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GRUPO MARFRIG CRIA KEYSTONE FOODS AMÉRCIA LATINA

DSM E NUTRACEA  
FIRMAM PARCERIA  
PARA DESENVOLVER 
PROTEÍNAS VEGETAIS

A DSM Produtos Nutricionais, por meio de seu Centro 
de Inovação, e a NutraCea, anunciaram um Acordo Comum 
de Estudo e Desenvolvimento (Joint Research and Deve- 
lopment Agreement - JDA), que permitirá às duas empresas 
dividir patentes e propriedade intelectual já existentes, além 
de compartilhar conhecimento para extrair e modificar 
proteínas vegetais do farelo de arroz.

O acordo é uma oportunidade para que a indústria 
de alimentos tenha mais acesso a ingredientes funcionais 
desenvolvidos com proteínas vegetais de alta qualidade, 

FLEISHMANN E MAURI 
REVITALIZAM LINHA DE 
MISTURAS PARA PANETONES 

As marcas Fleischmann e Mauri revitalizaram sua linha 
de misturas para panetone. A principal mudança fica por 
conta das novas formulações das misturas que resultam em 
produtos ainda mais saborosos e macios, oferecendo mais 
praticidade no momento do preparo. O lançamento está 
subdividido em três categorias que pretendem atender às 
necessidades específicas de cada negócio, oferecendo maior 
liberdade de criação por um excelente custo/benefício.  Além 
da qualidade Fleischmann e Mauri, reconhecida em todo o 
mercado nacional, os lançamentos proporcionam maior 
maciez e umidade à massa do panetone, mantendo o sabor 
tradicional. Um dos produtos é a mistura para panetone em 
pó (70%) com gema. Por conter gemas, a mistura evita o pro-
cesso de separação das claras. O produto é extremamente 
macio e com shelf life estendido, além de ser muito saboroso 
e versátil. É indicado para supermercados e padarias, cujo 
volume de produção é alto, pois exige menor quantidade de 
ingredientes, agilizando o processo de produção. Possui aro-
ma e sabor acentuados e miolo fibroso. Já a versão sem gema 
é ideal para padarias mais tradicionais que mantém processos 
artesanais.  A mistura possui aroma e sabor acentuados e 
miolo fibroso. Muito versátil, a fabricação pode compreender 
os métodos de esponja ou direto. Outro produto da linha 
é a  mistura para panetone em pó (40%) concentrado. Com 
resultado semelhante ao processo de fabricação artesanal, 
esta mistura proporciona um produto mais macio e com 
umidade perfeita.  Atuando no mercado brasileiro há 80 anos, 
a Fleischmann é reconhecida pela produção de fermentos 
biológicos, frescos, secos e instantâneos e fermento químico. 
Além dos fermentos, a Fleischmann oferece mistura para 
bolos, mistura para pães, margarinas, recheios, coberturas, 
brilhos, chocolates, chantilly, e melhoradores, além da exclu-
siva linha de ovos pasteurizados Fleischeggs composta por 
ovos inteiros, gemas e claras.

Para aprimorar e expandir o atendimento no Brasil, o Gru-
po Marfrig criou a Keystone Foods América Latina, uma em-
presa especializada e dedicada à produção, comercialização e 
distribuição de alimentos para o canal foodservice.  A Keystone 
Foods América Latina será uma subsidiária da Keystone Foods 
e concentrará todos os negócios e as operações dedicadas a 
foodservice existentes hoje na operação brasileira do Grupo 
Marfrig, das divisões Seara e Bovinos Brasil. Os produtos que 
irão compor o portfólio da Keystone Foods América Latina 
são os que já fazem parte do portfólio de produtos do Grupo 
Marfrig (Seara e Bovinos): os de fabricação própria, como os 
cortes especiais de carnes, hambúrgueres, empanados e frios; 
os de fabricação terceirizada, como a linha de sobremesas 
Bassi e os produtos complementares, nos quais a Marfrig 
atua como importadora, comercializadora e distribuidora, 
como batatas fritas congeladas, azeites e cortes especiais de 
pescados, entre outros. A Keystone Foods América Latina 

assumirá gradativamente a gestão integrada das logísticas 
de armazenamento e de distribuição de produtos acabados 
(secos, resfriados e congelados) no mercado interno das di-
visões Seara e Bovinos Brasil, que operam hoje com sistemas 
e estruturas de logística de distribuição distintas.  A Keystone 
Foods América Latina terá como estratégia desenvolver, a 
partir da estrutura existente, o modelo de negócio e de ges-
tão que consagrou a Keystone Foods nos Estados Unidos, na 
Europa e na Ásia como uma das melhores empresas de atua-
ção global na produção de alimentos.  Adquirida pelo Grupo 
Marfrig no ano passado, a Keystone Foods tem mais de 40 
anos de expertise em foodservice e é um modelo de sucesso 
no mercado, comprovado pela satisfação dos seus clientes. 
Com a criação da Keystone Foods América Latina, o Grupo 
Marfrig ganhará sinergia com o atendimento único a grandes 
clientes no canal foodservice e a expansão de seus negócios 
no mercado de alimentação fora do lar. 

já que os impactos das mudanças climáticas na produção 
agrícola global tornaram apenas a produção da proteína 
animal insustentável. A NutraCea é líder mundial na pro-
dução e comercialização do farelo de arroz sólido, óleo 
de farelo de arroz e produtos derivados.  A empresa 
detém aplicações e tecnologias para o desenvolvimento 
de ingredientes saudáveis e estáveis, incluindo novas pro-
teínas para adição em carnes, em produtos direcionados 
à nutrição animal, nutracêuticos e alimentos funcionais. 
Segundo a DSM, a tecnologia e a experiência da NutraCea 
com derivados de arroz combinadas à expertise da DSM 
no desenvolvimento de produtos com base biológica for-
mam a plataforma 
perfeita para en-
frentar o desafio 
de viabilizar a co-
mercialização da 
proteína vegetal.

Uma evolução 
no mercado de 

alimentos e nutracêuticos !

See
what’s
        t:

cniworld.com

Para saber mais, visite-
nos na FIE • Booth 3D33
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EMBARÉ INGRESSA NO MERCADO DE LEITE LONGA VIDA 
A Embaré, uma das cinco maiores 

empresas de lácteos do país, ingressa 
no mercado de leite longa vida e lança 
a nova linha Camponesa longa vida 
nas versões integral, semidesnatado e 
desnatado. Com investimentos de R$ 
24 milhões, a empresa ampliou seu mix 
e atende as expectativas dos consu-
midores com um leite mais saboroso 
e enriquecido com vitaminas. A nova 
linha de leites longa vida Camponesa, 
que traz a qualidade e tradição da 
marca Embaré, será produzida na 
fábrica da empresa localizada em La-
goa da Prata, Centro-Oeste de Minas 
Gerais. Envasados em embalagens 
Tetra Brik Aseptic 1.000 ml Squareline, 
da Tetra Pak, os leites Camponesa já 
vem com a nova tampa de rosca, fácil de abrir e fechar e que 
garante total segurança e higiene.  A fábrica, que conta com 
um novo espaço construído, recebeu uma linha completa de 
equipamentos de alta tecnologia e performance para a produ-
ção de cerca de 300 mil litros de leite por dia. A expectativa 
da Embaré é atingir 10% do mercado de leite longa vida da 

região Leste do país em até dois anos. 
A decisão de investir na produção de 
leite longa vida tem como objetivo 
diversificar a oferta de produtos da 
empresa. Além disso, a empresa busca 
atender a demanda dos consumidores 
por produtos de maior valor agregado, 
com leites para diferentes perfis de 
consumidores.

