
DOREMUS COMEMORA 
30 ANOS

Há 30 anos atuando no mercado nacional e nos países 
vizinhos da América Latina, pode-se afi rmar que a Doremus 
é uma indústria brasileira experiente naquilo que se dispôs a 
fazer desde sua fundação, em 1985. Especializada na criação e 
produção de aromas, ingredientes e soluções customizadas, a 
empresa é organizada por áreas de 
negócios. Possui estrutura de P&D e 
força de vendas exclusiva para cada 
segmento da indústria de alimentos e 
bebidas, possibilitando aos seus clientes 
um atendimento ágil, dedicado e de alta 
competência técnica. Por meio de seu 

Centro de Pesquisa, aliado a uma moderna planta piloto, con-
segue reunir conhecimentos avançados sobre diversos campos 
da indústria alimentícia, permitindo vantagens competitivas e 
os melhores resultados para seus clientes. O reconhecimento 
pela qualidade e confi abilidade de seus produtos permitiu que 
a empresa continuasse sua expansão fabril e os investimentos 
de pesquisa e desenvolvimento de novos sabores e ingredien-
tes. Em 2014, atingiu a marca de 100.000 m² de área, sendo 
30.000 m² destinados à parte industrial. Atenta às mudanças 

e hábitos dos consumidores, a Do-
remus apresenta uma plataforma 
de trabalho em constante evolução 
para poder atender as principais 
demandas da indústria e projeta com 
otimismo seu futuro e o mercado de 
alimentos e  bebidas.

SUCO DE LARANJA CITRIC 
EM EMBALAGENS DA 

TETRA PAK
A Sucos Citric lança no mercado brasileiro uma linha de sucos 

de laranja espremidos em embalagens da Tetra Pak de um litro e 
de 330ml. Nas versões com ou sem gominhos, a novidade chega 
às gôndolas sem conservantes e sem adição de açúcar, 
preparada com suco natural de laranjas produzidas 
no Brasil e é ideal para consumo em temperatura 
entre 2°C e 8°C. O produto está alinhado à 
crescente demanda dos consumidores por 
alimentos saudáveis, prontos para o consumo 
e em embalagens práticas. De acordo com a 
Sucos Citric, o lançamento acompanha o ritmo 
de vida moderna, sem abrir mão dos cuidados 
com a saúde. Para oferecer o melhor sabor do 
suco recém espremido, a produção é feita com 

as diversas variedades de laranjas, de acordo com cada estação do 
ano: Westin e Rubi, Laranja Hamlin, Laranja Pera-rio, Valencia, Natal 
e outras. Além disso, é conservado em embalagens multicamadas da 
Tetra Pak, o que permite manter as características naturais da bebida, 
preservando o sabor e a cor do suco. O processo de pasteuriza-
ção também torna possível a conservação do produto, mantendo 
as proteínas, sem adição de conservantes. A porção individual é 
ideal para o consumo da bebida em movimento, diretamente da 
embalagem, já que tem formato diferenciado que facilita o ato de 
pegar. Segundo a Tetra Pak, outro diferencial é a tampa de rosca 

DreamCap™, projetada a partir de pesquisas em di-
versos mercados, que se ajusta a geometria facial do 

consumidor. As embalagens cartonadas assépticas 
da Tetra Pak são 100% recicláveis e formadas 
por matérias-primas renováveis. O papel das 
embalagens da Tetra Pak produzidas no Brasil é 
certifi cado pelo FSC® (Forest Stewardship Council®), 
uma organização internacional independente que 
estimula a utilização ecologicamente correta, 
socialmente justa e economicamente viável das 
fl orestas mundiais. 
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Cia.
OMS QUER IMPOSTOS 

SOBRE REFRIGERANTES 
PARA REDUZIR AÇÚCAR

Segundo novas recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o açúcar não pode ultrapassar a marca de 10% do consumo 
diário de energia de uma pessoa, sob o risco de gerar sérios problemas 
de saúde. Para a entidade, os governos precisam restringir a publicidade 
de refrigerantes e de alimentos processados para crianças, além de 
elevar impostos sobre produtos com altos valores de açúcar. Outra 
medida sugerida é reforçar leis sobre a etiquetagem de produtos para 
incluir detalhes sobre o volume de açúcar. A OMS também pede que os 
governos e a indústria de alimentos sentem para negociar uma redução 
no volume de açúcar nos alimentos processados. Uma redução ainda 
mais dramática, para apenas 25 gramas por dia - ou seis colheres de 
chá -, traria vantagens ainda mais claras. Isso representaria um limite de 
apenas 5% no total de energia consumida por um adulto ou criança. A 
recomendação da OMS não inclui o consumo de frutas e legumes em 
seus cálculos e nem o açúcar presente no leite. Para os especialistas, o 
valor se refere aos açucares tratados, os monossacarídeos, como glucose 
e frutose adicionados em bebidas e alimentos. A proposta aos governos 
é fruto de um trabalho de 12 meses que incluiu especialistas de todo o 
mundo, incluindo a Universidade de São Paulo (USP). 
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Arla Foods Ingredients Brasil
Tel.: (11) 3469-6233
anmou@arlafoods.com
www.arlafoodsingredients.com

·  Ingredientes inovadores do 
 Soro de Leite natural
·  Instalações com alta tecnologia
· Dedicação e conhecimento

Lácteos | Nutrição Esportiva | Sorvetes | Nutrição Clínica | Queijos | Nutrição Infantil | Panifi cação



