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Mercado,
Empresas&Cia.
DORI INICIA CONSTRUÇÃO DO SEU CENTRO DE INOVAÇÃO 

Tratamento de resíduos, promoção e 
fomento de novas parcerias e a criação de 
uma planta piloto para novos produtos são 
algumas das ideias que compõem o cerne do 
novo Centro de Inovação da Dori Alimentos, 
cuja pedra fundamental foi lançada no último 
dia 22 de outubro, na cidade de Mairinque, SP. 
Localizado no km 65 da Rodovia Castelo Bran-
co, o empreendimento de 1.793 m².  A nova 
planta também será utilizada para capacitação, 
educação empresarial dos colaboradores Dori 
e relacionamento com o mundo acadêmico 
para diversas modalidades de projetos e expe-
rimentos em busca de diferenciação. Segundo a 
Dori, a decisão em ampliar o foco em inovação 
é uma quebra de paradigma importante na 
indústria de alimentos, que não tem tradição 
de investir em P&D, além de mostra que não 
só as grandes corporações investem para criar 
um ambiente propício à pesquisa e desenvol-
vimento. Não por acaso, o centro será instalado às margens 
da Rodovia Castelo Branco, próximo ao Parque Tecnológico 
de Sorocaba, criando um vínculo de extrema importância 
para dar envergadura ao projeto. O surgimento da nova 
unidade voltada à pesquisa e desenvolvimento é resultado 
de um investimento de R$ 13,6 milhões. A Dori também 
possui mais quatro projetos. Um deles é em parceria com 
o IAC - Instituto Agronômico de Campinas -, e envolve 
pesquisa e desenvolvimento de cultivares de amendoim de 
porte rasteiro para plantio nas áreas de renovação de cana 
e visa atender toda cadeia do amendoim do Estado de São 
Paulo. Os outros três projetos estão em andamento com 
o Instituto Mauá de Tecnologia, no ABC paulista. Um deles 
também está ligado à produção de amendoim. Outro busca 
uma forma de utilizar polímeros plásticos resultantes da 
transformação de resíduos de embalagens flexíveis como 
parte da matéria-prima para a fabricação de baús para 
caminhões. Há, ainda, um terceiro projeto revolucionário 
em andamento que deve resultar na conquista de uma pa-

tente internacional de grande relevância. Além do Centro 
de Inovação, a Dori também reformulou o seu portfólio, 
incluindo lançamentos inusitados, como o amendoim con-
feitado de chocolate branco, produtos licenciados através 
de parceria com a Warner Bros. e embalagens diferenciadas. 
As novidades fazem parte da decisão de trocar 22% do seu 
portfólio até o final de 2013, além de reforçar a imagem de 
alguns produtos junto ao consumidor. Entre eles estão balas,  
chicles, pirulitos, chocolates e amendoins com novos sabores 
e tamanhos de embalagens. A meta da empresa é que estas 
guloseimas representem 5% da receita anual de vendas e 
que tragam melhores margens de contribuição para elevar 
os seus resultados. 

Há 46 anos a Dori Alimentos produz e comercializa pro-
dutos de alta qualidade nos segmentos de candies e snacks. 
Com um faturamento anual de R$ 480 milhões e geração 
de 2.200 empregos diretos, a marca tem forte presença no 
mercado nacional e vem crescendo de forma constante no 
cenário internacional.



NICROM COMUNICA  
A CRIAÇÃO DA  
DIVISÃO ALIMENTOS 

A Nicrom Química, empresa fundada 
em 1992, localizada no Polo Empresarial 
Tamboré/ Santana de Parnaíba (Grande São 
Paulo), e com forte presença no mercado brasileiro de 
matérias-primas, anuncia a criação da Divisão Alimentos, 
com o intuito de organizar esta importante área de 
atuação do Grupo. A empresa já atua neste segmento há 
alguns anos, tanto em nutrição humana como animal, mas 
decidiu estrategicamente investir nestes segmentos em 
2013, com a recente participação na FiSA, o 
aumento do time de vendas, que agora está 
exclusivamente dedicado, e a incorporação 
de novas linhas de produtos. Hoje, a Nicrom 
Química distribui os polisorbatos 20, 60 e 
80 e outros emulsificantes da empresa Suíça, 
Lonza (fabricados nos Estados Unidos), a 
linha de aldeídos, extrato de vanila natural e 
compostos aromáticos da Elan (Estados Uni-
dos), além dos corantes alimentícios da Roha 

(Índia), nitrato e nitrito de sódio FG e metabissulfitos de 
sódio FG e potássio FG da BASF (Alemanha), benzoato 
de sódio Purox S, álcool benzílico puro e ácido benzóico 
Food/Pharma da Emerald-Kalama (Holanda), e goma guar 
da Premcem Gums (Índia). Vale destacar também impor-
tações regulares de sorbato de potássio, ácido sórbico, 

propionato de cálcio, eritorbato de sódio, 
ácido eritórbico, ácido ascórbico, fosfatos, 
dióxido de titânio Anatase FG, glúten de 
trigo, goma xantana, e mentol cristal, além 
da distribuição local de ácido cítrico, ácido 
fosfórico 85% e CMC. A Nicrom Química 
continua atuando com forte representação 
nos outros importantes negócios da empresa: 
químico industrial, agronegócios, curtumes, 
fertilizantes, cosméticos e adesivos. 

Waste
MakesHaste

Where Innovatio
n Flows

Now is the time to install Mouvex Seal-leass Eccentric Disc Pumps to 
minimize food waste.

• Leak-free operation optimizes waste-reduced food production capabilities

• Delivers pulse-free, low-shear flow even with varying viscosity and 
 backpressure conditions

• CIP (Clean in Place) and SIP (Sterilize in Place) for increased efficiency

• Strong suction with line-stripping capabilities 

• Excellent self-priming ability 

• Able to dry-run if needed

WORLD HEADQUARTERS:
ZI la Plaine de Isles
2 rue des Caillottes
F-89000 Auxerre, France
O: +33 (0) 3 86 49 86 30
www.mouvex.com

