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CONFIABILIDADE NO 
FORNECIMENTO DE 
PROTEÍNA DE SOJA 

A Shandong Wonderful Industrial Group é uma das 
principais fabricantes e exportadoras de proteínas de soja 
não-OGM da China, tendo mais de dez anos de experiência 
na produção e na realização de pesquisas com proteína de 
soja. Os principais produtos disponibilizados pela empresa 
incluem proteína isolada de soja, proteína de soja concen-
trada, proteína texturizada de soja, farinha de soja, flocos 
de soja de baixa e alta temperatura, flocos de gérmen de 
soja, isoflavonas de soja, entre outros. A capacidade anual 
de produção de proteína de soja isolada, soja e farinha 
de soja concentrada da Shandong Wonderful é de mais 
de 50.000 MTS. A empresa exporta proteína de soja para 
mais de 40 países e regiões. Suas fábricas são certificadas 
pela ISO 9001:2000, HACCP, Kosher, Halal e IP (SGS). A 
fim de garantir um produto não-OGM, a Shandong Won-

derful supervisiona o material desde as sementes de soja, 
plantas de soja, safra de soja, entrega e flocos de soja, até 
os produtos finais. No mercado chinês, sua participação 
tem crescido de forma contínua, com mais clientes e uma 
imagem de marca cada vez mais consolidada. Por ter suas 
instalações fabris localizadas nas proximidades do porto 
de Qingdao, a Shandong Wonderful conseguiu cortar de 
forma substancial seus custos de produção, podendo assim 
oferecer no mercado mundial produtos de alta qualidade 
por um baixo preço. O mais recente produto desenvolvido 
pela Shandong Wonderful são as isoflavonas de soja, cujas 
pesquisas realizadas pela empresa em diversas áreas da 
saúde, tem demonstrado que o consumo de isoflavonas 
pode desempenhar um papel importante na redução do 
risco de doenças. Entre os potenciais benefícios de saúde 
atribuídos às isoflavonas destacam-se o alívio dos sintomas 
da menopausa, redução do risco de doenças cardíacas, pro-
teção contra doenças da 
próstata, melhora da saúde 
óssea, e redução do risco 
de câncer.

GALLO INVESTE PARA OCUPAR O TERCEIRO  
LUGAR NO MERCADO MUNDIAL DE AZEITES

A empresa Gallo, dona do azeite de mesmo nome, 
está investindo R$ 12 milhões para divulgar uma nova 
apresentação do produto, que é fabricado e envasado em 
Portugal. O azeite agora conta com uma nova embalagem 
mais escura e de vidro, que impede a oxidação do produto 
quando exposto ao sol. O Brasil representa 40% das vendas 
da Gallo, que faturou mais de € 120 milhões no mundo em 
2010. Já Portugal responde por 30% do faturamento da 
marca, presente em 47 países. O crescimento no Brasil é 
fundamental para que a multinacional portuguesa saia do 
quinto para o terceiro lugar no ranking mundial dos azeites 
até 2013. Segundo dados da Nielsen, o mercado de azeite 

movimentou R$ 830 milhões no país em 2010, com aumen-
to de 12,5% das vendas em volume e 5% em valor. Além da 
preocupação com o bem estar, o azeite é rico em ácidos 
graxos, que ajudam a manter a saúde do coração. As vendas 
da categoria foram puxadas pelo câmbio favorável, já que a 
grande maioria dos azeites é importada. O Brasil está longe 
de ser um dos maiores consumidores de azeite do mundo. 
O consumo per capita nacional está em 250 miligramas de 
azeite por ano. Em Portugal e na Espanha, são sete e 11 quilos 
ao ano, respectivamente. Na Itália, são 14 quilos ao ano e, 
na Grécia, 21 quilos. Até os americanos consomem mais do 
que os brasileiros, um quilo ao ano por pessoa.

TÉCNICAS DO SABOR
Com o objetivo de difundir as múltiplas possibilidades 

de uso da linha Selecta de coberturas de chocolate, a Duas 
Rodas Industrial promove uma série de cursos pelo país, 
ensinando ao público as aplicações de suas coberturas de 
chocolate em doces e sorvetes.  Ao todo serão mais de 100 
cursos realizados até o mês de novembro, proporcionando 
aos profissionais da culinária e amantes dos chocolates em 
geral, a oportunidade de conferir de perto as técnicas de 
preparo de muitas das receitas publicadas em seu website 
“Amo Fazer Chocolate”. Comercializadas em barras de 
01 kg ou 2,3 kg, as coberturas estão divididas nas linhas 
Supreme e Confeiteiro, nos sabores chocolate ao leite, 
chocolate branco, chocolate meio amargo e chocolate 
amargo, e foram formulados para atender ao segmento 
de foodservice. O conhecimento das técnicas de como 
derreter, banhar, moldar e desenformar as coberturas se 
aplica ao uso culinário e decorativo do cho-
colate nas mais diversas receitas. Assim, os 
cursos, que possuem em média três horas 
de duração, buscam mostrar de maneira 
prática como utilizar as coberturas Selecta 
para criar doces elaborados, como bombons 

cremosos, brownies, fondue de chocolate e trufas de café. 
Informações sobre os cursos podem ser obtidas no site 
www.amofazerchocolate.com.br 

Criada em 1925 por imigrantes alemães, a Duas Rodas 
Industrial é hoje a maior empresa de aromas do Brasil. Com 

sede em Jaraguá do Sul, SC, e outras quatro 
unidades produtivas na América do Sul, a 
empresa atende a mais de 10 mil clientes 
em 25 países, oferecendo um extenso mix 
de ingredientes e soluções para a formulação 
de diversos gêneros de alimentos e bebidas.