DUPONT ABRE NOVO 
CENTRO NA ÍNDIA

A DuPont Nutrição & Saúde abriu um Centro de Inovação-
Aplicação em Gurgaon, na Índia. A instalação abriga equipamentos 
e recursos de última geração para atender a indústria de alimen-
tos na Índia. Segundo a DuPont, a indústria de alimentos na Índia 
está crescendo entre 15% e 20% ao ano e a DuPont reconhece 
que, embora a ciência dos alimentos seja global, o gosto e sabor 
dos alimentos são locais. Ainda de acordo com a DuPont, à me-
dida que a empresa desenvolve as soluções locais, é preciso ser 
capaz de trabalhar em estreita colaboração com seus clientes 
locais sobre os alimentos que estão em desenvolvimento para 
os seus consumidores, e o novo Centro de Inovação-Aplicação 
prevê o acesso a um local para compartilhar a inovação e expe-
riência e mostrar o que a DuPont pode oferecer a seus clientes 
no desenvolvimento de novas soluções para o mercado. O novo 
Centro de Inovação-Aplicação, juntamente com a rede DuPont 
Innovation Center, aproveita uma riqueza de conhecimento, 
perícia científi ca e a experiência de todos os seus especialistas 
a nível mundial. A DuPont Nutrição & Saúde também possui 

uma unidade de misturas para ingredientes especiais em Sohna, 
Haryana. A oferta de produtos da DuPont na Índia se baseia 
em produtos à base de farinha para bebidas nutricionais e pós. 
Entre as áreas focadas pelo Centro de Inovação-Aplicação estão 
culturas de proteção para iogurte, produtos de proteína de soja, 
sorvete mais nutritivos, lanches indianos e biscoitos sob medida 
para atender as expectativas regionais de gosto e textura. O 
novo Centro também permitirá à DuPont introduzir opções de 
formulações mais convenientes e acessíveis para a indústria ali-
mentícia. Um exemplo é o trabalho que está sendo desenvolvido 
junto com os clientes sobre o aumento da vida de prateleira de 
produtos em climas mais quentes, onde a tecnologia da cadeia 
de frio não está disponível. Além disso, como líder mundial em 
probióticos, a DuPont está trabalhando em estreita colaboração 
com as empresas indianas para desenvolver probióticos para a 
saúde intestinal e imunológica.

FRUTAROM ADQUIRE 
EMPRESA BELGA DE 

AROMAS
A Frutarom continua implementando sua estratégia de cres-

cimento rápido, com a aquisição da empresa belga de aromas 
Taiga, por cerca de US $ 2,9 milhões. Fundada em 1992, a Taiga 
atua no desenvolvimento, produção 
e comercialização de aromas para 
as indústrias de alimentos, bebidas e 
tabaco, inclusive, para os principais 
fabricantes de chocolates. A empresa 

atende uma ampla base de clientes que se estende da Europa à 
América do Norte, a partir de sua sede na Bélgica, que é a base 
de toda a sua produção, pesquisa e desenvolvimento e atividades 
de marketing. Em 2014, o volume de vendas da Taiga totalizou 
US $ 4,9 milhões. Segundo a Frutarom, a empresa irá trabalhar no 
sentido de capitalizar ao máximo as abundantes possibilidades de 
vendas apresentada pela aquisição e tem como objetivo ampliar 
a linha de produtos comercializados. A empresa acrescentou que 
também vai se esforçar para maximizar a efi ciência operacional 

e comercial da fusão das atividades da 
Taiga com a sua própria atividade na 
Europa, com base na infraestrutura 
existente da Frutarom e otimização 
dos locais de produção. 

IFF EXPANDE PRESENÇA 
NA ÁFRICA DO SUL

A International Flavors & Fragrances (IFF) expande sua 
participação na área de aromas através de uma nova fábrica 
em Isando, África do Sul. A nova unidade, localizada perto de 
Johanesburgo e ao lado da fábrica da IFF já existente, mais do 
que duplica as capacidades criativas da IFF na África do Sul. A 
nova fábrica inclui a criação de 
aromas, aplicação e laborató-
rios sensoriais, bem como uma 
planta piloto que atenderá os 

clientes da empresa na região da África subsaariana. De acordo 
com a IFF, a expansão trará um nível ainda maior de recursos 
para esse crescente e dinâmico mercado, atendendo ao au-
mento do nível de percepção dos consumidores, através da 
excelência criativa e conhecimento técnico no apoio a atividade 
de experiências de sabor autêntico que atendam aos paladares 
locais. Nos últimos seis meses, a IFF anunciou a abertura de 
instalações em Chicago, Estados Unidos; Jacarta, na Indonésia; 
e Santiago, Chile, além de realizar  grandes investimentos para 

apoiar os mercados-chave ao 
longo dos últimos anos em 
Singapura, Turquia, China, Índia 
e Emirados Árabes Unidos.
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CARGILL LANÇA CHOCOLATE 
COM CERTIFICADO DE 

SUSTENTABILIDADE UTZ 
A Cargill, uma das maiores empresa de alimentos do mundo, lança o primeiro 

chocolate com certifi cado de sustentabilidade UTZ no Brasil. A linha Genuine, 
produzida pela empresa para o segmento food service, conta agora com o Genuine 
UTZ ao Leite. O Genuine UTZ é um chocolate feito a partir de amêndoas de 
cacau certifi cadas com o selo UTZ de sustentabilidade. Esse selo garante que 
foram adotadas as melhores práticas de gestão, cultivo e segurança em toda a 
cadeia produtiva do cacau, das fazendas na Bahia à fábrica onde o chocolate é 
produzido em Porto Ferreira, SP. O produto é oferecido em barras de 1,05 kg e 
pode ser utilizado para a confecção de ovos de Páscoa, trufas, coberturas, recheios 
e sobremesas, entre outras receitas culinárias. A linha Genuine conta ainda com 
os sabores branco, meio amargo e blend, uma mistura do ao leite com o meio 
amargo. Segundo a Cargill, o Genuine UTZ é o primeiro chocolate no mercado 
brasileiro com um selo de boas práticas, fruto de uma cadeia de produção mais 
sustentável. A empresa é pioneira na iniciativa que incentiva a certifi cação UTZ 
em cacau e promove a produção sustentável de cacau no mundo, por meio da 
educação e treinamento de produtores e trabalhadores. Desde o início do pro-
grama em 2012, já foram certifi cadas 34 fazendas, e a meta da Cargill é chegar a 
70 fazendas até o fi m de 2015. Em 2013, a unidade da Cargill em Porto Ferreira, 
SP, responsável pela fabricação do chocolate Genuine, tornou-se a segunda 
planta da empresa no país a receber a Certifi cação UTZ. Em outubro de 2012, a 
unidade de processamento de cacau da Cargill em Ilhéus, BA, já havia recebido 
a certifi cação. Com esta conquista, a Cargill passa a ser a primeira empresa do 
país certifi cada em todas as pontas da cadeia do cacau, da amêndoa ao chocolate.

