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PURAC COMPLETA 55 
ANOS NO BRASIL 

A Purac, líder mundial na pre-
servação natural de alimentos e a 
maior produtora de ácido láctico, 
derivados e lactídeos, completa 
este ano no Brasil 55 anos de 
experiência no desenvolvimento, 
fabricação e comercialização desses 
produtos em uma ampla variedade 

de indústrias.  A empresa atende ao mercado da Amé-
rica Latina, tem uma unidade industrial em Campos 
dos Goytacazes, RJ, e um escritório comercial em São 
Paulo, SP, onde se encontra também um laboratório 
de aplicações para assistência técnica aos clientes e 
desenvolvimento de soluções conjuntas. A sede da 
Purac está localizada na Holanda e é parte do Grupo 
CSM, produtor de insumos para indústria de panificação 
com presença mundial.  A Purac opera suas plantas de 
produção no Brasil, Estados Unidos, Holanda, Espanha 
e Tailândia e comercializa seus produtos através de uma 
rede mundial de escritórios de vendas e distribuidores. 
A Purac atua em uma variedade de mercados com foco 
em ingredientes alimentícios naturais, químicos verdes e 
monômeros de PLA.  A empresa oferece soluções para 
segurança alimentar, extensão de vida útil, alimentos 
saudáveis e saborosos. Seus ingredientes são produzidos 
à base de produtos agrícolas, de fonte renovável, e são 
utilizados em uma ampla gama de alimentos e bebidas.  
A Purac também atua em 
indústrias cosméticas, de 
alimentação animal, agroquí-
micas e aplicações industriais. 
A empresa oferece soluções 
naturais que reforçam o com-
promisso da empresa com a 
sustentabilidade e renovação.

CRESCE CONCORRÊNCIA 
ENTRE ÓLEOS  VEGETAIS

O acréscimo na demanda 
por óleos vegetais mudou 
um mercado que antes se 
caracterizava pela concor-
rência entre matérias graxas 
animais e vegetais. Agora, as 
gorduras vegetais concorrem 
entre si como fontes mais 
saudáveis para o consumo 
doméstico e na utilização 
em processos industriais. 
A alimentação continua sendo o setor que mais consome o 
produto, apesar do aumento no uso industrial, tanto em volume 
como em número de processos de aplicação. Segundo dados 
do Departamento de Estudos Sócio-Econômicos Rurais (DE-
SER), baseados em informações do United States Department 
of Agriculture (USDA), no Brasil o consumo de óleos vegetais já 
ultrapassou seis milhões de toneladas. O óleo de soja é o mais 
popular, respondendo por mais de 90% do total consumido. 
No entanto, observa-se uma intensificação na exploração de 
outras espécies vegetais, como o amendoim, por exemplo. O 
cenário de crescente demanda foi decisivo para a Sementes 
Esperança iniciar a produção de óleo, primeiramente para 
atender a demanda externa. Desde o ano passado, o sucesso 
na re-introdução doméstica do óleo de amendoim no varejo 
fez a empresa aumentar a capacidade de esmagamento dos 
grãos e dobrar a produção de óleo de amendoim bruto. No 
varejo, onde se concentra a maior parte da demanda por óleos 
vegetais, a maior preocupação do consumidor com a saúde 
tem sido determinante para o aumento das vendas de óleos 
ricos em gorduras monoinsaturadas, que baixam o colesterol 
ruim (LDL) sem diminuir o colesterol bom (HDL). O aumento 
da participação dessas gorduras mais saudáveis no cardápio 
do brasileiro pode ser percebido no volume crescente de 
amendoim processado na fábrica da Sementes Esperança, que 
já recebeu 600 mil sacas de amendoim para moagem, contra 
as 400 mil sacas da safra de 2008/2009.

Mercado,
Empresas&Cia.
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ADITIVOS MINERAIS (Estabilizados)
Cálcio, Cobre, Ferro, Potássio, Magnésio, Sódio e Zinco.

ADOÇANTES ENCAPSULADOS (Liberação Controlada)
Acessulfame, Aspartame, Sucralose e Sistemas.

AMIDOS E MALTODEXTRINAS (GMO Free)
Amidos Modificados e Nativos, Dextrose, Maltodextrinas e outros.

CORANTES NATURAIS
Beterraba, Cenoura, Elderberry, Pimentão, Repolho e outros.

FOSFATOS
Especialidades (Carnes e Lácteos), Monocálcico, Pirofosfatos,Tricálcico,
Tripolifosfatos e outros.

FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS
Ervilha –Pea Fiber IG , Milho e Trigo - Nutriose®.

FRUTAS E VEGETAIS (Concentrado, Crunchies e Pó)
Ameixa, Blueberry, Beterraba, Cogumelo, Pimentão e outros.

FUNCIONAIS
Floridizina, Fucus vesiculosus, Glucosinolatos, Proantocianidina e outros.

