessidade em alterar a IDA 

do aspartame, que continua sendo 
de 40mg/kg de peso corporal ao dia. 

Segundo  especialistas, o aspartame pode 
ser consumido por todas as pessoas, incluindo 

crianças e mulheres grávidas, com exceção dos portadores de 
fenilcetonúria, que são incapazes de metabolizar a fenilalanina, 
substância presente no aspartame.  
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AGROPALMA LANÇA SITE EXCLUSIVO PARA A 
GORDURA SUSTENTÁVEL DORATTA FRY 

Líder na produção de óleo de palma na América Latina, a 
Agropalma investiu fortemente em questões sustentáveis nos 
últimos anos, fortalecendo sua responsabilidade socioambiental, 
com certificações nacionais e internacionais. Agora, ela 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 atri-
butos, a empresa elaborou uma página web exclusiva. 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 desem-
penho 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 consumidores. 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 rígidos 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 desenvol-
vimento do seu entorno. Entre os principais benefícios estão a 
qualidade, a pureza, a durabilidade e o alto rendimento. A gordura 
conta ainda com uma produção sustentável assegurada pelo selo 
Fritura Limpa, um conceito que comprova que ela não solta cheiro, 
fumaça, nem espuma durante a fritura e que possui alto teor de 
pureza. Considerada a única gordura vegetal para fritura do mer-
cado nacional elaborada com 100% de matéria-prima proveniente 
do óleo de palma, a Doratta 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. 

VIGOR FABRICA DORIANA 
PARA A JBS 

A Vigor Alimentos, empresa de lácteos da J&F, começou a 
fabricar a margarina Doriana para a JBS desde janeiro de 2014. A 
marca faz parte dos ativos da BRF que foram transferidos para a 
Marfrig na época do cumprimento do Termo de Compromisso de 
Desempenho (TCD), firmado entre o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) e a BRF, e que depois foi vendida para a 
JBS dentro da Seara Brasil. A produção de Doriana pela Vigor se dará 

na fábrica de São Caetano do Sul, SP. Já com relação a Itambé, cujos 
50% do capital foram adquiridos no início do ano, os planos são de 
reposicionar e investir em inovação de itens, principalmente os de 
maior valor agregado, como foi feito com a Vigor sob a gestão da J&F. 
Segundo a empresa, a categoria de refrigerados da Itambé passará 
por um “rejuvenescimento”. Com o fortalecimento da categoria, 
a participação de itens secos na receita líquida da Itambé, que ao 
final do terceiro trimestre de 2013 era de 62,3%, tende a diminuir. 
Segundo a empresa, não há interesse agora de fazer uma fusão e 
integrar totalmente a Itambé à Vigor; a preocupação de curto prazo 
é gerar caixa, ter operação saudável e inovar sempre. 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PRECISA CRESCER 70% ATÉ 2050 
De acordo com estimativa da ONU, em menos de 40 anos o 

planeta estará abrigando 9,6 bilhões de pessoas, e para dar conta de 
alimentar com dignidade cada uma delas será preciso aumentar em 
70% a produção alimentar. O dado foi divulgado no relatório preliminar 
“Criando um Futuro Sustentável para a Alimentação”,  documento que 
apresenta uma lista de medidas que podem ser adotadas para garantir 
que, em 2050, toda a população seja alimentada de forma sustentável. 
Entre as medidas a serem adotadas, estão a conscientização dos 

cidadãos para que melhorem seus hábitos alimentares; o aumento 
da produtividade das colheitas e da pecuária em terras agrícolas; e 
a redução do desperdício de alimentos e a produção de resíduos, o 
que diminui o excesso de demanda. O relatório “Criando um Futuro 
Sustentável para a Alimentação” foi produzido pelo Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Banco Mundial e Instituto 
de Recursos Mundiais. 

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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AGROPALMA LANÇA SITE EXCLUSIVO PARA A 
GORDURA SUSTENTÁVEL DORATTA FRY 

Líder na produção de óleo de palma na América Latina, a 
Agropalma investiu fortemente em questões sustentáveis nos 
últimos anos, fortalecendo sua responsabilidade socioambiental, 
com certificações nacionais e internacionais. Agora, ela 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 atri-
butos, a empresa elaborou uma página web exclusiva. 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 desem-
penho 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 consumidores. 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.
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Somos fabricantes de Fragrâncias, Tensoativos e Ésteres Químicos que são 
componentes básicos para formulação de aromas e fragrâncias.
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ELSEVIER LANÇA LIVRO 
SOBRE TOXICOLOGIA 
DOS ALIMENTOS

A Editora Elsevier lançou a segunda edição do livro "Introdução à 
Toxicologia dos Alimentos". A obra é uma referência para estudantes que 
não têm formação prévia em toxicologia ou em ciência dos alimentos, 
mas que desejam iniciar estudos nesse campo e na sua aplicação às 
toxinas presentes em alimentos e no ambiente. Além de ensinar aos 
estudantes a toxicologia básica, a obra amplia esse conhecimento ao 
abordar os alvos moleculares e os mecanismos de ação de agentes tó-
xicos importantes. No título, também disponível no formato e-book, são 
discutidas as identidades químicas dos agentes tóxicos e seus destinos 
nos alimentos e no corpo humano. O crescente campo da Segurança 
Alimentar inclui uma série de novas abordagens de um grande espectro 
de compostos tóxicos encontrados em alimentos, mesmo que esses 
fenômenos ocorram naturalmente ou que tenham sido introduzidos 
pelos métodos de processamento. “Este livro apresenta os princípios 
básicos da toxicologia dos alimentos moderna e sua aplicação a temas de 
grande interesse para a saúde humana, o que permitirá aos estudantes 
da área identificar e compreender melhor os problemas significativos 
causados pelos materiais tóxicos presentes em alimentos e no am-
biente”, afirmam os autores Takayuki Shibamoto, que é professor de 
Toxicologia Ambiental da Universidade da Califórnia e editor associado 
do Journal of Agricultural and Food Chemistry, e Leonard F. Bjeldanes, 
que é professor de Ciência da Nutrição e Toxicologia da Universidade 
da Califórnia, tendo como um dos principais focos de suas pesquisas, 
caracterizar a eficácia e o modo de ação dos agentes que protegem o 
organismo contra o câncer presentes em alguns vegetais.