A Embaré, tradicional fabricante de 
derivados de leite e caramelos, atua no 
mercado nacional há 76 anos com foco 
na qualidade, no sabor e na vanguarda 
no lançamento dos seus produtos. A 
empresa possui uma fábrica na cidade 
de Lagoa da Prata, Centro-Oeste de 
Minas Gerais, com mais de 34 mil 
metros quadrados de área construída.  

A produção diária da empresa possibilita o atendimento do 
seu mercado e ainda o fornecimento de matéria-prima para 
diversas indústrias no sistema de entregas programadas. Com 
investimento contínuo em laboratórios, equipamentos, tec-
nologias, pesquisas e testes, a Embaré mantém o alto padrão 
de qualidade de seus produtos.  

PROZYN COMEMORA 
20 ANOS COM NOVA 
IDENTIDADE VISUAL

Nos últimos anos a Prozyn cresceu. Passou por trans-
formações, expandiu suas áreas de atuação, seu portfólio, 
sua cobertura nacional e internacional. Em 2011, a Prozyn 
comemora 20 anos de existência. O crescimento e trans-
formações dos últimos anos na Prozyn resultaram 
na criação de uma nova marca e assinatura da 
empresa. Um símbolo que preserva sua identida-
de, de forma ampliada e renovada, representando 
uma empresa em franca expansão. Uma assinatura 
que aponta para sua visão de futuro e compromisso com a 
qualidade e sustentabilidade de seus produtos e serviços. O 
símbolo representa a fermentação, um processo de transfor-
mação natural. O conceito de transformação e movimento 

ALIMENTAÇÃO FORA DO 
LAR REGISTRA MAIOR 
CRESCIMENTO EM DEZ ANOS 

O mercado de foodservice alcançou em 2010 o melhor 
desempenho dos últimos dez anos no Brasil, com crescimento 
de 16,5%, atingindo R$ 185 bilhões de faturamento, conforme 
estimativa da Associação Brasileira das Indústrias da Alimen-
tação (ABIA). O cenário favorável também garantiu aumento 
de 4,7% no número de contratações formais do setor, em 
comparação a 2009, com 73 mil novos empregados. A pers-
pectiva para 2011 é que o mercado de foodservice feche o ano 
mantendo alta performance. Segundo a ABIA, o desempenho 

é retratado nas “bolhas” acrescentadas ao logotipo da em-
presa, fervilhando ideias, estratégias e processos inovadores.  
As cores representam os diferentes segmentos que a Prozyn 
passou a atuar ao longo dos anos, mantendo sua identidade e 
origem simbolizada no vermelho, cor de impacto e presença 
muito utilizada e representativa para a Prozyn. Transformar 
e inovar são pontos fortes desta empresa, preparada para 
continuar em seu ritmo de crescimento, criando soluções 
para diferentes segmentos, com diversidade de tecnologias 
e combinações inovadoras. Por isso, ao completar 20 anos 

de existência a Prozyn apresenta sua identidade 
visual renovada, como a empresa de “bio solu-
tions for life”. Desde sua fundação a Prozyn tem 
contribuído para a produção de alimentos mais 
saudáveis, através da substituição de ingredientes 

químicos por soluções biológicas.  Após 20 anos, as con-
tribuições chegaram a novos segmentos, e a Prozyn segue 
em defesa da sustentabilidade e das soluções responsáveis 
para uma vida mais saudável e equilibrada.

do setor permanece consistente e os resultados alcançados 
até o momento levam a acreditar em um crescimento entre 
15% e 16%. As mudanças nos hábitos alimentares, causadas 
principalmente pela forte presença das mulheres e jovens no 
mercado de trabalho e pela expansão da classe C, foram o 
indutor do avanço do foodservice no Brasil, de acordo com a 
entidade. Entre 2001 e 2010, o foodservice expandiu 235,1%, 
movimentando estimados R$ 1.093 trilhão. Essa evolução do 
setor impactou positivamente a indústria fabricante de alimen-
tos, que nos últimos 10 anos incrementou seu faturamento em 
R$ 532,9 bilhões em vendas de ingredientes ao mercado de 
Alimentação Preparada Fora do Lar. Somente no ano passado, 
a comercialização de insumos a restaurantes, padarias entre 
outros estabelecimentos renderam às fabricantes de produtos 
alimentícios R$ 75,1 bilhões.

FAZENDA AMWAY NUTRILITE AUMENTA EXPORTAÇÕES 
As Fazendas Amway Nutrilite na América Latina, situadas 

no Brasil e no México, comemoram a marca de cinco mil to-
neladas de matérias-primas exportadas para os Estados Unidos 
e China, que serão usadas no desenvolvimento de vitaminas e 
suplementos nutricionais Nutrilite. Isso representa um cresci-
mento nas exportações de 62%, desde 2007.  A Nutrilite, líder 
mundial na produção e venda de suplementos de vitaminas 
e minerais, possui fazendas no Brasil, México, Califórnia e  
Washington (EUA). Todas seguem práticas da agricultura orgâ-
nica, que promovem o desenvolvimento de solos e plantações 
sem o uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes químicos 
sintéticos, o que resulta em plantações mais saudáveis e livres 
de contaminações.

No Brasil, a Fazenda Amway Nutrilite está localizada no 
munícipio de Ubajara, Ceará, com área total de 1.660 hecta-

res,  e tem um plantio de 100 mil pés de acerola distribuídos 
numa área de 200 hectares, com produção anual de 3 milhões 
de quilos de concentrados da fruta, rica fonte de vitamina 
C. Atualmente, a Fazenda conta com 480 colaboradores, 
sendo que em época de colheita mais 400 são contratados. 
As exportações do Brasil para países como Estados Unidos 
e China aumentaram 49,5% em relação ao ano passado. No 
México, a Fazenda Amway Nutrilite está localizada em El Pe-
tacal, Estado de Jalisco, e produz diversas fontes de vitaminas 
e fitonutrientes, como espinafre, salsa, couve, sálvia, agrião, 
alfafa, brócolis, entre outras.  A Fazenda Amway Nutrilite 
do México exportou para os Estados Unidos mais de 3 mil 
toneladas  de matérias-primas usadas na produção de suple-
mentos de vitaminas e minerais Nutrilite, o que representa 
um crescimento de 62,6% em média por ano. 

A fibra é o ingrediente cada vez mais procurado pelos consumidores de todo o mundo.  

Como fornecer para seus consumidores os benefícios das fibras sem comprometer o sabor e a textura dos seus produtos? Com a fibra alimentar 
PROMITOR™.  Um ingrediente de grande tolerência e fácil formulação, a fibra alimentar PROMITOR™ pode ser aplicada em barras de cereais, 
sorvetes, sopas, molhos para salada, águas aromatizadas entre outros resultando em produtos saudáveis e saborosos para toda a sua familia.

Escolha a fibra alimentar PROMITOR™ e forneça aos seus consumidores os benefícios nutricionais que eles tanto precisam nos 
produtos que eles tanto desejam. 

Existe muito mais por trás 
desta fileira do que lucro.  

Para nós, é elementar!