HIDROCOLÓIDES
Agar-Agar, Goma Acácia e Sistemas.

POLIÓIS
Maltitol (Líquido e Pó), Manitol, Sorbitol (Líquido e Pó) e Xilitol.

PROTEÍNAS E DERIVADOS
Glúten de Trigo, Proteína de Batata, Proteína de Ervilha e outros.

OUTROS

Representante exclusivo:
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BUNGE APRESENTA 
PRODUTOS COM 
CONCEITO DE 
SAUDABILIDADE

A Bunge, uma das principais empresas do setor alimen-
tício do país, apresenta as margarinas e gorduras vegetais 
com reduzido teor de ácidos graxos trans e saturados. Esses 
produtos visam atender a demanda da indústria,  alinhada 
com as tendências de mercado, em decorrência do aumento 
da preocupação dos consumidores com a saudabilidade dos 
produtos industrializados. Com mais de 200 itens, entre 
farinhas de trigo, açúcar, gorduras vegetais, margarinas, óleos 
e derivados, a Bunge possui portfólio completo de ingre-
dientes para a indústria alimentícia em aplicações para pães 
industriais, biscoitos, massas, sorvetes, compounds, snacks e 
outros. O desenvolvimento de produtos com reduzido teor 

de ácidos graxos trans e saturados foi um desafio, 
uma vez que a redução da quantidade de gordura 
trans nos alimentos tem como conseqüência o 
aumento dos teores de gorduras saturadas, ou 
seja, um alimento livre de gordura trans, em geral, 
apresenta altos teores de gorduras saturadas. Foram 
feitos investimentos em pesquisa e tecnologia para 
desenvolver produtos que tenham ambos os índices 
reduzidos, mas mantenham a estabilidade oxidativa, 
assim como a funcionalidade nas aplicações.

Presente no Brasil desde 1905, a Bunge é uma 
das maiores empresas de alimentos e do agrone-

gócio do país, atuando de forma integrada, do campo à 
mesa. É uma das maiores exportadoras, atuando também 
nos setores de açúcar, bioenergia e fertilizantes.  Está pre-
sente em 16 Estados brasileiros, possuindo mais de 17 mil 
colaboradores e centenas de unidades, entre indústrias, 
centros de distribuição, silos e instalações portuárias. Na 
área de alimentos, suas marcas são tradicionais: Delícia, 
Primor, Cyclus, Salada, Soya e Bunge Pro, esta última dirigida 
exclusivamente para o segmento de foodservice.

MERCADO



CARGILL APRESENTA  
NOVA GERAÇAO DE 
MANTEIGAS DE CACAU

A Cargill apresenta 
para o mercado choco-
lateiro a Nextter, uma 
manteiga de cacau espe-
cial, processada de forma 
a retardar o surgimento de manchas esbranquiçadas e 
prolongar a cremosidade do chocolate, entre outros be-
nefícios. O processo que torna o chocolate esbranquiçado 
é conhecido com fat bloom e acontece quando o produto 

passa por variações de 
temperatura. A manteiga 
de cacau derrete parcial-
mente e migra para a su-
perfície, causando a perda 
de brilho, endurecimento e 
mudanças nas característi-
cas sensoriais do produto. 
O projeto para o desen-
volvimento da Nextter 
envolveu especialistas do 

mercado chocolateiro da Cargill, com o apoio de outros 
laboratórios de pesquisa da empresa no Brasil, Europa e 
Estados Unidos. Nextter será processada na unidade da 
Cargill em Ilhéus, BA.

ITAIQUARA ALIMENTOS 
INAUGURA FILIAL  
NO NORDESTE

As panificadoras e confeitarias da cidade de Recife e 
região metropolitana já podem contar com o atendimen-
to direto da Itaiquara Alimentos, que acaba de abrir uma 
filial de vendas em Recife, visando oferecer a seus clientes 
atendimento de primeira qualidade através de equipe de 
vendedores treinados e suporte técnico para aplicação de 
produtos e desenvolvimento de novas receitas.  A empre-
sa possui ampla experiência no atendimento direto a sua 
clientela, contando com outras cinco filiais próprias nas 
principais capitais brasileiras, além de rede de distribuido-
res espalhados por todo o país. Essa experiência traduz 

responsabilidade junto a milhares de clientes e dezenas de 
distribuidores, além da preocupação em relação à qualidade 
de seus produtos. A Itaiquara Alimentos é uma empresa 
com 100 anos de existência no mercado, genuinamente 
brasileira e tradicionalmente conhecida no mercado de 
panificação e confeitaria.

