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Mercado,
Empresas&Cia.
EXPANSÃO DA LINDT & SPRÜNGLI 
NO MERCADO BRASILEIRO

A Lindt & Sprüngli abre sua primeira 
subsidiária na América do Sul, a L&S (Brasil) 
Holding Ltd. A Lindt & Sprüngli Brazil fun
dou um empreendimento conjunto com o 
CRM Group, líder de mercado no setor de 
chocolates finos do Brasil, que possui lojas 
varejistas da marca Kopenhagen. O objetivo 
do empreendimento conjunto em que a 
Lindt & Sprüngli possuirá uma participação 
majoritária de 51% é tornar a Lindt a marca 
líder de chocolates finos internacionais no 
Brasil, ao estabelecer o conceito varejista de 
sucesso internacional. De maneira paralela, a 
colaboração com o antigo distribuidor local 
continuará, com foco na comercialização 
dos produtos Lindt no comércio varejista. 
As vendas da Lindt aumentaram conside

ravelmente nos últimos anos. Ao mesmo 
tempo, a presença dos produtos Lindt no 
comércio varejista tem sido ampliada de 
maneira constante. O estabelecimento do 
empreendimento conjunto com o parceiro 
CRM Group deve ser entendido como um 
sinal claro do compromisso de longo prazo 
da Lindt & Sprüngli com o quinto maior 
mercado de chocolate do mundo, além da 
sua intenção de continuar a se expandir em 
novos mercados emergentes. 

Fundada há mais de 165 anos em  
Zurique, a Lindt & Sprüngli é líder mundial 
no setor de chocolates finos. Os produtos de 
chocolate de qualidade da Lindt & Sprüngli 
são fabricados em oito locais de produção 
próprios na Europa e nos Estados Unidos. 

São distribuídos por várias empresas subsi
diárias e sucursais, além de uma ampla 
rede de distribuidores independentes em 
todo o mundo. O Lindt & Sprüngli Group 
apresentou um volume de vendas de aproxi
madamente CHF 2,88 bilhões em 2013.

SYNERGY AROMAS RECEBE 
CERTIFICAÇÃO ISO 22000

A Synergy Aromas, líder no merca
do da fabricação de aromas, conquis
tou a certificação ISO 22000, referente 
à manipulação e segurança de alimen
tos. Com o selo, a empresa garante 
o rigor com que controla todas as 
etapas do processamento de seus 
aromatizantes. A empresa comercia
liza matériasprimas utilizadas em 
indústrias de alimentos e bebidas que 
visam atender os mesmos conceitos de 
qualidade e segurança. Com a certifica
ção, as indústrias alimentícias que têm 
a Synergy como fornecedora passam a 

assegurar que os produtos disponibilizados 
são seguros para o consumo. Entre os 
conceitos avaliados para a emissão do selo 
estão fatores como intensivo controle de 
processos, armazenamento e preparo dos 
alimentos. Para a conquista do ISO 22000, 

a empresa realizou grandes investimen
tos e treinamentos, garantindo sua en
trada em um grupo seleto de empresas 
reconhecidas internacionalmente pelas 
normas de segurança de alimentos. 
Segundo a empresa, a Synergy Aromas 
está focada em garantir a qualidade 
de seus produtos para assegurar e 
promover a confiança das indústrias 
de alimentos e bebidas.



MERCADO, EMPRESAS & CIA

BRF ANUNCIA PRIMEIRA ONDA DE 
LANÇAMENTOS DE 2014 

Os novos produtos da BRF, empresa 
criada após a associação entre Sadia e 
Perdigão, serão agrupados em ondas de 
lança mentos. Segundo a empresa, tratase 
de uma estratégia que traduz a orientação 
ao mercado com foco no consumidor e 
simplificação dos processos. A ação envolve 
itens de oito categorias: pratos prontos, 
frios, congelados, empanados, in natura, spre-
ads, lácteos e food service. Praticidade, sau
dabilidade e sabor estão entre os principais 
atributos dos lançamentos, todos desejados 
no ato da compra. A primeira onda de lança
mentos inclui 14 SKU’s distribuídos entre as 
marcas Sadia, Batavo, Qualy, Perdigão Food 
Services e Sadia Food Services. Ao longo de 
2014 estão programadas outras três ondas 
de lançamentos. Em 2013, a BRF inaugurou 
um novo centro de inovação que denota 
esse esforço. Lá estão cerca de 150 pro
fissionais, entre engenheiros, nutricionistas 
e veterinários, que transformam pesquisas 
em alimentos desejados em todo o Brasil. 

O espaço reúne modernos laboratórios, 
cozinhas experimentais e minifábricas 
para produçãopiloto. Entre as novidades 
para 2014 estão peito de Peru com sódio 
reduzido, margarina mais cremosa e leve, 
bebidas lácteas com sabores inéditos, 
hambúrguer em tamanho inovador e uma 
nova linha de produtos que vai revolucionar 
o segmento de frango in natura. Com alto 
teor de proteína e 25% menos sódio, o novo 
Peito de Peru Sadia é o único do mercado 
produzido com o peito íntegro da ave, fato 
que o deixa mais saudável e saboroso. Ou
tra grande novidade é a linha “Frango Fácil 
Sadia”, a primeira do país a comercializar 
três versões da ave (inteira, sobrecoxa e 
coxa) envoltas em um saco assa fácil. Todas 
as versões são temperadas com alho, cebola 
e ervas. Há também as novas bebidas lácteas 
Batavo, elaboradas com sabores exclusivos: 
jabuticaba, fruta original do Brasil, e a pera, 
que oferece o equilíbrio perfeito entre 
sabor e calorias. Já a marca Qualy, líder de 

mercado em sua categoria, lança a primeira 
margarina aerada do Brasil: Qualy Aéra. A 
novidade possui uma textura diferente, 
é ultracremosa e derrete mais rápido na 
boca. Por fim, o “Hambúrguer de Picanha 
Sadia”, elaborado com corte bovino, chega 
ao consumidor em um novo tamanho: 90 
gramas. Ideal para refeições e lanches, o 
produto é comercializado em embalagens 
com quatro unidades.

A BRF, detentora das marcas Sadia, 
Perdigão, Batavo e Elegê, é uma das maiores 
exportadoras mundiais de aves e uma das 
principais captadoras de leite e processa
dora de lácteos do Brasil. A empresa possui 
cerca de 110 mil funcionários, conta com 
49 unidades industriais no Brasil e onze 
no exterior (9 Argentina, 1 Inglaterra e 1  
Holanda), além de 28 centros de distribui
ção que abrangem todo território nacional. 
Hoje, a BRF exporta seus produtos para 
mais de 110 países e detém um portfólio 
superior a 5.000 itens, entre os segmentos 
de carnes, lácteos, margarinas, massas, 
pratos congelados e vegetais congelados. 
Em 2013, a empresa registrou faturamento 
líquido de R$ 30,5 bilhões.
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NOVAS TECNOLOGIAS ELEVAM 
SUSTENTABILIDADE DOS ALIMENTOS 

A adoção de tecnologias não térmicas de 
processamento de alimentos pode aumentar 
a sustentabilidade do setor. A afirmação é de 
Roman Buckow, do Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organisation (CSIRO), 
em palestra realizada no Workshop Interna-
cional de Processamento Não Térmico de 
Alimentos, que é realizado na Federação das 
Indústrias de Santa Catarina (FIESC). Como 
exemplo, o pesquisador citou a combinação 
de tratamento da carne de frango com alta 

pressão e posterior empacotamento em 
embalagem especial. Assim, aumenta o prazo 
de validade do produto. Também reduz a 
necessidade de refrigeração e o tempo de 
cozimento. Além disso, elimina o uso de 
recipientes adicionais para preparo pelo con-
sumidor. E é nesta etapa, após a venda pela 
cadeia de distribuição, que, segundo Buckow, 
estão concentrados o maior consumo de 
energia e desperdício de recursos da cadeia 
de alimentos. As demais etapas, no entanto, 

também podem se beneficiar dos processos 
não termais de tratamento. A adoção de 
técnicas adequadas acelera o ritmo das 
linhas de produção e reduz a necessidade 
de refrigeração no transporte, diminuindo 
o consumo de energia destas etapas. Na 
sequencia do evento, que se encerra nesta 
quarta-feira, estão apresentações sobre a ra-
diação ionizante para garantir a segurança de 
produtos frescos e as aplicações comerciais 
de processamento de alta pressão. 