NESTLÉ SE JUNTA À 
CINGAPURA PARA 
PESQUISA EM CIÊNCIA 
ALIMENTAR 

SETOR DE EMBALAGENS 
FLEXÍVEIS CRESCEU 2% EM 2013

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Embalagens 
Plásticas Flexíveis (ABIEF) a produção física do setor de emba-
lagens flexíveis cresceu aproximadamente 2% em 2013, número 
que deverá se repetir no próximo ano. Para 2014, o cenário 
mais favorável deve ser pautado pela indústria de alimentos. Isso 
porque o setor de alimentos, impulsionado pela perspectiva de 
redução da inflação, deve crescer 2,5% em 2014, contra 0,5% 
registrados em 2013. Segundo a ABIEF, os números da indústria 
de embalagens flexíveis em 2013ficaram levemente acima da 
projeção para a indústria de transformados plásticos em geral, 
com alta de 1,6%, segundo previsão da Associação Brasileira da 
Indústria do Plástico (ABIPLAST). 

 A Nestlé está se juntando ao governo de Cingapura para par-
ceria em pesquisa da ciência e tecnologia de alimentos. O acordo 
de três anos estabelece as bases para a colaboração entre a Nestlé 
e a Agência para a Ciência, Tecnologia e Pesquisa de Cingapura. O 
acordo dá foco à nutrição, embalagens, análise de dados e também 
biotransformação, ou uso de processos naturais, como a fermentação, 
para transformar matérias-primas em ingredientes com benefícios 
nutricionais. 

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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• Conservantes

Uma variedade de matérias-primas para Indústrias de Alimentos  e Nutrição Animal:
• Acidulantes • Espessantes • Corantes • Emulsificantes • Ingredientes para Aromas e Fragrâncias • Entre Outros

Entre em contato conosco e conheça nossa linha completa de produtos.
Nicrom Química Ltda - Alameda África, 166 - Polo Empresarial Tamboré - Santana de Parnaíba - SP - Cep: 06543-306

Tel.: (11)4152-0444 - Fax.: (11) 4152-0445 - www.nicromquimica.com.br - nicrom@nicromquimica.com.br

Qualidade em Química, Experiência em Distribuição

NOVA DIRETRIZ EUROPEIA PARA INGREDIENTES 
COM PROPRIEDADES CORANTES 

A publicação da nova diretriz europeia para ingredientes 
com propriedades corantes é uma grande evolução e representa 
uma grande oportunidade de negócios para a Chr. Hansen. Os 
clientes da linha FruitMax® da Chr. Hansen têm agora a certeza 
de que seus produtos estão em acordo com as Normas Euro-
peias. A Comissão Europeia validou uma nova lista de diretrizes 
para os chamados “Ingredientes com Propriedades Corantes”, 
uma alternativa de classificação e rotulagem ainda mais natural. 
Essa diretriz regulatória, que define princípios claros de como 
classificar um Ingrediente com Propriedade Corante, passou a 
valer a partir de 1º de janeiro de 2014 e até 28 de novembro 
de 2015 nenhum alimento poderá utilizar ingredientes com 
propriedades corantes que não cumpram com as suas defini-
ções. A nova diretriz europeia separa efetivamente os produtos 
que se caracterizam como um ingrediente com propriedade 
corante dos demais. Tecnicamente, essa diretriz representa uma 
série de guias, mas espera-se que a mesma se converta em uma 
regulamentação de fato no mercado. Em suma, a diretriz, que foi 
definida após vários anos de revisão, define os ingredientes com 
propriedades corantes como concentrados com propriedades 
corantes que mantém as características da matéria-prima original; 
derivados de frutas, vegetais, ervas ou outros materiais comes-
tíveis reconhecidos na Comunidade Europeia antes de 1997; 
elaborados em processos simples e tradicionais de alimentos e 

sem extração seletiva de pigmentos; e como formulados apenas 
com ingredientes ou aditivos alimentares permitidos para uso e 
sucos vegetais e alimentos processados. Segundo a Chr. Hansen, 
essa diretriz é uma excelente notícia para os consumidores, para 
a indústria e também para os fornecedores de ingredientes com 
propriedades corantes, pois esclarece as incertezas que existiam 
em um segmento que carecia de direcionamento por parte das 
autoridades, e agora, existe uma clara definição na Europa para 
distinguir entre os aditivos definidos como corantes e os ingre-
dientes com propriedades corantes. A Chr. Hansen acompanhou 
atentamente o processo de revisão para garantir o cumprimento 
da Diretriz Europeia, e confirma a todos os seus clientes que a 
linha FruitMax® cumpre com todos os requisitos da nova norma. 
Além disso, a linha FruitMax® oferece alternativas efetivas para 
algumas das soluções presentes no mercado que não cumprirão 
com as determinações da diretriz, como por exemplo, a maior 
parte dos ingredientes com propriedades corantes à base de 
oleoresinas. De acordo com a empresa, a Chr. Hansen atuará 
ativamente para estabelecer o Anexo III da Diretriz Europeia, a 
qual indicará os valores de referência para as matérias-primas uti-
lizadas na fabricação de ingredientes com propriedades corantes. 

A Chr. Hansen é uma empresa de biotecnologia que desen-
volve soluções em ingredientes naturais para as indústrias de 
alimentos, nutrição, farmacêutica e agrícola. Todas as soluções 
são baseadas em sólida pesquisa, desenvolvimento e significativos 
investimentos em tecnologia. O seu faturamento global no ano 
fiscal de 2011/12 foi de € 699 milhões. 

A integra da nova diretriz pode ser encontrada no site  
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/additives/guidance_en.htm

AURORA ALIMENTOS 
INVESTIRÁ R$ 22 MILHÕES 
NA INDÚSTRIA DE XAXIM 

A Coopercentral Aurora Alimentos fará investimentos da ordem 
de R$ 22 milhões para ampliar o volume de abate e o processamento 
de aves na unidade industrial localizada em Xaxim, SC. O processo 
industrial foi retomado em abril com o abate de 60.000 frangos por 
dia, cresceu em julho, para 90.000 e, em dezembro, atingiu 140.000 