BRAZIL CONTACT:
Tetralon 
Rua Forte da Ribeira,  
350 - Unid. I - São Mateus  
(Zona Leste) 
São Paulo - CEP 08340-145 
O: +11/4081/7000
www.tetralon.com.br
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SOLVAY COMEMORA 150 ANOS 
Um século e meio de descobertas a ser- 

viço do progresso das pessoas e da sociedade. 
O slogan comemorativo dos 150 anos de 
fundação do Grupo Solvay reflete exatamente 
a contribuição que a empresa tem dado para 
a evolução da sociedade ao desenvolver per-
manentemente inovações no setor químico: 
são tecnologias, processos e produtos que 
ajudam a melhorar a qualidade de vida. Desde 
sua fundação, em 1863, pelo gênio inventivo 
e empreendedor Ernest Solvay, o Grupo en-
tende que a química inteligente e responsável, 
além de ser um negócio lucrativo, oferece ao mercado um 
leque crescente de tecnologias e soluções inovadoras, com-
petitivas e geradoras de valor. Atende às demandas do seu 
tempo e ajuda a construir um futuro melhor para as pessoas 
e para o planeta. Ao participar de eventos realizados no 
Brasil para comemorar os 150 anos do Grupo, o presidente 
do Grupo Solvay na América do Sul, Osni de Lima afirmou: 
“Temos orgulho de fazer parte dessa história de sucesso, ao 
mesmo tempo em que reconhecemos os desafios para continuar 
progredindo no setor químico, oferecendo aos nossos clientes e 
ao mercado os melhores produtos e tecnologias. Por isso, inves-
timos permanentemente em nossos recursos e talentos para 
fazer a química cada vez mais sustentável”. O grupo Solvay 
investe anualmente em torno de US$ 60 milhões em duas 
operações na América do Sul, para aumento 
de capacidade de produção, desenvolvimento 
e lançamento de novos produtos e aplicações 
para os diversos mercados em que atua na 
região. Constituído inicialmente na Bélgica, 
para a produção de carbonato de sódio, 
o Grupo expandiu progressivamente suas 
atividades, desenvolvendo novos produtos 
e alcançando mercados internacionais. Ao 
longo dos anos, a empresa transformou-se 
constantemente para se adaptar a desafios 

macroeconômicos e geopolíticos, mantendo 
no centro de sua cultura empresarial uma 
paixão sincera pela produção industrial 
química ligada à ciência; fé no progresso e 
o respeito pelas pessoas. Para perpetuar o 
compromisso de Ernest Solvay pela pesquisa 
científica, o Grupo criou em 2013 o Prêmio 
Solvay para a Química do Futuro, concebido 
para celebrar grandes descobertas científicas 
que vão ajudar a criar a indústria química 
do futuro. Um dos mais importantes movi-
mentos estratégicos realizados pelo grupo 

recentemente foi a aquisição das operações internacionais 
da Rhodia, em setembro de 2011, cuja consolidação foi 
concluída no início de 2013, criando um empresa química 
internacional com operações em 55 países e faturamento 
anual da ordem de € 12,4 bilhões. Ao mesmo, tendo em 
vista a sua reconhecida trajetória de sucesso na região, a 
marca Rhodia foi mantida no Brasil.

Recentemente, a Solvay Aroma Performance lançou a 
inovadora linha de aromas de baunilha Govanil™,  criada 
para revolucionar a sensação de sabor do consumidor de 
produtos de padaria e confeitaria da indústria de alimentos, 
como biscoitos, cremes de doces, bolos, recheios e choco-
lates. Com propriedades funcionais diferenciadas, Govanil™ 
oferece uma capacidade sem precedentes para melhorar 

a experiência de sabor. A unidade global de 
negócios Aroma Performance inclui as ope-
rações de difenóis e intermediários fluorados 
do Grupo Solvay, reunidas em três principais 
segmentos de produtos: aromas e fragrâncias 
para os mercados de alimentos e perfumaria 
(vanilina e etilvanilina, comercializadas sob 
as marcas Rhovanil® e Rhodiarome®), inter-
mediários para agroquímica, farmacêutica e 
produtos eletrônicos, e inibidores de polime-
rização utilizados na indústria petroquímica.

BRASIL DEVE RESPONDER POR 35% DAS VENDAS DA MARFRIG 
O Brasil deverá representar 35% das vendas da Marfrig 

Alimentos em 2013, mesmo após a venda da Seara Brasil. 
Em 2012, o Brasil representou 32% das vendas da Marfrig. 
Segundo a empresa, os novos números projetados consi-
deram basicamente o crescimento orgânico da empresa, já 
incluindo a venda da Seara Brasil para a JBS. No mercado 
internacional, a empresa atua com a Moy Park, unidade na 
Irlanda do Norte, e a Keystone, nos Estados Unidos. A Moy 
Park, controlada da Marfrig na Irlanda do Norte, divisão que 
representa cerca de 25% da receita da empresa, também 
deve ter aumento de faturamento e melhora em indicadores 
importantes, como Ebitda e margem Ebitda. A receita deve 

subir cerca de 15%, para R$ 4,554 bilhões em 2013, contra 
R$ 3,970 bilhões em 2012, segundo estimativas apresentadas 
pela Moy Park. A estimativa de Ebitda foi elevada para R$ 285 
milhões em 2013, ante R$ 208 milhões em 2012. A margem 
Ebitda foi prevista em 6,2% em 2013, contra 5,2% do ano 
anterior. O crescimento deve ocorrer com reforço no mix 
de vendas, foco na redução de custos, reforço da presença 
em frango in natura e vendas no varejo. Além da Irlanda, a 
Moy Park abastece o Reino Unido e tem forte presença no 
mercado europeu. A Marfrig deverá investir R$ 600 milhões 
em 2014, e não tem planos de novas vendas de ativos, após 
negociar com a JBS a Seara Brasil. 



MARFRIG LANÇA PRIMEIRA LINHA COM A SUA MARCA 
Chegou aos supermercados na última quinzena de outubro 

a linha Marfrig Cortes Bovinos, a primeira com a nova marca 
do Grupo Marfrig. O nome da empresa foi escolhido para 
batizar essa nova gama de produtos por estar associado a 
atributos reconhecidos pelos clientes, como sabor, qualidade, 
padronização e segurança alimentar. Produzida pela Marfrig 
Beef (segmento de carnes bovinas do Grupo Marfrig), a nova 
linha é composta por 33 cortes já porcionados e embalados, 
eliminando a necessidade de manipulação no ponto de venda, o 
que diminui custos e aumenta a segurança do alimento. A nova 
linha tem embalagens atrativas, que diferenciam e valorizam 
o produto no ponto de venda. A forma da etiqueta reproduz 
um brasão, destacando os atributos de tradição do Grupo, 
o diferencial de qualidade dos seus produtos e o cuidado na 
seleção dos cortes bovinos nas linhas de produção. As cores 
foram criteriosamente escolhidas para que o produto se 
destaque claramente na gôndola e facilitam a identificação 
com a empresa. O nome do corte é impresso nos rótulos nas 
unidades industriais do Grupo Marfrig, durante o processo 
de embalagem, dando mais agilidade à produção e evitando o 
desperdício de etiquetas. Mais produtos com a marca Marfrig 
serão lançados em breve. 