Mercado,
Empresas&Cia.
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PURATOS INAUGURA 
NOVA LINHA DE 
PRODUÇÃO 

Com investimentos da ordem de R$ 10 
milhões no Brasil neste ano, fundamental-
mente em novas tecnologias de produção 
de alimentos, a Puratos do Brasil inaugurou 
uma moderna linha vertical, automatizada, 
destinada à produção de misturas para pani-
ficação e confeitaria, tais como a Tegral Soft´r 
Panetone, e a Tegral Pão Macio, similar às 
existentes nos exigentes mercados europeus 
e norte-americanos.  A substituição da antiga 
linha por um sistema operacional mais mo-
derno eleva a produção para 20 mil tonela-
das/ano e proporciona à Puratos o aumento 
de produtividade necessário para atender 
o crescimento da demanda de ingredientes e produtos 
inovadores.  A decisão, após análise de viabilidade de várias 
opções, apontou para uma tecnologia importada, com os 
mais modernos recursos disponíveis no mercado mundial 
que permitem garantir a qualidade e a produtividade exigi-
das pelos padrões da Puratos, além de atender efetivamente 
todos os aspectos relativos à segurança e preservação am-
biental.  A nova linha de produtos em pó traz também um 
reforço ao foco na sustentabilidade, que a Puratos imprime 
em todo esse projeto de ampliação, a 
partir de um maior controle sobre os 
processos de produção e de limpeza, 
reduzindo o consumo de energia e 
água. Os nutricionistas e engenheiros 
de alimentos da Puratos desenvolvem 
produtos nutricionalmente equilibra-

dos, que não só incorporam a redução dos níveis de sal, 
açúcar e gordura, mas também fornecem ingredientes que 
proporcionam benefícios de saúde específica (fibras, vita-
minas, etc.), sem nunca comprometer o sabor. No passado, 
alimentos saudáveis apresentavam, muitas vezes, um sabor 
desagradável e isso resultou no direcionamento de muitos 
consumidores para produtos nada saudáveis, porém mais 
saborosos. Assim, a Puratos colocou o desafio de desen-
volver produtos que não só contribuam para um estilo 

de vida saudável, mas que realmente 
tenham um sabor muito agradável. Por 
isso, os novos itens passam por uma 
intensa avaliação sensorial, primeiro 
com um time treinado e depois com 
consumidores, resultando no sabor 
ideal para o paladar brasileiro.

CAMIL ADQUIRE MARCA COQUEIRO 
A Camil Alimentos anunciou a compra da Coqueiro, até 

então de propriedade da PepsiCo. Estão incluídas na negociação 
a marca e as duas fábricas da Coqueiro em São Gonçalo, RJ, e 
Itajaí, SC, e a incorporação dos seus cerca de 1.500 funcioná-
rios.  A Coqueiro, marca brasileira que era a única operação de 
pescados que a PepsiCo mantinha globalmente, está presente 
em 200 mil pontos de venda no Brasil e é Top of Mind em seu 
segmento, aliando a tradição de marca no segmento de pescados 
com o reconhecimento dos consumidores e clientes. A Camil 
Alimentos, que atua no segmento de pescados através das mar-
cas  Alcyon e Pescador, amplia sua presença neste segmento e 
consolida-se como uma empresa de alimentos.  A aquisição da 
Coqueiro pela Camil Alimentos mostra que a empresa busca 
a diversificação da sua atuação para além do arroz com feijão. 
Atualmente, o segmento de grãos representa 80% dos negócios 
da empresa e, com esta negociação, o segmento de pescados 
deverá representar, num prazo de cinco anos, 30% dos negócios 
da empresa. O crescimento através de aquisições estratégicas 
tem permitido a internacionalização da empresa e, como con-
sequência, a ampliação em sua participação de mercado nos 
países da América Latina. As recentes aquisições no Uruguai, 
Chile e Peru permitiram à Camil ampliar a sua base exportadora 
e, atualmente, a empresa comercializa seus produtos em mais 
de 60 países. Já o lançamento de produtos tem o objetivo de 
agregar valor ao portfólio da Camil e diversificar a sua atuação 

para além do arroz e feijão, como foi o caso da linha de produtos 
prontos, lançada no primeiro semestre de 2009, e a ampliação 
desta mesma linha em 2010, além da introdução de produtos 
de nicho, como a linha premium. A consolidação das filiais no 
país, somente nos últimos dois anos, cinco foram abertas em 
todo o Brasil, também tem se mostrado de alta eficácia para o 
crescimento orgânico da empresa.