EUA PROPÕEM NOVA ROTULAGEM PARA EMBALAGEM 
DE ALIMENTOS 

A FDA, agência americana que regulamen-
ta alimentos e medicamentos, propôs, pela 
primeira vez em 20 anos, uma mudança nos 
rótulos nutricionais de alimentos embalados, 
dando mais destaque às calorias e ajustando 
o tamanho das porções à dose real vendida. 
Este seria o primeiro redesenho significativo 
dos rótulos desde que o governo instituiu a 
obrigatoriedade destas informações, no início 
da década de 1990. Os primeiros rótulos eram 
baseados nos hábitos alimentares e nutricio-
nais dos anos 1970 e 1980, bem antes do tama-
nho das porções terem aumentado bastante. 
As autoridades de saúde argumentaram que 
as mudanças são necessárias para colocar os 

rótulos em sintonia com a realidade da dieta 
moderna americana. A proposta inclui o que 
os especialistas chamam de item controverso: 
uma linha separada para açúcares adicionados 
ao alimento, substâncias que muitos experts 
em saúde pública dizem ter contribuído para 
a obesidade no país. As mudanças pretendem 
fazer com que as informações dos rótulos 
fiquem mais fáceis de entender. A proposta 
será aberta para consulta pública em 90 dias 
e levará meses até que alguma alteração seja 
feita. Em uma concessão à indústria, a FDA 
está permitindo que as empresas levem dois 
anos para colocar mudanças em prática. Ainda 
não está claro como a indústria irá reagir às 

mudanças, que devem custar cerca de US$ 
2 bilhões. No início do ano passaram a valer 
no Brasil novas regras para a rotulagem de 
produtos “light”, isentos de gordura trans e 
“fonte de” ou “rico em” ômega 3, 6 e 9. O 
termo “light”, por exemplo, foi liberado ape-
nas nos casos em que o alimento contenha 
no mínimo 25% a menos de um determinado 
nutriente (açúcar, gordura total ou saturada, 
sódio ou valor energético) que o conven-
cional da mesma marca. A ANVISA discute 
também uma proposta de obrigatoriedade de 
informação de alergênicos no Mercosul, o que 
precisa ser aprovado por consenso entre os 
envolvidos para acontecer. 

CACHAÇA CARAÇUÍPE INVESTE NO 
SEGMENTO PREMIUM  

Tradicional cachaça de alambique de 
Campo Alegre, AL, a Caraçuípe chega ao 
mercado em embalagem de luxo da linha 
Covet™, produzida com exclusividade pela 
Owens-Illinois, maior produtora de vidro 
do mundo. São duas versões do produto: 
a Ouro, armazenada em um barril com 
madeira especial que interfere na coloração 
e sabor do produto, e a Prata, considerada 
pura por não sofrer interferência da ma-
deira na qual é armazenada. A Caraçuipe 
é uma cachaça diferenciada, que resgata a 
tradição de uma das mais populares bebi-
das do Brasil: a cachaça, hoje reconhecida 

no exterior como 
produto exclu-
sivo e genuina-
mente brasileiro. 
Contudo, a Ca-
raçuípe não deixa 
de lado a tecno-
logia de ponta 
que atualmente 
permeia a indústria de destilados, utilizan-
do fermentação gerenciada por modernos 
computadores, e controle de pressão dos 
alambiques para que tenham uniformidade 
de ventilação. Na produção são utilizados 

alambique de cobre e a fermentação é 
natural, ou seja, dispensa o uso de aditi-
vos químicos e corantes. Para atender a 
expecta tiva de atingir também o mercado 

consumidor de bebidas premium, a Ca-
raçuípe contou com a parceria da O-I 
para o desenvolvimento de uma garrafa 
com o potencial de posicionar o produ-
to no mercado-alvo, cujo potencial de 
crescimento é atestado pela pesquisa 
do International Wine and Spirits Report 
(IWSR), demonstrando que até 2017, 
o setor terá um crescimento de 17% 

na América Latina, com aumento de volu-
me de mais de 50% no mesmo período. A 
cachaça Caraçuipe é distribuída em todo o 
mercado nacional, e os planos é chegar ao 
mercado internacional até o final deste ano. 
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INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS LANÇAM NOVOS 
PRODUTOS E FOCAM NA EXPORTAÇÃO 

Indústrias de Sorocaba, do ramo alimen-
tício, apostam na diversificação e inovação de 
produtos para expandir o volume de vendas. 
O setor movimenta grandes e pequenas 
empresas na cidade e vão desde doces quase 
artesanais, consumidos regionalmente, a 
produtos como barras de cereais, que são 
exportados. O desenvolvimento de novos 
produtos e sabores ocupa equipes de pesqui-
sa nas grandes empresas. Na cidade há 130 
indústrias alimentícias e os principais produ-
tos são biscoitos, doces, barras de cereais e 
bebidas. Um novo produto pode se tornar 
sucesso de mercado se tiver boa aceitação 
dos consumidores. É o caso do Toddy Cookie, 
lançado em outubro de 2012 e fabricado em 
Sorocaba pela PepsiCo. A aceitação de Toddy 
cookies foi tão positiva que a empresa está 
expandindo o portfólio de biscoitos Toddy, 
com Toddy Wafer e Toddy Choco Torta. A 
indústria Trio exporta barras de cereais para 
países da América do Sul e do Norte e a linha 

de proteínas Pro30vit (sabores chocolate 
banana, amendoim e vanilla), desenvolvida 
para iniciantes ou quem já pratica atividade 
física regularmente, obteve ótimos resulta-
dos de venda. A Trio produz ainda na cidade 
cereais matinais, sobremesas e bebida pronta. 
Segundo a empresa, a área de pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos fica em 
Sorocaba e é responsável por todas as inova-
ções de produto. O crescimento do mercado 
de alimentos industrializados, considerados 
mais saudáveis, justifica os investimentos 
da marca em pesquisa e desenvolvimento. 
O consumo de barras de cereais teve uma 
ampliação no país no ano passado de 20%. 
A expectativa é que esse consumo continue 
crescendo nos próximos anos. A Trio fabrica 
oito segmentos de produtos: barras tradicio-
nal light (5 sabores), tradicional light plus (2 
sabores), sobremesas (4 sabores), trio zero 
açúcar (3 sabores), linha protein (4 sabores), 
delícias sortidos (6 sabores), cereal matinal (3 

sabores) e bebida pronta (chocolate). Segundo 
a PepsiCo Brasil, a produção de barras de 
cereais foi iniciada em 2001 na planta de Soro-
caba, da marca Quaker e há “apoio do Quaker 
Center of Excellence nos Estados Unidos, onde 
são realizados inúmeros estudos científicos 
para aprofundar o entendimento sobre os 
diversos benefícios da aveia e como levar 
isso ao consumidor. A planta de Sorocaba é 
foco em receber inovações e produz alguns 
dos principais lançamentos da empresa nos 
últimos anos, o que comprova sua importância 
estratégica para a PepsiCo Brasil. Além do 
Toddy Cookie, na planta de Sorocaba são 
fabricadas barras de cereais e os cookies 
Quaker, e snacks eQlibri e batatas Sensações 
ao Forno. Sorocaba também tem fábricas de 
bebidas. As mais conhecidas são a Sorocaba 
Refrescos (que fabrica Coca-cola entre outros 
produtos), a Refriso (refrigerantes Vedete, 
Bacana e sucos), a Campari (vermute e outras 
bebidas alcoólicas) e a Burgman (cervejaria). 
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DVA NO BRASIL E NO MUNDO  UMA 
TRADING QUE VEIO PARA FICAR!

