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FESTPAN  
APRESENTA  
A NOVA MARCA 
PRÓPRIA GRAN 
MESTRE 

A Festpan  Alimentos, empresa nacional 
de produtos para panificação e confeitaria 
que atua há 35 anos nestes segmentos, 
acaba de apresentar a nova marca própria 
da empresa, a Gran Mestre. Os produtos de 
lançamento são gordura Mestre Fry (soja), 
gordura Mestre Fry Plus (algodão) e gordu-
ra Mestre Fry (palma). As novas gorduras 
vegetais, fornecidas em baldes de 15 kg, são 
ideais para frituras em geral e de imersão. A 
Mestre Fry, feita de soja, é perfeita para altas 
temperaturas, tem baixa oxidação e possui 
alta estabilidade no processo de frituras pe-
sadas. Já a Mestre Fry Palma e a Mestre Fry 
Plus preservam o sabor natural do alimento 
e o mantêm sequinho, macio e crocante, mas 

a primeira é zero trans e ótima para frituras, 
massas e sorvetes, enquanto a segunda é de 
fácil derretimento e possui baixo teor de 
gorduras trans e saturadas. A nova marca da 
Festpan foi pensada a partir dos valores da 
empresa, como oferecer qualidade em pro-
dutos e serviços, credibilidade, flexibilidade, 
determinação e respeito com todos os 
públicos. Baseado nisso, a empresa procura 
servir os grandes mestres da culinária com 
produtos de ótima qualidade, sofisticação 
e praticidade.

Fundada há 35 anos, a empresa especia-
lizada na distribuição de produtos para pa-
nificação e confeitaria, tem capital 100% na-
cional. A Festpan Alimentos tem um portfó- 
lio de 2,5 mil itens e conta com o apoio de 
240 representantes comerciais e uma equi-
pe técnica composta por 16 profissionais, 
que tem o objetivo de levar soluções de 
negócio para o mercado. A empresa possui 
13 escritórios regionais. Seis no Estado de 
São Paulo, dois no Rio de Janeiro, um no 
Espírito Santo, dois em Minas Gerais e mais 
um em Curitiba, e a matriz está localizada 
em São Bernardo do Campo.

PARCERIA VOGLER E SGF
A tendência global de bem estar está cada dia mais evi-

dente também na vida dos brasileiros, seguindo o modelo 
de crescimento dos Estados Unidos e Europa, conforme 
estudos de empresas especializadas, como a Mintel. Uma 
das principais preocupações é a busca pela substituição do 
açúcar por um ingrediente que seja natural. Assim, a Vogler 
Ingredients apresenta a SGF - Sweet Green Fields, LLC - 
empresa americana fabricante de estévia. Com grandes 
investimentos em pesquisa, a SGF vem demonstrando a 
versatilidade deste produto nas mais diversas aplicações.  A 
estévia é uma planta original da América do Sul, onde suas 
folhas já eram utilizadas para adoçar alimentos há centenas 
de anos. A substituição do açúcar com foco na diminuição 
de calorias abre uma ampla gama de oportunidades, que 

vão desde produtos zero açúcar até produtos blendados 
com o próprio açúcar.  A ideia em unir o sabor tradicional 
do açúcar com a fração de estévia, traz esta solução fantás-
tica para o consumidor, onde além dos benefícios naturais 
da redução de calorias sem alterar a parte sensorial, está 
agregando um produto natural.  A Vogler Ingredients, dis-
ponibiliza um laboratório de P&D para que seus clientes 
possam solicitar projetos personalizados, para desenvolvi-
mento de produtos focados em bem estar ou até mesmo 
desenvolver um protótipo completo.

YAKULT INAUGURA NOVA 
UNIDADE NO COMPLEXO 
INDUSTRIAL DE LORENA 

Com investimentos da ordem de R$ 40 milhões, a Yakult 
do Brasil, filial da multinacional japonesa Yakult Honsha, 
líder no segmento de leite fermentado em todo o mundo, 
inaugurou a Fábrica 3 do Complexo Industrial de Lorena, 
no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A nova planta in-
dustrial, de aproximadamente 11 mil m2 de área construída, 
será destinada à produção da sobremesa láctea fermentada 
Sofyl e dos alimentos adicionados de nutrientes essenciais 
enriquecidos de vitaminas Taffman-EX e Hiline F, que eram 
fabricados na unidade de São Bernardo do Campo. Com a 
ampliação, o Complexo Industrial totaliza 35 mil m2 de área 
construída, instalado em área total de 440 mil m2. Segundo 
a empresa, a transferência das linhas de produção de São 
Bernardo do Campo para Lorena ocorre principalmente 
porque a fábrica do ABC paulista, a primeira a ser inaugurada 

pela empresa no Brasil, em 1968, está instalada em área de 
proteção ambiental que não permite ampliações.  A Yakult 
pretende transformar a fábrica de São Bernardo do Campo 
em uma unidade de armazenamento de produtos, que poderá 
ser utilizada pela própria empresa ou por outras empresas. 
Com a transferência das linhas, a fábrica brasileira da Yakult 
será a única da organização no mundo a produzir toda a 
linha de produtos em uma única planta fabril, o que servirá 
de modelo para outras unidades ao redor do planeta. Em 
Lorena trabalham aproximadamente 300 funcionários e, com 
a nova linha, 40 novos postos de trabalho deverão ser criados. 
A unidade brasileira da Yakult está entre as sete filiais mais 
importantes da organização, que está presente em 31 países, 
e chegou ao Brasil em 1966, dando início à produção do leite 
fermentado em 1968, na fábrica de São Bernardo do Campo. 
No país, a empresa possui linha de produtos composta de leite 
fermentado Yakult e Yakult 40, sobremesa láctea fermentada 
Sofyl, os três com os exclusivos probióticos Lactobacillus casei 
Shirota, bebida à base de extrato de soja Tonyu, bebida láctea 
Yodel, suco de maçã e alimentos adicionados de nutrientes 
essenciais Hiline F e Taffman-EX.

