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jk SucRAlOSEjk SucRAlOSE

AMPLIA CAPACIDADE 
DE PRODUÇÃO

A JK Sucralose Inc., maior fabricante de 
sucralose da China e a segunda maior do 

mundo, obteve, em 22 de outubro de 2010, 
do Governo Popular Municipal de Yancheng, 
da província de Jiangsu, aprovação para o 
seu projeto de expansão, tornando-se a única 
empresa fabricante de sucralose a obter apro-
vação do governo para expansão da capacida-
de de produção prevista de 4.000 toneladas.

A JK Sucralose não poupa esforços para 
criar soluções para a saúde humana, bem 
como demonstra sua própria responsabili-
dade social com relação ao meio ambiente, 
bem estar social, etc., alcançando, assim, o 
crescimento sustentável da empresa.

A JK Sucralose é a única empresa chine-
sa que aderiu voluntariamente e venceu os 
Estados Unidos na pesquisa ITC-337 sobre di-
reitos de propriedade intelectual. A empresa 
apresentou rápido crescimento, tornando-se 
a maior fabricante de sucralose da China e 
ocupando a segunda posição como maior fa-
bricante mundial de sucralose, em um curto 
período de tempo. O sucesso da JK permitiu 
romper o monopólio dos mercados interna-
cionais, dominado pelos países ocidentais, 
por disputas de propriedade intelectual. O 
conceito de "ação preventiva como inves-
timento e ação corretiva como despesa", é 
aplicado como base de gestão corporativa e 
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estratégia de desenvolvimento de mercado. A 
implementação dessa estratégia possibilita à 
JK ganhar o enorme mercado global.

A sucralose é a última geração mundial 
de adoçante, com excelente sabor, segurança 
confiável, e grande estabilidade térmica; não 
apresenta cheiro anormal, é zero caloria, e 
comprovadamente segura para diabetes. A 
sucralose é 600 vezes mais doce do que a 
sacarose. A sucralose é considerada por várias 
empresas como o adoçante preferido para 
melhorar as receitas e para o desenvolvimen-
to de novos produtos. Atualmente, o mercado 
mundial de adoçantes de alta intensidade é 
de US$ 1,3 bilhões, sendo que a sucralose 
ocupa 25% do consumo total, com uma rápida 
tendência de crescimento. 

Os produtos desenvolvidos pela JK Sucra-
lose tem sido utilizados em alimentos, bebi-
das, cuidados de saúde, medicina, e no uso 
diário de produtos químicos nos mercados 
globais. A empresa planeja investir RMB1.2 
bilhões para completar o seu plano de ex-
pansão de longo prazo com capacidade de 
produção de 4.000 toneladas para atender o 
crescimento do mercado global de sucralose. 
A JK Sucralose está localizada em Yancheng 
City, província de Jiangsu, tendo departamen-
to de marketing e vendas em Pequim, bem 
como filiais de vendas diretas nos Estados 
Unidos, Europa, Japão e Índia.

A JK Sucralose possui propriedade inte-
lectual independente, tendo oito patentes de 
processamento na China e quatro patentes 
de processamento nos Estados Unidos, bem 
como seis patentes registradas na China e 
duas patentes nos Estados Unidos. A JK Su-
cralose é certificada com BPF, HACCP, ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS18000, EP2368 e 
Sedex, bem como possui as certificações in-
ternacionais Badatz KOSHER, MUI HALAL, 
além do certificado de terceiros RQA. A quali-
dade dos produtos JK atende completamente 
aos padrões nacionais e muitos padrões inter-
nacionais, como FCCVI, USP32, 2008/60/CE 
e Standard Japão, sendo também aprovada 
como fornecedor qualificado por muitas em-
presas multinacionais de alimentos.

A JK Sucralose investe continuamente 
em pesquisa científica e em desenvolvimento 
de mercado para ampliar o desenvolvimento 
de tecnologia e expandir a comercialização, 
construindo um mundo de doçura para os 
consumidores. Assim, busca eliminar os pro-
dutos não saudáveis  do mercado, fornecendo 
adoçantes seguros e saudáveis   aos consumi-
dores mundiais.


