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BERACA LANÇA LINHA DE 
PRODUTOS NATURAIS 

A Beraca, empresa brasileira que investe no desenvolvi-
mento de tecnologias sustentáveis, lançou a linha Nutrition &  
Health Specialties durante sua primeira participação na 
Food Ingredients South America. Composta por óleos, 
manteigas e farinhas provenientes de frutos e sementes 
da floresta amazônica, a nova linha foi desenvolvida com 
o propósito de oferecer aos mercados nacional e inter-
nacional ingredientes saudáveis e funcionais, aliados a uma 
produção sustentável, ou seja, os insumos são obtidos por 
práticas regidas pela sustentabilidade, sem agredir o meio 
ambiente e promovendo o desenvolvimento social regional,  
por meio de parcerias com as comunidades extrativistas 
locais, responsáveis pelo manejo e a coleta consciente dos 
insumos. Segundo a Beraca, a empresa investiu em uma 
linha de alimentos sustentáveis e funcionais, pois essa é 
uma tendência que ganha força no mercado nacional. Uma 
pesquisa sobre o perfil do consumo de alimentos no Brasil, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Es-
tatística (IBOPE) e pela Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (FIESP), apontou que a maioria da população 
está preocupada com a saudabilidade e bem estar na hora 
de  escolher um produto. Antes do consumidor escolher 
um produto, ele avalia os diferenciais do produto e da 
marca, como os benefícios proporcionados à sua saúde, 
selos e certificações de qualidade e impactos gerados no 
meio ambiente. Por isso, está no DNA da Beraca investir 
em pesquisa e sustentabilidade, promovendo ingredientes 
naturais e tecnológicos que contribuam com o desenvol-
vimento socioeconômico do Brasil.

A Beraca é uma empresa genuinamente brasileira com 
56 anos de atuação em diferentes segmentos. Oferece in-
gredientes, produtos e serviços a diversos mercados, atuan- 
do em quatro divisões: Animal Nutrition & Health, Food 
Ingredients, Health & Personal Care e Water Technologies.

TETRA PAK® APOSTA NO 
SEGMENTO DE FEIJÃO 
PRONTO PARA TEMPERAR 

A Tetra Pak®, líder mundial em soluções para processamen-
to e envase de alimentos, aposta no desenvolvimento do feijão 
pronto para temperar em embalagem longa vida no Brasil. A 
expectativa da empresa é que do total de 15 bilhões de pratos 
do produto consumidos anualmente no país, cerca de 15% 
do volume seja comercializado em embalagens cartonadas. 

A aposta da multinacional sueca é resultado de anos 
de pesquisa. A Tetra Pak® realizou um amplo estudo sobre 
a alimentação dos brasileiros e identificou o feijão como 

um dos alimentos considerados mais importantes não só 
na mesa dos consumidores, como também para a cultura 
brasileira. Um diferencial importante dentro do desenvol-
vimento do feijão pronto em embalagem longa vida é o 
fato de que chega às prateleiras sem tempero, contendo 
apenas feijão e água. 

A Tetra Pak® é líder mundial em soluções para processa-
mento e envase de alimentos. Atuando próximo aos clien-
tes 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. Com mais de 23.000 
funcionários em mais de 85 países, a Tetra Pak® acredita na 
liderança da indústria responsável e em uma abordagem 
sustentável dos negócios. 

Mercado,
Empresas&Cia.
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vibrantes que vêm da natureza, proporcionando 

alimentos mais naturais.

Tão natural quanto 
as próprias cores



ARCOR INVESTE EM REPOSICIONAMENTO  
DA MARCA BUTTER TOFFEES NO MERCADO 

A Arcor do Brasil, multinacional 
de alimentos argentina, anuncia novi-
dades em seu portfólio. A entrada de 
novos sabores e parceiros para a linha 
Butter Toffees faz parte do processo 
de posicionamento da marca no 
mercado brasileiro, com a proposta 
de elevar o valor percebido pelo con-
sumidor, fortalecendo a marca dentro 
da categoria de sobremesa premium. 
Os caramelos estão presentes em 
mais de 65 países, gerando anualmente receita de mais de R$ 
100 milhões mundialmente. Só na Argentina, detém 65% de 
market share e, no Brasil, tem 89% de participação. Segundo 
a Arcor, o reposicionamento da marca faz parte de um plano 
macro e agressivo de investimentos que tem como objetivo 
atrair para Butter Toffees consumidores de outras categorias, 
ou seja, aqueles que consomem chocolates e outros doces 
em geral, aumentando, assim, o valor percebido da marca. O 
produto é consumido por homens e mulheres, das classes 
ABC, com idades que variam de 20 a 40 anos, com maior 
concentração de consumo entre o público feminino, de 25 
a 30 anos. Para aumentar a visibilidade do produto, a Arcor 

apresenta ao mercado a versão  
Butter Toffees Chocolate Branco, 
com capa exclusiva branca, e a pri-
meira no mercado na categoria de 
chocolate branco. Com apresenta-
ções em bolsas em 160g e 750g, o 
novo sabor faz parte da plataforma de 
inovação da marca, que proporciona 
mais sofisticação e indulgência. A 
cada ano, a linha é apresentada com 
novidades aos consumidores. O pro-

duto será exposto de forma diferenciada esse ano também, 
no formato de display de balcão. Outra novidade é a Butter 
Toffees sabor Paçoca Amor. Duas importantes marcas da Arcor 
que se unem e lançam um único produto, com edição limitada. 
Com mais de 50 anos no mercado, Amor reflete a tradição da 
marca de paçoca, elaborada a partir de uma receita de origem 
caseira, exclusiva e inalterada ao longo dessas cinco décadas.

O Grupo Arcor é uma empresa global, de origem Argenti-
na, líder mundial na produção de balas, principal exportadora 
de guloseimas do Brasil, Argentina e Chile e uma das maiores 
fabricantes de chocolates da América Latina.  É também a 
maior empresa do segmento de biscoitos da América do Sul.
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PESQUISA AMPLIA ESCALA DE PRODUÇÃO 
BIOTECNOLÓGICA DO XILITOL 

Entre as pesquisas surgidas a partir da década de 1980 
em busca de um melhor aproveitamento da biomassa vegetal 
remanescente da fabricação do etanol, nasceu a ideia de usar 
o bagaço da cana de açúcar para produzir xilitol. O xilitol é 
um adoçante com propriedades bastante peculiares, como 
redução da incidência de cáries, substituição da glicose na dieta 
de diabéticos, eficácia no tratamento e na prevenção da osteo- 
porose e de doenças respiratórias, mas com altos custos de 
produção. O encarecimento se deve ao processo químico pelo 
qual o xilitol é fabricado, com o emprego de catalisadores, um 
processo que exige extensas etapas de purificação. Em busca 
de alternativas, pesquisadores do grupo de Microbiologia 
Aplicada e Bioprocessos da Escola de Engenharia de Lorena 
da Universidade de São Paulo (EEL/USP) vêm aprimorando 
um método de produção biotecnológica. O método consiste 
na conversão do açúcar xilose, abundante na natureza e en-
contrado na constituição das paredes de vegetais como cana, 
sorgo, trigo, aveia, arroz, milho, eucalipto e pinus, em xilitol, 
a partir de microorganismos que possuem a capacidade de 
metabolizar a xilose sob determinadas condições de cultivo. 
Até recentemente, tal processo era realizado em pequena 