O Grupo Marfrig é uma das maiores empresas globais 
de alimentos à base de carnes de aves, bovina, suína, ovina e 
de peixes. Sua plataforma operacional diversificada e flexí- 

vel é composta por unidades produtivas, comerciais e de 
distribuição instaladas em 15 países. Considerada uma das 
companhias brasileiras de alimentos mais internacionalizadas 
e diversificadas, seus produtos estão presentes hoje em 110 
países. Com mais de 46 mil colaboradores, o Grupo Marfrig 
é o maior produtor de ovinos na América do Sul, o maior 
produtor de aves do Reino Unido e a maior companhia privada 
no Uruguai e na Irlanda do Norte. 
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ARCOR APOSTA NA 
CATEGORIA DE BISCOITOS 
COM A MARCA BREAKUP 

Aumentar a participação no mercado de biscoitos a partir 
da construção de marcas fortes. Este é o desafio que a Arcor, 
fabricante de alimentos, terá pela frente nos próximos anos. A 
empresa ampliou o portfólio da marca de biscoitos breakUP 
focados no público jovem e vai investir no segmento de 
salgado porcionado para abocanhar até 10% de participação 
e faturar mais de R$ 30 milhões em 2014, dobrando o ta- 
manho da marca no mercado brasileiro. Atualmente, a marca 
já existente na categoria de recheados doces, onde fatura  
R$ 15 milhões/ano. Com o consumo aquecido, o segmento 
de salgado porcionado cresceu expressivamente nos últi-
mos cinco anos. Hoje, o mercado gira em torno de R$ 582  
milhões em faturamento e representa 8% do total de biscoitos 
no Brasil. Para alcançar as metas estipuladas na categoria, a 
Arcor fez aporte de R$ 2,5 milhões para desenvolvimento 
das novas embalagens, pesquisa com o consumidor, ações no 
ponto de venda, além de investimentos em tecnologia para 
aprimorar e ampliar o processo produtivo. Para 2014, a em-
presa injetará mais de R$ 5 milhões em campanhas de mídia. 
A marca breakUP passa a ser comercializada também em todo 
território brasileiro, fortalecendo a atuação em biscoitos da 

Arcor. Hoje, a divisão representa 30% do faturamento total e 
a empresa quer aumentar essa participação.  A Arcor cresceu 
10% em faturamento comparado com 2012, atingindo R$ 365 
milhões e produziu cerca de 79.7 mil toneladas de biscoito. 

Com 32 anos de trajetória no Brasil, o Grupo Arcor possui 
cinco plantas industriais e cinco centros de distribuição. Atua 
em todo o território nacional, sendo o terceiro produtor de 
chocolates do país, líder no segmento de chicles infantis e 
um dos principais players de biscoitos do Brasil. É o principal 
exportador de guloseimas do país, produzindo 170 mil tone-
ladas/ano. Em 2012, atingiu faturamento de R$ 1,1 bilhão e 
para esse ano estima crescimento aproximado de 15%, com 
projeção de faturar R$ 1,3 bilhões.

DISPROQUIMA ABRE FILIAL NO BRASIL
A Disproquima abre mais uma filial, agora na cidade de 

Diadema, na Grande São Paulo, Brasil. Com esta nova uni-
dade, a primeira na América Latina, a Disproquima garante 
o seu processo de internacionalização. Com quase 40 anos 
de existência, a Disproquima é uma empresa moderna, dinâ-
mica e com uma clara vocação de serviços. Especializada no 
marketing, na distribuição e comercialização de uma vasta 
gama de produtos, oferece ingredientes para as indústrias 
que operam nos domínios das ciências da vida. Conta com 
um amplo leque de produtos e serviços, desde ingredientes 
para alimentos até princípios ativos, para a indústria far-

macêutica, cosmética, de nutrição e saúde animal.  Além de 
estar presente no Brasil, a Disproquima também atua em 
diferentes países, como China, Marrocos, França, Portugal 
e Espanha, entre outros. Mercados distintos entre si, mas 
com necessidades muito similares. Para conhecer mais 
sobre a atividade da empresa no Brasil e sobre os produtos 
disponíveis, envie um e-mail para brasil@disproquima.com

PRIMOR É A MARCA TOP OF MIND NO NORDESTE  
A marca Primor, da Bunge Brasil, é a mais lembrada pelos 

consumidores da região Nordeste segundo a Folha Top Of Mind 
2013, premiação de brand awareness, realizada há 23 anos, com 
base em pesquisa do Instituto Datafolha. Esse é o terceiro ano 
em que a marca é premiada. “Essa é uma das premiações mais 
importantes no que ser refere à lembrança de marca. A pesquisa 
realizada pelo Datafolha tem abrangência nacional e envolve mais 
de 40 categorias de produtos e serviços, além das especiais e 
regionais. Ao todo, foram aplicados cinco mil questionários in-

dividuais em 164 municípios das cinco regiões do Brasil. Primor, 
a marca premiada da Bunge, está há 50 anos no mercado e tem 
uma história de tradição e versatilidade. A linha de produtos é 
composta por três versões de arroz: arroz Primor branco, arroz 
Primor perfil nobre, e arroz Primor parboilizado; duas versões 
de maionese: Primor light e Primor tradicional; margarina Primor 
cremosa, margarina Primor forno e fogão, e margarina Primor 
todo dia; óleo de soja Primor; e a linha de atomatados: molho 
Primor tradicional e extrato de tomate Primor. 



QUÍMICA ANASTÁCIO PARTICIPA DA EXPOBEV
A Indústria Química Anastácio marcou presença pela 

segunda vez consecutiva como expositora na ExpoBev - 
Feira dos Fornecedores da Indústria de Bebidas -, cuja 5ª 
edição foi realizada entre os dias 23 e 25 de outubro de 
2013, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, 
SP, apresentando muitas novidades para os fornecedores 
da indústria de bebidas. Além do tradicional Confrebras - 
Congresso Brasileiro de Bebidas -, que ofereceu palestras, 
workshops e discussões sobre tributação, gestão, mercado, 
sustentabilidade, inovação e performance industrial, a edi-
ção 2013 também apresentou o showroom de produtos, 
com exposição de lançamentos e novidades do setor, 
Simpósio de Fornecedores, onde foram apresentadas as 

novas tecnologias da cadeia produtiva brasileira, e o En-
contro com o Varejo, onde compradores e fornecedores 
se encontraram para criar parcerias, trocar experiências e 
gerar negócios. A Química Anastácio participou da palestra 
“Uso de edulcorantes em produtos diet e light”, como parte 
da programação do Simpósio de Fornecedores, sendo 
ministrada pelo gerente da Unidade de Negócios Food, 
Robson Corrêa da Silva.

MID® VIRA SHAKE 
GANHA PRÊMIO ABRE DA 
EMBALAGEM BRASILEIRA 

MID® Vira Shake é um case de sucesso no portfólio de 
refrescos em pó da Ajinomoto do Brasil. O produto, que 
conta com três sabores (morango, frutas roxas, e laranja e 
maçã), foi escolhido, em 2012, como o lançamento do ano na 
categoria bebida não alcoólica pela Associação Brasileira de 
Supermercados (ABRAS). Agora, recebe mais um reconhe- 
cimento: o prêmio prata da Associação Brasileira de Em-
balagem (ABRE) na categoria Design Gráfico - Redesign 
de Alimentos e Bebidas. MID® é um refresco adoçado na 
medida certa e com o sabor natural da fruta. Por conter 
polpa de fruta e vitamina C, é uma opção saudável para 

acompanhar lanches e refeições. É muito prático e fácil de 
preparar, basta adicionar o pó em 1 litro de água e está 
pronto. A linha completa é composta pelos sabores uva, 
goiaba, morango, manga, laranja e acerola, laranja e abacaxi, 
pêssego, graviola, limão, abacaxi, maracujá, laranja, tangeri-
na, framboesa, jabuticaba, guaraná com toque de laranja, 
e melancia. Sua edição limitada pode ser encontrada nos 
sabores morango, frutas roxas, e laranja e maçã.