Mercado,
Empresas&Cia.
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NU-TEK FOOD SCIENCE E TOVANI BENZAQUEN 
INGREDIENTES ASSINAM ACORDO NA AMÉRICA DO SUL 

A Nu-Tek Food Science acaba de anunciar que foi assi-
nado um acordo com a Tovani Benzaquen Ingredientes para 
distribuir o cloreto de potássio Nu-Tek Salt Advanced For-
mula para os fabricantes de alimentos no Brasil. De acordo 
com a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação 
(ABIA), os brasileiros consomem aproximadamente 12g de 
sódio por dia, mais que o dobro da quantidade recomendada 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  A tecnologia 
do “cristal-único”, patenteada pela Nu-Tek Food Science, 
está presente no cloreto de potássio Nu-Tek Salt Advanced 
Formula, uma solução de ótimo custo-benefício para redu-
ção de sódio e que entrega resultados consistentes para a 
demanda da indústria. Esta revolucionária tecnologia mini-
miza significativamente o sabor amargo tradicionalmente 
associado com o cloreto de potássio, não necessitando a 
adição de aromas e mascaradores caros, e ainda entrega a 
intensidade do salgado similar ao cloreto de sódio. Segundo 
a Nu-Tek Food Science, a parceria com a Tovani Benzaquen 
Ingredientes é uma grande oportunidade de trazer sua 
tecnologia para a indústria de alimentos na América do Sul. 
Ainda segundo a Nu-Tek Food Science, a Tovani oferece 
ingredientes que agregam valor aos seus clientes, intro- 
duzindo novos conceitos e gerando produtos inovadores no 
mercado, tendo sido reconhecidos como fornecedor Top of 
Mind em ingredientes funcionais e podendo oferecer todo 
o suporte necessário aos clientes da Nu-Tek Food Science 
com um forte conhecimento e suporte técnico. Para a Tovani 
Benzaquen Ingredientes, a associação com a Nu-Tek Food 
Science é bastante estratégica; o governo Brasileiro firmou 
acordo com a Associação Brasileira das Indús-
trias da Alimentação (ABIA) que define a redu-
ção de sódio em alimentos como margarinas, 
molhos, macarrão instantâneo, biscoitos, snacks 
e muitos outros.  A Nu-Tek oferece um pro-
duto para redução de sódio com uma tecno- 
logia diferenciada e patenteada que atende e, 

até mesmo, excede as expectativas dos seus clientes em 
termos de sabor e funcionalidade.

Sediada em Minnetonka, Minn., a Nu-Tek Food Science 
oferece o cloreto de potássio Nu-Tek Advanced Formula 
para atender à crescente demanda por produtos reduzidos 
em sódio na indústria de alimentos. Como empresa, seu 
foco são as soluções tecnológicas para alimentos mais 
saudáveis. A solução patenteada de redução de sódio 
(substituindo 1:1 o cloreto de sódio) para aplicações como 
carnes processadas, panificados e queijos processados, 
auxilia as empresas de alimentos a oferecer produtos mais 
saudáveis aos consumidores sem modificar a funcionalidade 
ou o sabor, gerenciando ainda de forma efetiva o seu custo. 
A empresa está posicionada para formar parcerias com 
empresas de alimentos que buscam atender às necessidades 
dos seus consumidores em produtos reduzidos em sódio.

Localizada em São Paulo, Brasil, a Tovani Benzaquen 
Ingredientes foi estabelecida em 1992, oferecendo ser-
viços especializados para as indústrias alimentícia, farma-
cêutica e de nutrição animal, com ingredientes e aditivos 
diferenciados, através de um time altamente capacitado e 
bem treinado. Desde o início, o objetivo era trazer ingre-

dientes de valor agregado aos seus clientes, 
introduzindo novos conceitos e gerando 
produtos inovadores no mercado.  A Tovani 
é altamente reconhecida pelo mercado como 
um fornecedor de ingredientes funcionais, 
conquistando vários prêmios por excelência 
da indústria alimentícia.

TETRA PAK É DESTAQUE EM EFICIÊNCIA LOGÍSTICA 
Em dezembro de 2012, a Tetra Pak, líder mundial em solu-

ções para processamento e envase de alimentos, conquistou 
o segundo lugar no Ranking de Eficiência Logística, realizado 
pela Infraero no Aeroporto Internacional de Viracopos, em 
Campinas, SP. Por meio deste levantamento são apresentados 
os indicadores dos tempos médios de liberação de cargas nos 
aeroportos, identificando os importadores mais ágeis na reti-
rada das cargas do terminal de carga. O Ranking de Eficiência 
Logística é consolidado mensalmente e amplamente divulgado 
entre importadores, prestadores de serviços diversos, entre 
outros. A conquista é fruto do trabalho comprometido de 

toda a equipe de Comércio Exterior, que busca a melhoria 
contínua e a excelência no atendimento aos clientes internos. 

Sobre a Tetra PakA Tetra Pak é líder mundial em soluções 
para processamento e envase de alimentos. Atuando próximo 
aos clientes e fornecedores, oferece produtos seguros, inova-
dores 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. Com quase 22.000 funcio-
nários em mais de 85 países, a Tetra Pak acredita na liderança 
da indústria responsável e em uma abordagem sustentável 
dos negócios. 

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
TEVE RENDIMENTO DE  
R$ 10,6 BILHÕES EM 2012 

As indústrias de alimentos de Mato Grosso do Sul, que 
empregam 38.863 trabalhadores distribuídos por 840 empresas, 
encerraram 2012 com a receita líquida de vendas estimada em 
torno de R$ 10,6 bilhões e para este ano de 2013 as projeções 
apontam para um crescimento de 4%, seguindo a tendência do 
segmento em nível nacional, segundo dados do Radar Industrial 
da Fiems. Na prática, esse percentual refletirá em uma movimen-
tação financeira superior a R$ 11 bilhões ao longo deste ano 

que se inicia, também dentro da avaliação do Radar da Fiems. 
Para a Siams (Sindicato das Indústrias de Alimentação de Mato 
Grosso do Sul), apesar da preocupação com o crescimento da 
inflação, o cenário ainda é positivo e a perspectiva para este 
ano de 2013 é de crescimento, já que o consumo de alimentos 
não para de avançar com o fortalecimento da massa salarial dos 
trabalhadores das indústrias e também de outros setores da 
economia nacional. Segundo o Sindicato, os alimentos saudáveis 
e o food service foram uma das linhas que mais cresceram em 
2012, pois a busca por uma alimentação saudável é crescente no 
mundo inteiro e em Mato Grosso do Sul isso não é diferente. O 
segmento tem avançado continuamente e acima do percentual 
médio. Dessa forma, também segue o food service, já que cada 
vez mais as pessoas têm gastado com alimentação fora de casa. 

EMPRESA ALAGOANA INVESTE NA PRODUÇÃO DE IOGURTE GREGO 
Alagoas passa a ser o Estado pioneiro na região Nordeste 

a produzir o iogurte grego, que atualmente é feito somente 
por empresas de grande porte, como a Vigor e a Nestlé. O 
laticínio Batalha, localizado no interior do Estado, decidiu 
fabricar o produto, que deve ser lançado em maio. A iniciativa 
surgiu após uma missão técnica da Cadeia Produtiva do Leite 
e Derivados de Alagoas à Feira de Laticínios, na cidade de Juiz 
de Fora, no interior de Minas Gerais. O iogurte grego é uma 
bebida tradicional da Grécia e possui textura e sabor diferen-

ciados. No passado, era produzido a partir do leite de cabra ou 
de ovelha, mas, atualmente, devido à grande comercialização, 
o leite de vaca é o mais utilizado em sua composição. Mais 
saboroso que os iogurtes comuns, ele tem duas vezes mais 
calorias e quase o triplo de gordura. Apesar disso, o iogurte 
grego possui teor de lactose baixo e ainda apresenta outros 
benefícios, como a riqueza em bactérias atuantes no sistema 
digestivo - ideal para o controle de diarréias; baixo nível de 
carboidrato e sódio; e elevada quantidade de proteína.