cabeças por dia. De acordo com a Coopercentral, os investimentos 
em uma nova linha de evisceradores permitirá ampliar o abate para 
240.000 aves por dia em junho de 2014. Os equipamentos já foram 
adquiridos e chegam ao Brasil no próximo semestre. O processo de 
organização da produção a campo está concluído para que o abate 
e o processamento sejam ampliados paulatinamente e atinjam a ca-
pacidade plena instalada de 5 milhões de frangos por mês em 2014. 
O mix de produtos é formado, inicialmente, por cortes e salgados de 
frango. Atualmente, em plantas próprias ou alugadas, a Coopercentral 
Aurora opera seis unidades avícolas e abate 700 mil aves por dia, o 
que significa 15 milhões de aves por mês. 
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valer a partir de 1º de janeiro de 2014 e até 28 de novembro 
de 2015 nenhum alimento poderá utilizar ingredientes com 
propriedades corantes que não cumpram com as suas defini-
ções. A nova diretriz europeia separa efetivamente os produtos 
que se caracterizam como um ingrediente com propriedade 
corante dos demais. Tecnicamente, essa diretriz representa uma 
série de guias, mas espera-se que a mesma se converta em uma 
regulamentação de fato no mercado. Em suma, a diretriz, que foi 
definida após vários anos de revisão, define os ingredientes com 
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corantes que mantém as características da matéria-prima original; 
derivados de frutas, vegetais, ervas ou outros materiais comes-
tíveis reconhecidos na Comunidade Europeia antes de 1997; 
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essa diretriz é uma excelente notícia para os consumidores, para 
a indústria e também para os fornecedores de ingredientes com 
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em um segmento que carecia de direcionamento por parte das 
autoridades, e agora, existe uma clara definição na Europa para 
distinguir entre os aditivos definidos como corantes e os ingre-
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MÉRIEUX NUTRISCIENCES ADQUIRE UNIDADE DO 
LABORATÓRIO SÃO CAMILO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS 

A Mérieux NutriSciences Corporation anunciou a aquisição 
do laboratório São Camilo de Análise de Alimentos e Água, com 
o objetivo de expandir sua atuação em análises de alimentos, água 
e ambiental na América Latina. Com sede em Maringá, PR, o La-
boratório São Camilo de Análise de Alimentos e Água integrará o 
Grupo Bioagri a Mérieux NutriSciences Company, o maior e mais 
completo grupo privado de laboratório de análises da América 
Latina. Fundado em 2001, o laboratório São Camilo de Análise de 
Alimentos e Água é líder de mercado em análises para a indústria 
alimentícia. Credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), Instituto Nacional de Metrologia, Qualida-
de e Tecnologia (INMETRO) e Rede Brasileira de Laboratórios Ana-
líticos em Saúde (REBLAS), oferece um amplo portfólio de serviços 
de análises químicas, microbiologia e microscopia para alimentos, 
água e segmento ambiental. Segundo a Mérieux NutriSciences, 
esse investimento reflete a ambição estratégica de consolidar a 
posição da Mérieux NutriSciences como líder na América Latina 
e demonstra a confiança nesse mercado, além de reforçar a sua 
presença internacional e de serviços em um mercado em forte cres-
cimento na América Latina. Para a Bioagri, essa aquisição permitirá 
que a empresa aumente a oferta de serviços, especialmente para 

clientes dos setores de alimentos e ambientais, mantendo sempre o 
compromisso com a excelência no atendimento ao cliente; a forte 
participação da empresa no mercado das indústrias de leite, carne 
e aves para exportação, complementam o escopo dos serviços 
atualmente oferecidos. 

A Mérieux NutriSciences tem sede na França e conta com mais 
de 70 laboratórios no mundo distribuídos por 18 países. É líder 
mundial em análises em alimentos atuando em controle de qualidade, 
auditoria (certificação de boas práticas de fabricação de produtos 
alimentícios), desenvolvimento de novos produtos através de estudos 
clínicos e sensoriais, consultoria e treinamento. A empresa faz parte 
do Institut Mérieux, fundado há mais de 100 anos (1897) e presente 
em 150 países com 13 centros de Pesquisa e Desenvolvimento. 

O Grupo Bioagri tem mais de 20 anos de atuação e é o maior 
grupo de laboratórios analíticos privado da América Latina em seu 
segmento. Com matriz em Piracicaba, interior paulista, possui 16 
laboratórios em 11 Estados do Brasil e uma unidade na China. A 
empresa oferece um escopo de análises de alta complexidade para 
registro e controle de qualidade de produtos, em oito segmentos: 
Alimentos, Agroquímicos, Ambiental, Biocombustíveis, Bens de 
Consumo, Fármacos, Saneantes e Veterinários. 

M.DIAS BRANCO APROVA 
INCORPORAÇÃO DA BOMGOSTO 

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada no final 
de 2013, os acionistas da M.Dias Branco aprovaram a incorporação 
da subsidiária Indústria de Alimentos Bomgosto, localizada em 
Pernambuco. O patrimônio líquido da Bomgosto é de R$ 1,133 

bilhão, tendo como referência o balanço até 30 de novembro de 
2013. Segundo a ata da AGE, em razão da incorporação serão ex-
tintos os estabelecimentos comerciais da Bomgosto, como as filiais 
nos Estados da Paraíba e Alagoas, que serão extintas e baixadas. 

• Conservantes

Uma variedade de matérias-primas para Indústrias de Alimentos  e Nutrição Animal:
• Acidulantes • Espessantes • Corantes • Emulsificantes • Ingredientes para Aromas e Fragrâncias • Entre Outros

Entre em contato conosco e conheça nossa linha completa de produtos.
Nicrom Química Ltda - Alameda África, 166 - Polo Empresarial Tamboré - Santana de Parnaíba - SP - Cep: 06543-306

Tel.: (11)4152-0444 - Fax.: (11) 4152-0445 - www.nicromquimica.com.br - nicrom@nicromquimica.com.br

Qualidade em Química, Experiência em Distribuição
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BRF MANTÉM 4º LUGAR 
ENTRE AS MAIORES 
EXPORTADORAS 

A empresa de alimentos BRF manteve o quarto lugar na lista das 
maiores exportadoras do país em 2013, segundo dados divulgados 
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC). Mesmo com as mudanças de gestão e operações e um pri-
meiro semestre ofuscado pelos grãos, a empresa teve receita cambial 
de US$ 5,104 bilhões. O resultado foi 1,6% menor do que a cifra de 
US$ 5,187 bilhões de 2012. A BRF começou 2013 em terceiro lugar, 
chegou a ocupar a sexta posição em agosto e, em outubro, recuperou 

a quarta colocação. Com o resultado, a empresa de alimentos teve 
uma participação de 2,11% nas exportações totais nacionais no ano 
passado. A JBS também manteve sua colocação do ano passado, o 
9º lugar. As exportações da empresa totalizaram US$ 3,656 bilhões, 
avanço de 28,43% ante as de US$ 2,846 bilhões de 2012. A Seara 
Alimentos, cujos ativos no Brasil foram comprados pela empresa 
da família Batista em junho e assumida integralmente em outubro, 
teve receita cambial 8,94% menor, passando de US$ 1,724 bilhão, 
em 2012, para US$ 1,570 bilhão em 2013. A empresa caiu do 18º 
para o 24º lugar na lista do MDIC. Já a Minerva Foods subiu duas 
posições na mesma base de comparação, de 37ª para 35ª colocação. 
As exportações da empresa passaram de US$ 1,111 bilhão para  
US$ 1,177 bilhão, aumento de 5,99%, impulsionadas pelo câmbio 
favorável e pela alta demanda pela carne bovina no exterior. 