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

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

Lácteos
Para aplicação em:
•	Iogurtes	 

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

gorduras	e	guar

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

www.cpkelco.com

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

KELCOGEL®  |  GENU®  |  GENULACTA®

KELTROL®  |  CEKOL®  |  SIMPLESSE®  |  SLENDID®
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BRF REGISTRA AUMENTO DE 65,65% NAS VENDAS EXTERNAS 
As exportações da empresa de alimentos BRF cres-

ceram 65,65% em setembro de 2013, comparado com 
o mesmo período do ano passado, segundo dados do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior (MDIC). As vendas externas da empresa totalizaram  
US$ 387,722 milhões no mês passado, elevando a receita 
anual com exportações para US$ 3,810 bilhões. De janeiro 
a setembro, as vendas externas da BRF apresentam alta de 
103,5%, o que leva a empresa a ocupar a quinta colocação 
entre os maiores exportadores do Brasil. Segundo informa-
ções de Agência Estado, a lista das maiores exportadoras é 

composta por outras três empresas do ramo alimentício: 
JBS (8ª colocada), Seara (25ª), do Grupo Marfrig, e Minerva 
(34ª). Dessas, a única que apresentou expansão das exporta-
ções em setembro foi a JBS, com alta de 43,06% em relação 
a setembro do ano passado, para US$ 363,061 milhões. 
No acumulado de janeiro a setembro, as exportações da 
JBS somaram US$ 2,536 bilhões, incremento de 25,10% 
em relação ao mesmo intervalo de 2012. As exportações 
da Seara encolheram 10,44% em igual comparação, para  
US$ 1,152 bilhão. Já as vendas externas da Minerva cres-
ceram 4,96% e somaram US$ 868,132 milhões. 

AJINOMOTO DO BRASIL LANÇA SITE EXCLUSIVO  
PARA VONO® TURMA DA MÔNICA© 

Em busca de reforçar a interatividade com seus con-
sumidores, Vono® acaba de lançar um site especial para a 
linha de sopas Turma da Mônica©. A página www.vono.com.br/
turmadamonica apresenta receitas e dicas de culinária para 
incrementar as sopas, informações nutricionais, além de jo-
gos com os personagens da Turma. A parceria entre Vono® e 
a Turma da Mônica© teve início em junho deste ano, com o 
lançamento da linha de sopas que possui três versões: galinha, 
carne e legumes - todas com macarrão. O grande diferencial de 
Vono® Turma da Mônica© está em sua composição: possui 25% 
menos sódio, comparada à média de alimentos de referência 
do mercado, tempero e sabor mais suaves. A sopa tem caldo 
encorpado e é incrementada com macarrões de formatos 
divertidos e coloridos. As embalagens, de 60g cada, trazem 
ainda passatempos divertidos, além dos famosos personagens 
da Turma da Mônica©. 

Presente no Brasil desde 1956, a Ajinomoto do Brasil 
se empenha em oferecer tanto produtos de qualidade para 
o consumidor como insumos para as indústrias alimentícia, 

cosmética, farmacêutica, de nutrição animal e agronegócios. 
A linha de produtos da empresa Ajinomoto do Brasil, voltada 
para o consumidor, é composta pelo tempero umami Aji-No-
Moto®, Aji-Sal®, tempero Sazón®, caldo Sazón®, Receita de Casa, 
Hondashi® e Sabor a Mi®, além das sopas individuais Vono®, da 
sopa cooking Vono® Turma da Mônica, dos refrescos em pó 
MID® e FIT zero açúcar, do adoçante MID Sugar® e do purê de 
batata da marca Ajinomoto Caseirinho e do molho shoyu da 
marca Satis. A Ajinomoto do Brasil também atua no segmento 
de food service . Com quatro unidades fabris, localizadas no 
Estado de São Paulo, nas cidades de Limeira, Laranjal Paulista, 
Valparaíso e Pederneiras, e sede administrativa na capital, a 
Ajinomoto do Brasil atende tanto ao mercado interno como 
ao externo. A Ajinomoto, uma multinacional japonesa com 
sede em Tóquio, é a maior produtora de aminoácidos do 
mundo. O Grupo Ajinomoto obteve faturamento global de 
US$ 14.1 bilhões e nacional de R$ 1,9 bilhão no ano fiscal de 
2012. Atualmente, opera em 26 países, possui 107 fábricas e 
aproximadamente 28 mil funcionários. 

TETRA PAK® ANUNCIA NOVO MARCO DA  
CERTIFICAÇÃO DE SUAS EMBALAGENS NO BRASIL

A Tetra Pak® anunciou um novo marco de produção de 
suas embalagens com o selo FSC® (Forest Stewardship Council). 
Até agosto deste ano, mais de cinco bilhões de embalagens 
já foram produzidas no Brasil com o registro da certificação. 
A expectativa é que até o final do ano este número chegue 
a mais de nove bilhões de embalagens com o selo. A certi-
ficação garante que o papel utilizado como matéria-prima 
das embalagens é proveniente de áreas florestais manejadas 
de forma responsável, permitindo ao consumidor monitorar 
toda a cadeia que envolve a produção do papel da embalagem, 
desde o plantio das árvores até o produto final. 

No Brasil, desde junho de 2008 as embalagens produzidas 
nas unidades da Tetra Pak® em Ponta Grossa, PR, e Monte 

Mor, SP, utilizam papel certificado FSC®. A inclusão do selo nas 
embalagens é feita conforme solicitação dos clientes e cresce 
cada vez mais, demonstrando o interesse destes em comunicar 
o seu compromisso com as questões ambientais. De acordo 
com a Tetra Pak®, a empresa está atenta a todo o ciclo de vida 
da embalagem e se empenha na educação dos públicos e na 
disseminação da importância da matéria-prima certificada, do 
correto manejo florestal e da preservação da biodiversidade. 

A Tetra Pak® é líder mundial em soluções para processamento e 
envase de alimentos. Atuando próximo aos clientes e fornecedores, 
oferece produtos seguros, inovadores e ambientalmente corretos, 
que a cada dia satisfazem as necessidades de centenas de milhões 
de pessoas em mais de 170 países ao redor do mundo.