MERCADO
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TATE & LYLE LANÇA PORTAL  
DEDICADO A OPEN INNOVATION 

A Tate & Lyle PLC, fornecedora global de ingredientes e 
soluções para as indústrias de alimentos e bebidas, anunciou 
o lançamento de um novo portal na Internet dedicado 
“Open Innovation”. O novo portal, que pode ser encontra-
do em www.tateandlyleopeninnovation.com, é projetado para 
incentivar as universidades, start-ups e empresas especia- 
lizadas em ciência de alimentos a apresentar propostas que 
estejam alinhadas com as prioridades de inovação da Tate &  
Lyle de edulcorantes, texturizantes,  saúde e bem estar. 
A Tate & Lyle o Open Innovation team, que faz parte do 
grupo de Inovação e Desenvolvimento Comercial, utiliza 
sua rede global para desenvolver parcerias com entidades 
especializadas em ciência de alimentos com o objetivo de 
sucesso e rápida comercialização de novas especialidades 
de produtos alimentícios, ingredientes e tecnologias. Um 
número de negócios já foram anunciados desde a criação 
da equipe de Open Innovation em 2010 e algumas fortes 
parcerias desenvolvidas. 

A Tate & Lyle é uma fornecedora global de ingre-
dientes e soluções para a indústria de alimentos, bebidas 
e outras,operando a partir de mais de 30 unidades de 

produção ao redor do mundo.  A Tate & Lyle opera por 
meio de duas unidades de negócios globais, a de Ingre-
dientes Especiais e a de Ingredientes Básicos, apoiadas 
pelas unidades de Inovação e Desenvolvimento Comercial. 
A estratégia do Grupo é se tornar líder global no for-
necimento de Ingredientes Especiais para Alimentos por 
meio do foco disciplinado no crescimento.  Conduzindo 
os negócio de Ingredientes básicos na geração sustentável 
de renda para alimentar esse crescimento. Os Ingredientes 
Especiais para Alimentos incluem amidos especiais (ami-
dos, adoçantes e fibras à base de milho), adoçantes sem 
calorias (incluindo SPLENDA® Sucralose) e Sistemas de 
Ingredientes que fornecem soluções em mistura de in-
gredientes. Os Ingredientes texturizantes incluem amidos 
à base de milho, amidos industriais e produtos para fer-
mentação (principalmente acidulantes). Os co-produtos 
de ambas as divisões são vendidos principalmente para a 
alimentação animal. 

AURORA AMPLIA PRESENÇA NO MERCADO 
NACIONAL COM 650 PRODUTOS 

Com uma receita operacional bruta de R$ 4,6 bilhões, 
crescimento de 18,15% em relação ao ano anterior, a  
Coopercentral Aurora Alimentos encerrou 2012 com 
forte presença no mercado nacional, onde comerciali-
za 650 produtos alimentícios e é uma das marcas mais 
lembradas pelo consumidor. O ano de 2012 foi marcado 
pela retomada dos investimentos e aumento da produção. 
As vendas no mercado interno representaram 84,23% e 
totalizaram R$ 3,880 bilhões. Tiveram como destaque as 
vendas de carnes suínas (2,2 bilhões), de carnes de aves 
(802 milhões) e derivados lácteos (504 milhões). Outros 
produtos que contribuíram com o desempenho nas vendas 
internas foram carnes bovinas, rações suínas, bovinas e de 
aves, reprodutores, pintos, ovos e matrizes, derivados de 
massas e derivados de vegetais. As vendas no mercado 
externo representaram 15,77%, atingiram R$ 726 milhões 
e foram obtidas com a exportação de R$ 471 milhões em 
carnes de aves e R$ 254 milhões em carnes suínas. O seg-
mento de lácteos manteve a linha ascendente de evolução. 
A Aurora recebeu das cooperativas agropecuárias filiadas 
443 milhões de litros de leite durante o ano, 11% acima do 
período anterior. A industrialização cresceu 25% com a ge-
ração de leites longa vida (UHT), bebidas lácteas, creme de 
leite, leite em pó, soro em pó, iogurtes, queijos e requeijão. 

O volume de produção de rações em 2012 ultrapassou a 
marca de 1 milhão de toneladas, embutindo um aumento 
de 8,37% em relação ao ano anterior. As rações de suínos 
tiveram incremento de 13,43% e, as de aves, de 7,44%. No 
segmento de produtos industrializados de carne bovina, a 
cooperativa teve um crescimento recorde. Na categoria 
hambúrguer, a produção cresceu 45%; na linha de almôn-
degas, 37% e de quibes 10%. A industrialização direta e em 
parcerias totalizou 5,5 mil toneladas. A Aurora também 
ampliou a produção de massas em 65,2% nas linhas de la-
sanhas, pizzas, pão de queijo e sanduíches, fechando o ano 
com 5,3 mil toneladas desses quatro produtos. Uma das 
poucas grandes empresas de Santa Catarina com capital 
100% catarinense é a Coopercentral Aurora Alimentos. 
Entre as empresas do segmento de carnes, é a terceira 
marca mais referenciada em todo o Brasil. Os números da 
Aurora são grandiosos. Possui 17.800 colaboradores e deve 
chegar a 20.000 neste ano. Abate 700.000 aves por dia, mas 
deve chegar a 1 milhão de aves/dia até o final deste ano. 
Abate 14.500 suínos/dia, processa 1,5 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. Obteve importantes 
premiações pela sua responsabilidade social e ambiental.

CORN PRODUCTS BRASIL AGORA É INGREDION  
A Corn Products Brasil, líder na fabricação de ingre-

dientes derivados de milho, apresenta agora sua nova marca 
Ingredion. A mudança de posicionamento engloba as seis 
fábricas localizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Paraná, Santa Catarina e Pernambuco. Como a empresa 
oferece soluções em ingredientes em todo mundo, a marca 
Ingredion passa a retratar melhor seu negócio. A primeira 
parte do nome destaca o core business da empresa: ingre-
dientes. Já a palavra “íon”, de origem grega, significa “algo 
que progride”, caracterizando a abordagem dinâmica ado-
tada junto aos clientes e o mercado. A Ingredion Incorpo-
rated, ex Corn Products International, é líder no mercado 
de ingredientes industriais de origem agrícola, com clientes 
em mais de 40 países. Seu portfólio de ingredientes atende 
a cerca de 60 setores da indústria, entre eles os segmen- 
tos alimentício, de bebidas, farmacêutico e de higiene 
pessoal, têxtil, de papel, corrugado e têxtil, biopolímeros, 
nutrição animal e muitos outros. Na América do Sul, o Brasil 
é o principal responsável pelos negócios da corporação.  
A Ingredion Brasil possui seis fábricas estrategicamente 
localizadas para atender à demanda pelos mais variados 
produtos, de Norte a Sul do país: Em Mogi Guaçu, SP, está 
localizada a maior fábrica da Ingredion Brasil e a segunda 
maior do Grupo Ingredion em todo o mundo. O complexo 
industrial conta com modernas e automatizadas refinarias 
de xaropes de glucose, maltose e maltodextrinas, insta-
lações para fabricação de especialidades 
como corantes caramelos e sorbitol, além 
de diversos canais de amidos regulares 
e modificados, resultado de constantes 
investimentos em ampliações e moderni-
zação. A cidade de Balsa Nova, PR, abriga 
a primeira unidade industrial no Brasil a 