TECNOLOGIA ACELERA ATIVIDADE DE ENZIMAS NA 
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

Um estudo desenvolvido na Faculdade de Engenharia de Alimentos 
(FEA) da Unicamp mostrou que o processo de homogeneização à alta 
pressão (HAP) é capaz de acelerar a ação de enzimas usadas na produ-
ção de alimentos e bebidas, como leite sem lactose, cerveja, xarope de 
milho e pão. Não havia, até então, um processo eficiente e viável para a 
indústria, na área de alimentos, capaz de ativar essas enzimas. Presentes 
naturalmente em todos os seres vivos, as enzimas, especificamente na 
área de alimentos, auxiliam, por exemplo, no amadurecimento de frutas, 
amaciamento de carne após o abate de um animal ou na germinação 
de sementes. Hoje, a maioria dos processos que utilizam enzimas na 
indústria de alimentos também pode ser feita quimicamente. Mas, 
apesar de mais baratos, os processos químicos geram resíduos indese-
jáveis e consomem muita energia. Seria preferível usar as enzimas, não 
fosse o alto custo que torna a aplicação comercial proibitiva, quando 
comparada aos processos químicos. O processo de homogeneização 
é bastante comum na engenharia de alimentos. No leite, por exemplo, 
é usado para quebrar a gordura em partículas menores, fazendo com 
que ela não se separe em porções, como acontece com o leite cru 
quando fervido. A HAP utiliza pressões entre 10 e 15 vezes maiores 
que o processo tradicional. Segundo a pesquisa, o equipamento tem 
custo viável para a indústria de enzimas. A tecnologia foi desenvolvida 
como um processo alternativo para garantir que o alimento não 
estrague pela ação de microorganismos, antes de vencer o prazo de 
validade, de maneira semelhante à pasteurização térmica. De acordo 

com os pesquisadores, as primeiras tentativas foram de tentar inativar 
enzimas que causam escurecimento de frutas ou separação de fase em 
sucos. Mas os estudos demonstraram que, em vez disso, o processo 
era capaz de ativar as enzimas. O processo foi testado com as enzimas 
que melhoram os alimentos, especialmente sobre o ponto de vista 
da indústria. Foram testadas na pesquisa cinco enzimas de aplicação 
comercial: alfa amilase e amiloglicosidase (usadas na produção de 
xarope de milho, pão, e cerveja); beta galactosidase (para produzir 
leite sem lactose); glicose oxidase (que ajuda a manter a qualidade de 
alimentos embalados); e protease (usada para maturação de queijos 
e amaciamento de carnes). Os resultados dos testes mostraram que 
não seria possível estabelecer um comportamento genérico das 
enzimas frente ao processo de homogeneização à alta pressão, o 
que era esperado já que cada enzima terá uma estrutura diferente. 
Para a indústria de alimentos, os resultados são importantes porque, 
após a modificação da enzima pelo processo de HAP, elas se torna-
ram ativas em condições de processo anteriormente impraticáveis. 
Significa que o número de aplicações reais da enzima pode aumentar 
consideravelmente. Especificamente em relação à protease, a HAP 
tornou a aplicação da enzima mais viável economicamente. Não é 
necessário submeter o produto ao aquecimento prévio antes da ação 
da enzima, representando uma significativa redução no consumo de 
energia. Os resultados abriram uma nova linha de pesquisa dentro 
da área de Ciência de Alimentos.

BRF INAUGURA FÁBRICA DE MARGARINA EM VITÓRIA 
DE SANTO ANTÃO 

A indústria de alimentos BRF inaugurou a maior fábrica de 
margarina do Grupo. A unidade está localizada em Vitória de Santo 
Antão, Zona da Mata, e recebeu um investimento de R$ 150 milhões. 
Esta é a terceira planta industrial da BRF dedicada exclusivamente 
à produção de margarinas. A nova fábrica ocupa uma área de 14,5 

mil metros quadrados e produzirá oito mil toneladas por mês de 
produto. O município de Vitória de Santo Antão já conta com uma 
unidade da BRF, onde são produzidas cerca de 9 mil toneladas/mês 
de embutidos, como mortadela, salsicha, linguiça e presunto. A cidade 
ainda abriga um centro de distribuição da empresa, que atende as 
cidades de Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. 

mercado aei 105.indd   16 26/02/14   13:13



MERCADO, EMPRESAS & CIA

DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS SYSCO 
COMPRA US FOODS 

administração de ambas as empresas, permitirá formar um grupo 
com um volume de negócios anual de US$ 65 bilhões. Após o 
encerramento da transação, prevista para o terceiro trimestre de 
2014, se as autoridades norte-americanas aprovarem, a nova empresa 
conservará o nome Sysco, com sede em Houston, Texas. Os grupos 
preveem fazer economias de escala da ordem dos US$ 600 milhões 
depois de três ou quatro anos, principalmente graças a um aumento 
da produtividade na cadeia de fornecimento, atividades de promoção 
e de funções administrativas em comum. 