AGILENT TECHNOLOGIES INAUGURA 
NOVO CENTRO DE INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA EM ESPECTROSCOPIA

REDBOOK - CONHECIMENTO, 
HABILIDADE E ATITUDE PARA  
MOTIVAR SUAS VENDAS

A Agilent Technologies anunciou a 
abertura de seu novo Centro de Ino-
vação Tecnológica em Espectroscopia, 
em Mulgrave, na Austrália. O centro, 
com investimento US$ 25 millhões, 
abriga laboratórios de pesquisa avan-
çada e de testes, assim como áreas 
para treinamento e demonstração de 
soluções para usuários. O Brasil conta 
com um centro semelhante, o Centro 
de Excelência Agilent, para treinamento 
e apresentação das soluções a entidades 
acadêmicas de pesquisa e empresas 
dos mais diversos segmentos. Segundo 
a empresa, as áreas do centro foram 
concebidas para promover e aprimorar 
a interação entre os usuários e as áreas 
de aplicação. Mais importante ainda, o 
período entre pesquisa e lançamento 
comercial de novos produtos será 
otimizado. Utilizado por laboratórios 
de todo o mundo, os instrumentos 
de espectroscopia da Agilent, como 
os sistemas de absorção atômica, são 
ferramentas fundamentais de medição 
para uma série de aplicações. Estes 
instrumentos desempenham um papel 

chave para as indústrias de alimentos, 
produtos farmacêuticos e de serviços 
ambientais, que necessitam análise 
quantitativas e qualitativas. As instala-
ções modelos, localizadas no Centro de 
Tecnologia Monash, fornecem tecnolo-
gia avançada de comunicações para faci-
litar a colaboração entre as divisões da 
Agilent, os parceiros-chave de pesquisa 
e os clientes em todo o mundo. Um 
conceito-chave de design do Centro 
permite a integração e a colaboração, fa-
cilitando o compartilhamento de histó- 
rias e casos de sucesso. Os espaços de 
trabalho são flexíveis para permitir alte-
rações conforme o avanço da ciência e 
dos projetos desenvolvidos, sendo que 
suas instalações foram projetadas para 
serem o centro de atendimento para 
a formação de equipes de alto desem- 
penho no futuro. A Agilent é a principal 
empresa do mundo em medições analí-
ticas e líder em tecnologia para análises 
químicas, biociências, diagnósticos, ele-
trônica e comunicações. No ano fiscal 
de 2012, a Agilent apresentou ganhos 
líquidos de US$ 6,9 bilhões.

Redbook: o livro ener-
gético das vendas, lança-
mento da Editora Saraiva, 
é uma verdadeira imer-
são em histórias reais de 
motivação, superação e 
de absoluto comprometi-
mento com as metas e a 
conquista de resultados. 
Ao apresentar casos reais, 
testemunhos pessoais e 
vivências preciosas, Mar-
celo Ortega, um dos mais 
premiados vendedores do 
país, aponta com objetividade o que 
realmente motiva os vendedores de 

sucesso e mostra o que 
é preciso para chegar ao 
topo. Com segredos, dicas 
rápidas, exemplos de su-
cesso e visão real do autor 
sobre as questões energé-
ticas nas vendas, o leitor 
certamente vai aprender 
como se superar, como 
fazer mais que a maioria, o 
que fazer quando está de 
baixo-astral e, em especial, 
como ser um modelo de 
vendedor que nunca esta-

rá desempregado, porque contagia os 
outros com seu entusiasmo. 

O alimento
é a extensão
da vida.
FAZER A DIFERENÇA
ESTÁ NA ESSÊNCIA DA
GRANOTEC.
O que acontece no mundo, chega antes 
aqui – a Granotec é sua parceira com 
acesso às tendências do mercado, em 
produtos e inovações em biotecnologia, 
nutrição e saudabilidade.

www.granotec.com.br  |  Fone 41 3027 7722 
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JBS E MARFRIG ASSINAM TRANSFERÊNCIA DA SEARA BRASIL 

PURATOS LANÇA  
RECHEIOS E COBERTURAS 
COM POLPA DE FRUTAS

Sempre buscando o desenvolvimento de produtos cada 
vez mais saudáveis, mais próximos dos produtos naturais e 
sem perder sabor, a Puratos usou toda sua longa experiência 
em confeitaria para elaborar o Vivafil: recheio e cobertura 
com verdadeira polpa de frutas. Pronto para usar, o Vivafil é 
único em textura, visual e praticidade. Com sabor especial 
dos recheios elaborados de forma artesanal no passado, 
pouco açúcar, sem gordura trans e sem ingredientes artifi-
ciais, o Vivafil é uma resposta às tendências de alimentação 
saudável, que conquista, cada vez, mais consumidores em 
vários países e principalmente no Brasil. De textura agra-
dável e fresca na boca, o Vivafil tem 60% de frutas e deixa 
para trás o conhecido sabor de fruta cozida, normalmente 
utilizada nos bolos, tortas e outras criações. O Vivafil é o 
primeiro que pode ser usado tanto para recheio, como 
para cobertura; tem textura firme (não escorre) e suave 
ao mesmo tempo; fácil de aplicar; estável em temperatura 
ambiente para uso em produtos não refrigerados e estável, 
também,  no forneamento e congelamento. O Vivafil está 
disponível nos sabores frutas vermelhas e pêssego. É ideal 

As empresas de alimentos JBS e Marfrig concluíram a 
operação de transferência da Seara Brasil. A JBS, maior em-
presa de carnes do mundo, comprou a Seara Brasil, divisão 
de aves e suínos da Marfrig, no início de junho, em uma 
operação que envolveu a quantia de R$ 5,85 bilhões em 
dívidas e levou a empresa à liderança global na produção de 
aves. O negócio, que inclui ainda participação na empresa 

de couros Zenda, no Uruguai, torna a JBS a segunda maior 
processadora de carnes do Brasil, atrás da BRF. Segundo 
as empresas envolvidas, todas as condições precedentes 
para a assinatura foram cumpridas, incluindo as aprovações 
da transação pelos órgãos de defesa da concorrência no 
Brasil e na Europa. A operação foi recentemente aprovada 
pelo Cade. 

tanto para confeitaria fina, como para a tradicional, para 
rechear e cobrir tortas abertas e fechadas, folhados, cheese- 
cake, bolos, sonhos, bombas, cupcakes, whoopies, macaron, 
muffins, bavarois, assim como panetones, pães doces, etc. O 
Vivafil pode ainda ser utilizado com equipamentos industriais, 
é uma ótima escolha para aplicações pré-assadas, permite 
armazenamento em temperatura ambiente com validade 
de até 4 meses e, após aberto, pode permanecer três dias 
sob-refrigeração. Disponível em baldes de 4,5 kg.