PANIFICAÇÃO BRASILEIRA CRESCE 8,7% EM 2013  
As empresas de panificação e confeitaria 

movimentaram R$ 76,405 bilhões em 2013, 
faturamento 8,7% superior ao registrado 
no ano anterior. Pela primeira vez desde 
2007, entretanto, o setor registrou índice de 
crescimento inferior a 10%. Segundo a Asso
ciação Brasileira da Indústria de Panificação 
e Confeitaria (ABIP), essa desaceleração é 
decorrente principalmente da alta de custos 
experimentada pela panificação. O número 
de empresas que constitui o setor continua 
sendo de 63,2 mil, que foram frequentadas por 
cerca de 43 milhões de clientes diariamente, 
no último ano. Já o número de funcionários 

na panificação somou 820 mil 
empregos diretos e 1,85 milhão de 
forma indireta. Houve um aumento 
de 2% no número de postos de 
trabalhos criados ano passado, o 
que representa 18 mil funcionários 
contratados pelas padarias. No 
mesmo período, o faturamento 
por funcionário aumentou 9,4% e 
o salário médio cresceu 26%. Já as 
vendas de produção própria representaram 
55% do volume de faturamento, ou R$ 42,02 
bilhões, seguidas por bebidas, mercearia e 
laticínios). A ABIP destaca a importância 

sócio econômica do setor, lembrando que o 
segmento, além de ser importante gerador e 
mantenedor de mão de obra, é constituído 
basicamente por micro e pequenas empresas. 

A trading Alemã DVA atua, mun
dialmente, há mais de  40 anos comer
cializando ingredientes  da mais alta 
qualidade e tecnologia para as indústrias 
de alimentos, farmacêutica, cosmética 
e química em geral. Um time novo 
acaba de ser montado para atender o 
mercado brasileiro:  Wolfgang Strack, 

Stephan Geck, e Roberto Miguel, estarão  
focados na busca de fornecedores seguros, 
logística eficiente, contratos de longo prazo 
e financiamentos atrativos. Desde a matriz 
em Hamburgo, seus escritórios em Shanghai, 
Mumbai e agora em São Paulo, o Grupo  
DVA estará empenhado para trazer soluções 
específicas ao mercado brasileiro.

NESTLÉ APRESENTA RELATÓRIO GLOBAL 
A Nestlé mais uma vez supera os pa-

drões internacionais de transparência ao 
apresentar o relatório global. O documento 
reforça compromissos já assumidos com a 
sociedade e divulga novos pactos, baseados 
nos pilares do conceito de Criação de Valor 
Compartilhado, estratégia de responsabi-
lidade social que permeia globalmente as 
ações da empresa. Este ano, o documento 
apresenta 35 compromissos, nas áreas 
de nutrição, água, desenvolvimento rural, 
sustentabilidade e compliance. A meta da 
Nestlé é cumpri-los até 2020 ou antes. 
Entre eles, dez são novos, incluídos este 
ano, como a ampliação do alcance de pro-
gramas para a promoção de boas práticas 
de nutrição, o aprimoramento do trata-
mento da água descartada e aumento da 
sensibilização para a conservação da água, 
promoção do equilíbrio de gêneros com 
a ampliação do número de postos para 

mulheres, oferta de empregos para 20 mil 
jovens. Outros compromissos já assumidos 
foram atualizados, com base no feedback de 
stakeholders ao longo dos últimos 12 meses. 
Ao firmar novos compromissos e atualizar 
promessas anteriores, a Nestlé reforça 
sua crença fundamental de que, para uma 
empresa ser bem sucedida em longo prazo, 
tão importante quanto criar valor para os 
acionistas é gerar valor para a sociedade. 
Entre as novidades deste ano, está a reno-
vação das políticas da Nestlé para a redução 
de sal, açúcares e gorduras saturadas dos 
alimentos, assim como para a retirada 
de gorduras trans provenientes de óleos 
parcialmente hidrogenados. As mudanças 
destacam o compromisso permanente da 
empresa com a saúde pública global. Nesse 
sentido, a Nestlé vai priorizar os produ-
tos consumidos por crianças e famílias.  
A Nestlé também vai ajudar a reduzir o risco 

da subnutrição por meio da fortificação de 
produtos com micronutrientes. Até 2016, 
por exemplo, serão atingidas 200 bilhões 
de porções fortificadas de alimentos e 
bebidas por ano, em todo o mundo, com 
foco especial em crianças e mulheres em 
idade fértil. As metas e compromissos em 
relação a esses aspectos serão cumpridos 
com o apoio da rede de centros de pesqui-
sa e desenvolvimento mundiais, de forma 
contínua e positiva, visando contribuir para 
a Nutrição, Saúde e Bem-estar da sociedade. 
Os compromissos também incluem a amplia-
ção dos programas de educação nutricional 
para crianças. Até 2015, o programa global 
Nestlé Healthy Kids estará em andamento 
em 80 países (em 2013 alcançava 68 países), 
com a ativação do Programa de Atletismo 
para Crianças, realizado em parceria com 
a Associação Internacional de Federações 
Internacional de Atletismo (IAAF). 
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INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EM 
EXPANSÃO NO ESTADO DO RIO 

Segundo maior mercado consumidor 
de alimentos e bebidas do país, o Estado 
do Rio de Janeiro voltou a atrair empresas 
do setor, 20 anos após essa indústria ter 
abandonado os municípios fluminenses. O 
governo estadual decidiu conceder incenti-
vos tributários para incentivar produtores 
de alimentos a se instalar, especialmente na 
Região Metropolitana. O decreto 44.636, 
publicado no Diário Oficial no último dia 7 
de março, prevê que, em algumas operações, 
o ICMS passará a ser recolhido somente no 
momento da venda de produtos finais. A 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
já oferecia ações diretas de atrações de 
investimentos feitas por técnicos de suas 
empresas vinculadas. A Companhia de De-
senvolvimento Industrial (CODIN) auxilia 
na localização de áreas ideais para novos 
empreendimentos e a Agência Estadual de 
Fomento (AgeRio) concede financiamentos 
ao setor com juros abaixo do mercado. O 
Estado criou ainda incentivos setoriais para 
o setor de laticínios, inicialmente, e depois 
para setor de bebidas, medidas que foram 
eficientes para manter a Vigor, que estava 
prestes a sair do Estado, e para trazer de 
volta a Nestlé, por exemplo. No total, cerca 
de R$ 3 bilhões de investimentos já foram 
anunciados na cadeia de alimentos e bebidas 

no Estado desde 2010, gerando quase seis 
mil empregos diretos. Mesmo assim, segun-
do a secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico, os incentivos setoriais e regionais não 
eram suficientes para atrair mais indústrias 
de peso e reverter definitivamente o qua-
dro de estagnação da indústria alimentícia 
no Estado, se não houvesse um incentivo 
específico para a indústria de alimentos, 
referindo-se ao novo decreto. A publicação 
inclui a importação, aquisição interna ou 
interestadual de máquinas, equipamentos, 
peças, partes e acessórios destinados ao 
seu ativo fixo; a importação de insumos 
destinados ao processo industrial, exceto 
material de embalagem; e a aquisição inter-
na de insumos para o processo industrial, 
exceto energia e água. O decreto também 
concede um crédito presumido para re-
duzir o ICMS a 4% nas operações internas e 
interestaduais, tributadas, respectivamente, 
em 12% e 7%. O decreto tomou como base 
um levantamento feito pelo Sindicato das 
Indústrias de Alimentos do Município do Rio 
de Janeiro (SIARJ), a pedido da Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Econômico. 
Duas empresas já procuraram a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e estão ava-
liando áreas para se instalarem em Volta Re-
donda. Ambas tem capacidade para gerarem, 

juntas, 700 empregos na cidade já a partir de 
2015. O volume de negócios que vem sendo 
gerado no setor desde 2010 trouxe reflexos 
diretos na geração de empregos. De acordo 
com dados do IBGE, a cadeia de alimentos 
registrou aumento de 7,9% na geração de 
empregos no Estado do Rio de Janeiro em 
2013 sobre o ano anterior, enquanto no 
Brasil cresceu apenas 1,2% no período. No 
ano anterior, já havia registrado crescimento 
de 3,1%, enquanto no Brasil cresceu 0,5%. O 
maior crescimento foi em Queimados, que 
em 2010 possuía apenas 15 empregados no 
setor e hoje possui em torno de 4.000. Em 
Queimados, além de pequenas empresas que 
estão se instalando, a Piraquê está investindo 
R$ 100 milhões em sua primeira unidade. 
Além do Noroeste Fluminense, que se tor-
nou um polo voltado para laticínios, a Região 
Metropolitana é considerada destino natural 
para a chegada de novos empreendimentos 
no setor alimentício e de bebidas em geral, 
por conta, principalmente, de suas facilida-
des logísticas que serão exponencialmente 
ampliadas com a inauguração do Arco Me-
tropolitano. Esforço da Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Econômico junto aos 
municípios cortados pelo Arco já identificou 
pelo menos 58 quilômetros quadrados de 
áreas potenciais para a instalação de novos 
distritos industriais nos próximos anos. A 
área de alimentos será certamente uma 
parcela representativa das empresas que 
vão ocupar esses distritos.