QUANTIDADE DE FRUTA DEVERÁ TER DESTAQUE NO 
RÓTULO DAS BEBIDAS 

A partir de julho de 2014 a indústria deverá informar no painel 
principal do rótulo das bebidas não alcoólicas o percentual de polpa da 
fruta ou suco utilizado nos ingredientes. A regra foi determinada pelas 
Instruções Normativas nº 17, 18, 19 e 42, publicadas em 2013 pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Segundo 
a Divisão de Bebidas do Ministério todos os refrigerantes, refrescos e 
chás devem declarar o percentual. Em dezembro de 2014 a regra passa 
a valer também para os néctares e sucos tropicais. Essa obrigatoriedade 
beneficia tanto o produtor quanto o consumidor, pois aumenta a trans-
parência nas relações de consumo das cadeias produtivas envolvidas. Para 
ser chamada de suco, a bebida deve conter 100% da fruta. No caso do 
néctar deve ter em sua composição um percentual mínimo do suco ou 
polpa. O néctar de pêssego, por exemplo, deve conter no mínimo 40%, 
já o de pitanga no mínimo 25%. O teor de suco ou polpa se modifica 
em função do tipo de fruta. Existem algumas com alto grau de acidez 
ou sabor forte que torna inviável a produção de néctares com percen-
tual elevado de suco. Outro fator considerado nas discussões para um 
possível aumento do teor de suco nas bebidas é a disponibilidade da 
fruta para as indústrias. A partir de 2015 haverá aumento do percentual 
mínimo obrigatório de suco ou polpa para os néctares de laranja e uva, 

O grupo norte-americano Sysco, distribuidor de alimentos, 
anunciou a compra da empresa US Foods em uma operação que 
chega a US$ 8,2 bilhões. A operação, aprovada pelos conselhos de 

que será feito de forma gradual, partindo-se dos atuais 30% para 40% 
em janeiro e, finalmente, 50% em janeiro de 2016. O descumprimento 
das regras estabelecidas nos padrões de identidade e qualidade fixados 
pelo MAPA constitui infração. 
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BRF MANTÉM 4º LUGAR 
ENTRE AS MAIORES 
EXPORTADORAS 

A empresa de alimentos BRF manteve o quarto lugar na lista das 
maiores exportadoras do país em 2013, segundo dados divulgados 
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC). Mesmo com as mudanças de gestão e operações e um pri-
meiro semestre ofuscado pelos grãos, a empresa teve receita cambial 
de US$ 5,104 bilhões. O resultado foi 1,6% menor do que a cifra de 
US$ 5,187 bilhões de 2012. A BRF começou 2013 em terceiro lugar, 
chegou a ocupar a sexta posição em agosto e, em outubro, recuperou 

a quarta colocação. Com o resultado, a empresa de alimentos teve 
uma participação de 2,11% nas exportações totais nacionais no ano 
passado. A JBS também manteve sua colocação do ano passado, o 
9º lugar. As exportações da empresa totalizaram US$ 3,656 bilhões, 
avanço de 28,43% ante as de US$ 2,846 bilhões de 2012. A Seara 
Alimentos, cujos ativos no Brasil foram comprados pela empresa 
da família Batista em junho e assumida integralmente em outubro, 
teve receita cambial 8,94% menor, passando de US$ 1,724 bilhão, 
em 2012, para US$ 1,570 bilhão em 2013. A empresa caiu do 18º 
para o 24º lugar na lista do MDIC. Já a Minerva Foods subiu duas 
posições na mesma base de comparação, de 37ª para 35ª colocação. 
As exportações da empresa passaram de US$ 1,111 bilhão para  
US$ 1,177 bilhão, aumento de 5,99%, impulsionadas pelo câmbio 
favorável e pela alta demanda pela carne bovina no exterior. 

TECNOLOGIA ACELERA ATIVIDADE DE ENZIMAS NA 
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

Um estudo desenvolvido na Faculdade de Engenharia de Alimentos 
(FEA) da Unicamp mostrou que o processo de homogeneização à alta 
pressão (HAP) é capaz de acelerar a ação de enzimas usadas na produ-
ção de alimentos e bebidas, como leite sem lactose, cerveja, xarope de 
milho e pão. Não havia, até então, um processo eficiente e viável para a 
indústria, na área de alimentos, capaz de ativar essas enzimas. Presentes 
naturalmente em todos os seres vivos, as enzimas, especificamente na 
área de alimentos, auxiliam, por exemplo, no amadurecimento de frutas, 
amaciamento de carne após o abate de um animal ou na germinação 
de sementes. Hoje, a maioria dos processos que utilizam enzimas na 
indústria de alimentos também pode ser feita quimicamente. Mas, 
apesar de mais baratos, os processos químicos geram resíduos indese-
jáveis e consomem muita energia. Seria preferível usar as enzimas, não 
fosse o alto custo que torna a aplicação comercial proibitiva, quando 
comparada aos processos químicos. O processo de homogeneização 
é bastante comum na engenharia de alimentos. No leite, por exemplo, 
é usado para quebrar a gordura em partículas menores, fazendo com 
que ela não se separe em porções, como acontece com o leite cru 
quando fervido. A HAP utiliza pressões entre 10 e 15 vezes maiores 
que o processo tradicional. Segundo a pesquisa, o equipamento tem 
custo viável para a indústria de enzimas. A tecnologia foi desenvolvida 
como um processo alternativo para garantir que o alimento não 
estrague pela ação de microorganismos, antes de vencer o prazo de 
validade, de maneira semelhante à pasteurização térmica. De acordo 

com os pesquisadores, as primeiras tentativas foram de tentar inativar 
enzimas que causam escurecimento de frutas ou separação de fase em 
sucos. Mas os estudos demonstraram que, em vez disso, o processo 
era capaz de ativar as enzimas. O processo foi testado com as enzimas 
que melhoram os alimentos, especialmente sobre o ponto de vista 
da indústria. Foram testadas na pesquisa cinco enzimas de aplicação 
comercial: alfa amilase e amiloglicosidase (usadas na produção de 
xarope de milho, pão, e cerveja); beta galactosidase (para produzir 
leite sem lactose); glicose oxidase (que ajuda a manter a qualidade de 
alimentos embalados); e protease (usada para maturação de queijos 
e amaciamento de carnes). Os resultados dos testes mostraram que 
não seria possível estabelecer um comportamento genérico das 
enzimas frente ao processo de homogeneização à alta pressão, o 
que era esperado já que cada enzima terá uma estrutura diferente. 
Para a indústria de alimentos, os resultados são importantes porque, 
após a modificação da enzima pelo processo de HAP, elas se torna-
ram ativas em condições de processo anteriormente impraticáveis. 
Significa que o número de aplicações reais da enzima pode aumentar 
consideravelmente. Especificamente em relação à protease, a HAP 
tornou a aplicação da enzima mais viável economicamente. Não é 
necessário submeter o produto ao aquecimento prévio antes da ação 
da enzima, representando uma significativa redução no consumo de 
energia. Os resultados abriram uma nova linha de pesquisa dentro 
da área de Ciência de Alimentos.