escala, na maioria das vezes com o uso de frascos Erlenmeyer 
(usados em laboratório) da ordem de 125 mililitros. Foi com 
uma pesquisa apoiada pela FAPESP entre 2010 e 2012 que 
a equipe ampliou a capacidade de produzir o adoçante bio-
tecnologicamente em reatores de até 125 litros, escala mil 
vezes maior do que a inicial. Segundo os pesquisadores, foram 
estabelecidos parâmetros importantes para a fabricação do 
xilitol por via biotecnológica, visando ao aumento de escala 
a partir do bagaço da cana, mas não somente dele, além de 
abrirem possibilidades para o aproveitamento de outras bio-
massas vegetais renováveis, como palhas de cana, arroz e trigo, 
bagaço de maçã e cascas de aveia e café. O trabalho exigiu 
o estabelecimento das condições necessárias à utilização de 
diferentes materiais lignocelulósicos, que nada mais são do 
que biomassas vegetais como o bagaço da cana de açúcar, 
constituídos de três frações principais: celulose, hemicelulose 
e lignina. Nas duas primeiras, celulose e hemicelulose, estão 
os carboidratos (açúcares como a glicose e a xilose), que 
se encontram unidos em cadeias e podem ser aproveitados 
como meios de cultivo de microorganismos para a obtenção 
de diversos produtos.

DUPONT NUTRIÇÃO & SAÚDE APRESENTA PORTFÓLIO  
DE SOLUÇÕES PARA O MERCADO DE INGREDIENTES 

A DuPont, por meio da sua unidade de negócios de 
Nutrição & Saúde, apresentou durante a Fi / Hi 2013 (Food 
Ingredients / Health Ingredients South America) um amplo 
portfólio de soluções para o mercado de ingredientes. En-
tre elas, destaque para as soluções em produtos das áreas 
de panificação, lácteos, carnes e bebidas, que oferecem 
benefícios nutricionais de grande relevância para o setor, 
melhorando a qualidade nutricional e sensorial dos alimen-
tos. Comprometida com o desenvolvimento de soluções 
que atendam a demanda do mercado por alimentos mais 
saudáveis, a DuPont oferece tecnologias que ajudam a re-
duzir a quantidade de açúcar e gordura, além de incorporar 
nutrientes importantes na alimentação. A empresa, que 
possui metas agressivas para melhorar a segurança alimentar 
global, investirá até 2020, US$ 10 bilhões em Pesquisa &  
Desenvolvimento para o lançamento de produtos que fa-
voreçam a produtividade e qualidade dos alimentos. Entre 
os ingredientes e produtos que proporcionam soluções 
em nutrição, promovem uma saúde 
melhor e melhoram a proteção aos 
alimentos, estão bolos, biscoitos e 
pães, que por meio da fibra Litesse®, 
Lactitol™ e Saltline™, permitem a 
DuPont apresentar produtos com 

0% de açúcar e redução do teor de sal, sem alterar as 
características do produto, textura ou sabor; barras de 
cereais, com aplicação da proteína isolada de soja Supro® 
e da fibra Litesse® , especialmente produzidas para o con-
trole de peso, com o grande diferencial no teor calórico 
(166 calorias em 45g de barra), além da barra de proteína 
que resulta da combinação de ingredientes como Supro® 
Nuggets, proteína isolada de soja Supro®, fibra Litesse® e 
lecitina de soja Solec®, que oferece 15g de proteína e 4g de 
fibras, para uma melhor recuperação após o treino. Outros 
destaques foram o sorvete de iogurte simbiótico, disponível 
no sabor aveia e mel, que oferece uma combinação única de 
prebióticos (fibras que funcionam como alimento para as 
bactérias intestinais benéficas) e probióticos (desenvolvidos a 
partir de microorganismos vivos) por meio dos ingredientes 
Cremodan®, Howaru® e Litesse®; e um conceito de iogurte 
estilo grego, produzido com a combinação de Grindsted® 
SBB, YO-MIX™, pectina Grindsted® e Holdbac™ Plus, que re-

sulta em um produto cremoso, rico em 
proteínas, com baixo teor de gordura 
e sem conservantes. Outras soluções 
para o mercado de iogurtes são as ver-
sões prontas para beber sem lactose 
e o leite fermentado com probióticos.



TEGRAL BAGEL, ÁGUA GELADA 
E FERMENTO PARA UM 
DELICIOSO E DIFERENTE PÃO 

O Brasil é um dos países com menores índices de consumo 
de pães, por isso a Puratos oferece ao mercado um mix para 
a produção de um pão no formato de rosquinha, sabor leve e 
macio para conquistar o consumidor: o Tegral Bagel. Mistura 
única e densa, o Tegral Bagel oferece as possibilidades de ela-
boração do tradicional pão bagel que já conquistou os Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, entre outros. A mistura Tegral 
Bagel permite elaborar um pão macio com infinitas combina-
ções: gergelim, linhaça, frutas, chia, uva passa, sal grosso, etc., 
que tanto podem ser adicionados à massa, como constar da 
cobertura, diferenciando os arredondados pães (no formato 
de coroa), nas vitrines das padarias, confeitarias e supermer-
cados. Além de permitir fazer divertidos e bonitos lanches. A 
mistura do Tegral Bagel é elaborada com a tecnologia Sapore. 
É uma linha de massas madres naturais, desenvolvimento 
exclusivo da Puratos, para atender uma demanda crescente 
dos consumidores que buscam pães autênticos, com sabor 
diferenciado e irresistível. Para o panificador acostumado a 
trabalhar receitas de alta qualidade, oferece a possibilidade 
de eliminação da laboriosa etapa de preparação de esponjas e 
massas madres, antes necessárias para obtenção de pães tradi-

cionais. Tudo isso aliado à versatilidade, praticidade e agilidade 
na fabricação. O preparo mantém a facilidade encontrada em 
outras pré-misturas da Puratos: basta acrescentar água gelada 
e fermento fresco em sua preparação. O Tegral Bagel vem em 
caixas de 10 kgs e seu preparo rende 146 pães de 85g. 

Para facilitar a identificação do Bagel pelos clientes,  
etiquetas autoadesivas acompanham o produto.
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HARALD INVESTE NO 
LANÇAMENTO DE NOVAS 
EMBALAGENS  

A Harald vai mudar as embalagens de todos os seus pro-
dutos. Essa alteração está acontecendo gradualmente e faz 
parte do projeto de reposicionamento da marca.  A primeira 
fase desse projeto ocorreu no ano passado, quando a empresa 
completou 30 anos. Na ocasião, a Harald teve seu logotipo 
atualizado de acordo com a nova identidade corporativa que 
traduz sua liderança, principalmente no mercado de cobertu-
ras. O novo layout desenvolvido para padronizar todas as suas 
embalagens tem a predominância da cor vermelha que remete 
ao universo do chocolate e facilita a associação dos produtos 
com a marca Harald.Contudo, cada linha possui identidade e 
cor próprias para facilitar sua identificação.  Na linha Harald 
Melken, por exemplo, a marca Melken aparece em destaque 

e o vermelho do fundo contrasta suavemente com tons de 
marrom e bege. As fontes para descrição dos produtos também 
ganharam mais movimento em relação ao design anterior. Na 
linha Harald Top, a palavra “Top” ficou maior, com mais destaque, 
e a cor vermelha passou a ocupar o primeiro plano, na frente 
de um fundo laranja que diferencia a linha de produtos fracio-
nados das demais. Na linha Harald Confeiteiro as embalagens 
ficaram mais uniformes, com a predominância da cor vermelha, 
e o nome da linha foi padronizado na cor branca. O contraste 
das cores é o destaque da linha Harald Raspar e Cobrir, onde 
os chocolates, - ao leite, amargo e branco - são identificados 
por suas cores na parte superior de cada embalagem. O tipo 
de letra também foi alterado para proporcionar mais impacto.