Bebidas Lácteas  
ou Alternativas
Para aplicação em:
•	Lácteos,	soja	ou	alternativas	

ao	leite
•	Bebidas	proteicas	com	suco
•	Bebidas	nutricionais
•	Condições	especiais	de	pH

Lácteos
Para aplicação em:
•	Iogurtes	 

(substituição	à	gelatina)
•	Cremes
•	Sobremesas
•	Queijos
•	Sorvetes
•	Substituição	de	

gorduras	e	guar

A	linha	de	hidrocolóides	de	origem	natural	 
CP	Kelco	oferece	uma	ampla	variedade	de	soluções	
em	reologia	que	conferem	superior	suspensão,	
estabilização,	formação	de	filme	e	atributos	sensoriais	
diferenciados	a	inúmeros	produtos	alimentícios	e	
bebidas.		Venha	conhecer	nossas	novidades.

www.cpkelco.com

CP Kelco Brasil  |  Rua Teixeira Marques, 845 Caixa Postal 21
Chácara São José, Limeira  |  São Paulo, Brasil  |  CEP: 13485-135
Tel: +55 19 3404 4600  |  Fax: +55 19 3451 1948

KELCOGEL®  |  GENU®  |  GENULACTA®

KELTROL®  |  CEKOL®  |  SIMPLESSE®  |  SLENDID®
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CARGILL INVESTE EM AMPLIAÇÃO 
DE FÁBRICAS NO BRASIL 

VOLUME DE EXPORTAÇÃO DE CARNE 
BOVINA CRESCEU EM FEVEREIRO 

A divisão brasileira da Cargill vai investir 
aproximadamente US$ 140 milhões nos 
próximos dois anos para expandir fábricas 
de ingredientes para a indústria alimentícia. 
A unidade de amidos e adoçantes, que 
processa anualmente 1 milhão de toneladas 
de milho, pretende aumentar o portfólio 
de produtos mais elaborados, de olho em 
um mercado consumidor exigente. Segundo 
a Cargill, a indústria tem necessidade de 
produtos com características diferentes, e 

O mês de fevereiro marcou um cresci-
mento no ritmo das exportações da carne 
bovina brasileira pelo mundo. Com um total 
de 140,5 mil toneladas de carne negociadas, 
os frigoríficos registraram um forte incre-
mento de 45,2% em volume de produtos 
negociados. Os bons resultados também 
foram identificados no faturamento das em-
presas, que cresceu 40,3%, ultrapassando a 
marca de US$ 613,4 milhões. Hong Kong foi 
o principal mercado para a carne brasileira 
no segundo mês de 2014, somando US$ 128 
milhões (31,7 mil toneladas exportadas), 
seguido da Rússia, que comprou 25,1 mil to-
neladas de produtos brasileiros, resultando 
em um faturamento de US$ 96,1 milhões. 
Em janeiro e fevereiro, o Brasil acumulou 
um crescimento de 22,5% em faturamento, 
subindo de US$ 954,3 milhões em 2013 para 
US$ 1,169 bilhão neste ano, e 26,9% em 

volume, ampliando as transações de 213,6 
mil para 271 mil toneladas. O destaque foi 
o forte crescimento nas exportações para 
Irã (802,3%), Egito (125,9%) e Hong Kong 
(17,4%). A carne in natura também continua 
sendo a categoria de produtos brasileiros 
mais desejada pelos importadores em todo 
mundo, atingindo um faturamento superior a 
US$ 960,7 milhões nos dois primeiros meses 
de 2014, equivalente a um crescimento de 
26,7% na comparação com o mesmo perío-
do do ano passado. Segundo a Associação 
Brasileira das Indústrias Exportadoras de 
Carnes (ABIEC), que reúne 25 empresas do 
setor no país, responsáveis por 95% da carne 
negociada para mercados internacionais, o 
mercado de carne bovina brasileiro iniciou 
2014 com o pé direito, mantendo um ritmo 
de crescimento sustentável. A ABIEC se diz 
satisfeita em constatar que sua estratégia de 

expansão de negócios vem sendo desenvol-
vida com sucesso, o que possibilitará bater a 
marca de US$ 8 bilhões até o final do ano. 
Segundo a associação, atualmente, o Brasil 
produz 10,2 milhões de toneladas de carne 
bovina, sendo que 19,5% são negociados 
para dezenas de países em todo o mundo, 
seguindo os mais rigorosos padrões de 
qualidade. Na última década, o país registrou 
crescimento de 288% no valor de suas ex-
portações, atingindo o recorde histórico de 
US$ 6,6 bilhões em faturamento em 2013 e 
consolidando a posição de maior exportador 
mundial de carne bovina.

MCASSAB COM NOVO LOGOTIPO
Uma história que começou há 85 anos. 

Um novo símbolo para representála. O 
Grupo MCassab revigora sua marca para 
reafirmar seu DNA e sua atitude. Essa 
elo comunica a diversidade que está na 
origem da empresa, característica que lhe 
dá força e flexibilidade para transformar 
oportunidades em negócios. Representa o 
comprometimento da empresa em relação 
a seus parceiros, clientes, fornecedores e 

colaboradores: um compromisso que se man
tém respaldado pela ética e pelo respeito. O 
empreendedorismo, a credibilidade e a compe
tência fazem parte da sua essência. São valores 
presentes em tudo que o Grupo MCassab faz.  
A MCassab chegará aos 100 anos com solidez 
e excelência, de forma sustentada e com uma 
equipe que trabalha alegre, focada e alinhada 
com o futuro. Ideias e sonhos os estimulam. 
Realizálos é sua prioridade. 

isso demanda tecnologia. Para a empresa, 
hoje o iogurte tem que ter baixa gordura, 
tem que ter textura, não pode ter sabor 
de açúcar acentuado, tem que ter baixa 
caloria... A Cargill aponta os segmentos 
de alimentação infantil, sorvetes e bebidas 
esportivas como os mais promissores. Pais 
que exigem alimentos cada vez mais segu-
ros e nutritivos, consumidores em busca 
de sabores mais sofisticados e um maior 
número de praticantes de esportes devem 

favorecer os negócios no setor de amidos e 
adoçantes de alto valor agregado. A Cargill 
vai investir cerca de US$ 40 milhões em sua 
unidade de Uberlândia, MG, para a expansão 
de 40% da produção de maltodextrina, um 
derivado do milho usado, por exemplo, em 
alimentos infantis e isotônicos (bebidas para 
esportistas). A fábrica em Minas Gerais vai 
receber também investimentos de mais de 
US$ 75 milhões para elevar a produção de 
ácido cítrico, amidos modificados e ração 
animal. Uma outra fábrica, em Castro, PR, 
ficará com cerca de US$ 25 milhões, para 
criar uma nova linha de amido modificado 
industrial, vendido à indústria de papel.