conquistar a certificação ISO 22000, que trata da segurança 
dos alimentos; processa diferentes tipos de milho.  Além 
de atender ao mercado local, a unidade também exporta 
seus produtos para diversos países em todo mundo. Na 
planta estão instaladas modernas linhas de produção de 
amidos modificados de última geração para diversas apli-
cações; além de dextrinas, xaropes de glucose e de alta 
maltose. Além disso, a fábrica de Balsa Nova tornou-se a 
provedora global do Enliten, o adoçante 100% natural de 
baixa caloria à base da planta estévia, com diferencial de 
pureza e possibilidades de aplicação para diversos segmen-
tos. A unidade localizada em Cabo de Santo Agostinho, PE, 
garante a competitividade logística necessária para atender 
à crescente demanda das regiões Norte e Nordeste do 
país. Entre os produtos fabricados pela unidade de Cabo de 
Santo Agostinho estão xaropes de alta maltose, xaropes de 
glucose, amidos regulares e modificados e adesivos vegetais. 
Com o objetivo de ampliar o portfólio de especialidades 
e sustentar sua posição de liderança, em 2007, a Ingredion 
Brasil adquiriu a fábrica de Alcântara, no Rio de Janeiro, 
e fortaleceu sua presença no mercado com a linha de 
polióis. Além das diversas linhas de polióis como sorbitol 
e manitol, a unidade também produz dextrose anidra. 
Inicialmente dedicada ao processamento de mandioca, a 
unidade de Conchal, SP, foi selecionada para a fabricação de 
novas linhas de especialidades, como Blends para nutrição 

animal, biopolímeros e adesivos vegetais. 
Fruto da aquisição global da National 
Starch, a produção na unidade de Trom-
budo Central, SC, amplia o portfólio de 
especialidades em amidos modificados e 
expande a capacidade de atendimento 
da Ingredion.

Um ingrediente chave para o mercado nutracêutico

Misturas em Pó            Bebidas               Lácteos          Barras Nutricionais            Cápsulas 

E�cácia comprovada para: Saúde dos ossos e articulações, saúde da pele e gerenciamento de peso

rousselot.brasil@rousselot.com

             Peptan  é um pó de fácil manuseio e excelentes propriedades organolépticas para:

®

®

Improvement
    by nature

Visite nosso stand - nº 600
- Transamerica Expo Center
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GUARANI VAI DIRECIONAR 60% DA CANA  
PROCESSADA À FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR 

TYSON FOODS ADQUIRE ATIVOS DA DON JULIO FOODS 

Apesar dos preços mais remuneradores do etanol, a 
Guarani, controlada pela Tereos Internacional, deve iniciar 
a safra 2013/14, em 1º de abril, com um mix mais açuca-
reiro, direcionando 60% do caldo da cana para fabricar 
açúcar e 40% para etanol. Segundo a empresa, ao longo da 
safra esse mix pode ser ajustado para até 45% de etanol, 
percentual que representa o limite industrial da empresa 
para produzir o biocombustível. Para o ciclo 2013/14, a 
Guarani espera processar em torno de 20 milhões de 
toneladas de cana de açúcar em suas usinas. O volume, 
se confirmado, representará um aumento de 10% em re-
lação aos 18,2 milhões de toneladas processados no ciclo 
2012/13, que termina oficialmente em 
31 de março.  A Tereos Internacio-
nal, que além do negócio de açúcar 
e etanol também produz amidos e 
adoçantes, divulgou seus resultados 
referentes ao terceiro trimestre 
da safra 2012/13, encerrado em 31 

de dezembro de 2012.  A empresa informou um lu-
cro líquido atribuído a acionistas da controladora de 
R$ 20 milhões, queda de 66% em relação aos R$ 59  
milhões registrados no mesmo intervalo do ano anterior. 
A receita líquida no trimestre atingiu R$ 1,965 bilhão, 
queda de 8% frente aos R$ 1,820 bilhão registrados 
do mesmo intervalo de 2011. A empresa teve um lucro 
operacional 60% menor, de R$ 53 milhões, ante R$ 133 
milhões do mesmo trimestre de 2011. A Tereos infor-
mou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização (Ebitda) ajustado de R$ 284 milhões, 0,7% 
abaixo do registrado em igual trimestre do ano anterior. 

A empresa delegou o resultado aos 
preços mais baixos do açúcar e 
do etanol. Também, aos resultados 
aquém do esperado na divisão de 
amidos, que está pressionada com 
o aumento dos custos dos grãos no 
mercado internacional. 

VIGOR INVESTE R$ 180 MILHÕES NO RIO DE JANEIRO 
A Vigor Alimentos, uma das mais tradicionais empresas 

de lácteos do Brasil, investirá cerca de R$ 180 milhões para 
ampliar sua atuação no Estado do Rio de Janeiro. A empresa 
vai usar os recursos para a construção de um centro de 
distribuição, a ser inaugurado em até dois anos, e de uma 
fábrica, cujas operações devem começar em cinco anos. 
Atualmente, a empresa opera no Rio de Janeiro por meio de 
centro de distribuição localizado na Pavuna (zona Norte da 
capital fluminense). A iniciativa faz parte do plano estratégico 
da empresa para estender gradualmente sua atuação fora do 
mercado paulista, onde é líder em diversos segmentos. O 
primeiro passo dessa estratégia consiste na consolidação da 
empresa no mercado do Rio de Janeiro, inclusive no interior, 
expandindo a presença de seus produtos lácteos nas casas 
nos consumidores cariocas. No Estado, a Vigor já lidera em 
categorias como requeijão e queijo parmesão e, em apenas 

três meses, tem 30% das vendas de iogurte grego. Em um 
primeiro momento, o plano de crescimento da empresa se 
dará organicamente em regiões contíguas a São Paulo. O Rio 
de Janeiro foi escolhido devido ao bom momento econômico; 
além disso, é o segundo Estado em consumo per capita. 

Há mais de 90 anos, o Grupo Vigor faz parte do dia a dia 
do brasileiro, graças à reconhecida qualidade empregada em 
seus produtos. Ao longo das décadas, a empresa se tornou 
referência em inovação, distribuição e comunicação adequada 
de seu portfólio. Entre iogurtes, queijos, margarina, sobreme-
sas, oferece mais de 200 itens das marcas Vigor, Leco, Danubio, 
Faixa Azul, Serrabella, Amélia, Carmelita e Mesa. Os produtos 
são fabricados, com cuidado e tradição, em sete unidades, em 
quatro Estados brasileiros. As marcas estão presentes em mais 
de 20 mil pontos de venda em todo o Brasil e nos melhores 
restaurantes com a linha Vigor Food Service.