O programa UTZ está sob o guarda-chuva do Cargill Cocoa Promise, um com-
promisso global da empresa para o desenvolvimento de uma cadeia sustentável 
de produção do cacau que atua em três pilares, melhorar a vida dos produtores 
de cacau, apoiando as comunidades de produtores e investindo no futuro da 
produção do cacau. O Cargill Cocoa Promise trabalha em parceria com ONGs 
e outros parceiros do cacau em países em desenvolvimento. 
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MACIEZ DE
VERDADE

I INCOMPARÁVEL 
RENDIMENTO

C CLIENTES MAIS 
SATISFEITOS.

OORIGINAL E 
EXCLUSIVO

A Spring Plus da Granotec/Granolab 
vai deixar seus pães incomparáveis.
Você vai se surpreender com a maciez do miolo até a 
borda, com a elasticidade da textura e o aumento da 
percepção de frescor nos seus pães – tudo isto por 
muito mais tempo.

VOCÊ VAI SE SURPREENDER
COM O RESULTADO.

SAIBA MAIS
(41) 3027.7722

granotec.com.br

SPRING
PLUS

C 0 N H E Ç A



TETRA PAK COMEMORA 
SETE ANOS DO ROTA DA 

RECICLAGEM 
Há sete anos a Tetra Pak criou o buscador Rota da Reciclagem, 

em plataforma do Google Maps, e hoje pode comemorar a marca 
de um milhão de visitas e mais de cinco mil pontos de recebimen-
to de materiais recicláveis cadastrados, distribuídos por todas as 
regiões do Brasil. O site auxilia os consumidores a encontrarem 
locais para destinarem as embalagens longa-vida pós-consumo e 
outros materiais recicláveis. Basta digitar o endereço no localiza-
dor do site e as pessoas descobrem rapidamente quais os pontos 
de descarte dos recicláveis mais próximos. Cooperativas, pontos 
de entrega voluntária e comércios ligados à cadeia de reciclagem 
estão mapeados. Outra opção de busca é o aplicativo para iPhone 
e iPad, que está disponível para download gratuitamente na Apple 
Store. O sucesso do Rota da Reciclagem no Brasil nos estimulou 

NOVOZYMES APRESENTA 
NOVA ENZIMA 

A Novozymes anunciou o lançamento de uma nova enzima 
visando a produção de xaropes de maltose. O novo produto, 
conhecido como Secura, ajuda a otimizar as operações e reduzir 
os custos de processamento. A indústria de amido é um dos 
mercados mais antigos para as enzimas e produz uma vasta gama 
de adoçantes e ingredientes utilizados na indústria alimentícia. 
Secura é descrito como uma enzima beta-amilase termoestável 
de baixo pH para a produção de xarope de maltose, com uma 
atividade mais elevada do que os produtos beta-amilase prove-
nientes de plantas, resultando em uma dosagem mais simples, mais 
consistente e que não precisa de acompanhamento constante 
durante o processamento. Segundo a Novozymes, o fato de que 
Secura tolera temperaturas mais elevadas oferece um benefício 
importante para os produtores de amido. Os xaropes de maltose 
são tipicamente produzidos a temperaturas inferiores a 55°C - 
60°C e tem pressão osmótica relativamente baixa. Isso signifi ca 

também a lançar uma versão em espanhol, que traz os principais 
pontos mapeados na Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica, República 
Dominicana, Paraguai e Uruguai. Hoje, o www.rutadelreciclado.com 
tem cerca de 500 pontos cadastrados. De acordo com a Tetra Pak, 
a empresa possui grande conhecimento na área de coleta seletiva 
e reciclagem, funcionando como catalisadora nesse processo. O 
Rota da Reciclagem surgiu com o intuito de prestar um serviço 
à população, disponibilizando alternativas para a prática da coleta 
seletiva e, com isso, permitindo o aumento do volume de material 
enviado para a reciclagem.

As taxas de reciclagem das embalagens da Tetra Pak conti nuam 
a progredir. Em 2014, 651 mil toneladas de embalagens foram 
recicladas no mundo, ante 623 mil toneladas do ano anterior. Isso 
representa 26% do total produzido pela empresa, sendo que a 
meta é atingir 40% até 2020. Para isso, a empresa está empenhada 
e trabalha com seus parceiros para enfrentar os desafi os, tais como 
a falta de infraestrutura em alguns mercados. O Brasil reciclou mais 
de 76 mil toneladas em 2014, o que representa 31% das embalagens 
comercializadas no País.

BARRY CALLEBAUT 
ABRE NOVO CENTRO 

ACADÊMICO EM MOSCOU
Em 2008, a Barry Callebaut abriu seu primeiro centro de 

treinamento nas instalações de sua fábrica de chocolate em 
Chekhov, a 60 km ao Sul de Moscou. Realocados agora para o 
centro da cidade de Moscou, a nova Academia de Chocolate 
continuará a ser um centro de treinamento exclusivo na Rússia. 
Segundo a Barry Callebaut, trata-se do único centro desse tipo 

que oferece uma gama diversificada de seminários, demonstra-
ções, cursos teóricos e oficinas práticas, destinados a inspirar 
os artesãos e profissionais da culinária, incluindo chocolatiers, 
chefs de panificação e outros especialistas em chocolate, bem 
como culinaristas profissionais. O centro também servirá como 
um ponto de encontro para os profissionais de chocolate, 
incentivando o intercâmbio de conhecimento técnico entre si. 
A nova Academia do Chocolate em Moscou está integrada a 
uma rede de 18 outros centros de formação do Grupo Barry 
Callebaut em todo o mundo. Cerca de 38 mil profissionais de 
chocolate e artesãos recebem treinamento nessas modernas 
academias a cada ano.