SOLVAY LANÇA GOVANIL™, 
UMA GERAÇÃO INOVADORA 
DE AROMAS DE BAUNILHA

A inovadora linha de aromas de baunilha Govanil™,  da 
Solvay Aroma Performance, foi 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 chocolates. Com propriedades 
funcionais diferenciadas, Govanil™ oferece uma capacidade 
sem precedentes para melhorar a experiência de sabor. O 
novo aroma de baunilha instantaneamente revela o seu cará-
ter único e de longa duração e já se tornou um sucesso em 
testes nos painéis de degustação de especialistas e clientes- 
piloto. Combinando uma intensidade rara - até 20% mais ele-
vado quando comparado com o aroma padrão de baunilha -  
e uma nota que fornece um efeito duradouro no palato, 
Govanil™ também enriquece significativamente uma ampla 
gama de outras notas de sabor, incluindo a manteiga, o ovo, 
o biscoito, caramelo e frutas, que o torna particularmente 
atraente para panificação industrial e receitas de confeitaria. 
Especialmente formulada para ser fácil de 
implementar no segmento de receitas indus-
triais de padaria e confeitaria, a nova gama 
de Govanil™ foi exaustivamente pesquisada 
e testada para atender às várias preferências 
de gosto do consumidor. E já demonstra re-
sultados excelentes em biscoitos, bolachas de 
polvilho, assim como em recheios de baunilha 
ou chocolate e cremes de doces. Até agora, a 
Solvay desenvolveu três linhas de produtos, 
todas preservando qualidades organolépticas 

e funcionais inigualáveis: Govanil™, o aroma referência de 
baunilha, que oferece um caráter único e duradouro, com 
excepcionais propriedades de valor agregado; Govanil™ 
Intense, a gama ideal para doses inferiores a 0,1% e  aromas 
customizados; e Govanil™ Natural, o aroma de baunilha desta 
linha de produtos é obtido a partir de fontes renováveis e 
atende aos requisitos dos regulamentos europeus e ameri-
canos para os produtos naturais, o que permite a inscrição 
“sabor natural” na rotulagem dos alimentos. A gama de 
vanilinas Govanil™ está sendo continuamente desenvolvida 
e será ampliada para incluir outras linhas de produtos.

Govanil, Govanil Intense, Govanil Natural e CRF são 
marcas registradas do grupo Solvay.

A unidade global de negócios Aroma Performance inclui 
as operações de difenóis e intermediários fluorados do 
Grupo Solvay, reunidas em três principais segmentos de 
produtos: aromas e fragrâncias para os mercados de alimen-
tos e perfumaria (vanilina e etilvanilina, comercializadas sob 
as marcas Rhovanil® e Rhodiarome®), intermediários para 
agroquímica, farmacêutica e produtos eletrônicos, e inibido-
res de polimerização utilizados na indústria petroquímica.

Como um grupo químico internacional, a Solvay auxilia 
a indústria na busca e implementação de soluções cada vez 

mais responsáveis e de criação de valor. O 
Grupo é fortemente comprometido com o 
desenvolvimento sustentável e claramente 
focado em inovação e excelência operacio-
nal. Atendendo a diversos mercados, a Solvay 
obtém 90% de seu faturamento em ativida-
des onde está entre os três melhores em 
todo o mundo. O grupo, que tem sede em 
Bruxelas e emprega cerca de 29.000 pessoas 
em 55 países, alcançou um faturamento de 
€ 12,4 bilhões em 2012. 



GRUPO M. CASSAB REÚNE BASF, KOHJIN, GLG E  
GELITA NO 1º WORKSHOP DA NUTRIÇÃO HUMANA

O Grupo M. Cassab realizou no último dia 07 de 
agosto, o seu 1º Workshop da Unidade de Negócio de 
Nutrição Humana. O evento reuniu mais de 50 clientes 
e parceiros, como GLG, Gelita, Kohjin e BASF, que com-
partilharam tendências e novidades do mercado com 
exclusividade. Durante o workshop, a Gelita apresentou 
o colágeno hidrolisado, que auxilia na manutenção da 
estrutura dos fios de cabelo e unhas, e elasticidade da 
pele. Já a Kohjin, revelou aos participantes os benefícios 
da glutationa como um eficiente anti 
idade que renova a pele, reduzindo as 
rugas e restaurando a maciez e o brilho. 
A BASF mostrou as características do 
ômega 3,  que auxilia  no controle e na 
redução dos triglicérides, melhora a 
pressão arterial entre outros usos. Para 
finalizar, a GLG apresentou dados sobre 
o crescimento da utilização do estévia, 
um adoçante 100% natural que não é 
metabolizado pelo organismo humano, 
não alterando o índice glicêmico e tam-

pouco gerando calorias, além de ter poder adoçante 300 
vezes superior ao do açúcar comum. Os participantes do 
evento tiveram a oportunidade de conhecer e degustar 
protótipos como o iogurte Gevita (Gelita) e o refresco 
à base de extrato de cranberry com colágeno e estévia 
(GLG), além do cookie com colágeno (Good Soy). Todos 
possuem em suas formulações os aditivos e ingredientes 
distribuídos pelo Grupo M. Cassab. Segundo a M. Cassab, 
o objetivo da empresa é atender à indústria com foco 

no consumidor final, e o workshop foi 
uma excelente opção para estar ainda 
mais próxima dos seus clientes, par-
ceiros e fornecedores, transmitindo a 
mensagem de que a empresa possui as 
mais completas e inovadoras soluções 
à disposição de suas necessidades. Com 
três grandes divisões de negócios e 
100% nacional, o Grupo M. Cassab 
está entre as cinco maiores empresas 
distribuidoras de produtos químicos da 
América Latina.
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BETA-GLUCANA DA AVEIA OATWELL® DA DSM  
GANHA PRÊMIO DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES  

O ingrediente para a saúde do coração da DSM, a beta-
glucana da aveia OatWell®, foi nomeado um dos produtos 
mais inovadores do ano na prestigiada premiação da Food 
Ingredients South America (FiSA) 2013. A beta-glucana é 
uma fibra solúvel encontrada na aveia. Este ingrediente de 
origem natural é particularmente conhecido por seus be-
nefícios à saúde do coração e ajuda a reduzir o colesterol 
e os riscos associados à doença cardiovascular (DCV). 
Diversos estudos clínicos mostram que três gramas de 
beta-glucana por dia reduz o risco de doença cardiovascular 
por quase 20%. A marca OatWell® beta- 
glucana de aveia é uma recente adição 
ao portfólio de ingredientes de saúde 
da DSM, após a aquisição da marca  
OatWell® da fibra de aveia sueca no iní-
cio deste ano. A beta-glucana de aveia foi 
reconhecido com pareceres favoráveis 

da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 
(EFSA - European Food Safety Authority) e da Comissão Eu-
ropeia autorizando alegações de saúde do Artigo 14  para 
redução do colesterol e na redução do risco associado 
de desenvolver doenças cardíacas, bem como a alegação 
do artigo 13.1 para a saúde digestiva e controle de glicose 
no sangue.  A DSM tem trabalhando com seus clientes 
para aumentar a conscientização dos consumidores sobre 
os benefícios da beta-glucana de aveia e a marca Friend 
OatWell® foi desenvolvida para comunicar os benefícios 

nas embalagens de produtos finais. 
OatWell® está disponível na forma 
de farinha ou em pó, sendo adequa-
do para uso em diversas aplicações, 
entre elas pães, biscoitos, cereais, 
massas, bebidas, bebidas instantâneas 
e os suplementos dietéticos.