BRF INAUGURA FÁBRICA DE MARGARINA EM VITÓRIA 
DE SANTO ANTÃO 

A indústria de alimentos BRF inaugurou a maior fábrica de 
margarina do Grupo. A unidade está localizada em Vitória de Santo 
Antão, Zona da Mata, e recebeu um investimento de R$ 150 milhões. 
Esta é a terceira planta industrial da BRF dedicada exclusivamente 
à produção de margarinas. A nova fábrica ocupa uma área de 14,5 

mil metros quadrados e produzirá oito mil toneladas por mês de 
produto. O município de Vitória de Santo Antão já conta com uma 
unidade da BRF, onde são produzidas cerca de 9 mil toneladas/mês 
de embutidos, como mortadela, salsicha, linguiça e presunto. A cidade 
ainda abriga um centro de distribuição da empresa, que atende as 
cidades de Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. 
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SAKURA INVESTE R$ 5 MILHÕES PARA INCREMENTAR 
PRODUÇÃO DO MISSÔ

SUCO PRONTO 
CONQUISTA 1,7 MILHÕES DE 
NOVOS LARES BRASILEIROS 

Já se encontra nos pontos de venda o missô® (massa de soja e arroz) 
produzido pela Sakura na fábrica de Boituva, SP, onde foi instalada uma 
planta exclusiva, com novos e modernos equipamentos. Líder no merca-
do brasileiro de missô, a Sakura fabrica esse tradicional alimento asiático 
há mais de 70 anos, inicialmente na unidade de São Paulo, e adquiriu, no 
período, know-how em métodos, processos, controle e composição das 
matérias-primas e, com esse investimento, passa a oferecer um produto 
inovado, com o objetivo de consolidar a sua posição no mercado e ex-
pandir as suas vendas externas. O consumidor mais exigente irá perceber 
e valorizar o sabor e aroma equilibrados e a textura mais refinada, que 
facilita a manipulação do missô no tempero de carnes, verduras e legumes 
e a dissolução no preparo da sopa missoshiru. O portfólio será manti-
do com as versões Aka (de sabor e aromas mais acentuados) e Shirô 
(mais suave e clara, com maior quantidade de arroz na composição em 
relação ao Aka), em embalagens de 1 kg e 500g e também em baldes de 
10 kg para o mercado food service. Devido à demanda crescente pelos 

produtos alimentícios asiáticos, a Sakura investiu R$ 5 milhões entre 
obras civis e importação de equipamentos exclusivos, com o objetivo de 
se preparar para atender novos mercados, principalmente nos Estados 
do Norte e Nordeste e expandir a sua presença no mercado externo, 
onde já está presente em países da América Latina, Europa, Japão e 
Emirados Árabes. A exclusividade da Sakura no segmento de missô, o 
Missoshiru Instantâneo, permanecerá por ora nas versões tradicional, 
legumes, frango, shitake e carne. 

A Sakura Nakaya Alimentos é uma empresa brasileira, fundada em 
São Paulo em 1940, pelo imigrante japonês Suekichi Nakaya, inicialmente 
para produção de molho de soja e missô. Com a boa aceitação desses 
produtos e a necessidade de expandir a distribuição, a Sakura investiu, na 
década de 1970, na criação da marca Kenko, para fabricação de molhos 
líquidos, inicialmente de pimenta e tipo inglês. Em 2003, lançou o molho 
de pimenta Bravo, de categoria premium. Opera ainda com as marcas 
Aji no Shoyu, Cereja e Taiki (licor de cereja japonesa), compondo um 
portfólio de mais de 300 itens, incluindo as versões para o mercado 
food service, em embalagens institucionais.

O consumo de bebidas não alcoólicas, setor que teve crescimento 
de 0,3% entre novembro de 2012 e 2013, está mudando no Brasil.  
Segundo dados da área de Homescan da Nielsen, apesar da queda de 
1,9% no volume de vendas das categorias que compõem este segmento, 
no período de um ano, impulsionada pela menor frequência de compra, 
os brasileiros intensificaram os gastos com esses produtos, desembol-
sando 8% a mais. De acordo com a Nielsen, o consumidor compra cerca 
de 5,5 litros por visita ao PDV, onde, em média, gasta R$ 6,20,sendo 
domingo o dia da semana mais importante na compra de bebidas não 
alcoólicas. Com isso em mente, é possível partir para o entendimento 
sobre como se comporta o consumidor e desenhar estratégias. Ainda 

segundo os dados da Nielsen, apesar da retração em volume, duas ca-
tegorias específicas apresentam crescimento, a de suco pronto e água 
mineral. O consumo da categoria de suco pronto ganhou mais de 1,7 
milhões de novos domicílios, predominantemente do Sul do país e da 
Grande Rio de Janeiro, em lares com nível socioeconômico médio, com 
donas de casa de 51 anos ou mais. Além disso, houve um aumento no 
volume dos lares que já consumiam a categoria: foram 800ml a mais por 
domicílio consumidor no ano. Já água mineral se destaca pela intensi-
dade de compra: são 17 litros a mais por domicílio. Em 2012, 37,3% da 
compra desta categoria era realizada no porta a porta, percentual que, 
em 2013, caiu para 23,6%, enquanto bares e mercearias cresceram de 
17,5% para 36,5%. Segundo a Nielsen, as estratégias devem considerar as 
diferenças regionais. Fortaleza, Recife, Zona Sul de São Paulo, Campinas 
e Florianópolis são áreas metropolitanas onde os consumidores que 
mais gastam também gastam mais com água mineral, ou seja, são áreas 
com potencial para as marcas de água mineral. Para suco pronto, as áreas 
com maior potencial são Salvador, Belo Horizonte e Distrito Federal.  

EISMANN SE COMPROMETE A UTILIZAR A MENOR 
QUANTIDADE POSSÍVEL DE SÓDIO NOS ALIMENTOS 

governo brasileiro e representantes da indústria alimentícia assinaram acor-
dos que preveem a redução gradual de sódio em 16 categorias de alimentos.  
As metas devem ser cumpridas pelo setor produtivo até 2014 e aprofun-
dadas até 2016. 

Líder no mercado europeu com atuação na venda direta de ali-
mentos ultracongelados, o Grupo Eismann atua há mais de 37 anos em 
países como Alemanha, Itália, França, Espanha, Bélgica, Hungria, Áustria, 
Luxemburgo, Suíça e Holanda. Na primeira atuação fora da Europa, 
optou pela cidade de Curitiba, PR. Os ingredientes selecionados e os 
modernos sistemas de produção e armazenagem garantem a qualidade 
e o sabor dos produtos exclusivos, como sorvetes, comidas prontas, 
vegetais, sobremesas, entre outros. 