A decisão por atender o mercado de Recife e região 
metropolitana através de filial própria se deve ao reconheci-
mento da importância da região, bem como na necessidade 
de atender às praças do Nordeste brasileiro de forma dife-
renciada, levando em consideração as suas particularidades. 
Com o atendimento direto na região de Recife, a Itaiquara 
proporcionará a seus clientes um atendimento exclusivo, 
oferecendo às panificadoras e confeitarias uma excelente 
opção de produtos de qualidade, com suporte técnico e 
preços competitivos e, dessa forma, contribuindo de forma 
positiva para o desenvolvimento do setor na região.

MERCADO



TREATT APRESENTA  
NOVOS SABORIZANTES

A menta Treattarome™ 9764 é a última 
inovação da Treatt, especialista mundial em in-
gredientes saborizantes. Com sabor de folhas 
verdes e notas distintivas do mojito, a menta 
Treattarome™ 9764 oferece a químicos 
especializados em sabores e fabricantes 
uma alternativa mais doce do que o 
óleo de menta convencional.

Totalmente destilado a par-
tir da Mentha spicata, a menta 
Treattarome™ é um alimento 
destilado 100% natural. Contribui com 
o aroma das folhas naturais de menta, 
lembrando o clássico mojito, além de conferir um 
refrescante e caramelado sabor de menta verde.  Esse 
destilado transparente de alto impacto e completamente 
solúvel em água, é particularmente adequado para aplicações 
de bebidas claras, suco de fruta, bebidas de leite e bebidas 
alcoólicas. Também pode ser utilizado em diversas doses para 
proporcionar distintos perfis de sabor. Em doses de 0,20%, por 
exemplo, apresenta caráter intenso, com notas de menta fresca 
de mojito, enquanto que em doses mais baixa, de 0,0025%, 
por exemplo, apresenta sabor refrescante.

Outra novidade da empresa é o gengibre Treattarome™ 
9745, que oferece o aroma inconfundível da raiz de gen-
gibre fresco ralada, sem a pungência associada ao óleo de 
gengibre. O gengibre Treattarome™ 9745, com um intenso 
aroma de limão e uma pitada de raízes de batata, é destilado 
integralmente do Zingiber officinalis, uma fonte de aromas e 
óleos essenciais, reconhecidos internacionalmente.  A tecno- 
logia patenteada Treatt permite extrair matérias-primas e 

obter o máximo de sabor em um ingrediente 100% 
natural. Além disso, o produto é totalmente 

solúvel em água, proporcionando maior 
flexibilidade de aplicação.

MERCADO
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GENERAL MILLS REGISTRA 
EXPANSÃO NO FOODSERVICE

A General Mills, quinta maior empresa de alimentação 
do mundo e a terceira nos Estados Unidos, segue em ritmo 
de crescimento acelerado no Brasil e atua no foodservice 
com as marcas: Forno de Minas, Frescarini, Häagen-Dazs, 
Nature Valley e Pillsbury.  Atualmente, o canal de foodser-
vice representa 40% do total de faturamento da General 
Mills Brasil, tendo apresentado crescimento significativo 
nos últimos nove anos, quando sua participação era de 
32% a 33%.  Atualmente, segundo a empresa, o negócio 
de foodservice é altamente concentrado na marca Forno 
de Minas, que apresenta volume de vendas de 40%, prin-
cipalmente em pão de queijo. Entretanto, a General Mills 
tem observado uma tendência de equilíbrio de outras 
marcas na conquista deste canal.  A marca Frescarini, por 

exemplo, tem apresentado bons resultados, principalmente 
com o início da produção da parte das massas na fábrica 
brasileira. Suas vendas estão em 5%, com crescimento 
de 12% nos últimos dois anos. Já a marca Häagen-Dazs 
(volume de vendas de 30%) também tem se consolidado 
no mercado de consumo imediato, principalmente com 
o produto integrando o cardápio de sobremesas de res-
taurantes em todo o Brasil. Nature Valley é um produto 
muito importante para o grupo - representa 35% no vo-
lume de vendas -, sendo o segundo com mais perspectivas 
de aumento de share entre as marcas da General Mills, 
inclusive no foodservice, onde hoje estão concentradas 
cerca de  35% das vendas das barras de granola. Pillsbury, 
a linha de doces como muffins e brownies,  somente atua 
no foodservice e seu volume de vendas representa 100% 
da General Mills. 

A General Mills está presente em mais de 100 países e 
tem um faturamento global de US$16 bilhões. 