NUTRELLA INOVA NO POSICIONAMENTO 
E REVITALIZA SUA LINHA DE PÃES 

A Nutrella, marca do Grupo Bimbo, inova no seu posi-
cionamento e apresenta novas embalagens para sua linha 
de pães. Com o conceito “Nutrella desperta um sorriso em 
você”, a marca desenvolveu embalagens que chegam com 
uma linguagem inusitada e descontraída às consumidoras, 
reforçando sua concepção de saudabilidade e um novo in-
grediente: bom humor. Nutrella está de olho nas mulheres 
modernas, ativas e seguras de si, que vivem de forma intensa, 
porém leve, sempre com uma pitada de bom humor em tudo 
que fazem. É pensando nestas consumidoras que Nutrella 
oferece produtos saborosos preparados com ingredientes 
nobres e naturais que nutrem o corpo, pois acredita que, 
em uma vida tão agitada como a que temos hoje, é preciso 
consumir produtos com sabor, mas que também tragam 
benefícios, que façam bem e, acima de tudo, proporcionem 
energia e sensação de bem-estar para encarar o dia a dia 
com leveza e disposição. Com este novo posicionamento, 
Nutrella categorizou seu portfólio de pães em três linhas que 
imprimem os ingredientes essenciais para compor o dia a dia: 
Bom Humor para a linha integral com grãos e frutas, Auto 
Estima para o segmento light e Energia para pães brancos. As 
embalagens, com cores vivas e efeitos metalizados, trazem o 
ícone respectivo de cada linha para ajudar as consumidoras 
na identificação e na escolha de sua preferência. Sorrir a 
cada momento é tudo de bom. Ainda mais quando se prova 
uma receita que dá água na boca. Por isso, Nutrella traz a 
linha Bom Humor, uma linha inovadora de pães que têm um 
toque especial de grãos ou de frutas, uma combinação que 

só quem é especialista no assunto sabe fazer com tanto 
sabor. Para a linha Auto Estima, Nutrella combinou sabores 
consagrados com baixas calorias e sem adição de açúcar 
para quem deseja cuidar ainda mais da saúde e viver melhor, 
priorizando o bem-estar, com a certeza de escolher os pães 
certos. A linha Energia é uma linha para as pessoas que 
querem curtir tudo com mais disposição. Esta linha destaca 
o sabor e a maciez dos pães brancos, ideais também para 
aquelas receitas clássicas que aparecem para deliciar o dia a 
dia. Mais do que um novo posicionamento de Nutrella, esta 
é uma maneira da marca afirmar que tem o mesmo estilo de 
vida de suas consumidoras: leve, feliz, completa e saudável.

O Grupo Bimbo é uma das maiores empresas de 
panificação do mundo em volume de produção e vendas. 
Líder no continente americano, conta com 153 plantas e 
mais de 1.000 centros de distribuição localizados estra-
tegicamente em 19 países da América, Ásia e Europa. Suas 
linhas de produtos incluem pão de forma, bolos, bolachas, 
doces, tortilhas, snacks doces e salgados, entre outras. 
O Grupo Bimbo fabrica mais de 8,000 produtos e tem 
uma das maiores redes de distribuição do mundo, com 
mais de 50.000 rotas e cerca de 127.000 colaboradores. 
No Brasil, desde 2001, quando assumiu duas tradicionais 
marcas Pullman e Plus Vita, a empresa possui mais de 5.300 
colaboradores em oito fábricas presentes nas regiões 
Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste. Além de Pullman 
e Plus Vita, é detentora das marcas Nutrella, Ana Maria, 
Crocantíssimo, Firenze e Laura



PIRÂMIDE ALIMENTAR É REDESENHADA 
Arroz, feijão, carne e salada. 

O prato presente na mesa de 
milhões de brasileiros é alardea- 
do por especialistas há anos 
como uma combinação das mais 
saudáveis à mesa. Mas esse car-
dápio tem mudado, e para pior. A 
população está obesa, ainda que 
não seja responsabilidade só do 
que se consome (incluem-se aí 
o sedentarismo, o estilo de vida, 
o hábito alimentar e a atividade 
física), e o fast food assume im-
portância indesejável. No Brasil, 
o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) publicou, 
em 2010,  dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 
2008/2009) indicando que o peso dos brasileiros aumentou nos 
últimos anos, devido à alimentação inadequada. O excesso de 
peso em homens adultos saltou de 18,5% para 50,1% - ou seja, 
metade dos homens já estava acima do peso - e ultrapassou o 
excesso em mulheres, que foi de 28,7% para 48%.  Para resgatar 
a importância da boa alimentação e na tentativa de aproximar 
a informação, a pirâmide alimentar adaptada à população brasi-
leira publicada em 1999 foi redesenhada para o modelo atual 
com 2.000 quilocalorias (kcal), atendendo a recomendação 
energética média diária para o brasileiro estabelecida pela  
ANVISA. Assim, no desenho atual, os alimentos estão distri-
buídos em oito grupos e em quatro níveis, de acordo com o 
nutriente que mais se destaca na sua composição. Para cada 
grupo são estabelecidos valores energéticos, fixados em 

função da dieta e das quantida-
des dos alimentos, permitindo 
estabelecer os equivalentes 
em energia (kcal). Outra orien-
tação é o planejamento das 
refeições conforme os grupos 
de alimentos. A alimentação 
deve ser composta por quatro 
a seis refeições diárias, distri-
buídas em três principais (café 
da manhã, almoço, jantar), com 
15% a 35% das recomendações 
diárias de energia, e em até três 
lanches intermediários (manhã, 
tarde e noite), com 5% a 15% 
das recomendações diárias de 

energia. A pirâmide alimentar foi redesenhada com o objetivo 
de melhorar a qualidade da dieta dos brasileiros, já que ela é 
o instrumento mais usado no país para nortear qualitativa e 
quantitativamente o padrão alimentar da população. 

Na nova pirâmide podem-se valorizar alimentos como 
iogurte, leite e queijo, ricos na culinária mineira e fonte de 
cálcio. Segundo o Ministério da Saúde, o brasileiro deve inge-
rir diariamente três porções de lácteos ao dia para obter a 
recomendação diária desse nutriente. Dados da Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas mostram que, na faixa de 10 a 19 
anos, 13,8% dos mineiros tinham o índice de massa corporal 
(IMC) acima do recomendado. Em 2012, eram 15,1%. No 
Brasil, de acordo com o último Vigitel - pesquisa do Ministério 
da Saúde feita por inquérito telefônico -, 21,7% dos meninos 
e 19% das meninas estavam acima do peso em 2008/2009. 