© Tate & Lyle 2011  •  www.tateandlyle.com   •  vendas.brasil@tateandlyle.com
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PURAC: PARECER POSITIVO DA 
EFSA SOBRE A UTILIZAÇÃO 
DO ÁCIDO LÁCTICO PARA 
DESCONTAMINAÇÃO DE 
CARNE BOVINA 

O painel da EFSA (Autoridade Européia para Segurança 
Alimentar) sobre Riscos Biológicos publicou recentemente 
seu parecer científico sobre a avaliação da segurança e efi-
cácia do ácido lático para a descontaminação de carcaças, 
cortes e aparas de carne bovina. O painel concluiu que os 
tratamentos para descontaminação de carne 
bovina com o uso de 2% a 5% de ácido lático, 
aplicadas por pulverização ou nebulização, 
são seguros. Vários estudos foram avaliados e 
reportaram reduções significativas nas cargas 
microbianas (ex. E. Coli), comparadas às car-
caças tratadas com água ou sem tratamento. 
Embora o Regulamento número 853/2004 
da Comunidade Européia permita o uso de 

descontaminação como um suplemento às boas práticas 
de higiene, neste momento nenhum tratamento está au-
torizado pela Comissão Européia, com exceção de água 
potável. Recentes surtos da perigosa toxina Shiga produzida 
por cepas non-0157 STEC /EHEC mais uma vez enfatizou a 
necessidade de intervenções adicionais ao longo da cadeia 
alimentícia. O portfólio da Purac é eficaz contra E. Coli, na 
descontaminação de carne fresca. Estes antimicrobianos 
naturais têm provado sua eficácia na indústria da carne 
por terem sido utilizados com sucesso por décadas, como 
parte de sistemas de barreiras.  A Purac considera o parecer 
positivo do painel da EFSA como um passo importante nos 
esforços da Comissão Européia para combater diversos 
patógenos de origem alimentar. A Purac é líder mundial 
na preservação natural de alimentos, com 80 anos de ex-

periência no desenvolvimento, fabricação e 
comercialização de soluções alimentícias para 
uma ampla variedade de indústrias. A Purac 
possui plantas de produção nos Estados 
Unidos, Holanda, Espanha, Brasil e Tailândia 
e comercializa seus produtos através de uma 
rede mundial de escritórios de vendas e dis-
tribuidores. A sede da Purac está localizada 
na Holanda e é parte do Grupo CSM. 

DUAS RODAS LANÇA 
MISTURA EM PÓ PARA 
RECHEIO OU COBERTURA 
SABOR CHOCOLATE

A mistura em pó para recheio ou cobertura sabor 
chocolate é mais uma novidade da Duas Rodas Industrial 
para suprir as necessidades dos profissionais envolvidos 
com a produção de doces à base de chocolate. Destinada 
para aplicações em panificação, a mistura reúne um mix de 
matérias-primas selecionadas, ideal para cobrir e rechear 
bolos, com extrema facilidade de preparo e aplicação. 
Comercializada na tradicional marca Selecta a mistura con-

fere brilho, aroma 
e sabor diferen-
ciados no preparo 
das receitas, incre-
mentando o resul-
tado final. Líder na 
América Latina na 
comercialização de 

ingredientes para 
sorvetes artesanais 
e aromas para a in-
dústria de alimentos 
e bebidas, a Duas 
Rodas investiu re-
centemente R$ 26 
milhões numa unida-
de dedicada exclusi-
vamente à produção 
de produtos no seg-
mento de chocolates, 
que inclui também 
barras de cober-
tura. Os produtos 
foram formulados 
para atender ao segmento corporativo de foodservice, que 
inclui confeitarias, docerias, cafeterias, padarias, catering, 
restaurantes, hotéis e buffets, além de produtores de cho-
colates e bombons artesanais. Para alcançar a excelência em 
textura e sabor, a Duas Rodas contou com a assessoria de 
um time de especialistas em chocolate, com comprovada 
experiência de mercado, que trabalhou em conjunto com 
os especialistas das diversas áreas da empresa.

SL ALIMENTOS CONQUISTA 
CERTIFICADO MUNDIAL EM 
SEGURANÇA DE ALIMENTOS 

O termo ‘segurança dos alimentos’ refere-se à prática de 
medidas que controlem a entrada de agentes que possam 
promover risco à saúde ou a integridade física do consumidor, 
ao controlar todas as etapas de uma cadeia produtiva. Re- 
conhecido pela Organização Mundial do Comércio, o CODEX 
Alimentarius (Código Alimentar), é referência internacional 
para a solução de disputas sobre segurança dos alimentos 
e proteção do consumidor. Esse código considera normas 
alimentares, códigos de conduta, diretrizes e outras recomen-
dações, as quais foram estabelecidas pela Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) e pela World Health 
Organization (WHO). O crescimento do comércio mundial 
de alimentos, os avanços da comunicação e a crescente mo-
bilidade das populações contribuem para elevar o perfil e o 
significado de segurança dos alimentos e sua regulação. Para a 
SL Alimentos a segurança na produção de alimentos é assunto 
da maior importância. O passo inicial foi ser certificada pela 
Nestlé Quality System (NQS), em 1999.  A partir desse reconhe-
cimento a organização buscou novas conquistas para auxiliar 
no controle de riscos de segurança dos alimentos nos seus 
diferentes processos.  A ISO 22000 - Requisitos para Sistemas 
de Gestão da Qualidade dos Alimentos -, conquistada em 
novembro de 2009, qualificou a SL Alimentos em seu sistema 

de gestão para a segurança na produção de alimentos, a qual 
considera os requisitos do Hazard Analysis and Critical Control 
Points (HACCP). A certificação Publicly Avaiable Specification 
(PAS) 220:2008 para embalagens de alimentos seguras foi 
à etapa complementar. O PAS 220:2008 obteve o apoio da 
Confederation of the Food and Drink Industries of the European 
Union - CIAA.  A conquista da Food Safety System Certification 
(FSSC) 22000, acreditada pela Global Food Safety Initiative 
(GFSI), faz com que a SL Alimentos passe a ser reconhecida 
mundialmente como uma organização capacitada para operar 
no Sistema de Gestão da Segurança dos Alimentos (SGSA). 
O GFSI surgiu em 2000 com o objetivo de promover a con-
vergência entre as normas de segurança de alimentos. Essa 
fundação é reconhecida mundialmente, sendo a mais alta 
certificação existente nesse campo. O GFSI tem desenvolvido 
um trabalho excepcional para harmonizar a multiplicidade de 
normas de gestão da segurança de alimentos. 

Em atividade desde 1988, a SL Alimentos iniciou suas 
operações comercializando cereais de inverno, voltada prin-
cipalmente para a alimentação animal. Em 1997, ingressou 
em alimentação humana. Com este direcionamento, passou 
a fornecer ingredientes de primeira qualidade para a indús-
tria alimentícia, baseados em aveia, cevada e outros cereais 
integrais. A SL Alimentos atua em duas frentes de negócio: 
desenvolve, produz e fornece ingredientes baseados em grãos 
integrais e ingredientes funcionais para a indústria alimentícia; 
e desenvolve, fabrica e empacota produtos finais baseados 
em grãos integrais com a marca dos clientes em contratos 
co-manufacturing e co-packing.
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SETOR DE PÃES E BOLOS 
CRESCE 12% 

No primeiro semestre deste ano, o setor de pães e bolos 
industrializados faturou R$ 1,8 bilhões, segundo dados di-
vulgados pela Associação Brasileira das Indústrias de Massas 
Alimentícias (ABIMA). O valor representa um aumento de 
12,2% em comparação com o resultado do mesmo período 
no ano passado. O maior crescimento ocorreu na categoria 
de bolos industrializados, que registrou alta de 14,5%. Entre 
os pães, a elevação foi de 4,7%.  A pesquisa é feita pela ABIMA 
em parceria com a Nielsen. Praticamente todas as regiões 
brasileiras apresentaram crescimento nas vendas de pães e 
bolos entre janeiro e junho deste ano.  As exceções ficam 
por conta do interior de São Paulo e da área do Grande Rio 
de Janeiro. O destaque positivo foi a região Sul, com alta de 
12,3% nos pães e de 30,8% nas vendas de bolos.