A empresa de alimentos norte-americana Tyson Foods 
anunciou que a subsidiária Tyson Mexican Original adquiriu 
os ativos da Don Julio Foods, com sede em Clearfield, no 
Estado norte-americano de Utah. A Don Julio é fabricante 
de tortillas, salgadinhos e pretzels e vende produtos a va-
rejistas de todo o país com as marcas Don Julio Authentic 
e Clover Club. Os termos financeiros da aquisição não fo-
ram divulgados. Com a aquisição, a Tyson Mexican Original, 

segunda maior fabricante de tortillas dos Estados Unidos, 
conseguirá chegar a mais supermercados norte-americanos. 
Hoje a maioria dos clientes da empresa são do segmento 
de foodservice. A negociação inclui marcas, equipamentos 
e demais ativos da Don Julio. A equipe de administração 
da Don Julio permanecerá no comando da operação, e os 
cerca de 50 funcionários da empresa devem ser incorpo-
rados à Tyson Foods.

DOCE AROMA AMPLIA E MUDA 
ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO 
E COMERCIAL 

A Doce Aroma possui mais de 20 anos de experiência 
em importação, produção e distribuição de aditivos e in-
gredientes para a indústria alimentícia. Localizada em São 
Paulo, a empresa atende com rapidez e eficiência a todas 
as regiões brasileiras. É certificada ISO. 9001/2008 que 
garante a qualidade de produtos e atendimento. Assim é a 
Doce Aroma: uma empresa 
moderna, ágil e dinâmica, 
que oferece atendimento 
com qualidade e produtos 
confiáveis.

BRF REPOSICIONA  
MARCA CORPORATIVA 

Determinada pelo objetivo de consolidar-se como uma 
empresaa global de alimentos, a BRF iniciou 2013 com foco 
em um novo posicionamento da marca corporativa. Com a 
conclusão do processo de fusão entre Perdigão e Sadia em 
dezembro de 2012, a BRF agora avança para ser reconhecida 
como marca líder de seu segmento e também admirada em 
todos os mercados que atua, no Brasil e no exterior.  Alinhado 
ao novo momento da empresa, o padrão visual foi totalmente 
remodelado para transmitir aos parceiros, clientes e demais 
públicos de interesse as características de sua nova essência e 
valores: Tem energia; É protagonista; Cultiva vínculos; e Dialoga 
com o mundo. O nome oficial da empresa também foi altera-
do e passa a ser apenas BRF, mais em linha com a estratégia 
da empresa de se tornar global. Esta nova marca 
institucional também agrega qualidades dos pro-
dutos da companhia, como inovação, pioneirismo 
e sustentabilidade. São atributos que escreveram a 
história do mercado nacional de alimentos, e que já 

começaram a participar de regiões como América do Sul, Euro-
pa, Oriente Médio e Ásia. Para chegar às novas características 
da marca, a empresa fez um trabalho de dois anos, respaldado 
em uma pesquisa aprofundada com públicos estratégicos e na 
consultoria das agências Interbrand e A10. As 63 unidades da 
empresa espalhadas no Brasil e outros países vão substituir de 
forma gradativa a identidade visual. As novas mensagens e logo 
também serão apresentadas ao mercado e consumidores, por 
meio de campanhas institucionais em rádio, jornais e revistas, 
além da inserção nas embalagens dos produtos Perdigão, Sadia, 
Batavo, Elegê e Qualy, que são marcas administradas pela BRF.

A BRF foi criada em 2009 a partir da associação entre Perdigão 
e Sadia. A empresa atua nos segmentos de carnes (aves, suínos e 
bovinos), alimentos industrializados (margarinas e massas) e lácteos, 
com marcas consagradas como Perdigão, Sadia, Batavo, Elegê, Qualy, 
entre outras. Com faturamento líquido de R$ 25,7 bilhões, regis-
trado em 2011, a BRF é uma das maiores exportadoras mundiais 

de aves e está entre as maiores empresas globais de 
alimentos em valor de mercado. Responde por mais 
de 9% das exportações mundiais de proteína animal, e 
é a única empresa do Brasil com rede de distribuição 
de produtos em todo o território nacional.

Desde janeiro de 2013, a Doce Aroma ampliou e mudou 
seu escritório administrativo e comercial para um novo en-
dereço: Rua Cantagalo, 74 - 170 andar - Edifício Nave Office 
Tower, no bairro do Tatuapé, São Paulo, SP. Os telefones 
do seu Centro de Distribuição permanecem inalterados.

MERCADO
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QUIMTIA COMPLETA PROCESSO DE INCORPORAÇÃO 
Fundada em 2011, a partir da união de seis empresas 

do Grupo IF, e com operações no Brasil, Argentina, Peru, 
Colômbia e Hong Kong, a Quimtia é uma empresa que já 
nasceu regional. No Brasil, as duas empresas do Grupo, 
Quimtia Ind. e Com. de Prod. Químicos Ltda. e Nuvital 
Nutrientes S.A., atuavam de maneira independente nos 
mercados de alimentação humana e animal, respectiva-
mente. Em setembro de 2012, iniciou-se o processo de 
integração de ambas as empresas com o objetivo de criar 
sinergias através de uma estrutura corporativa sólida e 
mais eficiente. Esse processo foi concluído recentemente, 
no mês de janeiro, dando origem a Quimtia S.A. Para co-
roar a nova fase, os escritórios comerciais da divisão Food 

(alimentação humana), em Jundiaí, foram transferidos a um 
novo endereço.  A conclusão desse processo reafirma o 
compromisso da Quimtia com o Brasil e com o objetivo 
de tornar-se líder regional em soluções para a industria 
alimentícia. A empresa também está localizada em novo 
endereço: Rua Major Gustavo Storch, 125 - Chácara Urbana, 
Jundiaí, SP - CEP: 13209-080 - Tel.: (11) 3109-3600

SENIORES SÃO O NOVO ALVO DA INDÚSTRIA ALIMENTAR 
Embalagens mais fáceis de abrir, rótulos com letras grandes 

e produtos com menos sal são algumas das respostas da indús-
tria alimentícia a um dos segmentos mais fortes que emergem 
neste setor: o mercado sênior. Os consumidores mais velhos 
surgem assim como uma oportunidade para a indústria ali-
mentícia, que já oferece produtos dirigidos às necessidades 
específicas desta faixa etária. Uma especificidade que passa 
pela formulação dos alimentos, mas também pelo design das 
embalagens, para permitir um melhor manuseamento e ro-
tulagem simples, clara e fácil de ler. Tudo isto encarado numa 
perspectiva positiva e de um envelhecimento de qualidade, 
ativo e indulgente, que permita acrescentar vida aos anos em 
vez de acrescentar anos à vida. Por outro lado, a alimentação 
é muito mais do que ingerir alimentos, é também uma questão 
emocional. Por isso, detecta-se também um crescente interesse 
pelas experiências sensoriais, em que os consumidores pro-

curam descobrir aromas e texturas diferentes e produtos que 
conjugam diferentes ingredientes. A sustentabilidade é outra das 
tendências que vieram para ficar em 2013. Há preocupações 
no consumidor que vão muito mais além do alimento. Os 
consumidores estão receptivos a campanhas relacionadas com 
questões ambientais e até de caridade, convertendo a compra 
de determinado produto em donativos para instituições so-
ciais, mas não abdicam da conveniência. Terá de haver uma boa 
conjugação entre o que o consumidor procura (o alimento) 
e outras questões que também são valorizadas como o bem 
estar animal, a reciclagem das embalagens ou o comércio jus-
to, um “posicionamento ético” que se tornou uma tendência 
mundial. O consumidor é muito consciente, muito informado 
e a indústria adaptou-se, tendo um posicionamento mais ético, 
mais transparente, procurando não esconder o que tem nos 
seus produtos, até porque a saúde é também um foco claro. 