NUTRIÇÃO  
· Concentrado Protéico de Soro de Leite 
· Isolado Protéico de Soro de Leite 
· Hidrolisado Protéico de Soro de Leite 
· Proteínas Lácteas Especiais

Arla Foods Ingredients – Brasil
Rua Lord Cockrane, 616 – cj. 1303
Ipiranga – São Paulo/SP
CEP: 04213-001
Tel.: (11) 3211-6233
anmou@arlafoods.com
www.arlafoodsingredients.com

Nutrição Clínica Alimentos Funcionais Nutrição Esportiva 
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ITAIQUARA LANÇA 
MISTURA PARA 
PÃO DE BATATA

A nova mistura para pão de bata-
ta Itaiquara é mais uma novidade da  
Itaiquara Alimentos para os profissionais 
da panificação. Com ela é possível prepa-
rar desde pães clássicos e recheados até 
folhados e croissants. Diversas opções 
macias e saborosas para um lanche gos-
toso a qualquer hora do dia. A mistura 
contém flocos de batata, o que confere 
aroma e sabor de um verdadeiro Pão 
de Batata. Os pães prontos apresentam 
casca douradinha e excelente maciez, 
e podem ser congelados depois de 
assado, mantendo suas características 
inalteradas. A mistura para pão de batata 
Itaiquara disponível na versão 2 kg tem 
excelente rendimento. Uma embalagem 
produz, aproximadamente, 52 pães de 
batata de 50g cada, sem recheio, ou 
podem ser produzidos também até sete 
pães de forma no formato baby, de 360g.  

A Itaiquara é uma empresa nacio-
nal, que surgiu em 1911 a partir de 
uma usina de açúcar. Há mais de um 
século, a Itaiquara vem se consoli-
dando, acompanhando a evolução do 
mercado, inovando e respeitando o 
meio ambiente. A Itaiquara Alimentos 
desenvolve, produz, comercializa e 

distribui ingredientes para panificação 
e confeitaria (foodservice), e produtos 
para o consumo doméstico. De forma 
responsável, a Itaiquara é uma empresa 
dedicada a práticas socioambientais, sen-
do autossustentável do campo à mesa 
do consumidor. A empresa responde 
por todas as suas etapas de fabricação 
e distribuição, desde o plantio da cana e 
produção das principais matérias-primas 
e embalagens, até a geração própria de 
energia e tratamento da água utilizada 
em suas unidades fabris.

CAMIL ADQUIRE ARGENTINA  
LOMA ALIMENTOS 

A brasileira Camil Alimentos, uma 
das maiores empresas de alimentos da 
América Latina com faturamento de 
R$ 2,7 bilhões, comprou a argentina 
produtora de arroz Loma Alimentos, 
que  tem como seu principal atrativo 
o arroz branqueado orgânico. Esse pro-
duto é exportado para Estados Unidos, 
Canadá, Itália, Bélgica e Dinamarca. A 
Camil, que tem como sócia a Gávea 
Investimentos com participação de 
31,75%, fortaleceu seu processo de in-
ternacionalização em 2011, com a com-
pra de empresas de grãos e pescados 
na América Latina. A empresa possui em 
seu portfólio as marcas Camil, no Brasil, 

Saman, no Uruguai, Tucapel, no Chile e 
Costeño, no Peru. Com as aquisições 
da Femepe e Canadá Participações, 
feitas em maio e outubro de 2011, 
respectivamente, a empresa passou a 
deter as marcas Pescador, Alcyon, Na-
vegantes e Coqueiro. Em outubro de 
2012, adquiriu a Docelar Alimentos da 
Cosan, detentora das marcas de açúcar 
União, Barra, Dolce, Neve e Duçula. No 
total, a empresa possui três unidades de 
beneficiamento no Chile, uma no Peru, 
além de operações na Argentina, três 
plantas de processamento de pescados 
e seis plantas de processamento de 
açúcar no Brasil.

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 



AGILENT TECHNOLOGIES  
APRESENTA SOFTWARE AVANÇADO 
PARA ANÁLISE DE ALIMENTOS 

A Agilent Technologies lançou dois 
novos aplicativos para o seu sistema 
de software MassHunter Workstation 
e para instrumentação LC (Cromato-
grafia Líquida)/MS (Espectrometria de 
Massa) e ICP-MS. Os novos aplicativos 
capacitam os usuários a rapidamente 
criar métodos de análise de amos-
tras para uso forense (investigação 
criminal), em segurança alimentar e 
para caracterizar proteínas intactas 
e biossimilares para uso em pesquisa 
biofarmacêutica. Os novos programas 
Agilent MassHunter All Ions MS / MS e 
MassHunter BioConfirm destinam-se a 
aumentar significativamente a produti-
vidade do laboratório e agilizar os pro-
cessos de desenvolvimento de método. 
O novo software MassHunter All Ions 
MS / MS permite aos pesquisadores 
criar, rápida e facilmente, métodos de 
captura de dados, usando os sistemas 
Agilent tempo-de-voo e quadrupolo 
por tempo-de-voo. Este novo software 
também irá confirmar automaticamen-
te as identidades dos compostos de 

alta resolução e precisão de massa e 
criar métodos de análise quantitativa 
em questão de minutos, em vez de dias. 
Já o software MassHunter BioConfirm 
fornece pontos pareados para análise 
comparativa no caso de biossimilares 
e modelos de “engenharia reversa” 
para determinar o peso molecular de 
proteínas intactas. O portfólio para a 
estação de trabalho MassHunter da 
Agilent inclui 20 aplicativos individuais 
para controle de instrumentos, aquisi-
ção e análise qualitativa/ quantitativa  
de dados para os sistemas Agilent 
quadrupolo por tempo-de-voo e de 
espectrometria de massa com plasma 
indutivamente acoplado.

A Agilent é a principal empresa do 
mundo em medição analítica e uma das 
principais em tecnologia para análises 
químicas, biociências, eletrônica e co-
municações.  Os 20.500 funcionários 
da empresa estão a serviço de clientes 
em mais de 100 países.  No ano fiscal 
de 2012, a Agilent apresentou ganhos 
líquidos de US$ 6,9 bilhões.  

EMBRAPA CRIA TECNOLOGIA PARA 
TESTAR QUALIDADE DE ALIMENTOS 

A tecnologia de ressonância magné-
tica que permite o diagnóstico de diver-
sos tipos de traumas e doenças também 
já possibilita identificar a quantidade de 
açúcar em uma fruta ou se um alimento, 
como o leite, foi adulterado. A partir da 
inovação, o consumidor poderá saber 

se uma fruta está doce ou azeda sem 
precisar experimentar o produto antes 
de levar para casa. O equipamento foi 
desenvolvido por pesquisadores da Em-
brapa Instrumentação, em São Carlos, 
e permite analisar de forma rápida e 
sem destruir ou estragar os alimentos 

e até mesmo identificar se 
sucos de frutas, leite e azeite 
estão adulterados. O aparelho 
funciona como um sistema que 
mede a composição química de 
um alimento. Além de medir a 
quantidade de açúcar em uma 
fruta, o equipamento também 
pode ser ajustado para avaliar o 
teor de álcool no vinho ou o de 
gordura em sementes de amen-
doim ou carnes e embutidos.

BRASIL
QuimicAmtex Ltda.

R. Henrique Schaumann, 286 Cj. 64
Jd. América - São Paulo - SP

CEP: 05413-010
Tel/Fax: +55 11 3085 4732
www.amtex-corp.com 

atendimento.qab@amtex-corp.com

Carboximetilcelulose

Goma de Tara

Goma de Alfarroba

Nossa experiencia,
            sua tranquilidade 

^

Amtex com 50 anos de 

experiência na produção de 

Carboximetilcelulose de Sódio  

(CMC), líder na América Latina 

com fábricas localizadas na 

Colômbia e México.