IBGE AMPLIA DADOS SOBRE ALIMENTOS 
A maior pesquisa do país sobre o comportamento dos 

gastos dos consumidores, feita pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (IBGE), vai ampliar a apuração de da-
dos sobre alimentos. Os técnicos da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF), cuja versão mais recente é de 2008/2009, 
vão apurar, pela primeira vez, quantos brasileiros não estão 
conseguindo ter alimento suficiente em casa. E no lado oposto, 
com o objetivo de medir a fatia de brasileiros com excesso de 
peso, vão aprofundar a coleta de informações sobre quantida-
de e qualidade de alimentos ingeridos. A próxima pesquisa vai 
aumentar a base de famílias pesquisadas em todos os Estados 
do país: de cerca de 50 mil para 72 mil famílias. O trabalho 
começa em agosto de 2014 e vai até o fim de julho de 2015. A 
maneira como as famílias estão se alimentando é uma “grande 

preocupação” pois a fatia da população acima do peso ideal 
caminha para níveis registrados em países como Estados 
Unidos e Austrália, na casa dos 60%. O aumento da renda e 
da quantidade de pessoas trabalhando fora de casa mudaram 
a forma como as pessoas comem e o que comem e isso não 
necessariamente levou-as a hábitos mais saudáveis. A POF de 
2008-2009 mostrou aumento contínuo de excesso de peso e 
obesidade na população de 20 anos ou mais nos últimos 35 
anos. O excesso de peso foi encontrado em 50,1% dos homens 
e entre 48% das mulheres. Na outra ponta do problema, a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/2009) 
já havia detectado que 30,2% dos domicílios passavam por 
algum grau de insegurança alimentar. A expectativa é de que 
essa fatia tenha diminuído.  



BIORIGIN APRESENTA 
RECEITAS DE SAÚDE E  
BEM-ESTAR NA FI EUROPA  

Durante sua participação na FI Europa, que acontece de 
19 a 21 de novembro, em Frankfurt, Alemanha, a Biorigin 
irá apresentar receitas de sucesso na promoção da saúde 
e bem-estar através de formulações para redução de sódio 
e realce de sabor. Através de sessões de degustações, os 
visitantes poderão conhecer os benefícios do Bionis, linha 
de extratos de levedura aplicados em carne. O Bionis atua 
no realce de sabor e permite a redução do conteúdo de 
sódio e também confere corpo, mouthfeel e Umami. A linha 
Bioenhance de aromas naturais será apresentada em snacks, 
criando e harmonizando o sabor, aumentando a percepção 
de sal sem adição de sal, e agindo em sinergismo com a 
linha de extratos de levedura Bionis. A linha Biogard de 
aromas naturais será aplicada em queijo, realçando o sabor 
e também será apresentada num teste em pão de forma que 
mostra efeitos positivos no produto na extensão da vida de 
prateleira através da inibição do mofo. A Biorigin também 
tem em seu portfólio a linha Biotaste para realce de sabo-
res tostados que proporciona notas de carne, bife, frango 
e tostado e a linha Goldcell de leveduras inativas secas, 

autolisadas, mineralizadas e beta-glucano. Os ingredientes 
da Biorigin são 100% naturais e ideais para formulações 
de sopas, caldos, condimentos, salgadinhos, carnes, queijos, 
e outras aplicações salgadas e alimentos preparados. Para 
o mercado de vinhos a Biorigin oferece o Mannovin, ma-
noproteína autorizada pelo Codex Internacional. Todos os 
ingredientes da Biorigin são naturais, clean label, não geneti-
camente modificados, livre de alergênicos, certificados pela 
ISO 9001 and 22000, HACCP, Kosher e Halal, e possuem 
rastreabilidade total desde a matéria-prima. 

Criada em 2003, a Biorigin é uma empresa preocupa-
da com a saúde e bem-estar das pessoas. A estrutura da 
empresa é totalmente dedicada no desenvolvimento de 
soluções sustentáveis e inovadoras através da biotecnologia. 
A Biorigin é parte da Zilor, negócio com mais de 65 anos e 
listado entre os 200 maiores grupos corporativos do Brasil. 
A Zilor transforma a cana-de-açúcar em alimento e energia 
limpa, respeitando o meio ambiente e as comunidades onde 
atua. A Biorigin é membro do Sedex, entidade dedicada ao 
fomento a melhorias em práticas de negócios responsáveis 
e éticas nas cadeias de suprimento globais.

NESTLÉ É ELEITA A  
EMPRESA MAIS ADMIRADA 
NO SETOR DE ALIMENTOS 

A Nestlé novamente foi um dos grandes destaques do 
prêmio “As Empresas Mais Admiradas no Brasil”, que chega 
este ano a sua 16ª edição. Promovida pela revista Carta Ca-
pital, a cerimônia contou com a presença da presidente da 
República, Dilma Rousseff, e reuniu grandes nomes do setor 
empresarial e autoridades para homenagear as empresas 
e empresários que mais se destacam e contribuem para o 
desenvolvimento nacional. Pela 9ª vez consecutiva, a Nestlé 

conquistou a liderança na categoria “Alimentos” e, no ranking 
geral da publicação, entre as 10 mais admiradas no país, é a 6ª 
colocada. Realizado anualmente, o prêmio ouviu mais de 1,2 
mil executivos de todos os setores, que avaliam as empresas 
a partir de 13 critérios, como responsabilidade ambiental, 
inovação e qualidade de serviços e produtos, entre outros. 
Além deste reconhecimento, a Nestlé também recebeu o 
prêmio “As Melhores Empresas para o Consumidor 2013”, do 
site Reclame Aqui, em parceria com a Revista Época, na cate-
goria “Alimentos Multimarca”. Na escolha por voto popular, 
a empresa foi a preferida dos consumidores, em um total de 
mais de 1,8 milhão de participantes. Em sua terceira edição, a 
premiação foi criada para incentivar as empresas a buscarem 
excelência no atendimento aos clientes.

MERCADO
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MELITTA INVESTE NO CRESCIMENTO E ESPERA  
ALCANÇAR FATURAMENTO DE R$ 1.2 BILHÃO ATÉ 2016

Otimista com o desenvolvimento nos negócios, a Melitta 
do Brasil intensifica os investimentos no país, principalmente 
em pesquisa e propaganda, visando alcançar faturamento 
bruto de R$ 1.2 bilhão até 2016. Atualmente, 98% do fatura-
mento da empresa é proveniente dos produtos com as mar-
cas Melitta e Bom Jesus, marcas reconhecidas e valorizadas 
pelos consumidores brasileiros. No ano passado, a receita 
bruta da empresa foi de R$ 812 milhões, e o faturamento 
total dos cafés mais filtros mais acessórios mais papeis 
industriais mais o novo produto Melitta Wake em 2012 
versus 2011 cresce 13%. A expectativa para 2013 é manter 
a expansão, por volta de 11%, e chegar a R$ 902 milhões. 
O crescimento anual de dois dígitos mantido há dez anos 
antecipou a previsão de alcançar faturamento bruto de R$ 1 
bilhão - a meta era para 2017. A receita bruta da Melitta do 
Brasil em 2012 representou 20% do faturamento global da 
empresa e apresentou crescimento na receita em todos os 
segmentos em que atua (14% em café e 7% em filtros). No 
mercado nacional, os cafés da Melitta representam 8,8% e a 

fatia dos filtros é de 62%, segundo pesquisa Nielsen. Além do 
crescimento dessas marcas e produtos, a Melitta do Brasil 
inovou novamente no mercado em 2012, ao lançar o Melitta 
Wake, bebida láctea pronta para beber, com sabores dife-
renciados (Mocca, Toffee e Chocoberry). Foram necessários 
18 meses para que o projeto 100% brasileiro se tornasse 
realidade. O novo produto é destinado ao público jovem e 
está disponível somente na região Sul do Brasil, foi lançado 
no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tendo chegado ao 
Paraná em janeiro de 2013. Para apoiar o crescimento dos 
segmentos de café e filtro, além do lançamento de Melitta 
Wake, foram investidos, entre 2011 e 2012, R$ 100 milhões 
em marketing, pesquisas e promoções. Nos próximos 4 anos, 
com o objetivo de modernizar as fábricas de Avaré, Bom 
Jesus e Celupa, e a infraestrutura em TI , serão investidos  
R$ 50 milhões. A subsidiária brasileira cresceu 13% em 2012 
com suas marcas de cafés, filtros, Wake e papel industrial fatu-
rando R$ 812 milhões, mantendo a posição de 2º maior mer-
cado dentro do Grupo Melitta, que está presente em 60 países.