PURATOS LANÇA CREME VEGETAL 
TOTALMENTE NEUTRO 

Mais um produto integrante do portfólio 
da Puratos, o Cuisipak, é um creme vegetal to
talmente neutro, pronto para o uso culinário, 
livre de ingredientes artificiais, como aromas 
e corantes, livre de açúcar, e que se assemelha 
em sabor, textura e aplicação ao creme de 
leite fresco. De aplicação homogênea, lisa 
e bem espessa, o Cuisipak é o substituto 
ideal e saudável para o creme de leite fresco, 
mantendo a cremosidade do tradicional, 
principalmente em pratos quentes. Após o 
preparo, os pratos podem ser congelados e 
reaquecidos sem perda de sabor e textura 
Diferente de produtos similares disponíveis 
no mercado, o Cuisipak tem maior porcen
tagem de leite em sua formulação, não tem 
gorduras trans e nem colesterol (importantes 
condições para o consumidor moderno que 
procura saudabilidade nos alimentos), o que 
o torna excelente para dietas sem gorduras 
animais e um apelo saudável para o food servi-
ce. O Creme culinário Cuisipak é ideal para o 
preparo de molhos salgados, molho branco e 
molhos à base de carnes; patês diversos; sopas; 
quiche; strogonoffe e outras receitas salgadas; 
assim como para trufas. Pode ser aromatizado 
e saborizado, proporciona alto rendimento, 

menor evaporação, é resistente ao calor e 
a produtos ácidos e alcoólicos quando em 
contato (mesmo a elevadas temperaturas), e 
oferece viscosidade consistente aliada à fluidez 
necessária às receitas. Outra ponto importante 
para os profissionais do setor é a embalagem 
diferenciada. O Cuisipak é envasado em em
balagens “longa vida” (UHT) que trazem maior 
segurança alimentar, com 1 litro ou 10 litros, 
e validade de 6 meses, o que constitui uma de 
suas principais vantagens frente aos cremes 
pasteurizados de origem animal. 

granotec.com.br | 41 3077 7722

A GENTE TEM 
INCONTÁVEIS 

INGREDIENTES PARA 
NUTRIÇÃO E 

BIOTECNOLOGIA.

TETRA PAK APRESENTA 
NOVO PROCESSO DE 
PASTEURIZAÇÃO DE SUCOS 

A Tetra Pak®, líder mundial em soluções 
para processamento e envase de alimentos, 
apresentou um novo processo de pasteu
rização de suco que economiza até 20% no 
consumo de energia, gerando redução de 
custos e maior benefício ambiental para as 
indústrias. O novo processo, recomendado 
para bebidas de alta acidez, é mais eficiente 
por reduzir a temperatura da segunda eta
pa do processo de pasteurização de 95°C 
para 80°C, sem comprometer a qualidade 
do suco produzido. A pasteurização do 
suco acontece normalmente em duas 
etapas. A primeira pasteurização acontece 
imediatamente após a extração do suco, 
o que desativa as enzimas e elimina os 
microorganismos. Antes do envase, outra 
pasteurização é realizada para eliminar 

os microorganismos que podem ter se 
desenvolvido durante o período de ar
mazenamento. Este segundo processo é 
geralmente realizado a uma temperatura 
de 95°C, durante 15 segundos. Com a nova 
tecnologia desenvolvida pela Tetra Pak®, a 
temperatura do processo é reduzida para 
80ºC, em sucos com um nível de pH igual 
ou inferior a 4,2. De acordo com a em
presa, este novo desenvolvimento reduz o 
consumo de energia e, portanto, ajuda as 
indústrias de bebidas a melhorarem seus 
resultados em um mercado cada vez mais 
competitivo. Diversos testes mostram que 
o novo processo não tem impacto sobre a 
qualidade do suco produzido, seja em ter
mos de sabor, nutrição, estabilidade durante 
o armazenamento ou a aparência visual. 
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BRF AVALIA VENDER PARTE DA ÁREA DE LÁCTEOS 
A indústria de alimentos BRF procura 

parceiros para a sua divisão de lácteos e 
avalia também a venda parcial do negócio. 
O objetivo da empresa é focar o segmen-
to de margens mais altas, como queijos e 
refrigerados, e sair do leite longa vida. A 
empresa, que é dona das marcas Sadia e 
Perdigão, informou que estuda alternati-
vas estratégicas para a divisão de lácteos, 
inclusive a formação de parcerias ou a alie-
nação parcial de tais ativos a terceiros. No 
mercado de leite e derivados, a BRF detém 
as marcas Batavo e Elegê. A Batavo, que 

recebeu os principais investimentos nessa 
área, deve ser mantida. Já a marca Elegê, 
que é forte no Sul do país e muito ligada 
ao negócio de longa vida, pode ser vendida. 
Ainda não há expectativas de valores nem 
decisão tomada, mas a tendência é que a 
empresa venda o segmento de leite longa 
vida e continue com derivados. Além de 
apresentar demanda crescente no Brasil, 
produtos como queijos e iogurtes têm 
sinergia com outros alimentos refrigerados 
comercializados pela empresa. Diferente-
mente do mercado de processados, no 

de lácteos, a BRF tem um longo caminho 
para chegar perto da líder Nestlé, e uma 
parceria seria o caminho mais rápido. Caso 
opte pela venda do negócio de leite longa 
vida, a tarefa não será fácil. Não há muitas 
empresas interessadas nesse mercado, 
devido à sua baixa rentabilidade. Sob o 
comando do empresário Abílio Diniz, a BRF 
está focando seus esforços em incrementar 
suas margens de lucro e já vinha reduzindo 
a participação do leite longa vida na receita. 
Em novembro, vendeu as operações em 
carne bovina para o frigorífico Minerva.

TETRA PAK® ADQUIRE EMPRESA DE PROCESSAMENTO 
A Tetra Pak®, líder mundial em soluções 

para processamento e envase de alimentos, 
anunciou a aquisição da empresa suíça 
Miteco, líder em soluções de processa-
mento de refrigerantes, sucos de frutas e 
alimentos líquidos, principalmente bebidas 
carbonatadas. Fundada em 1982, com 

foco na inovação contínua de dissoluções 
e misturas para a produção de bebidas, a 
Miteco é uma empresa privada com 70 fun-
cionários em plantas na Suíça, Itália, Reino 
Unido e na América do Sul. De acordo com 
a Tetra Pak®, a aquisição irá posicionar a 
empresa como líder mundial em soluções 

de produção de bebidas carbonatadas, com 
um portfólio de produtos incomparável, 
apoiado por um forte suporte técnico e 
ampla presença geográfica. O acordo per-
mite que a Miteco amplie seu alcance global 
através dos canais de vendas da Tetra Pak®, 
em mais de 170 países ao redor do mundo. 

YAKULT GANHA PRÊMIO LÍDERES DE VENDAS 
A 15ª edição do prêmio Líderes de 

Vendas, da Associação Brasileira de Super-
mercados (ABRAS), confirmou a liderança 
da Yakult no segmento nacional de leite 
fermentado. Esta é a quarta vez consecutiva 
que a multinacional japonesa lidera a pesquisa, 
concorrendo com todas as marcas do setor. 
O levantamento é realizado com exclusivi-
dade pela Nielsen para a revista SuperHiper/
Abras, baseado na venda consumada - relativa 
a 52 semanas compreendidas entre os dias 
08/10/2012 e 06/10/2013 - em lojas com cinco 
ou mais check-outs, que respondem a mais de 
70% da receita do setor. O estudo analisa 
sete cestas de consumo, compostas por 220 
categorias de produtos de alto giro: alimen-
tos/ refrigerados/ bebidas/ higiene e beleza/ 
limpeza/ bazar/eletroeletrônicos, elencadas 
de acordo com as vendas por faturamento 
nas lojas de autosserviço. O levantamento 
envolve todas as empresas cujas marcas 
são comercializadas nos supermercados 
auditados pela Nielsen (que equivalem a um 
universo de 70% do que é comercializado em 
valor), em suas respectivas categorias. 