ÔMEGA 3 EM PÓ DA DSM 
PRODUTOS NUTRICIONAIS 
CONQUISTA PRÊMIO

A DSM Produtos Nutricionais esteve presente na 
Food Ingredients South America 2010, um dos eventos 
mais importantes da área de ingredientes alimentícios da 
América Latina. O Ropufa®15´ n-3 High DHA Powder  
S/SD, o primeiro ômega 3 em pó composto por triglicérides 
naturais e com proporção semelhante à do leite materno 
de DHA/EPA (ácidos essenciais do ômega 3) ficou em 3º 
lugar no Fi South America Awards 2010, na categoria  “Ingre-

diente mais Inovador”, prêmio idealizado pela organização 
da FiSA. Durante o evento, foi apresentado o Quality for 
LifeT, selo de garantia da qualidade de todos os ingredientes. 
Diversos produtos vendidos no mundo foram expostos, 
representando os cinco principais segmentos de atuação 
da empresa: bebidas, lácteos, alimentação infantil, suple-
mentação e fortificação básica.  A DSM também realizou a 
conferência “How can we HEALTH you?”, que abordou como 
tema a construção de soluções em saúde e bem-estar para 
o consumidor, bem como o caminho da inovação para a 
indústria de alimentos e bebidas.



CARGILL COMPRA  
DIVISÃO DE ATOMATADOS 
NA UNILEVER

Depois de um longo período de negociações, a Unilever 
acertou a venda do seu negócio de tomates para a Cargill, 
empresa americana que atua em vários segmentos do agrone-
gócio. A transação envolve as cinco marcas (Pomarola, Taran-
tella, Elefante, Extratomato e Pomodoro) e a fábrica localizada 
em Goiânia, especializada em produtos à base de tomates.  A 
transação foi fechada por R$ 600 milhões.  Apesar do volu-
moso aporte, a sinergia, se bem executada, poderá atingir a 
casa de R$ 1 bilhão. Esta é a estréia da Cargill no segmento 
de atomatados no mundo e contou com o aval da matriz. Mais 
do que marcas e uma fábrica, a Cargill comprou a liderança 
desse mercado. Segundo o instituto de pesquisas Nielsen, a 
Unilever era a principal empresa no segmento, com 42% de 
participação de mercado para molhos de tomate e 40,7% 
para extratos. Até 31 de dezembro, a expectativa da Cargill 
é ter a nova unidade de negócios integrada à sua operação. 
Feito isso, o próximo passo é investir nas marcas adquiridas. 
A Unilever, por imposição para o fechamento do contrato, 
continuará a comercializar produtos de tomate para o canal 
de foodservice.  A Cargill, por sua vez, assume a produção e a 
distribuição para o mercado consumidor. 

MARCOMAR INVESTE  
EM FOODSERVICE

A Marcomar, especialista em pescados de alta qualidade, 
possui portfólio com oito tipos de peixes nacionais, entre 
eles pescada cambucu, robalo e mais de 10 peixes importa-
dos, entre eles salmão, pangasius, bacalhau, merluza e peixe 
prego, além de frutos do mar, como centollha, lula e camarão. 
Com o aquecimento do mercado de foodservice, a empresa 
investe em uma logística auto-sustentável, a fim de atender 
aos seus mais de 2,5 mil clientes em todo o país. De acordo 
com a última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do 
IBGE, os gastos das famílias brasileiras com alimentação fora 
do lar já representam 31,1% do orçamento total destinado 
à alimentação. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias 
de Alimentação (ABIA), no primeiro semestre de 2010, as 
vendas das indústrias de alimentos no Brasil cresceram 5,3% 
em comparação com o ano passado. Esse aumento foi im-
pulsionado por demandas de supermercados e do setor de 
foodservice. Atualmente, a Marcomar possui filiais em cinco 
Estados brasileiros, que juntas comercializaram mais de 9 mil 
toneladas de pescados em 2009, orientadas por uma equipe 
de Controle de Qualidade. Com dez anos de história, a Mar-
comar cresceu 100% nos últimos três anos e está sempre 
investindo em novos produtos, como a inclusão recente do 
peixe Cobia ao portfólio.

MERCADO



CORN PRODUCTS 
INSTALA FÁBRICA DE 
ADOÇANTES NO BRASIL 

A indústria brasileira de alimentos acaba de atrair 
mais um investimento norte-americano. A Corn 
Products International, líder global na fabricação de 
ingredientes derivados do milho, escolheu o Brasil 
para construir sua nova fábrica dedicada à produção de 
adoçantes naturais.  A nova fábrica, que estará localizada 
no Complexo Industrial da empresa em Balsa Nova, 
PR, será a plataforma mundial da Corn Products Inter-
national de produção de edulcorantes para indústrias 
de alimentos e bebidas. A planta possibilitará à Corn 
Products International ingressar no segmento de ado-
çantes de baixa caloria derivados da estévia. Segundo 
a multinacional, o ingrediente, que será comercializado 
sob a marca Enliten, é um adoçante natural de baixa 
caloria e tem um índice muito elevado do componente 
estévia rebaudiosídeo A, com poder adoçante de 300 
a 400 vezes o do açúcar. O adoçante será comerciali-
zado na América Latina e em países asiáticos, onde já 
está aprovado para utilização em alimentos.  A nova 
unidade recebeu investimentos de US$ 20 milhões e 
sua inauguração está prevista para janeiro de 2011.  