que existe um risco de que os microorganismos indesejados 
possam crescer durante a sacarifi cação. Manter a temperatura 
mais elevada, minimiza o risco de infecções bacterianas e Secura 
funciona bem a temperaturas tão elevadas quanto 70°C. Ainda 
de acordo com a Novozymes, tradicionalmente, a produção de 
xarope de maltose requer um aumento de pH 4,0 a 5,6 antes da 
fase de liquefação, bem como ajuste adicional para baixar o pH, 
novamente, para a fase seguinte no processo de sacarifi cação 
do amido. Esse duplo ajuste de pH requer produtos químicos 
e, de acordo com a Novozymes,  o uso de LpHera e Secura, 
permite a execução dos processos de liquefação e sacarifi cação 
em pH 4,8. No ano passado, a Novozymes lançou os LpHera 
para simplifi car o processo de liquefação, agora com o Secura, 
está ajudando a facilitar o processo de sacarifi cação na produção 
de xarope de maltose.
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INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DIVULGA BALANÇO 
A Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA) 

divulgou o balanço com o desempenho da indústria de alimentos em 
2014. Foram R$ 529,6 bilhões de faturamento, correspondendo a um 
crescimento nominal de 9,27% em relação ao ano anterior - acima 
da linha do PIB (6,71%). O crescimento da produção física fi cou em 
1,13% e o de vendas reais atingiu 1,52%. O setor de alimentos foi 
responsável por um faturamento de R$ 428,4 bilhões, enquanto o de 
bebidas chegou a R$ 101,2 bilhões. O indicador de maior destaque 

foi o de comércio exterior. As exportações totalizaram US$ 41,1 
bilhões, ante US$ 5,7 bilhões de importações, gerando um saldo 
positivo na balança comercial de 35,4 bilhões. O resultado ajudou a 
conter o défi cit da balança comercial do Brasil, que fechou 2014 com 
US$ 3,9 bilhões negativos. Concluindo o resumo geral do desem-
penho da indústria de alimentos do Brasil em 2014, a ABIA divulgou 
que foram investidos R$ 11,7 bilhões no setor e criados 17 mil novos 
postos de trabalho na indústria, totalizando 1.660 mil em todo o país.

TATE & LYLE LANÇA 
DOLCIA PRIMA

A Tate & Lyle lançou Dolcia Prima, seu mais novo ingrediente 
que está defi nido para transformar a forma como a indústria 
de alimentos e bebidas desenvolve produtos de baixo teor 
calórico. Dolcia Prima é a marca da Tate & Lyle para a allulose, 
um açúcar de baixa caloria que existe na natureza e pode ser 
encontrado em pequenas quantidades em algumas frutas e 
alimentos que são consumidos todos os dias. Segundo a Tate & 
Lyle, Dolcia Prima apresenta paladar satisfatória e a doçura do 
açúcar de mesa, mas contém 90% menos calorias, permitindo aos 
fabricantes de alimentos e bebidas reduzir signifi cativamente as 
calorias em produtos, mantendo o mesmo sabor do açúcar que 
os consumidores exigem. Dolcia Prima pode ser usado em uma 
variedade de aplicações, incluindo bebidas, iogurtes, sorvetes e 
produtos de panifi cação para redução de calorias. Ao contrário 
dos adoçantes de alta potência, a empresa afi rma que Dolcia 

Prima é 70% mais doce do que a sacarose (açúcar) e tem o 
mesmo perfi l de sabor, o que signifi ca que proporciona um sabor 
doce, bem como a funcionalidade do açúcar. Dolcia Prima pode 
ser formulado com sucesso em diversos produtos alimentícios 
que geralmente contêm açúcar, porque oferece muitos dos 
benefícios do açúcar, tais como escurecimento adequado para 
cozimento, volume e textura. Pode também diminuir o ponto 
de congelamento em produtos congelados. É um ingrediente 
líquido altamente solúvel, o que signifi ca que é fácil de usar em 
produtos líquidos, adicionando volume e textura às formulações.
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MAGUARY INVESTE EM NOVO MERCADO
O ano de 2015 marca a expansão da Maguary, 

marca da  Ebba - Empresa Brasileira de Bebidas e Ali-
mentos, para novos nichos de mercado, além de seus 
famosos concentrados, sucos e néctares. Já atuando 
no segmento de purês, a marca agora lança a linha 
Maguary Natural Tea, chás prontos para beber, que 
chegam nas versões Chá Mate e Chá Preto com 
Limão (adoçados), além de Chá Verde com Limão; 
Chá Verde com Laranja e Gengibre; e Chá Branco 
com Lichia (sem adição de açúcar e zero caloria). A 
proposta é aliar a experiência de tomar um bom chá 
com os sabores e benefícios funcionais das frutas, 
oferecendo mais uma opção diferenciada de consumo que contribua 
para uma sensação geral de equilíbrio e bem-estar. A Maguary tem 
sido uma das marcas que fazem o maior número de lançamentos de 
produtos ao ano, estratégia que tem representado cerca de 40% das 
receitas. A diversifi cação do mix de produtos e embalagens inovadoras 
de prontos para beber são os pilares principais desse novo posicio-
namento, que apenas nos últimos três anos exigiu investimentos 
de R$ 90 milhões no parque fabril. As embalagens são outro ponto 
forte do Maguary Natural Tea. Elas foram desenvolvidas para ter mais 
destaque na gôndola, atraindo o consumidor e permitindo rápida 
identifi cação dos sabores, o que otimiza as vendas. O chá mate é um 
estimulante natural que benefi cia os nervos e músculos no combate 

à fadiga e contém vitaminas C, D e do Complexo 
B, além de sais minerais, como cálcio, manganês 
e potássio. Também combate os radicais livres e 
auxilia a digestão. Já o chá preto, forte e cafeinado, 
é apontado como benéfi co à saúde por vários 
estudos devido aos fl avonóides, moléculas de pro-
priedades anti infl amatórias usadas no combate a 
doenças respiratórias, cardiovasculares, infecciosas 
e até mesmo diabetes. O chá verde é antioxidante 
e diurético natural, uma boa opção para quem 
quer perder peso e controlar o colesterol ruim. 
Possui manganês, potássio, ácido fólico, vitaminas 

C, K, B
1 e B2.  E o chá branco é especialmente antioxidante devido 

à natural maior quantidade de polifenóis no tipo de folha utilizada 
para fabricá-lo.