Fundada em 1963 como Cooperativa Agrícola Mista Itaquien-
se Ltda. (Camil) na cidade de Itaqui, RS, na região de fronteira com 
a Argentina, a Camil iniciou suas operações com um armazém 
de 2.700 m2 comercializando arroz em sacos e outros cereais. 
Nos anos 80, tornou-se líder de mercado em São Paulo, com a 
filosofia de buscar sempre a eficiência logística e comercial em 
suas operações.  A partir de 1996, tornou-se uma Sociedade 
Anônima e, após várias aquisições, incluindo as instalações indus-
triais de Recife, PE, e Camaquã, RS, respectivamente, em 2001 e 
2002, consolidou-se como a maior empresa de arroz do Brasil. 

Com faturamento estimado para 2011 de R$ 1,8 bilhão, 
a Camil ocupa atualmente a liderança nacional e em todo 
mercado latino americano, no beneficiamento, distribuição e 
comercialização de arroz e feijão, com 23 unidades produti-
vas na América Latina. A Camil tem uma capacidade total de 
produção de 2,1 milhões de toneladas de arroz e 140 mil to-
neladas de feijão, mais de três mil funcionários, e comercializa 
seus produtos em mais de 60 países.
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AJINOMOTO APRESENTA  
RECEITAS COM REDUÇÃO DE SÓDIO 

A Ajinomoto apresenta uma série de receitas com teor de sódio reduzido, 
utilizando o produto Aji-No-Moto®.  Isso é possível porque Aji-No-Moto® possui 
apenas 1/3 da quantidade de sódio em sua composição, quando comparado ao sal 
de cozinha, ou seja, é um aliado para quem busca a redução de sódio em sua ali-
mentação.  As 10 primeiras receitas divulgadas já são tradicionais no cardápio diário 
dos brasileiros, e graças à utilização de uma menor quantidade de sal de cozinha e à 
adição de Aji-No-Moto®, proporcionam ao consumidor no mínino 25% de redução 
no teor de sódio por porção. Todas as receitas foram adaptadas e testadas pela 
equipe de nutricionistas do marketing culinário da empresa. As profissionais estu-
daram os hábitos alimentares diários dos brasileiros e buscaram trabalhar pratos 
do dia-a-dia, que fossem nutritivos e saborosos.  A lista dos pratos que utilizam 
Aji-No-Moto® e proporcionam a redução de sódio incluem arroz, talharim ao 
sugo, sopa de mandioquinha, feijão, filés acebolados, escondidinho de carne moída, 
legumes sautée, torta de legumes, coxinha de frango, e picadinho.

As receitas podem ser encontradas no link www.aji-no-moto.com.br/sodioreduzido. 

PURAC APRESENTA NOVA  
SOLUÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DE 
ALIMENTOS REFRIGERADOS

A Purac lança o PuraQSafe RS39, um novo produto para preservação de 
alimentos refrigerados. O PuraQSafe RS39 é projetado para controlar a Lis-
teria monocytogenes e tem uma ótima combinação com alimentos levemente 
acidificados, tais como saladas prontas, molhos e salmoras. Com 80 anos de 
experiência, a Purac é especialista na área de ácidos orgânicos e microbio-
logia alimentar. Usando esse conhecimento extenso, a Purac desenvolveu o  
PuraQSafe RS39, uma barreira de segurança robusta para produtos alimen-
tícios refrigerados. Vários estudos têm mostrado que o PuraQSafe RS39 
controla totalmente o patógeno de origem alimentar, a Listeria, bem como 
microorganismos de deterioração, tais como bactérias láticas e leveduras. Os 
resultados desses estudos têm contribuído para o modelo perfeito de simula-
ção da Purac, o Listeria Control Model, o qual vem sendo utilizado em várias 
aplicações. Segundo a Purac, durante anos, formuladores de produtos de todo 
o mundo têm usado o seu Modelo de Controle de Listeria para assegurar 
que seus produtos cumpram as normas mais recentes em segurança alimen-
tar. Combinando os produtos do portfólio PuraQ, como o novo PuraQSafe 
RS39, com os seus modelos de previsão e sua extensa pesquisa de aplicação, 
a Purac fornece uma base sólida para encurtar o tempo de desenvolvimento 
e criação de produtos mais seguros. 

A Purac é líder mundial na preservação natural de alimentos e a maior 
produtora de ácido láctico, derivados e lactídeos. Possui 80 anos de expe- 
riência no desenvolvimento, fabricação e comercialização 
desses produtos em uma ampla variedade de indústrias. 
A Purac opera suas plantas de produção nos Estados 
Unidos, Holanda, Espanha, Brasil e Tailândia e comercia-
liza seus produtos através de uma rede mundial de es-
critórios de vendas e distribuidores.  A PuraQSafe RS39 
está localizada na Holanda e é parte do Grupo CSM. 