MERCADO

BASF AUMENTA VENDAS  
E RECEITAS DE  
OPERAÇÕES EM 2012

A BASF manteve seu bom desempenho em 2012. 
A empresa ultrapassou os níveis recordes de 2011 em 
vendas e lucro das operações (EBIT) e mais uma vez  
obteve um prêmio substancial sobre o custo de capital. Os 
segmentos de Óleo & Gás e Soluções para a Agricultura 
atingiram novos recordes, enquanto o desenvolvimento 
do negócio de químicos foi inferior ao apresentado em 
2011. As vendas no quarto trimestre de 2012 foram de 
€ 19,6 bilhões, 9% maior do que o mesmo trimestre do 
ano anterior. Este aumento ocorreu devido principalmen-
te aos maiores volumes de vendas em quase todos os  
segmentos, bem como os preços e o efeito cambial.  Du-
rante o ano, a BASF aumentou as vendas para € 78,7 bi-
lhões, um aumento de 7% em comparação a 2011. O EBIT 
antes de itens extraordinários aumentou 5%, chegando a € 
8,9 bilhões, e o EBIT aumentou em quase 5%, chegando a 
cerca de € 9 bilhões. O lucro líquido caiu em € 1,3 bilhão, 
atingindo € 4,9 bilhões, devido à alta contribuição dos 
lucros em Óleo & Gás, o que gerou um aumento signifi-
cativo nos impostos. Além disso, os ganhos provenientes 
da venda de ações da BASF na K + S Aktiengesellschaft 
em 2011 ficaram predominantemente livre de impostos.  

O patrimônio líquido de 40,1% manteve-se em um nível 
elevado. A perspectiva da BASF para 2013 baseia-se em 
algumas condições econômicas, entre elas o crescimento 
da economia mundial (+2,4%), o crescimento na produção 
química global (+3,6%), taxa de câmbio média euro/dólar 
de US$ 1,30 por euro, e preço médio do petróleo em  
US$ 110/barril. O objetivo é crescer novamente em 2013 e 
ultrapassar os níveis de 2012 em vendas e no EBIT antes de 
itens extraordinários. A empresa se esforça para aumentar 
as vendas e os lucros em todos os segmentos operacionais. 
A expectativa no aumento na demanda, juntamente com 
medidas para melhorar a excelência operacional e aumentar 
a eficiência, contribuirão para isso. A BASF tem como meta 
obter o retorno acima do custo de capital, mais uma vez, 
em 2013. As inovações são a base para um crescimento 
lucrativo no futuro e, portanto, são fundamentais para a sua 
competitividade. Por isso, a BASF mais uma vez aumentará 
seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento em 
2013, depois de investir € 1,7 bilhão no ano passado, cerca 
de 9% a mais que em 2011. A BASF apresentou aumento 
de vendas em quase todos os segmentos no 4º trimestre. 
Em Químicos, as vendas no quarto trimestre de 2012 au-
mentaram, igualmente impulsionadas pelo efeito de preços 
e portfólio.  As vendas em Plásticos aumentaram devido a 
maiores volumes e preços, bem como os efeitos positivos 
da moeda.  As vendas em Produtos de Performance ficaram 
acima do quarto trimestre anterior, impulsionadas principal-

mente pelos maiores volumes.  As vendas em Soluções Fun-
cionais diminuíram ligeiramente em comparação ao quarto 
trimestre de 2011. As vendas em Soluções para Agricultura 
subiram no quarto trimestre de 2012. O crescimento foi 
impulsionado pelos maiores volumes, pela aquisição da 
Becker Underwood e pelos efeitos cambiais favoráveis. As 
vendas na América do Sul aumentaram significativamente, 
apesar das condições climáticas no Brasil. Os preços fica-
ram um pouco abaixo do alto nível do mesmo trimestre 
do ano anterior. O EBIT antes de itens extraordinários 
ficou abaixo do quarto trimestre de 2011, devido ao maior 
aporte em pesquisa e desenvolvimento e investimentos nos 
mercados emergentes. Além disso, os lucros com royalties 
na América do Norte, apresentados no quarto trimestre 
de 2011, já foram informados no terceiro trimestre de 
2012. Soluções para a Agricultura apresentaram mais um 
ano recorde em 2012. As vendas subiram 12%, atingindo € 
4,7 bilhões. O EBIT antes de itens extraordinários cresceu 
28%, chegando a mais de € 1 bilhão. A meta da margem de 
25% de EBITDA foi alcançada. As vendas em Óleo & Gás 
no quarto trimestre cresceram fortemente, principalmente 
devido ao aumento significativo da produção de petróleo 
na Líbia e aos maiores volumes do comércio de gás natu-
ral. No quarto trimestre, as vendas em Outros foram de 
aproximadamente € 1,2 bilhão. Essas atividades incluem as 
vendas de matérias-primas, engenharia e outros serviços, 
lucros de aluguéis e arrendamentos. A BASF é a empresa 
química líder mundial: The Chemical Company. Seu portfólio 
de produtos oferece desde químicos, plásticos, produtos 
de performance e produtos para agricultura até petróleo 
e gás. Nós combinamos o sucesso econômico, responsabi-
lidade social e proteção ambiental. Por meio da ciência e da 
inovação, nós possibilitamos aos nossos clientes de todas 
as indústrias a atender as atuais e futuras necessidades da 
sociedade. Nossos produtos e soluções contribuem para 
a preservação dos recursos, assegurando nutrição saudá-
vel e melhoria da qualidade de vida. Nós resumimos essa 
contribuição em nossa estratégia corporativa: “We create 
chemistry for sustainable future” - Nós transformamos a 
química para um futuro sustentável. A BASF contabilizou 
vendas de cerca de € 78,7 bilhões em 2012 e contava com 
mais de 113 mil colaboradores no final do ano. As ações 
da BASF são negociadas nas bolsas de valores de Frankfurt 
(BAS), Londres (BFA) e Zurique (AN). 
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NESTLÉ LANÇA NOVO SISTEMA DE ROTULAGEM DIGITAL 