Nosso compromisso é traba- 

lhar juntamente com nossos 

clientes, para oferecer produ-

tos que superem suas expecta-

tivas. 
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WILD FLAVORS ADQUIRE PARTICIPAÇÃO 
SOCIETÁRIA NA AMAZON FLAVORS 

A Wild Flavors GmbH adquiriu participação societária na fa-
bricante brasileira de concentrados e extratos naturais Amazon 
Flavors, fortalecendo assim sua posição no principal mercado de 
bebidas da América do Sul. Segundo a empresa, o investimento 
na Amazon Flavors se encaixa perfeitamente em sua estratégia 
de expansão internacional, que tem foco nos países do BRIC, e 
no caso do Brasil as previsões de crescimento são excelentes.

A Amazon Flavors, fundada em 2005, tem sua sede adminis-
trativa na cidade de São Paulo e unidade de produção em Ma-
naus. O seu portfólio é composto de extratos naturais (guaraná, 
açaí, noz de cola e chás), aromas, emulsões, corantes  naturais 
e concentrados para aplicação em refrigerantes, bebidas ener-
géticas, bebidas mistas, sucos, chás, isotônicos, dentre outros. 

A Wild está presente no Brasil desde 2000, com sua sede 
localizada também na cidade de São Paulo. As duas operações 
serão integradas agora, dando origem a Wild Amazon Flavors 
do Brasil Ltda. Possui sede na Suíça e mais de 15 unidades 
de produção espalhadas pela Europa, Estados Unidos e Ásia. 
Fundada em 1931, a empresa é hoje um dos principais forne-
cedores mundiais de ingredientes naturais para as indústrias de 
alimentos e bebidas. O portfólio  inclui soluções completas de 
aromas e ingredientes, conhecidas como bases completas, sucos 
concentrados de frutas e blends, bem como aromas naturais, 
extratos naturais, óleos e aromas dementa, corantes naturais, 
sistemas edulcorantes, ingredientes especiais, modificadores do 
sabor, tecnologias de fermentação, dentre outros.

BASF LANÇA NOVA MARCA 
PARA O MERCADO DE 
NUTRIÇÃO HUMANA 

A BASF demonstrou  como saudável e saboroso podem 
ser sinônimos em sua “cozinha” no durante a Food Ingre-
dients & Health Ingredients South America 2013. Na ocasião, 
a empresa lançou oficialmente sua marca mundial Newtri-
tion™ e a iniciativa para o mercado global Live Newtrition™ 
para o mercado latino-americano. O principal objetivo da 
marca Newtrition™ é adquirir um conhecimento profundo 
das necessidades dos consumidores e aplicar este conheci-
mento no desenvolvimento de soluções inovadoras em total 
parceria com os clientes. Isto envolve questões relacionadas 
à pesquisa como preocupações nutricionais 
em processo de mudança, deslocamentos 
demográficos, conscientização em saúde, 
hábitos alimentares e os diferentes aspectos 
culturais dos mercados mundiais. A BASF 
também ampliou seu portfólio de ômega 3. 

Com a recente aquisição da Equateq Ltd., agora BASF Pharma 
(Callanish),  e da Pronova BioPharma ASA, a BASF ampliou 
sua linha de produtos com ômega-3 para as indústrias de 
nutrição humana e farmacêutica e passa a ser uma empresa 
líder no mercado de ômega 3. Os benefícios comprovados 
dos ácidos graxos ômega-3 são valiosos para os consumi-
dores em todas as fases da vida. A linha de produtos com 
ômega 3 da BASF tem como objetivo principal atender, por 
exemplo, às necessidades das gestantes e de seus futuros 
bebês, além de contribuir para a meia-idade equilibrada e 
uma vida ativa para os idosos. Os produtos estão disponíveis 
nas apresentações em pó e óleo, como Omevital™, Dry n-3®, 
Crystalpure™ e PronovaPure™. Outra novidade da BASF e 
o lançamento do Apocarotenal 2 CWD. Como um corante 
idêntico à natureza para bebidas, produtos derivados do 
leite e confeitaria, Apocarotenal 2 CWDimpressiona por sua 

clareza, tons colorantes independentes de 
pH e alta dispersibilidade em água fria. Além 
disso, o produto é isento de alergênicos, e é 
Kosher e Halal. Devido ao seu tom de cor, 
ele é uma perfeita opção para substituir 
azocorante como o amarelo crepúsculo.

VOGLER INGREDIENTS LISTADA ENTRE  
AS EMPRESAS QUE MAIS CRESCEM NO BRASIL

Pela 3º vez, a Vogler Ingredients é listada na Exame PME como uma das empresas 
que mais crescem no Brasil. Este resultado vem de encontro com todo o trabalho 
profissional da empresa, que vem investido em equipamentos, tecnologia e principal-
mente em pessoas. A pesquisa é realizada pela Deloitte em parceria com a revista 
Exame PME. Este levantamento já se consolidou como referência no mercado nacional 
no acompanhamento das organizações emergentes.



DÖHLER APRESENTA AMPLO PORTFÓLIO COM 
INGREDIENTES NATURAIS & SISTEMAS DE INGREDIENTE

A Döhler apresentou seus últimos desenvolvimentos 
durante a FI South America. Todos os novos produtos 
e aplicações foram elaborados especialmente para os 
mercado da América do Sul. A empresa mostrou extratos 
aromáticos como frações, óleos essenciais, isolados e 
waterphases concentradas.  A gama de aromas englobou 
novas tendências como o gengibre, os brown e white 
flavours além dos aromas de maçã, exóticos, citrus, frutais, 
mel, menta e cerveja. 

Dentro dos corantes naturais, a Döhler apresentou a no-
vidade “Red Brilliance”, uma gama natural de tons vermelhos 
brilhantes, proveniente da cenoura roxa e que é produzido 
em sua planta localizada em Karaman, na Turquia. A redução 
de calorias é um grande desafio na indústria de alimentos 
e bebidas, e a Döhler oferece uma ampla gama de sistemas 
inovadores de dulçor  no portfolio MultiSweet Plus®. Neste 
portfolio estão incluidos ainda o sistema de dulçor natural 
MultiSweet® Stevia, com um perfil sensorial perfeitamente 
equilibrado. Graças à tencologia “Sweetness Improving  
Technology” (SIT); todos estes sistemas de dulçor apresen-
tam um perfil muito próximo ao açúcar. Outro destaque 
é a tecnologia “Sugar Replacement technology” (SRT) que 
oferece novas alternativas para reduzir carboidratos sem o 
uso de edulcorantes. Na FI South America, a empresa exibiu 
muitos desenvolvimentos inovadores. Para o segmento de 
carbonatados, a Döhler desenvolveu um portfólio completo 
de aplicações modernas e 100% naturais com novas solu-
ções de dulçor que trazem a oportunidade de lançamento 
de uma nova linha com brix bem baixo no mercado. Novas 
variedades de sabor, do exótico ao tradicional, para abrir 
novos potenciais de mercado e diferenciação de marca em 
um mercado dominado por sabores tradicionais. Na área 
dos sucos de fruta, smoothies 100% e néctares, a Döhler 
apresentou uma ampla gama de ino-
vações que abrange  desde os snacks 
para café da manhã com pedaços e 
células de fruta, até os smoothies 
sazonais e blends de vegetais e novas 
frutas como o exótico pineberry. 
Alternativas mais saudáveis para 
refrescar o organismo e recuperar a 
energia inspiraram as bebidas espor-
tivas. Entre os produtos apresentados 