BIORIGIN APRESENTA 
INGREDIENTES 
SUSTENTÁVEIS PARA 
REDUÇAO DE SÓDIO 

Durante sua participação na Food Ingredients Europa, 
que será realizada de 29 de novembro a 01 de dezembro, 
em Paris, França, a Biorigin apresentará soluções susten-
táveis em ingredientes naturais para redução de sal e 
realce de sabor. Nas sessões de degustação, os visitantes 
poderão comprovar os benefícios das linhas Bionis e 
Bioenhance agindo sinergicamente e promovendo 70% 
de redução de sódio, em snacks, e 40% em caldos.  A 
linha Bionis de extratos de levedura proporciona mais 
corpo, mouthfeel e umami, enquanto a linha Bioenhance 
de realçadores naturais de sabor cria e harmoniza o sabor, 
aumentando a percepção de salgado, mas sem a adição de 
sal. Para aplicações em carnes, a Biorigin irá apresentar 
seu novo ingrediente: Biotaste Meat que proporciona um 
leve sabor de carne com nota tostada e permite mais de 
30% de redução de sódio.  A linha Biotaste também inclui 

realçadores de sabor bife, frango e tostado.
A Biorigin também tem em seu portfólio a nova 

linha de ingredientes para panificação e sabor Biogard. 
Todos os produtos da Biorigin são naturais, clean label, 
GMO‐free e livre de alergênicos. São certificados ISO 
9001 e 22000, HACCP, Kosher e Halal e têm total  
rastreabilidade.

A Biorigin é uma empresa brasileira presente em 
mais de 30 países.  A estrutura da empresa é totalmente 
dedicada no desenvolvimento de soluções inovadoras 
através de processos biotecnológicos.  A Biorigin é parte 
da Zilor, a primeira empresa do setor sucroenergético 
a ter um projeto utilizando o Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo, previsto no Protocolo de Kyoto. Ao 
produzir energia elétrica a partir da biomassa, a Zilor 
gera créditos de carbono e contribui para a redução de 
gases de efeito estufa.  A Zilor também investe em pro-
gramas de conservação, restauração e reflorestamento.
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BERACA TRAZ PARA O 
BRASIL  AS OLEORESINAS 

A Beraca, empresa genuinamente brasileira, com mais 
de 50 anos de atuação, em parceria exclusiva com a alemã 
Henry Lamotte, traz para o Brasil as oleoresinas, matérias- 
primas criteriosamente selecionadas e processadas com 
tecnologia, utilizadas pela indústria alimentícia como co-
rantes e aromatizantes em especiarias e condimentos. A 
novidade segue a tendência do mercado de alimentação, que 
passa a valorizar a saudabilidade, tema que define a busca 
por produtos alimentícios cada vez mais saudáveis e natu-
rais, além de possibilitar a utilização de produtos extraídos 
de fontes in natura. Novidade no Brasil, as oleoresinas, além 
de serem matérias-primas de origem natural, reduzem os 
custos no produto final, pois são altamente concentradas, 
diminuindo as despesas com frete, manuseio e armazena-
mento. Além disso, são padronizadas em relação à cor e 
aroma e dispersáveis em água e/ou óleo. As oleoresinas 
disponibilizadas pela Beraca para o mercado nacional inclui 
a páprica, líquido oleoso extraído da pele do pimentão-doce 
vermelho que possui alto poder corante e pode ser aplicado 
em pratos congelados, produtos de panificação, molhos para 
saladas, sopas, cereal matinal, margarinas, maionese, sobre-
mesas a base de ovos, açucares e xaropes, peixes e produtos 
relacionados; o capsicum, extraído da pimenta vermelha, o 
líquido oleoso pode ser utilizado como agente aromatizante 
natural, sendo usado no preparo de peixes, acarajés, carnes, 
conservas, molhos e geléias de pimenta e chocolates; o 
black pepper (pimenta do reino), líquido oleoso extraído 
da pimenta preta. É utilizado como agente aromatizante 
natural e pode ser aplicado em molhos, conservas, assados, 
tempero para carnes, patês, manteigas e curry; o nut meg 
(noz moscada), líquido oleoso extraído das sementes da 

noz moscada, utilizada como agente aromatizante natural 
e aplicado em pratos doces, bolos, biscoitos, tortas, pudins, 
donuts, waffles e bebidas com leite, bem como pode ser 
utilizado para realçar o sabor de carnes, frutos do mar, 
legumes, verduras, sopas e molhos; o celery (aipo), líquido 
oleoso extraído das sementes do aipo, utilizado como 
agente aromatizante natural e aplicado em sopas, cozidos, 
peixes, aves e assados em geral; e o ginger (gengibre), líquido 
oleoso extraído dos rizomas do gengibre, utilizado como 
agente aromatizante natural e aplicado em frutas, conservas, 
picles, caldas, bebidas em geral, carnes, sopas e molhos, bem 
como em pratos doces, tais como biscoitos, pudins, bolos, 
pães, massas doces, torradas, sorvetes e aperitivos. 