NATUREX INVESTE EM FÁBRICA DE MANAUS  
PARA ATENDER À DEMANDA DO MERCADO 

A ampliação da unidade de produção de Manaus 
permitirá à Naturex atender à demanda do mercado 
latino-americano de corantes e antioxidantes naturais, 
extratos botânicos e Talin® (Thaumatococcus Danielli). Os 
antioxidantes naturais são usados em alimentos e bebidas 
sensíveis à oxidação induzida por calor, luz ou elementos 
oxidativos. Talin® é um ingrediente multifuncional natural 
que melhora o perfil de sabor de alimentos, bebidas e 
remédios. Ele oculta notas de adoçantes ou ingredientes 
amargos de alta intensidade, realça o sabor e melhora o 
gosto de substitutos de açúcar e sal. Segundo a empresa, 
as economias emergentes da América Central e do Sul 
estão criando uma maior procura por parte dos clientes, 
motivo pelo qual a empresa está implementando a infraes-
trutura apropriada para atendê-los. Ainda de acordo com 
a Naturex, o Brasil representa um ponto de fabricação 
excelente e estratégico para esses mercados emergentes 
em rápido crescimento; essa expansão agregará valor para 

seus clientes da América Latina. Essa extensão reflete a 
ascensão do Grupo durante os nove primeiros meses de 
2012.  A receita consolidada para o período se elevou a 
€ 223,1 milhões, e os países emergentes totalizaram 17% 
do faturamento do Grupo, com um crescimento de 40,5%.

A Naturex fabrica ingredientes naturais especiais 
para as indústrias de alimentos, bebidas, nutrição, saúde e 
cuidados pessoais. Sediada na França, a Naturex emprega 
1.300 pessoas e possui 15 unidades de produção na Euro-
pa (França, Itália, Espanha, Suíça, Inglaterra e Polônia), nos 
Estados Unidos (Nova Jersey e Califórnia), Brasil, Austrália, 
Marrocos e Índia. Além disso, o Grupo conta com vários 
escritórios de venda no mundo.   

VITALIN LANÇA NOVA IDENTIDADE  VISUAL 
Os consumidores estão cada vez mais exigentes, e não ape-

nas no que diz respeito à qualidade dos produtos, mas também 
à aparência, às informações disponibilizadas e à praticidade. Foi 
pensando nisso que a Vitalin, empresa catarinense que atua no 
mercado de alimentos orgânicos e naturais, decidiu investir na 
mudança da identidade visual, contemplando nova logomarca 
e modernização de todas as embalagens. O investimento so-
mou cerca de R$ 300 mil. A intenção foi revitalizar a marca, 
criar um padrão de identidade visual, apresentar melhor os 
benefícios dos produtos e aproximar mais a empresa dos 
seus consumidores. A partir da mudança, a empresa prevê um 
crescimento de 20% a 25% nas vendas. A nova identidade visual 

chegou ao mercado em fevereiro. Para os consumidores dos 
produtos da Vitalin, a principal vantagem é que haverá maior 
diferenciação entre os produtos integrais e orgânicos, além 
de mais informações. 

A Vitalin atua no mercado de alimentos orgânicos e inte-
grais desde 2004 oferecendo aos consumidores produtos com 
características únicas. Para isso, busca em diversas culturas e 
regiões do mundo, produtos que proporcionem bem-estar e 
qualidade de vida aos consumidores, além de colaborar para 
um mundo mais sustentável. Atualmente, a Vitalin está presente 
em todos os estados brasileiros por meio de distribuidores 
e representantes.

Os consumidores do Reino Unido serão os primeiros 
a se beneficiar com a nova iniciativa global da Nestlé de 
proporcionar ao público acesso instantâneo às informações 
sobre o perfil nutricional e os impactos socio ambientais de 
seus produtos. Qualquer pessoa que comprar um multipack 
do chocolate Kit Kat no Reino Unido e na Irlanda poderá 
descobrir mais sobre onde Kit Kat se encaixa em uma dieta 
e um estilo de vida balanceado, e como foi fabricado, simples-
mente escaneando a embalagem com um smartphone. Os 
multipacks do Kit Kat terão um código de barras QR (Quick 
Response) que encaminhará os consumidores para sites digitais 
onde encontrarão informações muito mais detalhadas sobre 
o produto do que aquelas habitualmente disponíveis na em-

balagem.  A Nestlé planeja incluir o QR code em todo o seu 
portfólio de produtos para ajudar os consumidores a terem 
mais informações ao fazerem escolhas sobre o que comprar 
ou consumir. Sete anos atrás, a Nestlé foi a primeira empresa 
a introduzir uma “bússola nutricional” em suas embalagens, 
criada para ser um guia informativo e ajudar os consumidores 
a escolher entre os vários produtos. A iniciativa do QR code 
é uma consequência natural do compromisso da empresa de 
comunicar a importância de uma nutrição responsável e de 
moderação e variedade nos hábitos alimentares. A maioria 
dos códigos será colocada nas embalagens em um espaço 
dentro da bússola nutricional da Nestlé, que já está presente 
em 97% de nossos produtos em todo o mundo.

PESQUISA INEDITA SOBRE CONTAMINANTES 
INORGÂNICOS EM ALIMENTOS E EMBALAGENS

A Agilent Technologies, empresa mundial em medição 
analítica, o Grupo GEAtom, do Instituto de Química da UNI-
CAMP, e o ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos (por meio 
dos seus Centros de Ciência e Qualidade de Alimentos - CCQA 
e de Tecnologia de Embalagem- CETEA), firmaram parceria para 
estudo da presença de contaminantes inorgânicos em diferentes 
alimentos, como chás, bebidas, azeites, arroz, etc. e para o de-
senvolvimento de metodologias que visam garantir a segurança 
alimentar, autenticidade e controle de qualidade de alimentos. O 
projeto será desenvolvido em três etapas, que incluem também o 
estudo da migração de metais de materiais de embalagens plásti-
cas para alimentos (principalmente contaminantes como arsênio, 
cádmio, chumbo, crômio e mercúrio presentes em embalagens 
plásticas coloridas comumente utilizadas no acondicionamento de 
alimentos) e estudo de bioacessibilidade e biodisponibilidade de 
nutrientes e elementos tóxicos em alimentos com a finalidade de 
determinar a fração do nutriente ou contaminante que pode ser 
absorvida pelo organismo. O acordo com o ITAL faz parte do Pro-
grama de Segurança Alimentar da Agilent no Brasil e esta pesquisa 
irá resultar em novas aplicações e métodos de análise de metais 
totais e espécies químicas, que poderão ser utilizados por outros 
laboratórios de análise de alimentos ou indústrias, melhorando a 