A Corn Products International é fornecedora mundial 
de dextrose e um grande produtor de amido, xarope de 
milho rico em frutose e glicose. E é exatamente na fabri-
cação desses produtos que o Brasil é um dos principais 
focos de investimentos. Em 2009, a Corn Products faturou 
US$ 1 bilhão na América do Sul, cerca de 27% de seu fatu-
ramento global, que foi de US$ 3,7 bilhões.  A empresa está 
presente em 15 
países com 28 uni-
dades fabris, cinco 
das quais estão no 
Brasil, e contam 
com mais de dois 
mil clientes.

TODDY TERÁ NOVA FÁBRICA 
A disputa entre as duas marcas mais vendidas de 

achocolatados no País, o Nescau, da Nestlé, e o Toddy, da 
PepsiCo, vai se acirrar no ano que vem. Os dois produtos 
são os mais presentes na mesa dos brasileiros no café 
da manhã. Mas o Toddy vem atrás do Nescau em grande 
parte dos mercados consumidores. Para reverter o jogo, a 
PepsiCo vai inaugurar, no primeiro semestre de 2011, uma 
nova fábrica de Toddy, que aumentará em 40% a sua capa-
cidade de produção. O achocolatado só é produzido hoje 
na unidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, que não 
possui mais espaço para expansão. A nova fábrica custará 
US$ 20 milhões e será um dos mais altos investimentos 
da divisão de alimentos da multinacional americana no 
Brasil em 2011. O local para a instalação da nova unidade 
será em Feira de Santana, na Bahia. Assim como a Nestlé, 
a PepsiCo decidiu aumentar a sua presença no Nordeste, 
onde a demanda por bens de consumo mais cresce com 
o maior poder de compra das classes C e D. Nos últimos 
dez anos, a Pepsi vem registrando uma forte crescimento 
na área de alimentos no Brasil, de dois dígitos por ano, e o 
Toddy é prioritário dentro dos planos de expansão do gru-
po. Durante sua visita ao Brasil, em 2008, a CEO mundial da 
Pepsi, a indiana Indra Nooyi, que costuma ser citada como 
uma das executivas mais poderosas do mundo, anunciou 
investimentos de US$ 300 milhões no Brasil entre 2008 e 
2013. Fora dos Estados Unidos, o Brasil é a quarta maior 
operação da PepsiCo no mundo na área de alimentos. O 
país está atrás das divisões Sabritas (salgadinhos) e Gamesa 
(biscoitos) no México, e da Walker (biscoitos) no Reino 
Unido. Atualmente, a divisão de alimentos já responde por 
cerca de 60% das vendas globais da PepsiCo, ultrapassando 
o seu negócio de origem, os refrigerantes.

A marca de achocolatados Toddy é brasileira e foi in-
corporada quando a multinacional de bebidas comprou em 
2002, globalmente, a Quaker, mais conhecida pela marca 
de aveia. Além do Toddy, também vieram com a aquisição 
outros negócios no Brasil, como a marca de peixes em 
lata Coqueiro e a bebida isotônica Gatorate. As duas úl-
timas aquisições da PepsiCo no mercado brasileiro foram 
a marca de água de coco Kero-Coco e a Lucky, fabricante 
de salgadinhos para a classe C.

MERCADO



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

GELITA CONQUISTA 
CERTIFICAÇÃO KOSHER 

Produtora mundial de gelatinas e 
colágenos hidrolisados, a Gelita é a úni-

ca indústria do setor a conquistar a certificação Kosher OU 
(União Ortodoxa), que atesta que os produtos obedecem 

às normas específicas que regem a dieta judaíca ortodoxa. 
O documento é mundialmente reconhecido e sinônimo de 
controle máximo de qualidade. Os ingredientes da Gelita po-
dem ser aplicados no desenvolvimento de barras de cereais, 
bebidas e barras protéicas, iogurtes, mousses e sobremesas, 
além de receitas. Suplementos esportivos e cápsulas para uso 
farmacêutico também podem contar com o valor agregado 
da gelatina e do colágeno hidrolisado da Gelita.

SADIA RECEBE PRÊMIO  
NA CHINA

A Sadia venceu o prêmio Best of the Best - President´s Awards, 
promovido pela Organização Mundial da Embalagem (World 
Packaging Organization), na categoria “Embalagem Mais 
Inovadora do Mundo de 2009”, com a pizza de micro-
ondas Hot Pocket.  O prêmio é considerado um “Oscar da 
embalagem” e é entregue anualmente em diferentes países.  
A premiação deste ano ocorreu em Pequim, na China. Na 
etapa anterior da premiação, o Hot Pocket Pizza havia sido 
considerado a “Melhor Embalagem na categoria Alimentos”. 
Na final, da qual a embalagem da Sadia saiu vencedora, con-
correram outras quatro embalagens: uma vinda da Finlândia, 