A Ebba - Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos -, criada em 
2009, é detentora das marcas Maguary e Dafruta, as duas maiores 
marcas do mercado de sucos concentrados do país. A empresa 
também é um dos maiores fabricantes de sucos prontos para beber. 
Tradição, inovação, qualidade, saúde, nutrição e bem-estar são as ca-
racterísticas dos produtos oferecidos. Com suas unidades industriais, 
localizadas em Araguari, Minas Gerais, e em Aracati, no Ceará, a Ebba 
atende os mercados nacional e internacional, com certifi cação de 
qualidade concedida por diversos organismos. 

INGREDION CONCLUI 
AQUISIÇÃO DA 

PENFORD
A Ingredion concluiu com êxito a aquisição de Penford Cor-

poration. A integração será iniciada imediatamente para capturar 
sinergias, proporcionar uma oferta mais ampla de produtos 
especiais de maior valor para os clientes da Ingredion em todo o 
mundo. A integração deverá gerar sinergias de custos anuais de, no 
minimo, US $ 20 milhões, principalmente de ganhos de efi  ciência 
nas áreas de manufatura, compras, logística e funções gerais e 

administrativas. Segundo a Ingredion, a experiência da Penford em 
amido de batata, não amiláceos, texturizantes (hidrocolóides) e 
soluções verdes expande as capacidades  da Ingredion para lidar 
com as crescentes tendências de consumo, além do que, seu port-
fólio complementar de ingredientes especiais levará a Ingredion 
para setores novos e rentáveis.

GALLO É ELEITO O MELHOR AZEITE DO MUNDO
A Gallo, líder no mercado de azeites no Brasil e conhecida 

pela tradição e pioneirismo no segmento, ganhou, pela segunda vez, 
a medalha de ouro no prestigiado Concurso Internacional de 
Qualidade dos Azeites Virgem Extra Mário Solinas 2015, único 
e rigoroso concurso realizado pelo Conselho Oleícola Inter-
nacional. O COI é a entidade máxima reguladora do setor no 
mundo. A marca conquistou a primeira posição na categoria 
“Frutado Maduro” com o produto da linha premium “Colheita 
ao Luar”, um azeite de safra noturna.  O azeite foi eleito o 
melhor entre 111 de diferentes origens, como Portugal, Espanha 

e Grécia. Para escolher o vencedor, o prêmio avalia uma série de 
características, tais como as sensações olfativas e gustativas, bem 

como a harmonia, a complexidade e a persistência do azeite. O 
histórico de vitórias dos azeites Gallo no Concurso Internacio-

nal de Qualidade de Azeites Virgem Extra Mario Solinas soma 
só nos últimos cinco anos duas Medalhas de Prata, em 2011, 
com azeite Grande Escolha, na categoria Frutado Maduro; e, 
em 2014, com Gallo Azeite Novo, na categoria Frutado Médio, 
assim como uma Medalha de Ouro com Gallo Azeite Novo, na 
categoria Frutado Médio Verde.
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MERCADO SAUDÁVEL 
MOVIMENTA US$ 35 BILHÕES 

POR ANO NO BRASIL
O mercado de alimentação saudável experimenta um período 

de prosperidade nunca antes visto. As vendas deste tipo de produto 
praticamente dobraram (98%) no Brasil nos últimos cinco anos e cres-
ceram acima da demanda por alimentos tradicionais (67%) no mesmo 
período, segundo pesquisa da consultoria Euromonitor. O segmento 
movimenta US$ 35 bilhões ao ano no país, é o quarto maior mercado 
do mundo. De acordo com a mesma pesquisa, 28% dos brasileiros 
consideram o valor nutricional o mais importante na hora de consumir 
um produto, enquanto 22% dão preferência a alimentos naturais e sem 
conservantes. Segundo a Blue PM, consultoria especializada no mercado 
saudável, o melhor momento do setor ocorreu no fi nal de 2013 e 
início de 2014 e que, diferentemente das dietas da moda, a alimentação 
saudável é uma tendência irreversível porque está enraizada em uma 

mudança de comportamento mais profunda, que vai da longevidade 
a uma nova forma de se relacionar com o meio ambiente. De olho 
nesse mercado em expansão, a indústria tenta se adaptar ao perfi l do 
novo consumidor, investindo em linhas saudáveis e buscando novos 
investidores e fornecedores. Um exemplo disso, é a empresa curitibana 
Jasmine, fabricante de produtos orgânicos como biscoitos, papinhas e 
grãos, que cresce em média 20% ao ano; foi comprada no ano passado 
pela francesa Nutrition et Santé, subsidiária da farmacêutica Otsuka, do 
Japão. O aporte fi nanceiro vitaminou os planos para 2015 e a Jasmine 
pretende lançar mais 10 linhas de produtos e inaugurar outra fábrica 
em Campina Grande do Sul, na região de Curitiba. O mercado brasi-
leiro de orgânicos também cresce acima da média mundial. Segundo 
o Organics Brasil, em 2014 o segmento cresceu 25% e registrou 
faturamento de US$ 750 milhões. Segundo relatório da consultoria 
Nielsen, publicado em janeiro, 33% dos consumidores declaram que 
dão preferência a alimentos orgânicos e estão dispostos a pagar mais 
caro por esses produtos. Nos últimos dois anos, a venda de orgânicos 
aumentou 28% no mundo. Os alimentos funcionais também ganham 
cada vez mais espaço nas prateleiras.
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Corantes naturais da CNM
HELA Condimentos e Especiarias

CreativeFoods, inclusões de biscoitos

Dr. Suwelack, Caramelos e Iogurtes em pó

Smart Salt substituto de sal baixo em sódio

Amêndoas e Pistaches da Paramount Farms
AOM AOM Advasterol (Fitoesterol) e Tocoferol de soja

DesertKing Extrato de Quillaja,  espumante natural

Derivados de mel de alta qualidade da MN Própolis
Romã liofilizada, em pó e suco concentrado da POM
Milne Fruits Berries em sucos concentrados e MicroDried

Hela Ingredientes Brasil Com. Imp. Exp. Ltda. – www.helaspice.com
Rua Francisco Leitão, 469 Cj. 1202 – Pinheiros – São Paulo-SP – 05414-901 – (11) 3068-8415

Condimentos compostos funcionais, especiarias premium, molhos, 

sabores do mundo todo e desenvolvimento de soluções completas.