MURTA ESPECIALIDADES 
QUÍMICAS ALTERA  
RAZÃO SOCIAL 

Desde o dia 01/09/2011 a Murta Especialidades Quí-
micas (fabricação e comercialização de CMC) teve sua 
razão social alterada para Denver Especialidades Químicas.

A razão social Murta Especialidades Químicas 
continua a existir, porém é restrita à distribuição de 
alguns produtos importados, tais como hidroxietilcelu-
lose (HEC), metilcelulose (MC), metilhidroxietilcelulose 
(MHEC), metilhidroxipropilcelulose (MHPC), hidroxipro-
pilcelulose (HPC), etilcelulose (EC), PVA em pó, goma 
guarcântiônica, entre outros.

VOGLER FECHA PARCERIA 
PARA DISTRIBUIÇÃO DE 
ESTÉVIA NO BRASIL 

A Vogler Ingredients firmou parceria com a SGF- 
Sweet Green Fields, empresa que cultiva e comercializa 
estévia e disponibiliza uma área exclusiva de P&D - Pesqui- 
sa e Desenvolvimento -, para melhorar o desenvolvi-
mento de formulações para clientes. A substituição do 
açúcar, grande vilão da obesidade, pelo estévia procura 
manter as características de dulçor dos alimentos, sendo 
uma opção natural. Dentro da grade científica, o produto 
é uma grande ferramenta no controle da obesidade, 
podendo reduzir a energia proveniente da sacarose no 
alimento em até 300 vezes.

Além das propriedades de substituição da sacarose, 
tem poder de flavorizante, no qual realça o sabor dos 
alimentos, o produto estável ao calor em meios ácidos 
e baixo índice glicêmico, sendo adequado aos diabéticos. 
A estévia é originária de uma planta Sul-Americana e 
é considerado um produto sustentável. É o primeiro 
edulcorante de alta intensidade natural, podendo ser 
aplicado em diversos produtos da indústria alimentícia, 
como bebidas, produtos lácteos, confeitarias, chocolates, 
entre outros.  As vantagens de cultivar estévia vão além 
de a SGF ter o controle sobre a qualidade de seus pro-
dutos, a empresa inova 
suas mudas e assim 
produz estévia com alto 
teor de rebaudiosídeos 
A (99%), portanto, com 
menos sabor residual.

ITAMBÉ INVESTE EM  
MINAS GERAIS 

A maior fábrica de leite em pó da mineira Itambé ganhará 
até janeiro de 2012 uma nova atividade. Será construída em 
Uberlândia uma linha de processamento de leite UHT com 
capacidade de produzir até 300 mil litros por dia. O objetivo da 
empresa com essa ampliação é atender principalmente os mer-
cados de Brasília, Goiás e São Paulo.  A Itambé, que já investe 
R$ 30 milhões na construção de um centro de distribuição em 
Pará de Minas, ainda não definiu qual será o aporte necessário 
para a remodelagem da planta de Uberlândia. Assim como a 
Itambé, outros laticínios do Estado reforçaram sua capacidade 
de processamento para aproveitar o aquecimento da demanda 
doméstica. Nestlé, Laticínios Porto Alegre, Cemil, Laticínios 
Jussara e Embaré são alguns fabricantes instalados em Minas 
que fizeram as maiores injeções de recursos na ampliação ou 
construção de novas unidades no Estado nos últimos dois anos.

CAFÉ UTAM COM NOVA IDENTIDADE
Ao completar 40 anos, a 

Café Utam decidiu investir pela 
primeira vez na modernização de 
sua marca, bem como na revita-
lização das embalagens dos seus 
produtos. Desde o início do ano, 
a indústria alavancou o projeto de 
reformulação de sua identidade 
corporativa.  A mudança da marca 
integra um processo global de 
renovação, iniciado em 2010, com 
a implementação de um modelo 
diferenciado de gestão e a estru-
turação de negócios do grupo. A 
nova logomarca está vinculada 
aos valores como modernidade 
e dinamismo. De cara nova, a marca Utam ganhou letras de 
formas mais orgânicas, que facilitam a leitura, juntamente 
com cores fortes, que se diferenciam de acordo com o tipo 
de produto. O logotipo também recebeu novo desenho. A 
intenção foi fazer com que as letras da palavra Utam facilitem 
a convivência da marca em todos os ambientes em que circule. 
Para isso, foram levemente inclinadas para trazer dinamismo 
para a marca e facilitar o processo de leitura, feito cada vez 

mais rápido pelos consumido-
res. Os arcos, que compõem 
a marca do café tiveram seus 
contornos arredondados, mas as 
cores amarela e vermelha foram 
mantidas para permanecer a 
percepção do logotipo anterior. 
Nas embalagens, o atrativo ficou 
por conta das imagens de grãos 
e de uma fumaça de café ao 
fundo. O objetivo é despertar 
no consumidor a lembrança de 
momentos agradáveis relacio-
nados ao consumo da bebida. 
As embalagens também trazem 
um cenário estilizado, que é 

ilustrado por ramos de café. Seis produtos já receberam a 
nova concepção visual: os cafés tradicional, extra forte, classic, 
gourmet, solúvel e a linha de cappuccinos; em breve, todo o 
portfólio de produtos da empresa será reformulado. Atual-
mente, a Utam trabalha com nove marcas de cafés torrados e 
moídos, duas marcas de cafés em grãos torrados, uma marca 
de café solúvel, duas marcas de cappuccinos, sachês persona-
lizados e produtos destinados a foodservice.

Seus clientes dependem de você para oferecer um produto seguro e de alta qualidade que tenha um 
gosto sensacional. É exatamente isso que você oferece com o SPLENDA® Sucralose da Tate & Lyle. 
Recusamos fazer qualquer concessão quando se trata de determinar os melhores padrões de qualidade, 
confiabilidade e consistência. Nossos consumidores jamais aceitariam se fosse diferente. E o seus?

Existe muito mais por trás 
desta fileira do que lucro.  

Para nós, é elementar.

© Tate & Lyle 2011  •   www.tateandlyle.com   •   vendas.brasil@tateandlyle.com

Para ver todos os nossos elementos em ação,  visite www.splendasucralose.com

SPLENDA® e o logotipo SPLENDA® são marcas registradas da McNeil Nutritionals, LLC.
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FONTERRA ANUNCIA NOVA JOINT VENTURE 

MASTERSENSE EM NOVA SEDE 
A MasterSense está em ritmo acelerado de cresci-

mento e investiu em um novo Centro de Armazenamento 
para seu estoque. A empresa está deixando Marília, SP, 
para instalar-se em um condomínio fechado, muito bem 
localizado e com ótima estrutura em Jundiaí, SP, a apenas 50 
km da Capital.  A sua área administrativa, que já funcionava 
no centro de Jundiaí, também foi transferida para o novo 
endereço, na altura do km 62, da Rodovia Anhanguera, 
sentido Interior-Capital, muito próximo da Rodovia Ban-
deirantes, que garantirá um excelente serviço de logística 
para seus clientes.  A MasterSense ocupará um ampla área 
de cerca de 1.300 m2, no Centro Logístico Anhanguera. 
Deste total, aproximadamente 400 m2 destinam-se as 
áreas de escritório e laboratório. Com esta ampliação, a 