NOVAS UNIDADES MARLUVAS
A Marluvas comemora tempos de expansão com a 

instalação de seis novas unidades na região do Campo das 
Vertentes. Para marcar esta nova fase da empresa, uma 
das seis unidades foi inaugurada no último mês de outu-
bro, em Piedade do Rio Grande, MG, com a presença do 
Governador Antonio Anastácia, da Secretária de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Dorothéa Werneck, prefeitos 
da região e deputados estaduais e federais. O apoio do 
governo de Minas, da prefeitura de Piedade do Rio Grande, 
do SENAI e de outros parceiros, possibilitou a preparação 
estrutural da cidade para dar suporte ao grande avanço 
industrial nos próximos anos, e também para a criação de 
cursos profissionalizantes para a capacitação de mão de 
obra local. Foram investidos R$ 780 mil em cada uma das 
plantas industriais, totalizando cerca de R$ 4,7 milhões. Os 
investimentos da Marluvas na estruturação somaram cerca 
de R$ 7,5 milhões. O presidente da empresa, Antônio Mar-
celo Arruda, afirmou que o traço marcante da celebração é 
a geração direta de empregos, contribuindo para o maior 
desenvolvimento dos municípios. Para o prefeito de Piedade 
do Rio Grande, Mauro Fernandes do Vale, a instalação da 
Marluvas em seis municípios da região significa condições 
reais de crescimento e desenvolvimento econômico. As 
demais unidades também estão localizadas 
na região Centro/Sul de Minas (Campo 
das Vertentes) em um raio de 100 km: São 
Vicente de Minas, Prados, Cruzília, Madre 
de Deus de Minas, e Minduri. Em maio de 

2011, a empresa inaugurou sua filial em Capitão Enéas, 
também com a presença do Governador. a planta com cerca 
de 12.000 m2 de área construída, na qual foram investidos 
cerca de R$ 9 milhões, encontra-se com produção plena, 
produzindo em torno de 10.000 pares/dia, e empregando 
cerca de 600 funcionários. Com o impacto positivo gerado 
com a instalação da planta industrial do Norte de Minas, fo-
ram abertos hotéis, padarias e restaurantes para atender os 
novos trabalhadores da fábrica. E o crescimento e evolução 
da empresa não param por aí! A Marluvas comemora uma 
nova fase. Apresentou recentemente ao mercado o rede-

senho de sua nova marca, além de novas 
tecnologias em produtos e um sistema de 
logística com várias melhorias para garantir 
que os produtos cheguem com mais rapidez 
aos milhares de clientes. 



CARGILL AMPLIA SUAS 
FÁBRICAS DE ÓLEOS 
ESPECIAIS E GORDURAS

A Cargill está investindo aproximadamente R$ 52  
milhões para ampliar sua capacidade produtiva de gorduras e 
óleos especiais nas unidades de Itumbiara, GO, e Mairinque, 
SP. A expansão visa acompanhar o crescimento da deman-
da de clientes e potencializar a produção de soluções de 
gorduras mais saudáveis para o mercado alimentício, como 
por exemplo, a linha LéviaTM, que apresenta reduzido teor 
de gorduras trans e saturada. A conclusão da expansão está 
prevista para o primeiro semestre de 2014. Com este inves-
timento, a Cargill vai ampliar em 35% sua capacidade produ-
tiva nas linhas de óleos especiais das marcas Liza, Purilev e  
Mazola e gorduras vegetais. Em Mairinque, com o aumento na 
produção de óleos especiais, a empresa investirá também na 
ampliação da área de armazenagem e escoamento. O inves-
timento beneficiará ainda a área de envase 
de gordura e de embarque a granel. Já em 
Itumbiara, o investimento consiste na atua-
lização e otimização do parque industrial, 
gerando maior capacidade produtiva para 

melhor atendimento da crescente demanda do mercado. 
Segundo a empresa, os investimentos na modernização dos 
parques produtivos irão gerar maior economia de energia 
e reforçar o alto padrão de qualidade dos produtos Cargill. 
Os óleos e as gorduras são ingredientes importantes na for-
mulação de alimentos, pois conferem sabor, maciez e textura 
em produtos como pães, bolos e biscoitos, recheios para 
massas, sorvetes, entre outros. Para desenvolver os testes 
necessários antes da fabricação do produto final, a empresa 
inaugurou, em 2011, o Centro de Inovação para a América 
Latina. Localizado em Campinas, o empreendimento conta 
com infraestrutura e equipes técnicas de diversas áreas de 
conhecimento para desenvolver, em parceria com clientes 
e universidades, soluções e aplicações inovadoras na área 
de alimentos. 

A Cargill produz e comercializa internacionalmente produ-
tos e serviços alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais. 
Está presente em 67 países que estão comprometidos em 
alimentar o mundo de forma responsável, reduzindo impactos  
ambientais e melhorando as comunidades onde vivem e 

trabalham. No Brasil desde 1965, é uma das 
maiores indústrias de alimentos do país. Com 
sede em São Paulo, SP, a empresa está pre-
sente em 14 Estados por meio de unidades 
industriais e escritórios em 141 municípios.

AURORA INAUGURA SEU CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPECÓ
Para aperfeiçoar seu sistema logístico de atendimento da 

clientela do Sul do Brasil, a Coopercentral Aurora Alimentos 
inaugurou, em Chapecó, o seu Centro de Distribuição Sul. O 
novo estabelecimento permitirá a redução de custos logísticos 
no atendimento às unidades comercias e aos distribuidores 
localizados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo 
que a produção estocada será destinada totalmente para o 
mercado interno. O CD Sul ocupa uma terreno de 8.220 m² 
e localiza-se no quilômetro 07 do acesso de Chapecó a BR 
282, bairro Trevo. O conjunto tem área total construída de 
3.200 m² e pátio de estacionamento e manobra de caminhões 
com 2.953 m². Compõe-se de completa estrutura para que 
os funcionários tenham um ambiente agradável e os produtos 
armazenados mantenham sua reconhecida qualidade. A capaci-
dade total de armazenagem é de 3.081 toneladas, sendo 2.025 
toneladas de armazenagem de congelados, 684 toneladas de 
armazenagem de resfriados e 372 toneladas de armazenagem 
à seco. As obras iniciaram em 2011 e concluídas nesta sema-