A Yakult é a primeira empresa a intro-
duzir o conceito de alimento com probióti-
co no Brasil - com o leite fermentado à base 
de Lactobacillus casei Shirota, lançado em 
1968 no país. A Yakult mantém duas fábri-
cas de produtos alimentícios no Brasil. Em 
São Bernardo do Campo, no ABC paulista, 
são produzidos o HiLine e o Taffma n-E, 
produtos com nutrientes especialmente 
combinados e direcionados ao público 
feminino e masculino, respectivamente, e 
a sobremesa láctea fermentada Sofyl, com 
o probiótico Yakult. Em Lorena, a Yakult 
fabrica o leite fermentado nas versões tra-
dicional e Yakult 40, além do suco de maçã, 
do alimento com extrato de soja Tonyu e 
a bebida láctea Yodel. A Yakult possui 30 
fábricas em 14 países e mantém cerca de 47 
mil comerciantes autônomas (conhecidas 
como Yakult Ladies no exterior) no Japão 
e 33 mil em 11 outros países. No Brasil, 
são 6,5 mil comerciantes autônomas. A 
fábrica de Lorena produz uma média de 
2,1 milhões de frascos de leite fermentado 
Yakult por dia.
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NOVO GUIA ALIMENTAR PARA A 
POPULAÇÃO BRASILEIRA 

O novo Guia Alimentar da População 
Brasileira, elaborado pelo Ministério da 
Saúde, pretende orientar os brasileiros 
sobre os cuidados com a saúde e como 
manter uma alimentação saudável e balan
ceada. A recomendação principal é o con
sumo de alimentos frescos, de procedência  
conhecida e a adoção de uma dieta basea
da, sobretudo, em alimentos frescos, ou in 
natura, como carnes, verduras, legumes e 
frutas. O manual também recomenda que 
as pessoas optem por refeições caseiras 
e evitem a alimentação em redes de fast 

food. Segundo o Ministério da Saúde, o 
guia é uma fonte segura para orientar os 
brasileiros para uma alimentação saudável, 
com base em evidências científicas e com 
recomendações debatidas com diferentes 
especialistas e setores da sociedade, e 
tem como intenção, promover a saúde da 
população e contribuir para a prevenção 
de doenças, como a obesidade, diabetes 
e outras doenças crônicas relacionadas à 
alimentação. O novo guia orienta a desfrutar 
a alimentação, evitando assistir televisão, 
falar ao celular, ficar em frente ao compu

tador ou executar atividades profissionais 
durante as refeições. Outro destaque vai 
para o preparo da própria refeição, sempre 
que possível. O guia também recomenda 
utilizar com moderação óleos, gorduras, sal 
e açúcar. Produtos industrializados devem 
dar lugar aos alimentos in natura, sobretu
do porque os produtos processados têm 
adição de grandes quantidades de sal ou 
açúcar, além de outros produtos químicos 
para conservar e dar sabor. O manual foi 
elaborado com o apoio do Núcleo de 
Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e 
Saúde da Universidade de São Paulo (USP) 
e da Organização PanAmericana de Saúde 
(Opas), ligada à Organização Mundial de 
Saúde (OMS). 

UNION BEVERAGE LANÇA PRIMEIRO 
“RECOVERY DRINK” NO BRASIL 

A Union Beverage (UBEV) acaba de 
lançar o primeiro recovery drink, o After.
Segundo a empresa, tratase de uma bebida 
que tem a função de ser um “reorganizador 
funcional”. Com sete extratos naturais, o 
After é capaz de acabar com os sintomas 
da má digestão e da ressaca, garante a 
empresa por meio de um comunicado. 
Considerado um polivitamínico por conter 
as vitaminas A, B, C e E, e um isotônico 

pela propriedade de repor sais mineiras, a 
bebida também é um estimulante energéti
co à base de ervas naturais, que contribui 
ainda para a hidratação pósatividade física. 
Um dos extratos vegetais do composto é 
a erva mais famosa do Brasil, o chá verde. 
Dentre as diversas ações no organismo, 
tem efeito antioxidante por combater os 
radicais livres que favorecem o envelhe
cimento das células, e é desintoxicante.
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AURORA INAUGURA SEU CENTRO 
DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPECÓ

Para aperfeiçoar seu sistema logístico 
de atendimento da clientela do Sul do 
Brasil, a Coopercentral Aurora Alimentos 
inaugurou, em Chapecó, o seu Centro de 
Distribuição Sul. O novo estabelecimento 
permitirá a redução de custos logísticos 
no atendimento às unidades comercias e 
aos distribuidores localizados em Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, sendo 
que a produção estocada será destinada 
totalmente para o mercado interno. O 
CD Sul ocupa uma terreno de 8.220 m² e 
localiza-se no quilômetro 07 do acesso de 
Chapecó a BR 282, bairro Trevo. O con-
junto tem área total construída de 3.200 
m² e pátio de estacionamento e manobra 

de caminhões com 2.953 m². Compõe-se 
de completa estrutura para que os funcio-
nários tenham um ambiente agradável e 
os produtos armazenados mantenham sua 
reconhecida qualidade. A capacidade total 
de armazenagem é de 3.081 toneladas, 
sendo 2.025 toneladas de armazenagem de 
congelados, 684 toneladas de armazenagem 
de resfriados e 372 toneladas de armaze-
nagem à seco. As obras iniciaram em 2011 
e concluídas nesta semana. A estrutura de 
armazenagem à frio emprega instalações e 
equipamentos de última geração. Inclui uma 
antecâmara com área de 520 m² contendo 
seis evaporadores e mais três câmaras 
especializadas: a câmara de resfriados, a 

câmara de seco e a câmara de congelados. 
As outras estruturas do CD Sul incluem, 
ainda, sala de baterias e manutenção, 
vestiário masculino e feminino, banheiros 
social, masculino, feminino, áreas social, 
administrativa, guarita, subestação, sala de 
máquinas, sala para tanque de amônia, sala 
de apoio antecâmara e sala de esquenta. 
Entre as empresas do segmento de carnes, 
a Coopercentral Aurora Alimentos é a 
terceira marca mais referenciada em todo o 
Brasil. Possui 21.000 colaboradores. Abate 
700.000 aves por dia, mas deve chegar a 1 
milhão de aves/dia em 2014. Abate 14.500 
suínos/dia, processa 1,6 milhão de litros/dia 
de leite. Tem mais de 100.000 clientes em 
todo o Brasil e exporta para 60 países. Suas 
ações sociais/assistenciais atingiram 130.000 
pessoas em 2012. Nesse ano, sua receita 
operacional bruta ultrapassará R$ 5 bilhões.

BUNGE REVITALIZA EMBALAGENS 
DOS ÓLEOS SOYA E SALADA 

O óleo de soja Soya e a linha Salada 
de óleos especiais, canola, milho e girassol, 
da Bunge Brasil, estão de cara nova. Os 
produtos já podem ser encontrados em 
novas embalagens nos principais pontos de 
venda de todo o Brasil. Segundo a Bunge, 
a categoria de óleos é estratégica para a 
empresa. Em 2013, de acordo com dados 
da Nielsen, a Bunge ganhou market share 
com  óleo Soya, superando 28%. Já na linha 
Salada, saltou de 27,8% para 29,5%. Por 
isso, a Bunge investe constantemente em 
inovações. A revitalização das embalagens 
do óleo Soya e da linha Salada é parte 
desse processo, cujo foco é ampliar, cada 
vez mais, a preferência do consumidor. No 
óleo Soya, a mudança reserva surpresas 
para os consumidores, que poderão co-
lecionar dicas especiais de culinária. São 
12 rótulos diferentes que contam, por 
exemplo, como preparar frituras sem res-
pingos, como evitar que o óleo escureça 
ou, ainda, como preparar alimentos fritos 
ou empanados mais sequinhos e crocantes. 
Além das dicas, a nova embalagem deixa 
mais claro quais são os benefícios nutri-

cionais do produto, como ômega 3, 6 e 
vitamina E.  Outra mudança importante 
foi a inclusão de informações sobre como 
realizar a reciclagem do óleo, uma atitude 
sustentável e consciente, incentivada pelo 
programa Soya Recicla. Para a linha Salada 
de óleos especiais, canola, milho e girassol, 
a revitalização também foi desenvolvida 
para facilitar o reconhecimento dos ti-
pos de óleos e sementes nos pontos de 
venda. As novas embalagens reforçam a 
cor e destacam as sementes - cada óleo 
ganha cor própria e ícone exclusivo para 
ampliar a compreensão dos benefícios de 
cada produto no momento da compra: 
ômegas 3 e 9 são destaques para o óleo 
de canola Salada; vitamina E, um antioxi-
dante natural que auxilia no combate ao 
envelhecimento celular é o foco do óleo de 
girassol Salada; e ômega 6, aliado daqueles 
que buscam qualidade de vida, é o princi-
pal benefício do óleo de milho Salada. Os 
rótulos de todos os óleos especiais Salada 
trazem ainda sugestões de harmonização 
com grelhados, doces, refogados, entre 
outros pratos, de acordo com cada um 

das sementes.
Líder de mercado,  Soya está presente 

nos lares de milhares de brasileiros há 
mais de 30 anos. Hoje, possui em seu 
portfólio produtos como maionese, óleos 
e margarinas. No recente estudo global 
Brand Footprint®, da Kantar Worldpanel, 
a marca está entre as 10 no ranking Brand 
Footprint® Brasil. Escolhida cerca de 189 
milhões de vezes pelos consumidores 
brasileiros em 2012, foi a terceira de ali-
mentos mais bem colocada no ranking. O 
estudo foi feito com base em informações 
reais de compra, originadas do Painel 
nacional de Consumidores continuo da 
Kantar Worldpanel Brasil, considerando 
o setor de Alimentos, Bebidas, Higiene, 
Beleza e Limpeza Caseira.