COOPERATIVA BATAVO 
INAUGURA NOVA INDÚSTRIA 
DE PROCESSAMENTO DE 
LATICÍNIOS 

A Batavo Cooperativa Agroindustrial inaugurou sua nova 
indústria de processamento de leite, a Frísia. Os produtos 
que já começam a ser industrializados seguem um rigoroso 
controle de qualidade e rastreabilidade no recebimento da 
matéria-prima vinda da região, o que tornou a Batavo Coope- 
rativa, sinônimo de produção com qualidade, tecnologia e 
sustentabilidade. Desde 1951, quando se formou a Central 
de Laticínios de Paraná Ltda., atualmente incorporada à BR 
Foods, a Cooperativa Batavo focalizou-se apenas na produção 
agropecuária para comercialização de commodities.  Agora, a 
Batavo Cooperativa Agroindustrial, que busca contribuir com 
os produtores em suas atividades, além de primar na pro-
dução de alimentos saudáveis, retorna ao mercado com sua 
nova marca, Frísia. A nova indústria está localizada em Ponta 
Grossa, região dos Campos Gerais, que é conhecida nacio-

nalmente como a principal bacia leiteira do país. A produção, 
que já está em andamento, será dividida em etapas. Neste 
primeiro momento, os produtos serão comercializados entre 
parceiros do setor lácteo, que irão inserir suas respectivas 
marcas. A partir de 2012, os consumidores também passam 
a ter acesso a esses produtos já com a marca Frísia, que 
entra no varejo observando rigoroso controle de qualidade. 
A linha de produtos da indústria é composta, hoje, pelo leite 
pasteurizado integral, semidesnatado e desnatado, creme de 
leite pasteurizado e cru, leite concentrado integral, semides-
natado e desnatado, leite cru resfriado. Na segunda etapa de 
produção, serão produzidos leite condensado e leite longa 
vida. A origem do nome Frísia é de uma região da Holanda 
de mesmo nome, da onde vieram muitos dos imigrantes que 
colonizaram Carambeí, PR, bem como a origem dos primeiros 
gados leiteiros da raça holandesa, que foram trazidos para cá 
e se tornaram os responsáveis pelo melhoramento genético 
do gado leiteiro.  Alinhados aos valores da Batavo Coope-
rativa Agroindustrial, a moderna indústria de leite Frísia irá 
produzir alimentos, com a responsabilidade de reduzir os 
impactos ambientais, buscando melhorar a vida dos coope-
rados, colaboradores, fornecedores, parceiros comerciais e 
comunidade e consumidores.

empresa reafirma o seu compromisso com a qualidade e 
o foco em seus clientes.

A MasterSense traz para o Brasil as vantagens 
tecnológicas dos produtos das maiores empresas de 
ingredientes do mundo.  Além disso, oferece soluções 
em ingredientes e aromas, que aprimoram os produtos 
para a indústria de alimentos. Tem serviço personalizado, 
garantindo um pronto atendimento, respostas técnicas, 
definição de resultados e novas alternativas. Distribuido-
ra oficial dos produtos Agropalma, Danisco, IFC, Kievit, 
Loders Croklann, Niutang e Worlèe, a MasterSense atua 
em todo o segmento de alimentos levando para o território 
nacional novida-
des em ingredien-
tes e aromas para 
alimentos.

A cooperativa neozelandesa Fonterra, exportadora 
mundial de produtos lácteos, formou uma joint venture que 
processará o soro lácteo líquido da maior cooperativa 
pertencente a produtores do Reino Unido, a First Milk. A 
joint venture com a First Milk será baseada na sua fábrica 
de queijos em Cumbria, Inglaterra. A estratégia da Fonterra 
mudou do papel de mero importador de manteiga e queijos 
dentro da Europa para o desenvolvimento de um grupo 
de produtos no campo das proteínas para uso na indústria 
alimentar. A obtenção de soro de leite da Nova Zelândia 

está sujeita a tarifas de importação e há cada vez mais leite 
neozelandês abastecendo mercados na Ásia. Não foram 
divulgados o valor da joint venture, nem a estimativa de 
produção.  Atualmente, a unidade industrial da First Milk 
seca o soro de leite líquido que produz como subprodu-
to da fabricação de queijos e vende esse produto como 
commodity. Usando a tecnologia da Fonterra, a empresa 
concentrará e processará o soro de leite para fazer pro-
dutos de maior valor.  A First Milk fornece e comercializa 
15% do leite do Reino Unido.

PELÍCULA COMESTÍVEL PARA ALIMENTOS 
Uma película comestível, invisível e que permite embalar os 

alimentos, preservando a sua conservação, promete revolucio-
nar a indústria alimentícia. É uma das mais recentes inovações 
do Instituto para a Biotecnologia e Bioengenharia (IBB) da 
Universidade do Minho (UM), em Portugal. O Nanopacksafer, 
nome atribuído ao projeto do IBB, surgiu da necessidade de 
desenvolver uma embalagem que permitisse a conservação 
dos alimentos e que, ao mesmo tempo, 
fosse comestível e biodegradável. A 
equipe da UM iniciou o projeto em 
2005, através da pesquisa de materiais 
que pudessem ser usados como base 
para a criação de uma película capaz de 
melhorar a conservação dos alimentos, 
mas evitando os problemas típicos da 
utilização das embalagens sintéticas 
para alimentos. Da pesquisa nasceu o Nanopacksafer: uma 
solução líquida que cobre os alimentos. A película contém 
uma nanopartícula que, depois de seca, cria um revestimento 
protetor, impedindo que microorganismos contaminem os 
alimentos. A principal matéria-prima que está na origem da 
película tem base biológica, sendo extraída da biomassa. Os 
principais materiais usados são os polissacarídeos, tais como 
galactomananos extraídos de sementes de leguminosas (se-
mente de alfarroba), carragenanas, agaranas extraídas de algas, 

e também quitosano, obtido da carapaça dos crustáceos. 
A equipe também já testou algumas proteínas do leite 
e gorduras de vegetais na forma isolada ou combinadas 
com os polissacarídeos. Segundo a equipe que trabalha no 
projeto os materiais utilizados não têm sabores detectáveis 
pelo paladar humano, porém existe a possibilidade de usar 
materiais e compostos que possam ter sabores, o que per-

mite alterar ou enaltecer os sabores 
dos alimentos de uma forma natural, 
para uma maior satisfação do consu-
midor.  Uma vez que não tem sabor, 
o revestimento não altera o sabor 
dos alimentos. A única alteração 
prevista é a melhoria da qualidade 
dos alimentos durante o armaze-
namento. A película preserva os 

alimentos aumentando o tempo de prateleira e reforçando 
a sua segurança alimentar; o revestimento pode ser usado 
para substituir as embalagens sintéticas usadas comercial-
mente. Devido à sua simplicidade e segurança, a película 
permite, por exemplo, no caso dos frutos, uma aplicação 
do revestimento no próprio produtor, quando da colheita. 
Outra característica da película é que esta pode tornar-se 
um veículo para a incorporação de compostos bioativos 
nos alimentos, como antioxidantes ou antimicrobianos. 

Solução natural para mascarar aftertaste em bebidas

 .

O consumidor atual busca benefícios à saúde em suas bebidas, sem abrir mão do sabor. Tal fato é um 
desafio à indústria, especialmente em bebidas de baixa calorias (ou zero açúcar), em que adoçantes 
intensivos são utilizados.

PURAC® FIT Plus, um ácido láctico natural de elevado grau de pureza, atua regulando o pH e é capaz 
de mascarar com sucesso o sabor residual indesejável de edulcorantes artificiais e naturais, incluindo Stévia.

A Purac é sua parceira no aprimoramento do sabor, desenvolvendo produtos inovadores e fornecendo 
suporte técnico há mais de 70 anos. Para maiores informações, por favor visite ww.purac.com/beverages.  