O comprometimento com a qualidade dos alimentos é o principal 
objetivo da Eismann, líder no mercado europeu de alimentos ultracongelados 
e primeira do Brasil com atuação na venda direta de alimentos. Por isso, a 
empresa vem alertando os consumidores sobre a quantidade de sódio nos 
alimentos. Segundo a Eismann, a empresa segue a estratégia alemã de usar 
a menor quantidade de sódio possível nos alimentos. Todas as caixas dos 
produtos da Eismann possuem informações sobre a quantidade de sódio e 
de outros ingredientes que podem ser encontrados naquele prato. Mais do 
que informar, a empresa possui o comprometimento com a alimentação sau-
dável e balanceada dos seus consumidores. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) recomenda que o consumo diário de sódio deva ser de até dois 
gramas por dia, equivalente a uma colher de chá ou cinco gramas de sal. O 
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MERCADO, EMPRESAS & CIA

SAKURA INVESTE R$ 5 MILHÕES PARA INCREMENTAR 
PRODUÇÃO DO MISSÔ

SUCO PRONTO 
CONQUISTA 1,7 MILHÕES DE 
NOVOS LARES BRASILEIROS 

Já se encontra nos pontos de venda o missô® (massa de soja e arroz) 
produzido pela Sakura na fábrica de Boituva, SP, onde foi instalada uma 
planta exclusiva, com novos e modernos equipamentos. Líder no merca-
do brasileiro de missô, a Sakura fabrica esse tradicional alimento asiático 
há mais de 70 anos, inicialmente na unidade de São Paulo, e adquiriu, no 
período, know-how em métodos, processos, controle e composição das 
matérias-primas e, com esse investimento, passa a oferecer um produto 
inovado, com o objetivo de consolidar a sua posição no mercado e ex-
pandir as suas vendas externas. O consumidor mais exigente irá perceber 
e valorizar o sabor e aroma equilibrados e a textura mais refinada, que 
facilita a manipulação do missô no tempero de carnes, verduras e legumes 
e a dissolução no preparo da sopa missoshiru. O portfólio será manti-
do com as versões Aka (de sabor e aromas mais acentuados) e Shirô 
(mais suave e clara, com maior quantidade de arroz na composição em 
relação ao Aka), em embalagens de 1 kg e 500g e também em baldes de 
10 kg para o mercado food service. Devido à demanda crescente pelos 

produtos alimentícios asiáticos, a Sakura investiu R$ 5 milhões entre 
obras civis e importação de equipamentos exclusivos, com o objetivo de 
se preparar para atender novos mercados, principalmente nos Estados 
do Norte e Nordeste e expandir a sua presença no mercado externo, 
onde já está presente em países da América Latina, Europa, Japão e 
Emirados Árabes. A exclusividade da Sakura no segmento de missô, o 
Missoshiru Instantâneo, permanecerá por ora nas versões tradicional, 
legumes, frango, shitake e carne. 

A Sakura Nakaya Alimentos é uma empresa brasileira, fundada em 
São Paulo em 1940, pelo imigrante japonês Suekichi Nakaya, inicialmente 
para produção de molho de soja e missô. Com a boa aceitação desses 
produtos e a necessidade de expandir a distribuição, a Sakura investiu, na 
década de 1970, na criação da marca Kenko, para fabricação de molhos 
líquidos, inicialmente de pimenta e tipo inglês. Em 2003, lançou o molho 
de pimenta Bravo, de categoria premium. Opera ainda com as marcas 
Aji no Shoyu, Cereja e Taiki (licor de cereja japonesa), compondo um 
portfólio de mais de 300 itens, incluindo as versões para o mercado 
food service, em embalagens institucionais.

O consumo de bebidas não alcoólicas, setor que teve crescimento 
de 0,3% entre novembro de 2012 e 2013, está mudando no Brasil.  
Segundo dados da área de Homescan da Nielsen, apesar da queda de 
1,9% no volume de vendas das categorias que compõem este segmento, 
no período de um ano, impulsionada pela menor frequência de compra, 
os brasileiros intensificaram os gastos com esses produtos, desembol-
sando 8% a mais. De acordo com a Nielsen, o consumidor compra cerca 
de 5,5 litros por visita ao PDV, onde, em média, gasta R$ 6,20,sendo 
domingo o dia da semana mais importante na compra de bebidas não 
alcoólicas. Com isso em mente, é possível partir para o entendimento 
sobre como se comporta o consumidor e desenhar estratégias. Ainda 

segundo os dados da Nielsen, apesar da retração em volume, duas ca-
tegorias específicas apresentam crescimento, a de suco pronto e água 
mineral. O consumo da categoria de suco pronto ganhou mais de 1,7 
milhões de novos domicílios, predominantemente do Sul do país e da 
Grande Rio de Janeiro, em lares com nível socioeconômico médio, com 
donas de casa de 51 anos ou mais. Além disso, houve um aumento no 
volume dos lares que já consumiam a categoria: foram 800ml a mais por 
domicílio consumidor no ano. Já água mineral se destaca pela intensi-
dade de compra: são 17 litros a mais por domicílio. Em 2012, 37,3% da 
compra desta categoria era realizada no porta a porta, percentual que, 
em 2013, caiu para 23,6%, enquanto bares e mercearias cresceram de 
17,5% para 36,5%. Segundo a Nielsen, as estratégias devem considerar as 
diferenças regionais. Fortaleza, Recife, Zona Sul de São Paulo, Campinas 
e Florianópolis são áreas metropolitanas onde os consumidores que 
mais gastam também gastam mais com água mineral, ou seja, são áreas 
com potencial para as marcas de água mineral. Para suco pronto, as áreas 
com maior potencial são Salvador, Belo Horizonte e Distrito Federal.  

EISMANN SE COMPROMETE A UTILIZAR A MENOR 
QUANTIDADE POSSÍVEL DE SÓDIO NOS ALIMENTOS 

governo brasileiro e representantes da indústria alimentícia assinaram acor-
dos que preveem a redução gradual de sódio em 16 categorias de alimentos.  
As metas devem ser cumpridas pelo setor produtivo até 2014 e aprofun-
dadas até 2016. 