CHR. HANSEN APRESENTA 
NOVA LINHA DE CULTURAS

A Chr. Hansen apresenta uma nova linha de cul-
turas - Mild O, que oferece mais sabor e textura aos 
vários tipos de queijos gourmet e outros.  As principais 
aplicações das culturas ‘Mild O’ são os queijos macios 
(por exemplo, camembert e brie), os queijos brancos 
(feta e minas), os queijos quark (como os petit suisse), 
os queijos continentais específicos (prato, gouda, edam, 
etc.) e os de estilo gourmet, por exemplo, com misturas 
de leite de cabra, ovelha e vaca. As culturas Mild O são 
recomendadas para os produtores que querem otimizar 
o sabor suave de seus queijos e evitar o amargor.  Além 
disso, as novas misturas das culturas reduzem o processo 
de acidificação, o que remove os riscos de uma textura 
quebradiça ou dura dos queijos. Finalmente, as culturas 
são bastante sensíveis ao sal. Isso é uma vantagem para 
os produtores que querem evitar a acidificação posterior 
que geralmente causa um sabor excessivamente ácido 
nos queijos. Utilizando a cultura Mild O, os produtores 
podem simplesmente parar o processo de acidificação 
em pH alto e, portanto, evitar o excesso de acidez. As 
cepas das misturas das culturas Mild O foram cuidado-
samente selecionadas entre centenas de variedades por 
sua capacidade de remover o amargor dos queijos. O 
principal motivo de seu perfil de sabor suave é o alto 
conteúdo de cepas da subespécie cremoris nas misturas. 
Além disso, as culturas foram desenvolvidas para que cada 
uma delas tenha diferentes cepas nas misturas. Isso ofere-
ce a elas uma boa proteção contra ataques de fagos.  As 
culturas Mild O vêm em formato congelado e liofilizado.

Uma evolução 
no mercado de 

alimentos e nutracêuticos !

See
what’s
        t:

cniworld.com

Para saber mais, visite-
nos na FIE • Booth 3D33

bioserae.com
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BRF BRASIL FOODS ASSOCIA-SE A GRUPO ARGENTINO 
A BRF Brasil Foods, uma das maiores empresas alimentares 

do mundo, anunciou que se associou à Avex e, em conjunto 
com sócios argentinos, passa a controlar as empresas Flora 
Dánica, Flora San Luis e GB Dan, todas do Grupo Dánica, tra-
dicional no setor de alimentos argentino. Segundo a BRF Brasil 
Foods, a operação ainda prevê a incorporação das atividades da 
Sadia na Argentina. O comando das operações ficará a cargo 
de gestores argentinos. Somados, os investimentos nas duas 

aquisições representa um valor em torno de US$ 150 milhões 
de dólares. O plano de investimentos da BRF prevê ainda o 
aumento da capacidade de produção da Avex e da Dánica 
para ampliar a presença das marcas no mercado interno e 
incrementar o potencial de exportações. A Avex é uma das 
principais produtoras e exportadoras de frangos da Argentina 
e a Dánica opera no mercado de consumo de massas com 
linhas de produtos que incluem margarinas e molhos. 

CONSUMO DE LEITE 
DEVE CRESCER ATÉ 2020

O consumo de leite e seus derivados líquidos 
deve crescer 30% em todo o mundo até o ano 
de 2020. A informação é da quarta edição do 
estudo global Tetra Pak Dairy Index, que verifica 
as tendências do mercado de laticínios. Segundo 
a pesquisa, a demanda por esses produtos deverá 
crescer para cerca de 350 bilhões de litros nos 
próximos nove anos. O levantamento também 
aponta um aumento no consumo em todos os 
continentes na próxima década, especialmente 
em nações asiáticas, como Índia e China. A única 

região que não deve apresentar 
expansão significativa é a Europa 
Ocidental, que já possui o maior 
índice de consumo per capta de 
leite no mundo. Outra mudança 
que o mercado deve sofrer é a 
forma de comercialização dos 
laticínios líquidos. Em 2010, 51% 
do leite consumido por países em 
desenvolvimento foi comprado à 
granel e o estudo indica uma queda 
nesta forma de venda. Até 2014, a 
projeção é de que 55% do leite 
seja comercializado embalado e, 
para 2020, 70%.

CNI COLLOIDES, BIO SERAE LABORATOIRES E 
NUTRIPROCESS SE REAGRUPAM SOB UMA NOVA 
IDENTIDADE ÚNICA: NEXIRA

As empresas do grupo Iranex, CNI (Colloïdes Naturels 
International), Bio Serae Laboratoires e Nutriprocess são 
oficialmente Nexira, desde o último dia 7 de novembro. 
O grupo familiar fundado em 1895 é o líder mundial em 
goma acácia (também conhecida como goma arábica) e 
é um dos líderes mundiais em ingredientes naturais e 
de ativos nutracêuticos de origem vegetal destinados às 
indústrias alimentícias, de nutrição e de saúde. A Nexira 
nasceu da fusão da CNI (Colloïdes Naturels Internatio-
nal), Bio Serae Laboratoires e Nutriprocess e é composta 
atualmente de três divisões - Alimentos, Saúde e Tecno-
logia - que oferecem desde conhecimento especializado 
global de fornecimento de matérias-primas e tecnologias 
de processamento próprias à suporte técnico em for-
mulações. Esta reorganização significa uma nova era de 
crescimento e desenvolvimento com grandes expectativas 
de expansão e sucesso global. Desta forma, a gama de 
produtos Nexira evolui para além de seu produto prin-
cipal, a goma acácia, da qual o grupo é o líder mundial. A 
Nexira oferece inúmeros ingredientes e extratos naturais, 
incluindo emulsificantes, agentes texturizantes e ativos 
para controle de peso, antioxidantes, ingredientes para 
melhor funcionamento das articulações e alívio do stress. 
A Nexira contabiliza mais de € 83 milhões em faturamen-
to, 90% dos quais vem de exportações (o grupo recebeu 
o prêmio “top exportador” da França em 2007 - prêmio 
concedido por Christine Lagarde, ex-ministra da Econo-
mia francesa) e visa um faturamento de € 120 milhões 
em 2015. A Nexira está presente em cinco continentes, 
em mais de 80 países via 10 filiais de distribuição e oito 