uma da África do Sul e duas da Dinamarca. Lançado há cerca 
de um ano, o Hot Pocket Pizza é um pedaço de pizza pronta, 
disponível nos sabores calabresa e frango com requeijão. 
É comercializado em embalagem individual e em formato 
triangular, que vai do congelador ao forno micro-ondas 
(onde basta ser aquecida por 1 minuto e 15 segundos) e 
ainda pode ser usada como prato para o pedaço de pizza, 
o que possibilita consumir o produto em qualquer lugar. O 
preparo rápido é possível graças à embalagem, que traz uma 
chapa  de cartão laminado com metalização, cuja função 
também é  conferir crocância.  O filme-tampa conserva 
o produto, serve de rótulo e ainda tem abertura fácil. A 
embalagem traz também todas as informações no rótulo, 
inclusive em braile no fundo da bandeja, e identifica de que 
forma deve ser feita a reciclagem.

MERCADO
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UMA HISTÓRIA FEITA  
EM CHOCOLATE

Crescer sem perder a essência e buscar a contempo-
raneidade. Foi pensando assim, em se renovar sem abrir 
mão da história, que o Grupo CRM, detentor das marcas  
Kopenhagen, Brasil Cacau e DanTop, idealizou seu novo com-
plexo fabril. Com o fim da transferência das atividades de São 
Paulo para a cidade de Extrema, no Sul do Estado de Minas 
Gerais, foi inaugurada oficialmente a nova planta industrial 
de 31 mil m² de área construída, já com 100% de operações 
instaladas. A confiança na economia brasileira foi decisiva 
para os controladores do grupo investirem 
R$ 100 milhões neste que é um dos mais 
modernos parques fabris para confecção de 
chocolates da América Latina. Paralelamente,  
R$ 15 milhões foram investidos em uma nova 
máquina customizada para confeccionar ta-
bletes, bombons e trufas, principalmente da 
marca Brasil Cacau.  A nova máquina deverá 
produzir cerca de 800 quilos de chocolates 
por hora. O complexo fabril será a base 
para consolidação dos ousados objetivos 
do Grupo CRM, ser o único conglomerado 
industrial com conhecimento específico 
para a fabricação de chocolates de qualidade, 
para todos os segmentos, canais de venda e 
perfil de consumidores. O desafio é grande, 
porém, motivador para os acionistas do 
grupo que atua em um mercado tradicionalmente concorrido, 
onde de um lado enfrenta as grandes marcas multinacionais no 
varejo, e por outro a pluralidade dos pequenos comerciantes, 
tudo isso coroado com o glamour necessário para atuar no 
mercado de luxo. Com a marca Kopenhagen, por exemplo, 
desde a aquisição pelo Grupo CRM em 1996, o faturamento 
foi sextuplicado. Já com a Brasil Cacau, o crescimento é ex-
ponencial, uma vez que marca foi lançada em janeiro de 2009 

com dez unidades, atualmente conta com 84 
em funcionamento e outras 36 em processo 
de abertura e terá até o fim do ano 180 lojas 
em operação. Para dar fôlego e suporte às 
metas arrojadas do Grupo CRM, duas fases 

de expansões modulares, uma de oito mil m² e outra de 15 
mil m², já foram contempladas no projeto e a primeira deverá 
ser iniciada já em 2011. O parque fabril conta com uma área 
total de 217 mil m², às margens da Rodovia Fernão Dias, o 
que coloca o Grupo CRM em uma localização geográfica 
privilegiada do ponto de vista logístico, estrategicamente 
próximo dos maiores mercados consumidores do país, além 
da possibilidade de desenvolver fornecedores locais. 

NESTLE INICIA PRODUÇÃO DE REFRIGERADOS NO NORDESTE
A Nestlé/DPA (Dairy Partners Américas), joint venture for-

mada pela Nestlé e pela cooperativa neozelandesa Fonterra, 
iniciou a fabricação de produtos refrigerados, como iogurtes 
e bebidas lácteas fermentadas com as marcas Nestlé, Ninho  
Soleil e Neston, na unidade industrial de Garanhuns, no 
interior de Pernambuco. O objetivo é atender os consumi-

dores das regiões Norte e Nordeste do país, em linha com 
a estratégia de regionalização da Nestlé. Para atender a essa 
produção, a empresa está captando 100 mil litros de leite por 
dia com produtores locais.  A fábrica, que é sede da unidade 
de regionalização da empresa para as regiões Nordeste e 
Norte, possui capacidade de fabricar 50 mil toneladas por ano. 