para esta categoria, destacaramse as combinações cran-
berry com água de coco e alguns suplementos protéicos e 
bebidas tipo shake, para redução ou manutenção de peso, 
com perfis de sabores bastante indulgentes como tiramisu 
e limão siciliano com baunilha que chamaram a atenção 
dos visitantes. Os energéticos estão entre as bebidas mais 
dinâmicas e com maior sucesso nos últimos anos. Baseados 
na grande experiência no desenvolvimento de energéticos, 
a Döhler apresentou conceitos com novos sabores para 
gerar diferenciação no mercado. Produtos com perfis fru-
tais como mirtilo e tangerina com toque de especiarias, 
além dos famosos relax drinks usando combinações de 
extratos herbais bem diferenciados para garantir ainda 
maior crescimento neste mercado promissor. Produtos 
leves e refrescantes têm revigorado a imagem das bebidas 
à base de malte recentemente. Estas bebidas de sucesso 
combinam perfeitamente os benefícios à saúde e sabores 
diferenciados. A empresa mostrou algumas aplicações ino-
vadoras que abriram possibilidades totalmente novas aos 
clientes. Produtos feitos com base de malte não alcoólica 
como o famoso conceito Butterbeer, a cerveja do Harry 
Porter, e também conceitos alcoólicos premium como 
o licor com chocolate e canela foram apresentados ao 
público presente. Clientes da indústria de spirits também 
foram contemplados no portfolio da Döhler e puderam 
degustar produtos com bases fermentadas alcoólicas e não 
alcoólicas, sucos de fruta, aromas e base alcoólica cremosa 
de alta estabilidade. Novas aplicações de produtos para esta 
categoria estavam disponíveis na FI, como por exemplo, 
licores premium como o creme irlandês, licor fino de figo 
preparado com base de iogurte não alcoólica, além do licor 
fino sabor whisky e mel e a bebida tipo ice no sabor de 
physalis com pimenta branca. Para a indústria de lácteos, 

a Döhler desenvolveu produtos de 
tendência: iogurtes líquidos, bebidas 
compostas com leite, fibras, pedaços 
de fruta, antioxidantes e vitamina 
C, todos dentro de uma plataforma 
100% saudável e natural. Bebidas de 
café, chá tipo chai e novas aplicações 
de iogurte colherável com cereais, 
castanhas e mel, capim limão e hortelã 
estavam disponíveis para degustação.

MERCADO
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SUPLEMENTOS 
NUTRICIONAIS

A NeoNutri Suplementos Nutricionais é uma empresa 
fabricante de suplementos nutricionais e que está há 15 anos 
neste mercado. Os constantes investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento de novos produtos, seleção criteriosa 
de fornecedores, patrocínio de eventos e atletas, além de 
vários outros importantes fatores, fizeram com que a Neo- 
Nutri se tornasse uns dos mais respeitados laboratórios 
de nutrição esportiva do país, com uma linha completa de 
suplementos nutricionais. Para competir nesse mercado e 
crescermos continuamente, é necessário sempre pensarmos 
em expandir nossa visão de negócio, para isso, é imprescin-
dível repensar a maneira de agir, rever processos, compe-
tência, discussões de melhoria com nossos colaboradores, 
fornecedores e clientes, abordagens, entre outros. Tamanha 
experiência, tradição, arrojo, infraestrutura, crescimento e 
visão do negócio , em 2013 há um novo marco na NeoNutri, 
é inaugurada uma nova divisão, a Divisão de Ingredientes, 

através da contratação de dois profissionais que já estão 
há mais de 15 anos neste mercado e muito conhecidos 
neste setor, Eduardo Brito e Ivan Zaharov. Esta divisão será 
responsável pela importação das principais matérias-primas 
utilizadas na produção dos suplementos alimentares e tam-
bém responsável pela distribuição dos ingredientes para o 
mercado brasileiro inicialmente. Além das análises que são 
feitas periodicamente na NeoNutri, estes novos gerentes 
realizarão visitas periódicas internacionais e nacionais para 
homologação e qualificação de fornecedores, visando as-
sim, à qualidade e eficiência das matérias-primas utilizadas 
e distribuídas nacionalmente e internacionalmente pela 
empresa NeoNutri. A maioria dos ingredientes que serão 
distribuídos, serão utilizados na produção dos próprios 
produtos NeoNutri, o que torna uma garantia extra do 
que a empresa fornece para os seus clientes. 

MASTERSENSE & KIEVIT VENCEM O PRINCIPAL  
PRÊMIO DE INGREDIENTES DA AMÉRICA DO SUL 

A MasterSense, juntamente com o seu parceiro  
holandês Kievit, sagraram-se vencedores do “FI Excellence 
Award 2013” na categoria ingrediente mais inovador por 
seu agente de aeração Vana Cappa B-01. Este prestigioso 
prêmio, considerado o Oscar da Industria Alimentícia, 
foi contemplado por um Comitê Técnico especializado, 
que analisou diversos aspectos do produto, tais como 
inovação, benefícios ao consumidor, impacto econômico 
e a tecnologia utilizada na fabricação. Tecnologia essa que 
denota um avanço tecnológico 
no campo de agentes de aeração, 
pois apresenta uma matriz com 
gás encapsulado em até 60 bar 
de pressão. Assim, o Vana Cappa 
B-01 possui uma excelente fun-

cionalidade quanto à aeração fazendo com que em muitas 
aplicações a batedeira seja substituída pelo conveniente 
uso de apenas um garfo, resultando em um produto final 
com excelente textura, característica de aeração de um 
produto feito pelo método convencional. Sua aplicação 
é ideal para diversas sobremesas em pó como mouses e 
sorvetes instantâneos tanto para o varejo quanto para o 
foodservice, o que pode oferecer ao mercado mais con-
veniência sem abrir mão da alta qualidade.

Ivan Zaharov,  Juliano Moreno (Presidente) e Eduardo Brito
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PINNACLE FOODS  
COMPRA NEGÓCIO DE 
MOLHOS DA UNILEVER 

A empresa de alimentos embalados Pinnacle Foods tem 
intenção de comprar o negócio de molhos para saladas da 
Unilever, por US$ 580 milhões, para ampliar sua gama de pro-
dutos. O portfólio que será comprado inclui uma ampla gama 
de molhos para salada com as marcas Wish-Bone e Western. 
A Unilever está se concentrando em rótulos de maior cres-
cimento, como Knorr e Hellmanns, e em marcas de cuidados 
pessoais, como Dove, Lux e Rexona. A empresa vendeu seu 
negócio de pasta de amendoim Skippy para a Hormel Foods 
Corp por US$ 700 milhões em janeiro.