na. A estrutura de armazenagem à frio emprega instalações 
e equipamentos de última geração. Inclui uma antecâmara 
com área de 520 m² contendo seis evaporadores e mais três 
câmaras especializadas: a câmara de resfriados, a câmara de 
seco e a câmara de congelados. As outras estruturas do CD 
Sul incluem, ainda, sala de baterias e manutenção, vestiário 
masculino e feminino, banheiros social, masculino, feminino, 
áreas social, administrativa, guarita, subestação, sala de máqui-
nas, sala para tanque de amônia, sala de apoio antecâmara e 
sala de esquenta. Entre as empresas do segmento de carnes, 
a Coopercentral Aurora Alimentos é a terceira marca mais 
referenciada em todo o Brasil. Possui 21.000 colaboradores. 
Abate 700.000 aves por dia, mas deve chegar a 1 milhão de 
aves/dia em 2014. Abate 14.500 suínos/dia, processa 1,6 milhão 
de litros/dia de leite. Tem mais de 100.000 clientes em todo o 
Brasil e exporta para 60 países. Suas ações sociais/assistenciais 
atingiram 130.000 pessoas em 2012. Nesse ano, sua receita 
operacional bruta ultrapassará R$ 5 bilhões. 
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DUPONT ANUNCIA OS AVANÇOS NAS  
METAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA INVESTE R$ 100 MILHÕES EM IPERÓ 
A empresa Belarina Alimentos deve investir R$ 100  

milhões na instalação de uma indústria de moagem de trigo 
em Iperó, SP. Esse valor é para a primeira fase, prevista para 
o primeiro semestre do ano que vem. A área de 200 mil me-
tros quadrados, onde se instalará a empresa, no novo polo 
industrial de Iperó, começa a ser preparada para as obras em 
novembro. Serão construídos de 10 a 20 silos de armazenagem 
de grãos, com capacidade total de 45 mil toneladas. A previsão 
é de uma produção mensal de 40 mil toneladas de farinha 
de trigo. O produto deverá abastecer o Estado de São Paulo 
e será destinado também aos centros de distribuição que a 
empresa mantém em Uberlândia, Rio de Janeiro e Ribeirão 
Preto. O prazo para conclusão da primeira fase é de 30 meses 
após o início das obras. Assim que a fábrica de farinha de trigo 

estiver em funcionamento, a Belarina começará a expansão, 
com a construção de uma fábrica de massas e outra de bis-
coitos. Iperó foi o município escolhido para a expansão da 
empresa por sua localização geográfica estratégica. Segundo 
a empresa, logisticamente, Iperó está entre a zona produtora 
e o grande mercado consumidor de seu produto. A indústria 
será construída no quilômetro 4 da estrada municipal Benedito 
Paula Leite Júnior. A Belarina começou suas atividades em 1997, 
com um moinho de trigo em Cuiabá. A atuação se ampliou a 
partir dos anos 2000, com o arrendamento de um moinho em 
São Paulo, depois outro no Paraná. A capacidade de produção 
total de empresa é atualmente de 25 mil toneladas de trigo 
por mês, com o Estado de São Paulo como principal mercado 
consumidor da empresa. 

A DuPont anunciou os avanços da empresa em relação 
às Metas de Segurança Alimentar para 2020, especialmente 
criadas para enfrentar os desafios da fome mundial. Esta-
belecidas em 2012, as metas representam o compromisso 
da DuPont com a inovação, educação de jovens e desen-
volvimento das comunidades rurais. Segundo a DuPont, ao 
longo de um ano, a empresa conseguiu alocar recursos para 
levar inovações ao mercado, envolver a próxima geração de 
líderes na área de alimentos e desenvolver comunidades que 
abrigam os agricultores do mundo. Os avanços no primeiro 
ano das Metas de Segurança Alimentar da DuPont incluem 
inovar para alimentar o mundo, envolver e educar os jovens, 
e melhorar as comunidades rurais. Inovar para alimentar 
o mundo, a DuPont investiu US$ 1,2 bilhão em pesquisa 
e desenvolvimento, lançando mais de 1.000 produtos no 
mercado. Até 2020, a empresa tem a meta de investir US$ 10  
bilhões em R&D e lançar até 4.000 novos produtos para 
melhorar a produção e qualidade nutricional dos alimentos. 
Envolver e educar os jovens, 360 mil jovens no mundo foram 
beneficiados com programas da DuPont. Até 2020, a meta 
é alcançar a marca de 2 milhões de jovens envolvidos em 
iniciativas educacionais promovidas pela empresa. Melhorar 
as comunidades rurais, durante o ano, a DuPont envolveu 
mais de 160 mil pequenos agricultores com o objetivo de 
melhorar as condições de subsistência. Até 2020, o objetivo 
é mobilizar 3 milhões de trabalhadores rurais e suas comu-
nidades por meio da colaboração direcionada e investimen-
tos que fortaleçam os sistemas agríco-
las e aumentem a disponibilidade de 
alimentos que sejam nutritivos. Estes 
resultados não incluem o trabalho 
que vem sendo feito para melhorar a 
vida de centenas de milhões de agri-

cultores por meio das práticas de negócios da DuPont. O 
investimento no desenvolvimento de produtos inovadores 
é fundamental para aumentar a produção de alimentos e 
melhorar a sustentabilidade agrícola globalmente. Soluções 
avançadas como os milhos híbridos Optimum® AQUAmax™ 
da DuPont Pioneer com maior tolerância às secas são um 
exemplo de como a DuPont está protegendo as plantações. 
Em 2013, foram 45 ofertas de produtos da linha Optimum® 
AQUAmax™ usadas em cerca de 7 milhões de acres nos 
Estados Unidos. A DuPont está trabalhando junto com or-
ganizações sem fins lucrativos, como a 4-H na África, e com 
universidades e governos para assegurar o cumprimento 
da meta de 3 milhões de jovens envolvidos até 2020. A co-
laboração da DuPont com a 4-H visa envolver a juventude 
em cinco países africanos, desenvolvendo competências e 
o desejo de contribuir para a resolução dos desafios da 
segurança alimentar. Os programas incluem um Instituto 
de Liderança para adultos do 4-H e hortas empresariais 
para apresentar práticas agrícolas e proporcionar formação 
profissional para a juventude. Mais de 14.000 jovens foram 
envolvidos em 2012. A DuPont trabalha em parceria com 
pequenos produtores da América Latina para reduzir o 
desperdício de leite na fabricação de laticínios e ajudá-los 
a produzir queijo de qualidade de forma mais consistente 
e higiênica. O coalho DuPont™ Danisco® Marschall® é uma 
enzima complexa em um formato simples de pastilha que 
modifica a proteína do leite para formar coalhada e queijo. 

Profissionais locais da DuPont tra-
balham com produtores da América 
Latina para implementar essa tecno- 
logia nas operações de pequenos 
agricultores e garantir estabilidade e 
rentabilidade para as regiões rurais.