Aditivos e ingredientes para Indústrias 
de Alimentos, Bebidas e Rações. www.sunset-foodingredients.com.br  •  e-mail: vendas.sunset@uol.com.br  •  Fone/Fax:  (11) 4655-4678 / 4652-2000

 Antioxidantes
 Aminoácidos
 Aromatizantes
 Conservantes
 Corantes Artificiais (Ajanta)
 Edulcorantes de Corpo
 Edulcorantes Intensos (Naturais e Sintéticos)
 Emulsificantes
 Funcionais/Nutracêuticos

 Hidrocolóides/Espessantes 
 Óleos Essenciais
 Realçadores de Sabor
 Reguladores de Acidez/Estabilizantes
 Sucos Concentrados
 Vegetais Desidratados
 Saneantes/Floculantes/ Tratamento de água

*Formulamos Blends 



HARALD PREVÊ 
CRESCIMENTO DE 20% 

A Harald, que fornece chocolate e coberturas a gigantes 
do varejo, como Bauducco, Kibon e McDonald’s, aposta na 
fórmula segundo a qual “o crescimento do consumo de 
chocolate é proporcional ao crescimento do PIB per capita 
de um país” e está investindo R$ 70 milhões em uma nova 
fábrica.  A empresa, que deve faturar R$ 440 milhões este ano, 
detém 27% do mercado de chocolates e 65% do mercado de 
coberturas. O crescimento esperado em 2011 é de 20%, ainda 
sem a nova planta na cidade de Cajamar, SP, que deve entrar 
em operação em 2012.  A empresa vem de um crescimento 
de 25% no faturamento sobre os R$ 350 milhões de 2009.  

EMBRAPA CAFÉ COMEMORA 11 ANOS COM NOVO SITE 
Como parte das comemorações dos 11 anos da Em-

brapa Café, a unidade inaugurou seu novo site institucional  
(www.embrapa.br/cafe) com conteúdo atualizado e recursos 
interativos.  As mudanças incluem conteúdo, arquitetura da 
informação e alinhamento com a identidade visual do portal 
da empresa. Entre os grandes benefícios trazidos pelas mudan-
ças no site estão as informações no ambiente web de forma 
organizada e atrativa. Com isso, ganhou-se mais fácil acesso 

aos conteúdos de interesse público, ou seja, em funcionalida-
de. Destaca-se também a disponibilização do conhecimento 
gerado em forma de banco de dados, que permite ao sistema 
estabelecer relações entre os conteúdos. No site da Embrapa 
Café os internautas poderão conhecer a sua e a do Consórcio 
Pesquisa Café - que executa o Programa Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Café -, bem como sua missão, visão, obje- 
tivos e estratégias, áreas de atuação e resultados de pesquisa. 

Atualmente, a empresa produz 66 mil toneladas por ano e a 
expectativa é de passar das 100 mil toneladas em 2012. Da 
carteira de 7,5 mil clientes ativos, a Harald fornece produtos 
também para o mercado externo.  A empresa atende a mais 
de 20 países, como Estados Unidos, Emirados Árabes e paí-
ses da América Latina.  As exportações representam 6% do 
faturamento da empresa, sediada em Santana do Parnaíba, na 
Grande São Paulo.  Até o final deste ano, as vendas externas 
devem crescer aproximadamente 20%. A empresa tem objeti-
vos de dobrar a participação das exportações no faturamento, 
chegando à fatia de 12%. Nos planos de ampliação da Harald 
também está presente a possibilidade de expansão da pro-
dução ao mercado externo. Segundo comunicado divulgado 
pela empresa, há claras intenções de implantar uma unidade 
em países como Colômbia e México. 
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CONSUMO DE LEITE  
DEVE CRESCER NO 
SEGUNDO SEMESTRE

Em comparação com os primeiros seis meses do ano, as 
vendas de leite no Brasil devem apresentar 7% de alta até 
dezembro.  A estimativa é da Federação da Agricultura e Pecuá- 
ria do Estado de Minas Gerais (FAEMG). Segundo o Centro 
de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a produção de 
leite aumentou nos últimos meses, apesar do clima seco em 
boa parte do país. No acumulado deste ano, houve aumento 
de 5,2% na captação do leite, frente a igual período de 2009.

FORTITECH EXPANDE OPERAÇÕES NA AMÉRICA DO SUL
A Fortitech South America, parte da rede global da 

Fortitech Inc., líder mundial no desenvolvimento e fabrica-
ção de pré-misturas personalizadas de nutrientes para as 
indústrias de alimentos, bebidas e farmacêuticas, anunciou 
seu plano de duplicar o tamanho da instalação da empresa 
em Campinas, SP, para 6.000 m2. Com conclusão prevista 
para o final de 2011, a ampliação permitirá que as ativida-
des da empresa na América do Sul continuem a crescer, 
reforçando e expandindo seus serviços. A expansão é 
parte da iniciativa de crescimento global da Fortitech para 
fortalecer o serviço ao consumidor, as relações com o 
cliente e as capacidades de fabricação e testes. Um com-
ponente fundamental dessa expansão será a capacidade da 
empresa para fornecer embalagens finais para produtos em 
pó em uma variedade de formas, incluindo sachês, latas, 
caixas e bolsas para o mercado sul-americano. Todas as 
pré-misturas personalizadas de nutrientes continuarão a 
atender os critérios estabelecidos no Selo de Padrão de 