Novidade em estoque:

Betaglucana de aveia a 70%

Sucralose de alta qualidade



TECNOLOGIA AJUDA 
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA A 

ECONOMIZAR ÁGUA
Dados do Departamento de Águas e Energia Elétrica de São 

Paulo (DAEE) revelam que o setor industrial utiliza 40% de toda a 
água (disponível para abastecimento) dos rios, poços e reservatórios 
da Grande São Paulo e da Baixada Santista. Na visão dos especialistas, 
mesmo com políticas de reuso, o reaproveitamento ainda está abaixo 
do desejável. Para reverter parte deste cenário, a Ultra Clean Brasil, há 
19 anos operando no mercado nacional, oferece às indústrias alimen-
tícias a solução UC System. O sistema permite a limpeza de tubos, 
tubulações e mangueiras sem o uso de água e produtos químicos. 
Além disso, evita o desperdício e garante economia de consumo de 
pelo menos 50%. Uma indústria de alimentos e bebidas, com cinco 
linhas de envase, transporte diário de 860 quilos de produto e set 
up de duas horas para limpeza, passou a economizar R$ 1,1 milhão 
ao ano com a adoção da tecnologia da Ultra Clean. A economia de 
set up é de 264 horas/ano, com aumento mínimo de 4% da produti-
vidade, eliminando a possibilidade de descarte de 227.040 kg/ano de 
material que seria enviado e tratado na estação de efl uentes, além 
de 50% de redução do consumo de água. A tecnologia, patenteada 
pela Ultra Clean, pode ser adotada por indústrias que produzem 
materiais líquidos e semissólidos. O sistema é bem simples: um lança-
dor impulsiona projéteis de poliuretano (espumas rígidas) dentro 
das tubulações. Com ajuda de algum gás inerte ou ar comprimido, 
estas espumas percorrem rapidamente o interior destes canais. A 
velocidade e a consistência do material proporcionam uma força que 
é capaz de retirar todo o resíduo do interior das instalações, em 
pouco tempo. Na carteira de clientes, mais de 250 usuários, entre 
os quais estão Bauducco e Emulzint.

Desde 1996 no Brasil, a Ultra Clean comercializa no mercado 
nacional uma inovadora e exclusiva tecnologia. Patenteado pela 
empresa de origem americana, o UC System promove a limpeza 
interna de tubos, tubulações e mangueiras totalmente a seco e sem 
uso de produtos químicos. O produto garante uma redução de pelo 
menos 50% no consumo de água nas limpezas internas e também 
uma economia de tempo de preparação dos equipamentos para a 
nova produção (set up). A empresa atende a área de produção de 
empresas dos setores farmacêutico, cosmético, químico, frigorífi co 
e alimentício, incluindo grandes corporações, entre elas Ambev, 
Bauducco, BRF, Cereser e Seara.

 DUPONT NUTRIÇÃO & 
SAÚDE LANÇA NOVO 

POSICIONAMENTO
A DuPont Nutrição & Saúde lançou uma iniciativa para 

promover as ofertas da empresa para clientes e para a 
indústria alimentícia. Intitulado de “It’s What’s Inside,” o posi-
cionamento cita todos os atributos importantes que fazem 
da DuPont uma líder global em ingredientes especiais para 
alimentos e em proteção alimentar, baseado na capacidade 
das equipes - cientistas de alimentos e nutrição, especialistas 
em mercados e consumidores, líderes globais de marketing 
e sustentabilidade, além de seu amplo portfólio de produ-
tos. Segundo a DuPont, este novo posicionamento permite 
à empresa promover sua oferta completa, não são só os 
ingredientes físicos que fazem a diferença, mas a combinação 
de todos os ingredientes intangíveis atuando juntos; o obje-
tivo é ajudar seus clientes a fornecer alimentos, bebidas 
e suplementos que os consumidores procuram para lhes 
proporcionar a nutrição, o sabor e a energia necessários. 
A meta principal do novo posicionamento é aumentar o 
reconhecimento da DuPont Nutrição & Saúde como líder 
na indústria de ingredientes para alimentos, de modo que os 
clientes, indústria, associações e outros grupos de interesse 
compreendam, facilmente, o seu papel na área de alimen-
tação e a maneira como os seus recursos entregam valor 
inigualável aos clientes. O posicionamento será utilizado 
para promover a DuPont Nutrição & Saúde em diversas 
plataformas de comunicação, incluindo propaganda, relações 
públicas, materiais promocionais, em feiras de negócios e na 
mídia tradicional e on-line. 

A DuPont Nutrição & Saúde combina um profundo 
conhecimento em alimentos e nutrição com investimento 
em pesquisa e ciência com o objetivo de entregar um valor 
inigualável às indústrias de alimentos, bebidas e suplementos 
alimentares. Desenvolve soluções inovadoras, baseadas no 
conhecimento dos consumidores e em um amplo portfólio 
de produtos para ajudar seus clientes a transformar os 
desafi os em oportunidades de negócios.

14

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

MERCADO, EMPRESAS & CIA



TECNOLOGIA AJUDA 
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Além disso, evita o desperdício e garante economia de consumo de 
pelo menos 50%. Uma indústria de alimentos e bebidas, com cinco 
linhas de envase, transporte diário de 860 quilos de produto e set 
up de duas horas para limpeza, passou a economizar R$ 1,1 milhão 
ao ano com a adoção da tecnologia da Ultra Clean. A economia de 
set up é de 264 horas/ano, com aumento mínimo de 4% da produti-
vidade, eliminando a possibilidade de descarte de 227.040 kg/ano de 
material que seria enviado e tratado na estação de efl uentes, além 
de 50% de redução do consumo de água. A tecnologia, patenteada 
pela Ultra Clean, pode ser adotada por indústrias que produzem 
materiais líquidos e semissólidos. O sistema é bem simples: um lança-
dor impulsiona projéteis de poliuretano (espumas rígidas) dentro 
das tubulações. Com ajuda de algum gás inerte ou ar comprimido, 
estas espumas percorrem rapidamente o interior destes canais. A 
velocidade e a consistência do material proporcionam uma força que 
é capaz de retirar todo o resíduo do interior das instalações, em 
pouco tempo. Na carteira de clientes, mais de 250 usuários, entre 
os quais estão Bauducco e Emulzint.