T: +55 11 5509 3099

F: +55 11 5103 0599
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BASF INAUGURA FÁBRICA DE EMULSIFICANTES ALIMENTÍCIOS 

CARGILL CONSTRÓI NOVO 
COMPLEXO INDUSTRIAL 

Foi oficializada a instalação da nova fábrica de processa-
mento de milho da Cargill em Castro, PR, para a produção 
de amidos e adoçantes para uso industrial em lácteos, balas, 
confeitos, bebidas, pães e na indústria de papel e papelão, além 
de nutrição animal, com investimento de R$ 350 milhões. A 
multinacional pretende construir um Complexo Industrial 
no Município, o que deve permitir a instalação de mais de 
seis empresas parceiras e elevar o investimento para R$ 1,2 

PIRACANJUBA CONSTRÓI 
FÁBRICA DE LATICÍNIOS EM 
SANTA CATARINA

A cidade de Maravilha, em Santa Catarina, contará com 
uma das maiores indústrias de laticínios do Sul do Brasil. 
Foi inaugurada a fábrica da Piracanjuba, uma das maiores 
marcas do segmento lácteo brasileiro, com investimentos 
na ordem de R$ 35 milhões.  É a primeira unidade fabril da 
empresa fora do Estado de Goiás, que, inicialmente, terá 
capacidade de produção de 450 mil litros/dia. A previsão 
é de que, até 2015, esse número chegue a 1,2 milhões de 
litros. A indústria produzirá, na primeira fase, leite longa vida 
e, posteriormente, creme de leite, bebida láctea (achocola-
tado) e leite em pó, que serão destinados ao abastecimento 
das regiões Sul e Sudeste do Brasil. A fábrica de Maravilha 
representará, em 2011, 8% do faturamento total da Lati-
cínios Bela Vista, detentor da marca Piracanjuba. Segundo 
a empresa, em 2012, quando a primeira etapa atingir a 
capacidade máxima de produção, passará a representar 
cerca de 20% do faturamento. 

A BASF inaugurou sua primeira fábrica para a produção 
de ingredientes alimentícios no Brasil. Localizada em Jacareí, 
SP, as novas instalações são responsáveis por produtos de 
alto desempenho e conservantes naturais para nutrição 
humana. O projeto representa um investimento de aproxi- 
madamente € 5 milhões e atende à crescente demanda da 
indústria alimentícia na América Latina por produtos de alta 
qualidade. O objetivo da empresa é melhorar o nível de 
serviço que oferece aos seus clientes na região, por meio 
da expansão de seu portfólio de produtos e maior capaci-
dade produtiva. Futuramente, a BASF também implantará 
um novo Centro de Aplicações para atender seus clientes 
com suporte local especializado e formulações inovadoras 
que atendam às suas necessidades específicas.  As novas 

instalações se destacam devido ao seu processo único, que 
permite desenvolver e acrescentar propriedades especí-
ficas aos produtos, melhorando o sabor dos alimentos e 
seguindo os mais rígidos padrões de segurança. As linhas 
de produtos da nova fábrica incluem Spongolit, um emul-
sificador universal para bolos e tortas, o agente aerante 
Lamequick para uso em sobremesas, recheios para bolos 
e tortas e sorvetes, 
e o Cegemett Fresh, 
um expansor da vida 
útil em prateleira, 
baseado em extra-
tos naturais para 
aplicação em carnes.

NESTLÉ DUPLICA PRODUÇÃO LÁCTEA NO PAQUISTÃO 
A multinacional suíça Nestlé anunciou planos para duplicar 

a fabricação de produtos lácteos no Paquistão, onde existe 
uma crescente procura de consumo por leite, de acordo com 
o Mintel. O grupo disse que o investimento será usado para 
construir novas unidades de processamento de leite na região. 
Isso também ajudará a aumentar os negócios de iogurte e 
sumos. Segundo a Mintel, o crescimento para os produtos 

lácteos na região está direcionado pela urbanização e aumento 
do poder de compra. O Paquistão é o quarto maior produtor 
de leite do mundo, depois da Índia, dos Estados Unidos e da 
China, com um crescimento total da produção de 38% durante 
os últimos 10 anos devido à maior produção de leite de vaca. 
Os produtos fortificados de leite têm um grande potencial 
de crescimento na região. 

bilhão, atingindo o mesmo porte do que a Cargill já mantém 
em outros pontos do mundo e formando uma biorefinaria. 
Segundo a Cargill, a empresa está criando uma estrutura 
de diálogo com indústrias parceiras para se instalarem no 
Complexo Industrial. Os investimentos oriundos da Cargill 
em Castro somarão R$ 350 milhões, com a geração de 
200 empregos diretos. A fábrica será construída a partir de 
janeiro de 2012 em uma área de 300 hectares, que ainda 
está sendo negociada, e a produção começará no segundo 
semestre de 2013. Essa será a segunda fábrica da Cargill no 
Brasil para a produção de adoçantes e amidos, a primeira 
funciona em Uberlândia, em Minas Gerais. 

KRAFT FOODS DIVIDIDA EM DUAS 
A Kraft Foods anunciou que planeja dividir a empresa 

em duas cotadas. Uma delas concentrar-se-á no negócio de 
snacks, como as bolachas Oreo, as pastilhas elásticas Trident 
e os chocolates Cadbury, enquanto a outra deverá focalizar-  
se nos produtos de supermercado, como o queijo Kraft e 
o café Maxwell House. Segundo a Kraft Foods, as medidas 
estratégicas colocaram a empresa em posição de criar duas 
grandes empresas, cada uma delas com a liderança, recursos 
e quota de mercado suficientes para concretizarem o seu 
pleno potencial. A Kraft vem consolidando sua posição no 
mercado dos snacks ao longo dos últimos anos, tendo adqui-
rido a LU Biscuit, bem como a Cadbury. A empresa incluirá 
na entidade de snacks a Kraft Foods Europe e as unidades 

dos mercados em desenvolvimento, além da confeitaria 
e dos snacks norte-americanos. A outra empresa incluirá, 
sobretudo, bebidas solúveis e café. Essa área de produtos 
de supermercado abarcará as atuais bebidas, queijos e re-
feições rápidas dos Estados Unidos, bem como categorias 
não snack do Canadá. Entre as suas marcas incluem-se as 
sobremesas Jell-O. Segundo a Kraft serão necessários um 
ano ou mais para trabalhar na estrutura, na gestão e em 
outras questões relacionadas a esta cisão; assim, o cálculo é 
que a operação esteja concluída no final do próximo ano. A 
empresa anunciou um aumento de 4% dos lucros do segundo 
trimestre, para US$ 976 milhões (€ 657,2 milhões), face ao 
período de 2010.

CONSUMO DE SUCO DE 
LARANJA AUMENTA NOS 
PAÍSES EMERGENTES 

O consumo da bebida caiu 5,3% nos 40 maiores mercados 
globais no período de 2003 a 2010. Apesar disso, nesse inter-
valo, houve aumento de 41% na procura do suco de laranja em 

países emergentes, como os do chamado 
Bric, sigla para Brasil, Rússia, Índia e China. 
O dado é da pesquisa da Tetra Pak em 
parceria com o instituto Euromonitor. De 
acordo com o levantamento, as vendas 
do produto apresentaram saltos ainda 
mais expressivos no Marrocos (alta de 
743%), Argentina (358,2%) e Indonésia 
(212,8%). Apesar do pequeno volume 
consumido nesses países, as empresas 
brasileiras exportadoras da bebida, que 
dominam o mercado global, acreditam 
que eles sejam uma saída para expandir 
os negócios no longo prazo.
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GUIA ON-LINE PARA ALIMENTOS MAIS SAUDÁVEIS EMBALAGENS DE VIDRO 
SÃO AS PREFERIDAS PARA 
ALIMENTOS E BEBIDAS