plantas de produção. O grande crescimento do grupo se 
apóia em uma estratégia forte de investimentos dedicados 
à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias inova-
doras usadas para produzir novos ingredientes naturais. 
Para melhor responder à demanda mundial, a Nexira 
investirá € 5 milhões até 2012 para aumentar a capacidade 
de produção de suas instalações em Rouen e Serqueux, 
na França. A Nexira está também se preparando para 
investir entre 5 e 7 milhões de Euros em uma unidade 
de produção na Índia e reforçará sua presença na África 
com uma nova planta em Gana. Além disso, a empresa irá 
também atingir suas ambições adquirindo uma unidade na 
América do Norte em 2012 e outra na Europa até 2013. 
Com esta nova capacidade de produção e investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento, a Nexira tem o objetivo 
de lançar dois novos produtos por ano e de responder 
às necessidades de crescimento do mercado global de 
ingredientes 100% naturais. A evolução de sucesso da 
Nexira está baseada num forte compromisso de continuar 
alavancando o conhecimento especializado global, dos re-
cursos auto-sustentáveis à manufatura e comercialização 
de nosso amplo leque de ingredientes naturais. Além disso, 
mais do que nunca, a Nexira assegurará a proteção e o 
desenvolvimento sustentável de recursos naturais que 
são a essência da estratégia do grupo (como exemplo, a 
parceria da Nexira com a ONG SOS Saara). 

A Murta surgiu há 40 anos e se tornou líder por 

produzir e fornecer CMC de altíssima qualidade 

a grandes empresas ao redor do mundo. 

Mas sabemos que o nome que construímos 

é fruto da nossa ambição por inovar sempre.

Murta
Tradição de evoluir com o mundo.

Murta e você: juntos, preparados para o futuro.

www.murtaespecialidades.com.br
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C O N C E N T R A D O  D E  P R O T E Í N A  D E  S O R O  D E  L E I T E  M I C R O PA R T I C U L A D A

SIMPLESSE ®

O Caminho para Produtos Saudáveis

...faça  tudo isso e muito mais com o SIMPLESSE da CP Kelco.

CP Kelco Brazil S/A
Rua Teixeira Marques, 845
13485-127 - Limeira, SP 

Tel: 19 3404 4600

www.cpkelco.com

E se...você pudesse criar bebidas DELICIOSAS e SEM os impactos negativos da gordura?

VOGLER DESENVOLVE 
PROTÓTIPOS COM 
INGREDIENTES ESPECIAIS 

Buscando antecipar os anseios e oferecer um conceito 
ao mercado, a área de Pesquisa & Desenvolvimento da 
Vogler procura identificar parceiros que ofereçam ingre-
dientes, que aplicados em matrizes alimentares, consigam 
atender a essas necessidades de forma prática e benéfica.  
A Vogler Ingredients apresentou significativo crescimento 
em sua linha de ingredientes naturais durante o primeiro se-
mestre, destacando-se o edulcorante natural estévia da SGF, 
adoçante que substitui o açúcar, que não contém calorias e 
tem sabor agradável. Com a estévia, a Vogler desenvolveu 
formulações de adoçantes pó e líquido, cookie integral, bolo 
e bebidas gaseificadas, proporcionando opções de consumo 
de alimentos adoçados naturalmente com redução total e 
parcial de açúcar, com redução de calorias, mas sem alterar 
o sabor. E, ainda na linha de produtos saudáveis, a empresa 
parceira Centroflora disponibiliza extratos e polpas de fru-
tas e vegetais, que possuem ativos naturalmente presentes, 
como vitamina C, antioxidantes, energéticos e funcionais.  
Conhecidos como shots ou mono doses de saúde, bebida 
de pequeno volume com 50ml, foram formulados para 
serem consumidos de forma conveniente. Esses produtos 
atendem as exigências de nutrição, saúde e propriedades 
funcionais, além de trazer benefícios à saúde. No segmento 
de fibras solúveis naturais, a Vogler dá destaque a goma acá-
cia e a fibra de milho Promitor, que apresentam excelente 
estabilidade ao calor.  A alta solubilidade das fibras permite 
a aplicação em diversos produtos sem alteração de sabor, 
textura, aparência e, portanto, são praticamente imper- 
ceptíveis em bebidas e podem ser chamadas de fibras 
invisíveis. Podem ser aplicadas em água, sucos e shots sem 
alteração de características sensoriais, 
ajudando a aumentar o aporte de fibra 
alimentar de forma agradável, sendo 
essenciais para manter uma boa saúde 
digestiva, devido ao seu efeito prebiótico, 
melhorando a flora bacteriana. Seguindo 