Desde 1996 no Brasil, a Ultra Clean comercializa no mercado 
nacional uma inovadora e exclusiva tecnologia. Patenteado pela 
empresa de origem americana, o UC System promove a limpeza 
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cionamento cita todos os atributos importantes que fazem 
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em mercados e consumidores, líderes globais de marketing 
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ingredientes físicos que fazem a diferença, mas a combinação 
de todos os ingredientes intangíveis atuando juntos; o obje-
tivo é ajudar seus clientes a fornecer alimentos, bebidas 
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proporcionar a nutrição, o sabor e a energia necessários. 
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na indústria de ingredientes para alimentos, de modo que os 
clientes, indústria, associações e outros grupos de interesse 
compreendam, facilmente, o seu papel na área de alimen-
tação e a maneira como os seus recursos entregam valor 
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para promover a DuPont Nutrição & Saúde em diversas 
plataformas de comunicação, incluindo propaganda, relações 
públicas, materiais promocionais, em feiras de negócios e na 
mídia tradicional e on-line. 
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STIVAL ALIMENTOS INVESTE 
EM MARCAS PARA CRESCER

A Stival Alimentos, localizada em Campo Largo, PR, concluiu a 
reestilização de sua marca institucional e de outras quatro de suas 
marcas que atuam no mercado alimentício. A nova marca institucional 
revela o processo de germinação e crescimento das plantas, criadas 
nas cores verde do agronegócio e marrom da terra onde seu cres-
cimento acontece. Traduzem de forma simbólica as formas sinuosas 
da natureza e o crescimento de grãos, uma forte ligação com o atual 
momento vivido pela Stival com suas marcas em crescente exposição. 
A empresa investiu mais de R$ 1 milhão para reposicionar a marca 
institucional e outras quatro que pertencem a empresa: Rice Cup, 
Caldo Bom, Stivali e Stivali nutrição animal. A marca Rice Cup, dirigida 
ao público jovem, é uma demonstração de que a Stival percorre o 
caminho da inovação. Apresentada em uma embalagem de copo em 
papel duplo para o consumo instantâneo do arroz de preparo simples 
que vem nos sabores picanha, carne com legumes, galinha caipira, 
quatro queijos e funghi. Sua praticidade incentiva a experiência de 
consumo em qualquer local onde for possível aquecer e misturar 
250ml de água quente na própria embalagem e vem, inclusive, com 
uma colher plástica de uso único. O produto rende 300g do alimento 
pronto. A marca Caldo Bom parte do feijão preto e carioca em emba-
lagens de 1 kg para o dia a dia. A novidade está em conhecer a linha 
de feijões Caldo Bom Gourmet em embalagens de 500g. São grãos 
selecionados que apresentam qualidade visível e de variedades que 
surpreendem os consumidores: jalo, cavalo, fradinho, preto, carioca, 
vermelho, rosinha e branco. Também agrada a presença de receitas 
específi cas no verso das embalagens da linha de feijões gourmet, além 
de várias outras linhas de produtos. Na oferta de produtos da linha 
Stivali o destaque são as farofas crocantes, mas a linha também inclui 
pipoca, amendoim japonês, castanha de caju e amendoim & wafer. Já a 
Stivali Nutrição Animal está dirigida para a linha de pássaros premium 
muita bem aceita pelos consumidores e criadores. A Stival Alimentos 
atende um número crescente de consumidores de diversos perfi s, 
das famílias às pessoas de modo individual.

KRAFT FOODS ANUNCIA 
FUSÃO COM HEINZ

A Kraft Foods irá se fundir à Heinz para criar a terceira maior 
empresa alimentícia na América do Norte e a quinta maior do 
mundo. A operação tem a assinatura do investidor brasileiro Jorge 
Paulo Lemann e do norte-americano Warren Buffett, que há dois 
anos já assumiram juntos o controle da Heinz, conhecida marca de 
ketchup. A nova empresa vai se chamar Kraft Heinz Company e terá 
sede dupla, em Pittsburgh e Chicago. Seu faturamento conjunto é 
estimado em US$ 28 bilhões (87,4 bilhões de reais), e na sua carteira 
de produtos haverá oito marcas com valor superior a um bilhão de 
dólares cada uma e outros cinco que superam os 500 milhões. Será 
uma presença fortíssima não só nas gôndolas dos supermercados, mas 
também nos restaurantes. Embora a operação seja apresentada como 
uma fusão, na prática a Heinz está comprando a Kraft. Do capital 
total, 51% estarão nas mãos dos atuais proprietários da Heinz e os 
restantes 49% fi carão em poder dos atuais acionistas da Kraft. Para 
fi nanciar a transação, foram injetados US$ 10 bilhões no negócio, 
por intermédio das fi rmas de investimentos 3G Capital e Berkshire 
Hathaway. A possibilidade da Kraft Foods ser objeto de compra surgiu 
em agosto de 2011, quando foi apresentado um plano para separar 
a unidade dos Estados Unidos e Canadá do setor global de petiscos, 
sob a marca Mondelez. A divisão se concretizou em outubro de 2012. 
A Heinz servirá assim de plataforma de distribuição internacional 
para a Kraft. A nova empresa será dirigida por Bernardo Hees, atual 
executivo-chefe da Heinz. 

MERCADO, EMPRESAS & CIA

Kemin é dedicada a manter os alimentos saudáveis 
e frescos, através da oferta de ingredientes 
inovadores e cientificamente comprovados.