Já a marca Salada sempre se reinven-
tou, adaptando-se às mudanças de merca-
do e às preocupações do consumidor com 
sabor e saúde. Pioneira no Brasil com óleos 
vegetais, A “Família Salada” conta hoje com 
óleos especiais de canola, milho e girassol, 
óleo composto e maionese. Os produtos 
Salada surpreendem na qualidade das 
matérias-primas, no sabor incomparável 
e na preocupação com o bem-estar das 
pessoas. Mais do que um alimento, é a vida 
com todo sabor.
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ROUSSELOT APRESENTA NOVOS DADOS 
CIENTÍFICOS DOS PEPTÍDEOS DE COLÁGENO 
PEPTAN® E DA LINHA SYNERGY SYSTEMS 

A Rousselot® destaca os benefícios 
específicos do Peptan para a saúde, 
cientificamente comprovados e divulga o 
mais recente estudo clínico, confirmando 
a eficácia dos ingredientes. Este tema é 
de grande interesse para as indústrias de 
alimentos, principalmente no Brasil, onde 
o mercado de produtos para saúde e 
bemestar mais que dobrou nos últimos 
seis anos, saltando de US$ 33,8 milhões 
em 2007 para US$ 70,4 milhões em 2013. 
Os peptídeos de colágeno Peptan são 
ingredientes bioativos, de fácil digestão 
e também são fontes seguras e naturais 
de proteína. Produzidos no Brasil e na 
França, em instalações certificadas de úl
tima geração da Rousselot, os peptídeos 
de colágeno Peptan oferecem benefícios 
biofuncionais jamais encontrados em 
outras fontes de proteína. Uma série de 
estudos tem demonstrado a capacidade 
dos peptídeos de colágeno Peptan em 
oferecer benefícios para a saúde das arti

culações, beleza da pele e nutrição esportiva. 
Além de auxiliar na saúde das articulações, 
diversos estudos científicos comprovam 
que a ingestão regular de Peptan reforça o 
colágeno na pele e combate o aparecimento 
de rugas e linhas de expressão. O Peptan, 
proteína pura e de fácil digestão, promove 
a saciedade, auxiliando no controle de peso 
e também atua na regeneração muscular, 
contribuindo para recuperação dos músculos 
após a prática de exercícios físicos. A Rousse
lot dispõe de duas versões de seus peptídeos 
de colágeno Peptan: HD (alta densidade) e o 
de rápida solubilidade LD (baixa densidade). 
Além dos peptídeos de colágeno Peptan, 
a Rousselot apresenta sua inovadora linha  
Synergy Systems. Cada um dos Synergy  
Systems oferece uma combinação de gelati
nas ou de uma gelatina específica associada 
a outro ingrediente, como a pectina, a fim de 
reforçar de forma sinérgica sua funcionalida
de geral e oferecer soluções únicas para os 
desafios de formulações comuns. Estas mis

turas cuidadosamente selecionadas e de 
fácil utilização, oferecem uma variedade 
de funcionalidades, podendo aprimorar, 
por exemplo, a textura, o sabor ou a 
estabilidade, permitindo o desenvolvi
mento de produtos com mais benefícios 
práticos e nutricionais, além de um forte 
apelo ao consumidor.

A Rousselot é líder mundial na pro
dução de gelatinas e de peptídeos de 
colágeno para aplicações em indústrias 
de alimentos, farmacêuticas e técnicas. O 
Grupo 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 integran
te da Darling Ingredients International.

OMS QUER DIMINUIR A INGESTÃO DE AÇÚCAR
A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recomenda que o açúcar represente até 10% 
do valor total de energia, o que totaliza 12 
colheres de chá por dia. Mas o projeto de 
orientações que acaba de publicar diz que 
reduzir a quantidade pela metade pode trazer 
benefícios adicionais à saúde. As diretrizes 
serão discutidas por especialistas antes que 
uma versão final seja divulgada. Segundo a 
OMS, as mudanças são incentivadas para 
evitar doenças como obesidade e cardíacas, 
principalmente por conta do açúcar escondido 
em alimentos processados e bebidas, como 
iogurtes, molhos, refrigerantes, sucos. Segundo 

a OMS, os fabricantes de 
alimentos e bebidas devem 
alterar drasticamente seus 
produtos. Um café com 
leite tem cinco colheres 
de açúcar, uma barra de 
chocolate apresenta seis 
ou sete e algumas refei
ções prontas têm mais de 
oito. A ideia é que crianças 
consumam menos de seis 
colheres e evitem latas de 
refrigerantes, que podem 
ter até sete.



TATE & LYLE RENOVA PARCERIA MUNDIAL COM A 
MCNEIL NUTRITIONALS 

A Tate & Lyle PLC acaba de anunciar 
a renovação da parceria de 30 anos 
do adoçante Sucralose com a McNeil 
Nutritionals, LLC, que detém a marca 
de adoçantes de mesa Splenda® em todo 
o mundo. O objetivo da renovação é 
o crescimento do mercado global de 
sucralose e da marca Splenda®, uma evo
lução natural da parceria de longo prazo 
que promoveu o sucesso da marca. Em 
2014, a Tate & Lyle assumiu a fabricação 
de sucralose da McNeil Nutritionals e a 
responsabilidade pelas vendas do ingre
diente na indústria de alimentos e bebidas 
em todo o mundo, enquanto a McNeil 
Nutritionals, LLC, reteve a propriedade 
da marca Splenda® e os negócios em 
serviços de alimentos e no varejo. As 
duas empresas manterão uma parceria na 
promoção e desenvolvimento contínuo 
da marca Splenda® e da sucralose, além de 
iniciativas de proteção do ingrediente e da 
marca. A parceria continuará a somar os 
esforços das duas empresas para garantir 
o crescimento contínuo da sucralose 
Splenda® e da marca Splenda® em todo 
o mundo. A sucralose foi descoberta em 
1976, por pesquisadores da Tate & Lyle e 
do Queen Elizabeth’s College, da Universi
dade de Londres. Os primeiros acordos 
entre a Tate & Lyle e a Johnson & Johnson 
surgiram em 1980, sendo que as licenças 
de patentes criavam territórios geográ
ficos exclusivos para as duas empresas   
para a Johnson & Johnson, a América 
do Norte (exceto Canadá), América do 
Sul, Caribe e Oriente Médio; para a Tate 
& Lyle, a Europa, o Canadá, a África e a 
Ásia. A primeira aprovação concedida à 
sucralose ocorreu em 1991, no Canadá, 
e a aprovação de sucralose pelo FDA, nos 
Estados Unidos, em 1998. No ano 2000, 
a unidade McIntosh da McNeil foi a pri

meira fábrica a produzir sucralose. Em 2001, 
foi anunciada a Global Sucralose Alliance, 
fornecendo o realinhamento das atividades da 
Tate & Lyle e da McNeil relativas à sucralose. 
Mediante os acordos realinhados, a Tate & 
Lyle atuava como intermediária exclusiva para 
as vendas de ingredientes de sucralose em 
certos mercados chave; a McNeil comercializa 
exclusivamente produtos de mesa da marca 
Splenda® . Em 2003, a sucralose foi aprovada 
pela UE. Outros acordos de realinhamento 
relativos à sucralose com a Tate & Lyle, foram 
feitos em 2004, tornandoa a única fabri
cante e responsável pelas vendas mundiais 
de ingredientes de sucralose Splenda® para 
fabricantes de alimentos e bebidas; a McNeil 
se tornou a responsável mundial pelas vendas 
da marca Splenda® no varejo e no ramo de 
serviços de alimentos. Como parte do rea
linhamento, a Tate & Lyle adquiriu a unidade de 
fabricação de sucralose e ativos de negócios 
de outros ingredientes por £ 71 milhões. O 
realinhamento abrangia acordos pelos quais 
as empresas participariam do sucesso uma 
da outra. No caso da Tate & Lyle, ela deveria 
compensações a prazo à McNeil nos primei
ros cinco anos, dependendo das vendas de 
ingredientes de sucralose da Tate & Lyle. A 
Tate & Lyle, por sua vez, receberia pagamentos 
da McNeil com base nas vendas de produtos 
de mesa com sucralose a partir de 10 anos 
da data da conclusão da transação. A quantia 
agregada que a Tate & Lyle pagou à McNeil 
pelos cinco anos chegou a £ 37 milhões. 
Presumindo o recebimento do pagamento 
de £ 7 milhões antecipado em relação ao ano 
que terminaria em 31 de março de 2014, o 
pagamento final, o agregado dos pagamentos 
recebidos da McNeil chegará a £ 75 milhões. 