A Owens-Illinois, fabricante de embalagens em vidro, 
pretende reforçar o posicionamento do vidro como a 
escolha mais saudável para as embalagens de bebidas e 
alimentos. O posicionamento da O-I é reforçado por 
pesquisas realizadas nos Estados Unidos e na América 
Latina. As pesquisas, encomendadas pela empresa, tiveram 
como objetivo validar o posicionamento da campanha 
global Vidro É Vida. A pesquisa foi realizada com cerca de 
mil consumidores nos Estados Unidos e o resultado apon-
tou que 90% concordam que o vidro é a embalagem mais 
saudável, pois não contamina o produto acondicionado 

com outras substâncias. Já 59% consideram o vidro como 
sendo a melhor embalagem para acondicionar alimentos 
e bebidas. Na América Latina, a pesquisa foi realizada com 
cerca de 900 consumidores. Para 74% dos consumidores, 
a embalagem de vidro transmite experiência e tradição 
da marca que utiliza este tipo de embalagem. Outro dado 
importante é o fato de que 64% dos consumidores consi-
deram o vidro retornável a melhor iniciativa, já que é mais 
econômico e sustentável. Um dado curioso é que 54% dos 
consumidores consideram o vidro como a embalagem mais 
adequada para quem tem um ritmo de vida mais moder-
no. Em resumo, a pesquisa identificou que a embalagem 
de vidro auxilia na construção de marcas consolidadas e 
permite total flexibilidade de posicionamento. Além disso, 
as embalagens podem apoiar na construção de estratégia 
para a marca por meio de valores afetivos e racionais que 
cada consumidor correlaciona ao vidro.

CASTELO ALIMENTOS LANÇA PÁGINA NAS REDES SOCIAIS
Apostando na força das redes sociais, a Castelo Ali-

mentos, marca líder no segmento de vinagres há mais de 
105 anos no mercado, coloca no ar seu perfil no Facebook 
e uma página no Twitter. O lançamento dos novos canais 
faz parte do planejamento de comunicação da empresa, 
que inclui ainda a reformulação no site. Os consumidores 
poderão acessar todo o conteúdo disponível, como recei-
tas, dicas de saúde, práticas que promovam bem estar e 
uma vida mais leve.  A estratégia de comunicação, que se-
gue o conceito “Castelo Alimentos - Vida leve”, tem como 
objetivo estreitar o relacionamento com o público alvo 
fornecendo informações úteis que o ajudem e estimulem 
a adotar hábitos mais saudáveis, incluindo uma alimenta-
ção mais saborosa e de qualidade dentro e fora do lar. 
O internauta poderá encontrar na página da Castelo no 
Facebook notícias sobre nutrição, atividades físicas, posts 

de dicas de teatro, livros, coleta seletiva de lixo, reciclagem, 
comportamento e outras alternativas que contribuam para 
a melhoria da qualidade de vida. Toda a ação no Facebook 
conta com o suporte do Twitter, que além de informações 
para levar uma vida mais leve e saudável, como também 
promoções exclusivas para seguidores. Outra novidade 
é o novo website (www.casteloalimentos.com.br). Com um 
layout moderno e mais amigável, o site ganhou novos 
conteúdos para atender tanto os consumidores como 
o mercado. Além de informações institucionais sobre a 
empresa, produtos e lançamentos, os internautas encon-
tram ao longo da navegação receitas, dicas de saúde e 
qualidade de vida. Os usuários também poderão ajudar 
a enriquecer o conteúdo da página enviando suas recei-
tas. Os links da Castelo são: Twitter: @castelovidaleve e  
http://www.facebook.com/CasteloAlimentosVidaLeve

A Danisco desenvolveu uma poderosa ferramenta on-
line que oferece a produtores de alimentos acesso rápido 
em um perfil mais saudável para seus produtos. O novo 
site www.danisco.com/health engloba a linha completa de 
ingredientes ativos da empresa, que oferecem possibili-
dades para obtenção de alimentos e bebidas nutritivos. 
A partir deste ponto único de informação, os produtores 
podem navegar, de forma simples, para alcançar soluções 
comprovadas e específicas para cada aplicação, obtendo, 
ao mesmo tempo, indicações de benefícios para a saúde. 
Uma prioridade chave da Danisco é ajudar a indústria de 
alimentos a oferecer aos consumidores a escolha por uma 
vida saudável, quer procurem consumir alimentos que 
contenham um ingrediente ativo, com benefício para a 
saúde, documentado; ou simplesmente desejem melhorar 
a qualidade nutricional de sua dieta. Esta prioridade é refle-
tida na estrutura do site, onde os fabricantes encontrarão 
uma área dedicada à saúde, que cobre ingredientes ativos, 
comprovados para a saúde óssea, cardiovascular, digestiva, 
imunológica e oral, além do rendimento esportivo e do 
controle de peso. A seção sobre melhor nutrição é um 

guia para a utilização dos benefícios nutritivos, sem com-
prometimento do sabor ou da textura.

Um panorama global de soluções para suplementos 
alimentares destaca as possibilidades neste mercado, em 
constante crescimento.  A Danisco compartilha informa-
ções normativas, e descobertas de estudos clínicos, na 
seção de linhas de produtos do site, que proporciona um 
panorama completo dos ingredientes relacionados com 
saúde e nutrição. Ao usar o Solution Finder (Buscador de 
soluções), os produtores rapidamente podem localizar 
soluções para aplicações específicas. Segundo a Danisco, 
o site define com clareza a proposta da empresa de valor 
para a saúde ativa e para uma melhor nutrição, incluindo 
ingredientes documentados, suporte para aplicações e 
conhecimentos normativos e científicos.

 ZINI BRASIL INAUGURA SEGUNDA LINHA  
AUTOMATIZADA PARA PROCESSAMENTO DE FIBRAZIN

A Zini Alimentos, através da sua divisão “Cereal Line” 
especializada em modificações termo físicas de farinhas e 
farelos, completou a instalação da sua nova unidade dedicada 
especialmente ao processamento de fibras insolúveis. A nova 
unidade, que foi batizada com o nome de Virgínia, foi trazida 
da Itália dentro do programa de modernização da empresa, 
adotando tecnologias de última geração. Característica des-
ta nova linha é o fato de operar em altíssima temperatura  
(≥ 300oC), pois foi realizada escolhendo óleo térmico como 
meio de aquecimento. Isso permite melhorar ainda mais as 
características organolépticas que distinguem Fibrazin dos 
demais tipos de farelo de trigo, especialmente aqueles que 
não foram submetidos a qualquer tipo de tratamento.  A  

tecnologia adotada 
pela Zini Brasil per-
mite retirar por com-
pleto o sabor amargo, 
típico do farelo que 
não foi bonificado ter-
micamente, permi-
tindo, consequente-
mente, uma utilização 
bem mais consistente 
da fibra e um maior 
respeito aos desejos 
dos consumidores 
dispostos a pagar até 
mais caro para ter um 

produto inte-
gral. Den-
tro da sua unidade em São Paulo, a Zini opera 
um Centro de Inovação em Fibras & Frituras, 
que pode ser colocado à disposição dos clientes 

e profissionais interessados em verificar como a 
nova linha da Zini pode proporcionar a definitiva 

solução da produção simples e econômica de uma 
série de alimentos dietéticos e, inclusive, funcionais, que 

são indispensáveis para a alimentação do futuro.
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CRESCIMENTO DAS VENDAS 
DE SUCO DE UVA ABRE 
ESPAÇO PARA VERSÕES PREMIUM

Muito associado à 
saúde, por ajudar na 
prevenção de doenças 
cardiovasculares, o suco 
de uva natural e integral 
registra crescimento em 
vendas há pelo menos 
cinco anos. Tanto, que 
agora os fabricantes 
colocam no mercado 
versões mais premium, elaboradas com apenas um tipo de uva. 