• Antioxidantes Sintéticos

• Antioxidantes Naturais

• Extratos de Plantas

• Antimicrobianos

robson.correa@kemin.com(19) 2107-8053www.kemin.com/foods



AYMORÉ CELEBRA 90 ANOS 
Um biscoito que já faz parte da tradição e da memória afetiva 

dos mineiros. É com essa relação de carinho e confi ança que Aymoré 
acompanha as famílias e é reconhecida pelos consumidores. Uma 
das principais marcas do portfólio da multinacional argentina Arcor, 
é líder na categoria de biscoitos com 27% de participação em Minas 
Gerais e 41% na Grande Belo Horizonte. Este ano, a marca com-
pleta 90 anos no Brasil e investe para crescer e manter a liderança 
na região de Minas Gerais, onde representa 90% do faturamento 
da marca. Em 2013, chegou a aproximadamente R$ 150 milhões. 
Cerca de 90% do volume produzido na fábrica é comercializado 
com a marca Aymoré. Para atingir esses objetivos, a marca investe 
cerca de R$ 2 milhões em ações de marketing e comunicação, que 
engloba plano de mídia televisiva, impressa e online, além de inovação 
para o desenvolvimento de novos produtos, pesquisas, embalagens 
comemorativas dos 90 anos, bem como campanha institucional que 
pontua o retorno de Aymoré à TV. A marca apresenta a plataforma 
“Momentos Aymoré” - lançada em comemoração ao aniversário, 
que apoia às expressões artísticas e gêneros musicais da região. 
A proposta de curadoria esta relacionada à Lei de Incentivo à 
Cultura do Estado de Minas Gerais. O Brasil é o segundo maior 
mercado de Biscoitos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.  
Em 2013, o mercado registrou 5,5% em volume e 10% em valor, de 
janeiro a março, de acordo com dados da Associação Nacional das 
Indústrias de Biscoitos (ANIB). Já os dados divulgados pelo IBGE 
sobre o Produto Interno Bruto (PIB), mostrou que o consumo das 
famílias avançou 2,1% no trimestre. Em 2012, a indústria de biscoitos 

cresceu em torno de 3,5% em valor e 8% em receita, enquanto o 
PIB do Brasil avançou 0,9%. A marca Aymoré nasceu em 1924 no 
Rio de Janeiro, na fábrica Moinho Inglez, dando início à história da 
marca. Em 1930, é inaugurada a fábrica da Massa Aymoré, em Con-
tagem, na região central de Belo Horizonte. Em 1940, sob a gestão 
da empresa paulista Refi nações S.A, passa a ser conhecida também 
no Estado de SP. No ano de 1950, a família Ballesteros inaugura 
a fábrica Produtos Alimentícios Cardoso S.A. Dez anos depois, a 
empresa Produtos Alimentícios Cardoso S.A. adquire o maquinário, 
as marcas e as patentes da Rodolpho Grissi & Cia. Ltd, e passa a 
produzir balas. Em 1970, a Cardoso S.A. incorpora a indústria Massas 
Aymoré. No ano de 1980, a marca compra os terrenos e galpões da 
J.A.F. Duarte e, em 1990, após todas as aquisições, passou a contar 
com cerca de quatro mil funcionários. Em 2005, os grupos Arcor e 
Danone anunciaram a fusão para fundir as suas atividades no ramo 
de biscoitos na Argentina, no Brasil e no Chile, criando a maior 
empresa do setor da América do Sul. A marca Aymoré tem 90 anos 
no mercado e é líder em Minas Gerais no segmento de biscoitos. A 
fábrica e o centro de distribuição estão localizados em Contagem 
(MG) e possuem 860 colaboradores. São produzidas cerca de 3.200 
toneladas de produtos por mês que chegam ao mercado por meio 
de 40 mil pontos de venda distribuídos estrategicamente no país. A 
linha é apresentada nas versões Cream Crackers, Salpet, Maizena, 
Amanteigados, Recheados, Rosquinhas, Receitas da Vovó, Wafers e 
a linha saudável (cookies e crackers) com a marca Grãos da Terra, 
lançada em 2012 no mercado brasileiro. 

SUPERBOM LANÇA NOVO 
SITE INSTITUCIONAL 

A Superbom, empresa brasileira com 90 anos de tradição na 
produção e comercialização de alimentos saudáveis, apresenta ao 
mercado seu novo site institucional. De cara nova e totalmente 
alinhada aos novos comportamentos do consumidor, a nova pla-
taforma reúne em um único ponto de contato todo o universo da 
marca pioneira em saudabilidade no Brasil. Com interface amigável 
e navegação prática, o novo site da Superbom explora o uso das 
hashtags da marca, como #omelhordavida, além de apresentar link 
total com as redes sociais, informações nutricionais dos produtos 
da marca, indicação de pontos de venda, sugestões de receitas e 
diversos conteúdos relacionados à qualidade de vida. Com quase 

um século de experiência na área, a Superbom é hoje uma das 
empresas que mais investe no setor de saudabilidade e uma das 
maiores empresas do ramo de produtos voltados ao público vegano 
e vegetariano no Brasil. Sua extensa linha de produtos, comerciali-
zada em mais de 25 mil pontos de venda por todo país, conta com 
opções como maionese vegetariana, sucos integrais, proteínas de 
soja prontas para o consumo com e sem glúten, frutas desidratadas, 
patês vegetarianos, snacks doces, geleias diet, além do tradicional 
mel 100% natural. A Superbom investiu R$ 6 milhões em 2013 em 
um projeto de expansão de suas fábricas e vem ampliando cada vez 
mais sua linha de produtos, que contempla diversos itens, como 
os sucos integrais Superbom, Frutt’s, geleias Superbom, Melville, 
Cevada, Soygood, entre outros. O posicionamento da marca é o 
de fabricar produtos que defendam a bandeira da saudabilidade 
com qualidade premium.

HERSHEY TERÁ 
INGREDIENTES MAIS 
SIMPLES E NATURAIS 

A Hershey passará a usar ingredientes locais, mais frescos e 
mais simples nas suas barras de chocolate e nos kisses. Segundo a 
empresa, todos os ingredientes usados serão revisados, ainda que 
isso não impacte necessariamente todos os produtos. Informações 

sobre a fonte dos alimentos e a forma de produção também serão 
detalhados nas embalagens e no site da empresa. Entre as mudanças 
nos ingredientes, a Hershey irá usar leite produzido localmente e 
trocará aditivos artifi ciais por naturais. A empresa também busca 
ingredientes mais conhecidos do público, como amêndoas da Ca-
lifórnia, cacau e açúcar, ao invés de similares artifi ciais. De acordo 
com a Hershey, a empresa está seguindo uma tendência de produtos 
mais naturais e de consumidores mais preocupados em entender a 
origem dos alimentos. Segundo a fabricante de chocolates, a relação 
das pessoas com o que elas comemos está mudando.
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