a linha de produtos 
naturais, o lança-
mento da parceria 
com a INGREnat 
é o extrato de Ro-
semary (alecrim), 
um antioxidante 
natural, especial-
mente indicado 
para  ap l i cação 
em produtos que 
contenham óleo e 
estejam sujeitos à 

oxidação e alteração de sabor. Podendo ser aplicado em 
carnes, leites, molhos, pet food, cosméticos e produtos 
com alta concentração de gordura, o extrato de Rosemary 
também é uma opção para aumentar o shelf life, mantendo 
as características sensoriais. No primeiro semestre a Vogler 
também concentrou esforços para atender a indústria 
de laticínios. Sistemas para conferir textura e corpo em 
produtos lácteos foram desenvolvidos pela equipe de 
P&D. Nesses ingredientes, foram combinados sistemas à 
base de carragena (Gelymar), pectina (Silvateam), amidos 
(Tate & Lyle) e que são denominados Innostab’s, misturas 
de ingredientes destinados a conferir textura, estabilidade 
e prevenir a sinérese, desenvolvidos para aplicação em 

achocolatados, creme de leite, queijo 
Petit Suisse, Iogurte e bebidas lácteas 
fermentadas. A Vogler disponibiliza 
formulações nas versões regulares e 
com redução total e parcial de açúcar 
nos ingredientes desenvolvidos.

M. DIAS BRANCO CRESCE NO SETOR DE MASSAS E FARINHAS 
Líder nacional na fabricação e venda de biscoitos e massas 

alimentícias, a indústria de alimentos M. Dias Branco, de Eusébio, 
CE, também atua na moagem de trigo, refino de óleo, gorduras, 
margarinas e cremes vegetais. Com mais de sete décadas de 
existência, a empresa é proprietária das marcas Adria, Basilar, 
Isabela, Zabet, Vitarella, Richester, Fortaleza e Pilar, e conta 
com 12 unidades industriais no Ceará, Rio Grande do Norte, 
Bahia, Paraíba, Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul. 
O principal segmento do grupo é o de biscoitos, responsável 
por metade do faturamento da empresa, mas farinha e massas 
vêm ganhando terreno. No setor de massas, a empresa detém 
a liderança, com 24,3% do market share nacional, de acordo a 

A.C. Nielsen. No mercado de farinhas no Nordeste, a par-
ticipação é de 17%. O grupo é líder nacional em biscoitos, 
também com participação de 24,3%. A M. Dias Branco é um 
dos maiores grupos do mundo em produção de massas, com 
1,6% do market share global, mesmo com exportações pouco 
significativas. O foco da empresa é o mercado interno, com 
grande potencial de crescimento. Em 2009, o grupo ocupava o 
sexto lugar na produção mundial de massas. Em 2011, passou 
à quarta colocação. A receita líquida, em 2010, foi de R$ 2,44 
bilhões, um acréscimo de 4,1% em relação a 2009. Mesmo 
com a liderança garantida, o grupo não pára de investir e o 
maior desafio do M. Dias Branco é manter a rentabilidade. 

CRESCEM VENDAS GLOBAIS DA NESTLÉ 
A Nestlé elevou sua projeção para o ano depois de divul-

gar um aumento de vendas de 7,3% em moeda local durante 
os primeiros nove meses de 2011.  As vendas até o fim de 
setembro totalizaram US$ 67,297 bilhões. Para o ano como 
um todo, a despeito das pressões de custo dos insumos, a 
Nestlé espera um desempenho ligeiramente acima da nossa 
faixa de 5% a 6% de crescimento orgânico de longo prazo. O 
desempenho da Nestlé foi puxado pelo aumento de volume, 

que a empresa chama de crescimento real interno, de 4,1% no 
período, e pelo aumento de preços, que adicionou 3,2%. Todas 
as regiões registraram aumentos de vendas em moeda local, li-
deradas pelos mercados emergentes na Ásia, Oceania e África, 
com expansão de 11,7%. Nas Américas, porém, o crescimento 
das vendas continuou no mesmo nível do primeiro semestre, 
em 5,6%, enquanto o crescimento europeu desacelerou de 
4,1% para 3,8% nos primeiros nove meses do ano. 