Em 2014, as duas empresas anunciam uma 
nova parceria Splenda®.

A Tate & Lyle é fornecedora global 
de ingredientes e soluções para a indús
tria de alimentação e bebidas, operando 
mais de 30 unidades de produção por 
todo o mundo.  Possui duas unidades de 
negócios globais: Ingredientes Alimen
tares Especiais e Ingredientes a Granel, 
apoiada pelo grupo de Desenvolvimento 
Comercial e Inovação. A estratégia do 
Grupo é tornarse o maior fornecedor 
mundial de ingredientes alimentícios 
especiais por meio de um foco disci
plinado no crescimento e direcionando 
os ingredientes a granel para geração 
sustentada de caixa para alimentar 
esse crescimento. Os Ingredientes 
Alimentares Especiais da Tate & Lyle 
compreendem texturizantes, compostos 
de amidos e estabilizantes; edulcorantes, 
que abrangem adoçantes nutritivos e 
uma gama de edulcorantes não calóricos, 
como sucralose Splenda®; produtos de 
saúde e bem estar, que abrange fibras 
especiais e ingrediente para redução 
de sal. Além disso, a empresa oferece 
uma ampla variedade de soluções de 
ingredientes combinados.

Os Ingredientes a Granel da Tate & 
Lyle consistem em edulcorantes, amidos 
industriais e produtos para fermentação 
(principalmente acidulantes). Os produtos 
de milho de ambas as divisões são prin
cipalmente vendidos como alimentação 
animal. No ano, até 31 de março de 2013, 
as vendas da Tate & Lyle somaram £ 3,3 
bilhões. Splenda® é marca comercial da 
McNeil Nutritionals, LLC.

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.
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KERRY CONCLUI AQUISIÇÃO DA 
WYNNSTARR FLAVORS 

O Grupo Kerry anunciou a aquisição 
da Wynnstarr Flavors. Conhecida por 
suas criações culinárias conduzidas por 
chefs gourmet, a Wynnstarr Flavors é 
líder no desenvolvimento de aromas sal
gados e de outros produtos para algumas 
das maiores e mais reconhecidas empre
sas de food service do mundo. A Wynns
tarr Flavours emprega 121 pessoas entre 
R&D, marketing, vendas e administração, 
localizadas em Congers, Nova York, além 
de produção e qualidade, baseadas em 

Louisville, Kentucky. A Kerry e a Wynnstarr 
compartilham o espírito empreendedor, a 
paixão pelo universo dos alimentos e o di
recionamento de oferecer uma experiência 
sensorial diferenciada e autêntica para os 
consumidores em todo o mundo. A Kerry 
mantém a liderança no mercado de salgados, 
lácteos, doces, bebidas e na plataforma de sis
temas funcionais. A aquisição da Wynnstarr, 
combinada à recentes aquisições da Kerry, 
como a Cargill Flavor Systems e FlavourCraft, 
e as anteriores Agilex, Manheimer, Flavurence 

e Vittaflavor, reforça a posição da Kerry 
como uma das cinco maiores empresas 
de aromas para alimentos e bebidas 
globalmente. Essa aquisição alavanca a 
plataforma de aromas salgados da Kerry 
e reitera o compromisso em fornecer o 
mais amplo portfólio global de sistemas 
e soluções inovadoras de aromas para 
responder às constantes mudanças nos 
hábitos de consumo. 

AURORA AMPLIA PRESENÇA NO MERCADO MUNDIAL 
Em um dos melhores resultados de 

seus 45 anos, a Cooperativa Central Aurora 
Alimentos obteve, em 2013, uma receita ope
racional bruta de 5 bilhões e 711 milhões de 
reais, com 23,6% de crescimento em relação 
ao ano anterior. No conjunto empresarial, o 
negócio “suínos” representa 49% da receita 
bruta da Cooperativa Central, o negócio 
“aves” 33%, o negócio “lácteos” 12% e os 
demais setores (massas, bovinos, rações, 
etc.) 6%. Essa estratificação está expressa 
na receita bruta por segmento de negócio: 
suínos 2 bilhões 818 milhões; aves 1 bilhão 
907 milhões; lácteos 653 milhões; bovinos 60 
milhões; massas 62 milhões e outros itens 
209 milhões de reais. As vendas no mercado 
interno somaram 4 bilhões e 655 milhões e 
representaram 81,52% das receitas totais. 
Contribuíram para esse resultado as vendas 
de carnes suínas com 42,85% (2 bilhões 447 
milhões), carnes de aves com 20,0% (1 bilhão 
142 milhões) e derivados lácteos com 11,44% 
(653 milhões de reais), além de rações para 
aves, suínos e bovinos, reprodutores, massas, 
pintos, ovos e matrizes. As vendas no mer
cado externo representaram 1 bilhão e 55 
milhões ou 18,63% da receita bruta, tendo 

sua maior expressão nas carnes de aves 
(com 762,4 milhões de reais) e nas carnes 
suínas (com 300,3 milhões de reais). O de
sempenho da Aurora no comércio exterior 
evoluiu fortemente  em 2012 contribuía em 
15,77% no faturamento global e em 2013 
passou a 18,63%. O volume exportado em 
2013 cresceu 34,8% para 196.272 toneladas 
e as divisas obtidas no exterior aumentaram 
46,7% para 1 bilhão e 63 milhões de reais. 
Os principais destinos foram Ásia (absorveu 
27% das exportações), Japão (15%), África 
(12%), Europa (11%) e Oriente Médio (10%), 
seguindose Ucrânia (6%), Rússia (5%), Eurásia 
e Cingapura, ambos com 3%. No total, mais de 
60 países compram produtos da Aurora. As 
seis plantas industriais de processamento de 
suínos abateram 3,6 milhões de cabeças em 
2013. A produção in natura atingiu 316.745 
toneladas e a industrialização de carnes 
suínas fechou em 294.915 toneladas, entre 
empanados, defumados, linha festa, fatiados, 
hambúrgueres, linguiças, salsichas, mortade
las, presuntaria, etc. Esses volumes refletem 
estabilidade e repetem, praticamente, o 
mesmo nível de produção de 2012. Na área 
da avicultura de corte, entretanto, o salto 

foi excepcional: nas sete indústrias avícolas 
o abate de frangos cresceu 23% finalizando 
o ano com 187 milhões de cabeças. Esse 
aumento decorreu da operacionalização total 
do Frigorífico Aurora Guatambu (antigo Bon
dio), adquirido em 2012 e do arrendamento 
do Frigorífico Aurora Xaxim (pertencente 
a massa falida da Chapecó Alimentos) em 
2013. Essa matériaprima protéica permitiu 
ampliar em 33,2% a produção in natura de 
carne de aves, que atingiu 398.754 toneladas 
e em 4% a industrialização, que chegou a 
52.474 toneladas. No segmento de lácteos, a 
Coopercentral Aurora recebeu 474 milhões 
de litros de leite das cooperativas filiadas, em 
2013, volume 6,9% superior ao ano anterior. 
Com esse insumo foi possível aumentar em 
24,3% a industrialização. Foram produzidas 
170.866 toneladas de nove linhas de indus
trializados, quais sejam, bebidas lácteas, leites 
UHT, leite em pó, creme de leite, iogurtes, 
queijos em barra, queijos fatiados, requeijão 
e soro em pó. A Aurora também registrou 
crescimento no mercado de massas e pratos 
prontos: ampliou em 15,3% a produção de 
lasanhas, pizzas, pão de queijo, sanduíches e 
pratos prontos, totalizando 6.165 toneladas. 