Líder no mercado europeu com atuação na venda direta de ali-
mentos ultracongelados, o Grupo Eismann atua há mais de 37 anos em 
países como Alemanha, Itália, França, Espanha, Bélgica, Hungria, Áustria, 
Luxemburgo, Suíça e Holanda. Na primeira atuação fora da Europa, 
optou pela cidade de Curitiba, PR. Os ingredientes selecionados e os 
modernos sistemas de produção e armazenagem garantem a qualidade 
e o sabor dos produtos exclusivos, como sorvetes, comidas prontas, 
vegetais, sobremesas, entre outros. 

O comprometimento com a qualidade dos alimentos é o principal 
objetivo da Eismann, líder no mercado europeu de alimentos ultracongelados 
e primeira do Brasil com atuação na venda direta de alimentos. Por isso, a 
empresa vem alertando os consumidores sobre a quantidade de sódio nos 
alimentos. Segundo a Eismann, a empresa segue a estratégia alemã de usar 
a menor quantidade de sódio possível nos alimentos. Todas as caixas dos 
produtos da Eismann possuem informações sobre a quantidade de sódio e 
de outros ingredientes que podem ser encontrados naquele prato. Mais do 
que informar, a empresa possui o comprometimento com a alimentação sau-
dável e balanceada dos seus consumidores. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) recomenda que o consumo diário de sódio deva ser de até dois 
gramas por dia, equivalente a uma colher de chá ou cinco gramas de sal. O 
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BUNGE COMPRA MOINHO DE TRIGO EM MINAS GERAIS 
A Bunge Brasil anunciou a compra do moinho de trigo Vera Cruz, 

localizado em Minas Gerais, na cidade de Santa Luzia. A Bunge chegou 
ao Brasil investindo no negócio de farinha de trigo, em 1905, com a 
aquisição do Moinho Santista e, desde então, vem consistentemente 
ampliando sua atuação. Hoje, é o maior produtor de farinha de trigo 
do país, com a moagem de mais de 1,5 milhão de toneladas por ano. 
O negócio de farinha de trigo faz parte do foco estratégico da Bunge 
e é uma das prioridades da empresa no país e no mundo. Segundo 
a Bunge Brasil, a estratégia de atuação da empresa é fortalecer os 
seus negócios, consolidando sua liderança no mercado de farinhas 
de trigo para panificação, indústria e uso doméstico. A aquisição 
do moinho Vera Cruz faz parte de um plano de investimentos, que 
prevê também a ampliação e melhora da produtividade de suas 
unidades e de sua logística de distribuição. A aquisição do moinho 
no Estado mineiro é estratégica, por possui o segundo maior PIB 
brasileiro e por ser um importante mercado consumidor de farinha 
de trigo no Brasil. A compra do Vera Cruz inclui os ativos do moinho, 
seus produtos e marcas. Tradicional em Minas Gerais, o Vera Cruz 
conta com cerca de 100 funcionários, oferece ótima infraestrutura, 
capacidade de crescimento de produção e detém boas práticas 
de gestão. Além disso, sua localização, a cerca de 30 km de Belo 
Horizonte, permite fácil acesso às principais rodovias e ferrovias 
do Estado, o que, segundo a Bunge Brasil, favorece também a con-
tratação de mão de obra qualificada, o que vem ao encontro dos 
planos de crescimento da Bunge. Além das marcas de seu portfólio 

atual, o Moinho Vera Cruz vai produzir também para abastecer as 
linhas de produtos da Bunge, tanto para o uso doméstico (All Day) 
como para panificação e indústria (Bunge Pro - Suprema, Soberana 
e Pré-Mescla). A Bunge passa a contar agora com sete moinhos de 
trigo localizados de maneira estratégica, de Norte a Sul do país: 
Suape, PE, Brasília, DF, Rio de Janeiro, RJ, Santa Luzia, MG, Tatuí, SP, 
Santos, SP, e Ponta Grossa, PR. Em Contagem, MG, a empresa possui 
também uma unidade de mistura e empacotamento de farinha de 
trigo, que passará a trabalhar em conjunto com o Moinho Vera Cruz. 

No Brasil desde 1905, a Bunge é uma das principais empresas de 
agronegócio e alimentos do Brasil e uma das maiores exportadoras. 
Atua de forma integrada, do campo à mesa do consumidor. Desde 
a compra e processamento de grãos (soja, trigo e milho), produção 
de alimentos (óleos, margarinas, maioneses, azeite, arroz, farinhas de 
trigo, molhos e atomatados), serviços portuários até a produção de 
açúcar e bioenergia. Hoje, atua em mais de 100 instalações, entre 
fábricas, usinas, moinhos, portos, centros de distribuição e silos, em 
19 Estados e no Distrito Federal. Suas principais marcas são: Salada, 
Soya, Delícia, All Day, Primor, Cardeal, Salsaretti, Suprema e Bunge Pro.

CENTRO DE INOVAÇÃO DORI INVESTIRÁ 
NO DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGENS 
INOVADORAS E FUNCIONAIS

Com previsão para abrir as portas no segundo semestre de 2014, 
o novo Centro de Inovação e Tecnologia da Dori Alimentos, localizado 
em Mairinque, SP, terá entre suas principais atividades diversificar os 
formatos e materiais usados nas embalagens dos produtos da empresa. 
É o que explica Jean Carlos Paiva, Gerente Sênior de Marketing da 
Dori. Mais de 70% das embalagens são flexíveis, e com as pesquisas 
do novo centro, devem surgir invólucros com materiais ainda pouco 
utilizados para produtos como balas, amendoins e chocolates, como 
o alumínio. Para garantir a máxima eficiência das inovações pretendi-
das, a Dori já tem parceria garantida com universidades e institutos 
de pesquisa. A importância das embalagens também é assunto de 
pesquisas científicas, estudos que corroboram a atenção que a Dori 

Alimentos quer dar a esse elemento. De acordo com a Associação 
Brasileira de Embalagem (ABRE) pesquisas apontam que um produto 
na gôndola do supermercado tem três segundos para captar atenção 
do cliente. E se isso ocorre, as chances de compra são de 85%. Outro 
número, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) diz que 75% 
das empresas que apostaram no design registraram aumento nas 
vendas, sendo 41% delas também reduzem seus custos de produção. 
Localizado no km 65 da Rodovia Castelo Branco, o empreendimento 
de 1.793 m² também abrigará outras atividades, entre elas a capacitação 
e educação empresarial dos colaboradores da empresa, o tratamento 
de resíduos, promoção e fomento de novas parcerias e a criação de 
uma planta-piloto para novos produtos.
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