Esses sucos, “varietais”, são feitos com uvas como bordô, 
isabel, concord ou niágara (branca) e adquirem sabor caracte-
rístico da casta com a qual foram elaborados, algo semelhante 
ao que acontece com os vinhos. O objetivo, claro, é cativar 
os consumidores mais exigentes. Econatura, Vinícola Perini e 
Coopeg são exemplos de empresas que já fabricam sucos com 
essas características. Os preços são entre 30% e 40% supe-
riores aos das versões produzidas com mistura de diversas 
uvas. Ainda não há dados sobre as vendas específicas dessas 
versões, porém as vendas de toda a categoria de sucos de 
uva natural e integral cresceu cinco vezes entre 2005 e 2010, 
segundo dados do Instituto Brasileiro do Vinho(IBRAVIN). No 
primeiro semestre deste ano, o produto já registra crescimen-
to de 36,8% em relação a igual período de 2010.

VILMA ALIMENTOS INVESTE 
EM SILOS DE TRIGO

A Vilma Alimentos inaugurou sua primeira planta de silos de 
trigo no Estado do Paraná. A construção, que recebeu investi-
mentos de R$ 17 milhões, contará inicialmente com seis silos 
com capacidade total de armazenar 36 mil toneladas. Os novos 
silos darão aos produtos Vilma uma excelência de qualidade 
ainda maior. O objetivo com esse investimento é de originacão 
de trigos específicos para industrialização de produtos distintos 
na Vilma, como massas, farinhas de trigo para panificação e para 
consumo doméstico e bolos, cada um desses consome trigos 
com padrões diferentes, esses silos permitirão que a Vilma ga-
ranta ainda mais a excelência de seus produtos; temos também 
como meta a ampliação da nossa competitividade, e acreditamos 
que isso será obtido ainda nesse ano, na safra de 2011. A Vilma 
está prestes a inaugurar também o seu terceiro moinho de trigo 
na planta industrial de Contagem, que  recebeu R$ 14 milhões 
de investimento. Com o novo moinho, a empresa passa de 16 
mil para 20 mil toneladas a capacidade de moagem por mês. O 
investimento total da Vilma é de R$ 31 milhões. Atualmente, a 
produção da empresa consome em média 200 mil toneladas 
de trigo por ano, por isso a estratégia de abastecimento atra-
vés da implantação do novo silo gera maior competitividade 
e produtividade para a indústria. Os primeiros dois silos de 
trigo de Minas Gerais, construídos pela Vilma Alimentos há dois 
anos, estão funcionando com capacidade para armazenar 12 mil 
toneladas. A planta está localizado na cidade de São Gotardo, 
região do Alto Paranaíba considerada referência em produção 
de trigo no Estado, e recebeu investimento de R$ 4 milhões.

CHR. HANSEN INAUGURA 
CENTRO DE INOVAÇÕES 
EM CORANTES NATURAIS

Em abril, a Chr. Hansen anunciou a inauguração de 
duas fábricas de produção de corantes no Peru e na 
Dinamarca. Agora, após uma reforma completa, incluindo 
a expansão e renovação dos laboratórios e o aumento 
dos funcionários de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
e aplicações, a empresa reabriu o seu núcleo de corantes 
no Mediterrâneo. O Centro de Expertise Global em 
Corantes, de Montpellier, na França, é dedicado aos 
trabalhos de aplicações em bebidas, laticínios, preparados 
de frutas e fitonutrientes, quatro dos principais setores 
de atuação da Chr. Hansen na divisão de corantes. Se-
gundo a empresa, a decisão de expandir as instalações 
está diretamente relacionada à forte e contínua demanda 
por cores naturais e a tendência atual de conversão dos 
corantes artificiais por naturais no setor alimentício 
global. Além de Montpellier, a Chr. Hansen possui um 
Centro de Expertise Global em Corantes em sua sede 
dinamarquesa em Hoershol, que se concentra em solu-
ções de corantes para os setores de confeitos e sorvete.

A Chr. Hansen é uma empresa de biotecnologia que 
desenvolve soluções em ingredientes naturais para as 
indústrias de alimentos, nutrição, farmacêutica e agríco-
la. Todas as soluções são baseadas em sólida pesquisa, 
desenvolvimento e significativos investimentos em tec-
nologia. O faturamento global no ano fiscal de 2009/10 
foi de € 576 milhões. A empresa possui a liderança do 
mercado em todas as divisões que atua: Culturas & En-
zimas, Saúde & Nutrição e Corantes Naturais.

TETRA PAK LANÇA NOVO 
SISTEMA DE LIMPEZA

A Tetra Pak, líder mundial em soluções para processamento 
e envase de alimentos, acaba de lançar o novo Tetra Alcip, um 
sistema inteligente de limpeza CIP (Cleaning-In-Place). A nova 
solução de limpeza economiza tempo, reduz o impacto am-
biental e diminui os custos de operação, sem comprometer 
a segurança dos alimentos. O Tetra Alcip melhora significati-
vamente a precisão na dosagem de insumos e reduz o risco 
de erro humano na indústria alimentícia, já que faz ajustes 
contínuos nas operações, o que garante os mais elevados 
níveis de desempenho. O sistema ainda aumenta a precisão 
das operações ao utilizar quantidades otimizadas de água e 
detergente pelo exato tempo necessário para a realização das 
operações de limpeza, reduzindo o consumo de água em até 
21% e o uso de detergente em até 7%, diminuindo o impacto 
ambiental e os custos de operação. 

ÁGUA PORTUGUESA RECEBE 
PRÊMIO INTERNACIONAL 

A empresa portuguesa Glaciar foi reconhecida internacio-
nalmente como uma das melhores águas do mundo, conquis-
tando o prêmio “New Millennium Award 2011” atribuído à 
empresa europeia que mais se destacou no setor de bebidas. 
A Glaciar, empresa da Serra da Estrela, foi criada na década 
de 70. Em 2007, declarou situação de falência, embora tenha 
conseguido recuperar no ano seguinte e afirmar-se como uma 
das melhores empresas do ramo, conquistando vários prêmios 
nos últimos anos. Ainda este ano, a direção da empresa Gla-
ciar também conquistou o prêmio “Gold Medal for Business 
Excellence”, sendo também reconhecida pelo ITQI 2011 
(Internacional Taste and Quality Institute) pelos seus produtos.

TAMBAÚ INVESTE NA  
LINHA DE PRODUÇÃO 

Com o objetivo de aumentar a produção e lançar novos 
produtos em embalagens flexíveis, a Tambaú Alimentos fez um 
investimento de R$ 1 milhão na aquisição de uma máquina 
de fabricação espanhola, que molda as embalagens flexíveis 
conhecidas com Stand up Pouch ou sachê. Além do envase, a 
nova máquina dá forma às embalagens, deixando o produto 
pronto para comercialização. De acordo com a empresa, por 
ser uma máquina com tecnologia de ponta, a capacidade de 
crescimento de produção prevista é de 20%, dando condições 
para empresa lançar novos produtos.

C O N C E N T R A D O  D E  P R O T E Í N A  D E  S O R O  D E  L E I T E  M I C R O PA R T I C U L A D A

SIMPLESSE ®

O Caminho para Produtos Saudáveis

...faça  tudo isso e muito mais com o SIMPLESSE da CP Kelco.

CP Kelco Brazil S/A
Rua Teixeira Marques, 845
13485-127 - Limeira, SP 

Tel: 19 3404 4600

www.cpkelco.com

E se...você pudesse criar bebidas DELICIOSAS e SEM os impactos negativos da gordura?