MERCADO MERCADO
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GIVAUDAN AMPLIA 
SEU PROGRAMA 
TASTESOLUTIONS™ 
SWEETNESS        

A Givaudan tem ampliado seu programa TasteSolutions™ 
Health & Wellness, aumentando seus investimentos e recur-
sos em tecnologias que possam ajudar as empresas a reduzir 
o teor de açúcar em seus produtos. A empresa continua 
a expandir seu programa de Descobrimento (Discovery) 
com o objetivo de encontrar e desenvolver novos ingre-
dientes naturais de fontes botânicas e/ou biotecnológicas. 
A Givaudan também dispõe de várias moléculas sintéticas 
em projetos de desenvolvimento e conta com status GRAS 
(Generally Recognized as Safe) para um novo modificador de 
dulçor que está sendo incorporado ao seu atual conjunto 
de ingredientes, com o objetivo de criar soluções inova-
doras em redução de açúcar. Estas iniciativas respondem à 
crescente demanda por alimentos percebidos como mais 
saudáveis, mas que não tenham seus perfis sensoriais com-
prometidos. Os consumidores desejam o perfil de dulçor 
do açúcar mesmo em produtos de baixa ou zero caloria. 
O investimento em tecnologia de aromas tem permitido 
à Givaudan desenvolver seu programa TasteSolutions™. A 
empresa oferece perfis sensorialmente equilibrados para 
produtos de baixa ou zero caloria que são natural ou arti-
ficialmente adoçados, trabalhando com potencializadores 
de dulçor, ao mesmo tempo, que mascara as off-notes (notas 
indesejadas) e melhora o perfil sensorial, de modo a au-
mentar a aceitação por parte dos consumidores. Para os 
consumidores que preferem ingredientes naturais, o desafio 

de mascarar as off-notes do extrato de Stevia (Reb-A) pode 
ser trabalhado da mesma forma. Além disso, a Givaudan 
desenvolveu uma profunda compreensão sensorial dos 
adoçantes de alta intensidade, normalmente utilizados para 
substituir o açúcar. Internacionalmente, a empresa utiliza 
painéis com provadores treinados e, comprovadamente, 
sensíveis aos edulcorantes de alta intensidade, inclusive 
Reb-A, sucralose e todos os mais importantes edulcorantes 
que contribuem para o entendimento da percepção dos 
consumidores. Os painéis sensoriais também ajudam a 
Givaudan a validar a eficácia dos ingredientes e dos aromas 
que utiliza. A partir desse trabalho, a Givaudan desenvol-
veu sua própria linguagem sensorial, Sense It™ Sweet, que 
abrange odor, sabor e mouthfeel. Sense It™ Sweet descreve 
os diferentes sabores que caracterizam os edulcorantes 
nas diferentes aplicações da indústria de alimentos. Com 
a combinação da criação de aromas, tecnologia de aplica-
ções e recursos científicos, a Givaudan criou soluções para 
aplicações em produtos com teor de açúcar reduzido em 
vários seguimentos, como bebidas, bebidas lácteas, iogurtes, 
sorvetes, cereais e produtos para panificação. 

A Givaudan Aromas é um importante parceiro para as 
principais empresas de alimentos e bebidas do mundo. A 
empresa combina sua experiência global em entendimento 
e análise sensorial com inovação alinhada às expectativas 
do consumidor. Por isso, a Givaudan consegue atender a 
seus clientes com aplicações únicas e exclusivas que abrem 
novas oportunidades no mercado. A Givaudan trabalha com 
empresas de alimentos no desenvolvimento dos aromas 
de produtos líderes de mercado nos cinco continentes.

KRAFT FOODS REDUZ O TEOR DE SÓDIO EM SEUS 
PRODUTOS NA AMÉRICA LATINA 

A Kraft Foods na América Latina anunciou planos de 
completar a redução do teor de sódio em seu portfólio de 
queijos e biscoitos doces e salgados em uma média de 10% 
nos próximos dois anos. A empresa, que já havia começado 
a trabalhar nessa questão desde 2009, espera alcançar esse 
objetivo até o fim de 2013. Isso se aplicará a produtos como 
Oreo, Chips Ahoy!, Ritz, Cheez Whiz, Singles e Philadelphia, 
além de marcas locais como Club Social e Trakinas. A redu-
ção de sódio não é algo novo para a Kraft Foods. Em 2010, 
a empresa já havia anunciado também uma redução média 
de 10%, até 2012, em marcas comercializadas nos Estados 
Unidos e Canadá. Alguns produtos disponíveis no mercado 
latino americano já apresentam teores de sódio reduzido. 
No Brasil, Club Social sabor queijo e cebola têm 34% me-
nos sódio, assim como Club Social sabor queijo, tomate e 

manjericão, com uma diminuição de 22%.
A Kraft Foods Brasil, subsidiária da Kraft Foods Global 

Brands, LLC, é a maior indústria de alimentos nos Estados 
Unidos e a segunda maior no mundo. Possui seis fábricas 
em operação no Brasil, nos Estados de São Paulo, Paraná 
e Pernambuco. O portfólio da empresa conta com marcas 
consagradas como os chocolates Lacta, os biscoitos Club 
Social e Trakinas, os refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as 
sobremesas e o fermento em pó Royal, a linha de chás Royal 
Blend e o cream cheese Philadelphia. Desde fevereiro de 2010, 
a Kraft Foods Global, LLC. adquiriu o controle acionário da 
Cadbury PLC, empresa líder nos mercados de gomas e balas, 
com marcas tradicionais no mercado brasileiro como Trident, 
Chiclets, Bubbaloo e Halls. Tang, Trident e Philadelphia estão 
entre as 12 marcas globais com receitas cima de US$ 1 bilhão.


