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A indústria alimentícia evolui a cada dia. Hoje,  
segundo dados da Associação Brasileira da Indústria 
de Alimentos (ABIA), 85% dos alimentos consumidos 
no país passam por algum processamento industrial. 
A exploração de novos nichos de produtos, como os 
alimentos e bebidas funcionais e dietéticos, também 
tem contribuído para tornar esse setor da indústria 
cada vez mais forte. Prova disso está no faturamento 
das empresas do setor, que somou R$ 383,3 bilhões 

em 2011, sendo R$ 316,5 bilhões em alimentos e R$ 66,8 bilhões em bebidas, 
colocando o setor como o segundo maior em valor bruto de produção da 
indústria de transformação, atrás apenas do petroquímico.

Segundo dados da ABIA, do total de vendas, uS$ 44,8 bilhões foram exporta-
dos, o que equivale a R$ 75 bilhões, ou 20% das vendas totais do setor. De outro 
lado, as importações de alimentos são bem menos significativas e concentradas 
em trigo, totalizando uS$ 5,8 bilhões. Isso faz do setor da alimentação um dos 
mais relevantes para a geração de saldo comercial positivo, atingindo em 2011 
uS$ 38,9 bilhões, acima do saldo comercial da economia brasileira como um 
todo, de uS$ 29,8 bilhões. Hoje, os produtos fabricados pelas indústrias de 
alimentos e bebidas equivalem a 9% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. 

E esse cenário positivo só tende a crescer. Segundo o estudo The Future 
Report Food,  produzido pelo The Future Laboratory em parceria com a Voltage, 
agência produtora de Human Insights e Tendências aplicados aos negócios e 
às estratégias dos clientes, até o final de 2014, o setor deve faturar uS$ 5,9 
trilhões, um crescimento de 37,2% em relação a 2009. 

O estudo também apontou algumas tendências do setor, com destaque para 
o mercado de alimentos orgânicos, que deve movimentar uS$ 104,5 bilhões 
(2015) e o de funcionais, responsáveis por alterar a percepção que os consu-
midores têm dos alimentos geneticamente modificados. O mercado global de 
alimentos funcionais deve faturar, em 2014, uS$ 29,8 bilhões; o Japão, maior 
mercado consumidor de alimentos funcionais, vai faturar uS$ 11,3 bilhões 
em 2014; nos Estados unidos, as vendas devem crescer 20,7%, chegando a  
uS$ 9,1 bilhões.
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Há mais de 25 anos no mercado, a Probiótica Laboratórios 
é líder no setor de nutrição esportiva na América Latina, com 
54% de Market Share. 

A empresa conta com mais de 200 colaboradores e tem 
seu parque fabril instalado em Embu das Artes – SP, numa área 
de 10 mil m², sendo 6,5 mil m² de área construída, além da filial 
em Santa Catarina.

Em fevereiro de 2012, a Valeant Pharmaceuticals Inter-
national Inc, empresa multinacional com sede em Mississauga, 
Ontario, Canadá, assumiu o controle acionário da Probiótica. 

A Valeant atua principalmente nas classes terapêuticas do 
Sistema Nervoso Central e Dermatológico, e esta presente 
no Brasil desde 1999 com a Delta, que atua nos segmentos 
de genéricos, similares e tem uma linha de cosmecêuticos e 
a Bunker que também atua nos segmentos de genéricos e 
similares com diferentes produtos, tendo ainda uma linha de 
suplementos e multi-vitamínicos. 

Hoje a Probiótica na linha de suplementos, produz mais de 
150 itens, que são distribuídos em cerca de dois mil pontos de 
venda no país, além de exportar para 32 países, entre eles, Japão, 
Estados unidos, Reino unido, Alemanha, França, entre outros.

Tamanha experiência, tradição, infra-estrutura e pessoas 
competentes em seus departamentos, á partir de 2009, a Pro-
biótica inaugurou sua Divisão de Ingredientes, oferecendo as 
melhores soluções na distribuição de matérias-primas, através 
da contratação de dois profissionais capacitados e já conhe-
cidos do mercado, Eduardo Brito e Ivan Zaharov (Gerentes 
Comerciais desta divisão).

Além das análises que são feitas na chegada de cada 
produto, a Probiótica realiza visitas periódicas internacionais 
e nacionais para homologação e qualificação de fornecedores, 
visando assim à qualidade de nossas matérias-primas.

A maioria dos ingredientes distribuídos, são utilizados 
na produção dos próprios produtos Próbiotica, o que torna 
uma garantia extra do que fornecemos para nossos clientes. 

Os principais itens distribuídos pela Divisão de Ingredien-
tes, são: Caseinatos, Lactose, Acidulantes, Citratos, Aminoácidos, 
Creatina, Proteínas, Concentrados do Soro do Leite, Conservan-
tes, Edulcorantes, Gomas, Vitaminas, Malto Dextrina, Fosfatos, 
Lecitina, Funcionais Nutracêuticos, entre outros. 

Nosso diferencial é manter a total satisfação de nossos 
colaboradores, clientes e fornecedores.

Conte conosco, afinal, NOSSA FÓRMuLA É O SEu 
SuCESSO!