MEL COM 
CERTIFICAÇÃO 
ORGÂNICA 

O mel da Homemade agrada os 
mais exigentes paladares pela qualidade, 
sabor e tradição. Agora a empresa traz 
um produto diferencial para o mercado: 
o mel com certificação orgânica. Além 
da embalagem de vidro com alcinha, 
que chama a atenção pelo design, o 
mel orgânico da Homemade traz mais 
essa garantia de qualidade e respeito ao 
consumidor. Depois de passar por rigorosos testes, o mel da 
Homemade ganhou o selo IBD Orgânico, que mostra que o 
produto atende a todas as certificações orgânicas feitas pelo 
IBD Certificações, empresa 100% brasileira que desenvolve 
atividades de inspeção e certificação agropecuária, de proces-
samento e de produtos extrativistas, orgânicos, biodinâmicos 

LUCRO DA M. DIAS  
BRANCO SOBE 12% 

Em meio ao cenário de desaquecimento econômico, 
inflação de alimentos e aumento na taxa de juros, a empresa 
cearense M. Dias Branco encerrou o primeiro semestre do 
ano com lucro líquido 12,4% superior ao contabilizado em 
igual período do ano anterior. Entre janeiro e junho deste 
ano a cifra foi de R$ 250,7 milhões ante R$ 223 milhões 
em iguais meses de 2012. Só no segundo trimestre do ano, 
foi registrado lucro líquido de R$ 142,7 milhões, montante 
32,1% acima do volume anotado no primeiro trimestre de 
2013 (R$ 108 milhões) e 22,4% a mais que igual trimestre 
do ano passado, quando foram foi calculado lucro líquido 
de R$ 116,5 milhões. 

e de mercado justo. Para os apreciadores 
do puro mel de abelhas, o mel da Ho-
memade está disponível em embalagem 
de 330g e é mais uma garantia do com-
prometimento que a empresa tem com 
seu público.

A marca Homemade foi criada há 45 
anos por um barão europeu que desen-
volveu a receita em seu sítio em Cam-
pos do Jordão, região serrana do Estado 
de São Paulo. A marca Homemade foi  
adquirida pela Cica no final da década 
de 70, o que expandiu sua distribuição 
para todo o Brasil. No final da década 

de 90, após um período de pulverização do mercado e 
entrada de produtos importados no país, dois empresários 
paulistanos compraram a marca e fizeram questão de resga-
tar o conceito presente desde os primórdios da fabricação 
das geleias - “feito em casa” - como forma de preservar o 
verdadeiro sabor que a natureza proporciona.

ITAL COMPLETA 50 ANOS 
O Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), da Se-

cretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo, completa 50 anos de desenvolvimento de pesquisas, 
inovação, assistência tecnológica e capacitação na área de 
alimentos, bebidas e embalagens. Nestes 50 anos, o ITAL 
desenvolveu centenas de projetos de sucesso, fazendo com 
que o trabalho da instituição esteja presente em diversos 
alimentos consumidos pela população brasileira. O ITAL 
foi fundado em 1963, como Centro Tropical de Pesquisas 
e Tecnologia de Alimentos (CTPTA), em um período em 
que o avanço na produção agrícola do país, decorrente 
da tecnologia aplicada no campo, levou à necessidade de 
desenvolvimento de pesquisas para garantir melhorias em 
toda a cadeia de alimentos.A partir dessa estrutura, o ITAL 

iniciou sua trajetória de desenvolvimento de pesquisas e 
novos produtos, oferecendo para o setor de alimentos e 
embalagens o conhecimento necessário para a produção de 
alimentos seguros e de qualidade. Atualmente, o ITAL conta 
com unidades de pesquisa especializadas em todas as áreas 
do processamento de alimentos, bebidas e embalagens.  O 
Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, da Agência Paulista de Tecnolo-
gia dos Agronegócios, e do ITAL, pretende continuar a manter 
e intensificar esses laços nos próximos anos, na busca da 
transformação de todo o setor de alimentos, bebidas e em-
balagens do país, visando a saúde e bem-estar da sociedade.

MERCADO
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FRANCESA LACTALIS 
NEGOCIA AQUISIÇÃO DA 
LBR LÁCTEOS BRASIL 

A francesa Lactalis, que recentemente entrou no mercado 
brasileiro com a aquisição da fabricante de queijos gourmet 
Balkis, pretende realmente ampliar seus negócios no Brasil. 
A empresa, que possui receita anual de quase € 16 bilhões, 
está agora negociando a aquisição da LBR-Lácteos Brasil. O 
interesse da Lactalis na LBR não é novo, havendo pelo menos 
dois anos a decisão da empresa de atuar diretamente no 
mercado brasileiro. A Lactalis está há um mês fazendo ‘due 
diligence’ na LBR e a operação tem potencial para chegar à 
casa do bilhão de reais.  A negociação entre as duas empresas 
é complexa, já que a LBR está em recuperação judicial desde 

fevereiro, com dívidas vencidas estimadas em R$ 1 bilhão, e 
que um plano ainda está sendo avaliado pelos credores. A 
Lactalis deve buscar um acordo com os credores da LBR, 
condicionando uma transação a um acerto prévio com os 
detentores das dívidas. Os credores devem aceitar algumas 
condições com a garantia da chegada da Lactalis, o que tem 
potencial de modificar substancialmente o futuro da operação. 
A LBR anunciou em maio seu plano de recuperação, infor-
mando que havia negociado a possível venda do controle nos 
últimos semestres, antes do pedido de recuperação judicial, e 
que os acionistas continuavam dispostos a analisar propostas. 
A LBR e Lactalis realmente chegaram a negociar nesta época, 
porém não houve andamento nas negociações. A aquisição da 
LBR pela Lactalis permitirá um avanço da empresa no mercado 
brasileiro e, além disso, permitirá que a francesa retome o 
controle da marca Parmalat no Brasil, único país em que não 
detêm a marca.

BELL FLAVORS & 
FRAGRANCES ADQUIRE  
DIVISÃO DE AROMAS 
DA ICEBERG 

A Bell Flavors & Fragrances consolidou  sua 
mais nova subsidiária internacional com a aqui-
sição da divisão de aromas da indústria Iceberg 
em São Paulo, Brasil. A Iceberg Aromas existe no 
mercado brasileiro desde 1939, com clientes em 
todos os segmentos, especialmente em doces, 
confeitos, chicletes, sorvetes, bebidas, biscoitos 
e produtos salgados. A Bell Flavors e Fragrâncias 
do Brasil terá agora duas fábricas no Brasil, tendo sua 
matriz brasileira em Cotia,  cidade próxima à São Paulo. 
As novas instalações terão laboratórios de inovação de 
última geração que servirão como  centro de criação de 
novos produtos e de colaboração com clientes para o 
mercado sul-americano. As novas instalações da Bell irão 
produzir aromas, fragrâncias e extratos botânicos para o 
mercado sul-americano.

A Bell Flavors and Fragrances, Inc. é líder no setor de 

aromas e fragrâncias. Com fábricas  em cinco países, as-
sim como mais de 40 escritórios de vendas ao redor do 
mundo, Bell tem a habilidade de criar aromas, fragrâncias 
ou extratos botânicos para qualquer aplicação.

AMBEV ANUNCIA INVESTIMENTO DE R$ 580 MILHÕES  
A Ambev anunciou o investimento de R$ 580 milhões 

para a construção de uma nova fábrica da empresa na ci-
dade do interior paranaense. A unidade de Ponta Grossa 
será uma das mais modernas fábricas de bebidas do Brasil. 
Contará com a melhor tecnologia disponível na atualidade. 
Seu portfólio contará com cervejas, refrigerantes e outras 
bebidas não alcoólicas da Ambev. O inicio da produção está 

previsto para o final de 2014. No ano passado, a Ambev ge-
rou R$ 1,12 bilhão em impostos no Estado, valor 15% maior 
do que em 2011. A empresa é uma das maiores pagadoras 
de impostos do país. Em 2012, foram comercializados 708 
milhões de litros de bebidas da empresa no Paraná. Com a 
nova fábrica de Ponta Grossa, a Ambev aumenta ainda mais 
a sua força no Estado.
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