qualidade dos alimentos. Pela parceria, a Agilent fornece o sistema 
completo de análise, que inclui os equipamentos ICP MS Agilent 
7700 x e o LC Agilent 1260, adequados também para otimizar o 
espaço reduzido de laboratórios. O sistema empregado na parceria 
com o ITAL conta também com o item opcional para introdução 
de oxigênio no plasma para análise direta de amostras com caráter 
orgânico, recurso especialmente importante no estudo de óleos 
de oliva e outros ácidos graxos. A parceria se estende até fins de 
2013, podendo ser prorrogada, dependendo da necessidade das 
instituições de pesquisas envolvidas. Além da parceria com o ITAL, 
o Programa de Segurança Alimentar da Agilent tem um acordo de 
colaboração com o Laboratório de Pesquisas da Universidade de 
Santa Maria, no Sul do país, para identificação e quantificação de 
contaminação por pesticidas em alimentos. A Agilent desenvolve 
sistemas que medem, por análises químicas e biológicas, a presença 
de elementos que possam ser considerados contaminantes, como 
pesticidas, produtos fármaco-químicos e metais, mesmo que a nível 
traço. Os sistemas e equipamentos Agilent em segurança alimentar 
são adotados pelas principais agências de controle sanitário do 
mundo e grandes empresas alimentícias. Com o início de seu 
programa de Segurança Alimentar no Brasil, a empresa espera 
dobrar sua participação neste mercado em dois anos.
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HEINZ É VENDIDA A FUNDO DE INVESTIMENTO 
A Berkshire Hathaway, grupo do bilionário Warren Buffett, 

e a 3G Capital, dos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel 
Telles e Carlos Alberto Sicupira, anunciaram a compra da H.J. 
Heinz, em uma operação que prevê pagamento de US$ 23,2 
bilhões. Incluindo dívida, o negócio, que combina as ambições 
dos fundadores da 3G na indústria de alimentos com a busca 
de Buffett por crescimento, foi avaliado pela Heinz como 
sendo o maior na história no setor, valendo US$ 28 bilhões. 
A Berkshire e a 3G pagarão US$ 72,5 por ação, um prêmio 
de 19% sobre o maior patamar histórico do papel da empresa 
mais famosa por sua marca de ketchup.

A aquisição da RJR Nabisco pela Kohlberg, Kravis, Roberts & 
Co, in 1988, chegou a US$ 31,1 bilhões, mas também incluiu 
ativos na área de tabaco. No ramo de bebidas, duas décadas de-

pois, veio a compra de quase US$ 60 bilhões da AnheuserBusch 
pela InBev, que deu origem à gigante Anheuser-Busch InBev. Já a 
Vivendi fechou, em 2000, a compra da cervejaria Seagram, por 
US$ 31,2 bilhões, conforme a Dealogic. Em alimentos, a maior 
transação anterior à da Heinz foi a aquisição da Bestfoods pela 
Unilever, por US$ 23,2 bilhões. A Kraft Foods mudou de mãos 
por meio de acordos maiores nos últimos anos, embora as 
transações envolvessem distribuições a acionistas, ao invés de 
uma aquisição direta. Em 2007, a Altria cindiu ativos da Kraft, 
no valor de US$ 56,2 bilhões, para acionistas. A Kraft Foods 
se dividiu em duas no ano passado. Uma delas se tornou a 
Mondelez International, que na época valia US$ 61,6 bilhões, 
e a outra, que manteve o nome Kraft Foods, foi avaliada em  
US$ 36,1 bilhões, de acordo com a Thomson Reuters.

DSM CONCLUI 2012 COM EBITDA DE €1,109 MILHÕES E 
COMPLETA OITO AQUISIÇÕES NA AMÉRICA LATINA

A DSM, empresa global dos ramos de Ciências da Vida 
e Ciências de Materiais, divulgou seu balanço anual de 
2012. A empresa terminou o ano passado com um EBITDA 
(lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortiza-
ção) de €1,109 milhões, e geração de caixa, ao longo do 
ano passado, de €730 milhões. O melhor desempenho foi 
o de Ciências da Vida, com notável crescimento da área 
de Nutrição, da ordem de 8% em relação a 2011. Apesar 
das turbulências da economia global, a DSM continuou a 
obter resultados sólidos durante o último bimestre de 
2012, gerando um EBITDA de €243 milhões apenas entre 
novembro e dezembro. Segundo a empresa, agora, nutrição 
representa mais de 70% do seu EBITDA total e tornou-se 
um negócio de grande importância, em nível mundial, e com 
prognóstico de crescimento atraente em toda a cadeia de 
valor. A empresa global prevê um EBITDA de €1,4 bilhão 
até o fim de 2013. Durante o ano passado, a estratégia de 
crescimento focado da DSM envolveu a aquisição de oito 
empresas, que reforçaram seu posicionamento de mercado. 
Foram €2,8 bilhões investidos. Desses, €2,4 bilhões foram 
em nutrição, humana ou animal. Os investimentos incluem a 
compra da Tortuga, empresa brasileira líder em suplementos 
nutricionais para gados leiteiro e de corte; da Fortitech, 
empresa norte-americana de ingredientes nutricionais; da 
Cargill, negócio de sementes e cultura de enzimas, líder 
mundial no segmento; da Ocean Nutrition Canada, líder 
global em fornecimento de ômega 3 
derivado de peixes; da italiana Cilpaz 
Srl, de nutrição animal; da Kensey 
Nash, do setor biomédico; além de 
alguns ativos, licenças e acordos na 
área de enzimas alimentícias e pro-
cessamento de óleos nutricionais da 

Verenium. Ainda foi realizado um acordo com a POET LLC 
para viabilizar a comercialização de etanol celulósico. As 
vendas líquidas da DSM em mercados emergentes somaram 
38% em 2012, situação estável em relação a 2011, quando 
chegou a 39%, a queda de um ponto percentual é apontada 
pela empresa como decorrente da variação negativa das 
vendas de caprolactama, substância utilizada na confecção 
de poliamidas, na China. Mesmo assim, o país asiático 
comprou ao todo US$ 1,7 bilhão de dólares da empresa. 
A companhia também deu prosseguimento à sua expansão 
na América Latina. No Brasil, adquiriu a Tortuga e teve de  
dobrar o número de funcionários DSM na região, que 
agora chega a cerca de 2.000 pessoas. Na América Latina, 
as vendas líquidas em 2012 somaram €309 milhões. Dessa 
maneira, torna-se já o quarto maior mercado da empresa, 
que teve na Europa, no mesmo período, €5,8 bilhões; €1,6 
na América do Norte e €939 milhões na China. 

A Royal DSM é uma companhia global, baseada na 
Ciência. Atua nas áreas de Saúde, Nutrição e Materiais, 
conectando suas competências únicas em Ciências de 
Materiais e Ciências da Vida. Dessa maneira, promove pros-
peridade econômica, progresso ambiental e avanços sociais, 
criando valor sustentável para todos os seus investidores. 
Oferece soluções inovadoras que nutrem, protegem e 
melhoram o desempenho de produtos de interesse global, 
como suplementos alimentares, cuidados pessoais, rações, 

farmacêuticos, aparelhos médicos, 
automotivos, tintas, equipamentos 
elétricos e eletrônicos, energias bio-
baseadas, entre outros. A DSM possui 
23.500 empregados em todo o mundo, 
e tem vendas líquidas anuais da ordem 
de € 9 bilhões. 


