
Introdução
O Grupo Fufeng nasceu da Shang-

dong Junan County Distillery, fundada 
em 1942, a qual foi a primeira em-
presa a se estabelecer no município 
de Junan, no Sul da província de 
Shandong. Até 1949, já tinha estabe-
lecido filiais em Juxian, Yishui, Xinpu, 
Xuzhou, etc. 

Em 1985, Mr. Li Xuechun tornou- 
se diretor da Junan County Distil-
lery, proporcionando às empresas 
fortalecimento da gestão, melhoria 
da qualidade do produto, e melhoria 
da produção e gestão; com essas 
implantações, a empresa alcançou, 
gradualmente, uma posição de des-
taque no mercado.

InícIo - desenvolvImento 
de uma base de 
crescImento (1999)

Na década de 1990, a Shandong 
Junan County Distillery passou por uma 
fase de competição mais acirrada no 
mercado, no qual existia enorme capa-
cidade excedente de produção. Os riscos 
econômicos passaram a ser enormes. 
Após uma análise crítica e científica da 
situação da indústria, a empresa decidiu 
desistir do negócio de álcool e solven-
tes para procurar um novo mercado de 
desenvolvimento. 

A partir de meados da década de 
1990, ingressou na produção de gluta-
mato monossódico (MSG), produto que 

apresentava bom retorno econômico. 
Animado por esse início promissor, criou 
confiança e decidiu desenvolver o negó-
cio de MSG, em substituição ao de álcool. 

Em 1999, a Shandong Junan County 
Distillery iniciou uma reforma de sua 
estrutura participativa e, em 9 de julho 
do mesmo ano, foi criada a Shangdong 
Fufeng Fermentation Co., Ltd. 

empreendedorIsmo - 
amplIar o baIxo custo, 
trabalhar o prImeIro 
balde (1999-2003)

Quando a Shangdong Fufeng Fermen-
tation Co., Ltd. iniciou suas atividades, 
existia uma crise generalizada no mer-
cado de MSG, com muitas empresas do 
setor indo à falência.

No entanto, o Grupo Fufeng encon-
trou uma grande oportunidade para 
desenvolver uma melhor integração 
de mercados. A depressão permitiu a 
Fufeng comprar muitos equipamentos 
dos fabricantes falidos, a preços muito 
baixos, aumentando sua capacidade de 
produção, o que lhe proporcionou um 

desenvolvimento muito rápido durante 
esse período. 

Em 2003, o Grupo Fufeng já era uma 
das três principais empresas produtoras 
de MSG na China.

crescImento - a FênIx 
renascendo das cInzas 
(2002-2006)

Depois de consolidado o negócio de 
MSG, a Fufeng se preocupou com o próxi- 
mo passo: onde investir para continuar 
trilhando caminhos que propiciassem 
um desenvolvimento de alta velocida-
de. E reconheceu a importância de se 
investir em tecnologia para garantir  
à empresa um crescimento acelerado. 
Assim, o Grupo Fufeng investiu forte-
mente no Fufeng Biotechnology Park 
para o desenvolvimento e  produção de 
produtos de biofermentação, de alta 
tecnologia, como a goma xantana, etc. 

No entanto, o negócio de goma 
xantana não se desenvolveu como era 
esperado. Devido a concorrência desleal 
de alguns fabricantes, a jovem Fufeng 
quase foi economicamente esmagada. 
Contudo, depois de passar por uma 
série de dificuldades, a Fufeng venceu 
mais uma vez! E, os produtos de goma 
xantana começaram a colher benefícios. 

Em 2006, a capacidade de produção 
de goma xantana da Fufeng era uma das 
três maiores na China.

desenvolvImento - 
recursos de beneFícIos 
Integrados (2004 - hoje)

No intuito  de melhorar o seu desen-
volvimento, o Grupo Fufeng se focou na 
China Ocidental e no Norte da China, 
regiões com grande disponibilidade de 
matérias-primas e de carvão. 

A partir de 2004, o Grupo Fufeng 
começou a montar uma verdadeira ca-
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Baoji Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.

Xinjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.

Hulunber North East Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.
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deia nacional de produção de produtos 
de biofermentação. Em março de 2004, 
o Grupo deu início a implementação da 
Baoji Fufeng Biotechnologies Co., Ltd. 
na província de Shaanxi, um projeto de 
transformação de 250 mil toneladas de 
milho. Em 2005, a Fufeng expandiu a 
segunda etapa do projeto, em 100 dias, 
criando um verdadeiro  milagre do de-
senvolvimento econômico local em Baoji. 

Em 2006, o Grupo Fufeng tomou 
uma decisão: ir para a Mongólia a fim 
de iniciar o projeto de transformação 
de 1 milhão de toneladas de milho. 
Em dezembro de 2006,  a Neimenggu 
Fufeng Biotechnologies Co., Ltd. entrou 
em operação com sucesso. Em maio de 
2010, o Grupo Fufeng custeou um ano 
de obras para a construção da North 
East Fufeng Biotechnologies Co., Ltd., no 
município de Zhalantun, em Hulunbuir, 
na Mongólia Interior. 

Em abril de 2012, uma outra unidade 

de produção iniciou suas atividades no 
parque industrial de Ganquanbao, na 
zona econômica e de desenvolvimento 
tecnológico de Urumqi, a capital e a 
maior cidade da região autônoma de 
Xinjiang, no Nordeste do país. Uma nova 
fábrica, a Xinjiang Fufeng Biotechnologies 
Co., Ltd.  também se juntou ao Grupo.  
Essa fábrica produz hialuronato de sódio 
(SH) grau farmacêutico, grau cosmético 
e grau alimentício. Sua produção anual 
é de 30 toneladas, e representa cerca 
de um quarto da capacidade total de 
produção de hialuronato da China. A 
Fufeng disponibiliza hialuronato de alta 
qualidade e com preço favorável.

operacIonalIdade -  
ações e FInancIamento 
(FevereIro de 2007 - hoje)

Para um melhor desenvolvimento 
no futuro, o Grupo Fufeng entrou no 

Hong Kong Stock Exchange em 08 de 
fevereiro de 2007. 

O excelente desempenho nos ne-
gócios, a filosofia de gestão única, 
a posição de liderança no setor, e 
as boas perspectivas de desenvolvi-
mento, ajudaram a Fufeng a receber 
alto reconhecimento por muitos 
investidores. 

Nos anos de 2010 a 2013, por meio 
do mercado de capitais, a Fufeng rece-
beu forte apoio financeiro, o suficiente 
para o desenvolvimento da empresa. 
Cresceu em competitividade no merca-
do, além de ganhar posição de liderança 
em pesquisa e inovação.

Na jornada iniciada nessa nova 
década, a Fufeng alcançará, com 
certeza ,   novos  patamares  de  
desenvolvimento!

Shangdong Junan County Distillery

Shangdong Fufeng Fermentation Co., Ltd.

Neimenggu Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.
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