Qualidade Fortitech, que reafirma os valores de lideran-
ça, integridade e certificação da empresa, e garante que 
todas as suas pré-misturas atendem ou, em muitos casos, 
excedem os padrões da indústria para segurança, eficácia 
e rastreabilidade. Uma vez concluída, a nova fábrica será 
a terceira maior operação da empresa no mundo e inclui 
um laboratório de última geração para o desenvolvimento 
e teste de pré-misturas, assim como um maior centro de 
produção e distribuição. Além do aumento do suporte 
técnico e do atendimento ao cliente, misturadores capazes 
de produzir mais de 6.000 toneladas de pré-misturas por 
ano irão oferecer avanços em lotes de tamanho flexível e 
prazos de entrega ainda mais curtos.

TETRA PAK AMPLIA ATUAÇÃO 
NO RIO GRANDE DO SUL 

Com apenas cinco meses de funcionamento, a primeira 
comercializadora de embalagens da Tetra Pak no país, instala-
da em Passo Fundo, RS, entra em uma nova fase.  A empresa 
decidiu transformar a unidade em uma filial, mudança jurídica 
que possibilitará novas operações, como a venda de equipa-
mentos aos laticínios.  Atualmente, a unidade de Passo Fundo 
distribui 50 milhões de embalagens por mês, tendo capacidade 
para dobrar a oferta.  A principal cliente da Tetra Pak é a Bom 
Gosto, mas a central ainda abastece Nestlé, Consulati, Languiru, 
Mumu e Italac. A meta é comercializar 1,8 bilhão de unidades/
ano, 35% do produzido pela empresa no país. A central da Tetra 
Pak no Rio Grande do Sul custou R$ 3 milhões e entrou em 
operação em abril. 

FLEISCHMAN INVESTE  
EM SOBREMESAS

A Fleischmann, marca conhecida pela produção de fermento, 
pretende aumentar sua participação no segmento de sobremesas. 
Hoje,  a unidade de negócios dedicada a sobremesas é responsável 
por 20% do faturamento da companhia AB Brasil, que pertence 
a gigante inglesa de bens de consumo Associated British Foods 
(ABF), com faturamento global de US$ 17 bilhões. Com investi-
mento de cerca de R$ 1 milhão em desenvolvimento da marca 
de gelatinas e de aproximadamente R$ 8 milhões na ampliação 
da fábrica de Pederneiras, SP, para atender a estocagem e distri-
buição dos novos produtos, a empresa espera crescer 12% na 
categoria Sobremesas e em um ano abocanhar 5% do mercado, 
hoje nas mãos da concorrente e líder do segmento, Kraft Foods, 
com a marca Royal.  Atualmente, as empresas são concorrentes, 
mas no passado a Fleischmann já fez parte da Kraft. Em 2004, 
a empresa foi comprada pelo grupo inglês ABF.  Até então a 
multinacional inglesa estava presente no Brasil indiretamente, 
com algumas linhas de produtos. De acordo com a AB Brasil, 
o novo segmento de gelatinas vem para completar a atuação 
da empresa no mercado de sobremesas. Dados da Nielsen 
apontam que o segmento comercializou no ano passado cerca 
de nove bilhões de caixinhas de gelatina, com faturamento de 
R$ 290 milhões. Como diferencial para ganhar da concorrência, 
as novas sobremesas possuem sucralose, substância utilizada 
como alternativa aos adoçantes artificiais, como a sacarina e o 
ciclamato.  A produção inicial será de 90 mil toneladas mensais. 
Com três fábricas, a AB Brasil tem expectativa de fechar o ano 
fiscal com um faturamento de R$ 400 milhões. Atualmente, a 
empresa atua como fornecedora de misturas para a indústria, 
que representa 80% dos seus negócios no país. 
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Vocação para Desafios!

• Hidrocolóides
• Edulcorantes
• Estabilizantes
• Fibras Solúveis e Insolúveis
• Corantes Artificiais e Naturais
• Conservantes
• Acidulantes
• Antioxidantes
• Linha completa de aromas
• WPC
• Beta Caroteno
• Celulose Microcristalina Coloidal
• Extrato de Rosemary
• Xantanas Especiais
• Goma Acácia/Arábica

O nosso desafio é a sua satisfação!

Uma empresa pronta para os 
desafios de um mercado cada 
vez mais exigente. Essa é a 
Vogler. Nossos ingredientes 
garantem os melhores 
resultados aos seus produtos. 
São 20 anos de grandes 
conquistas e realizações. 
Confira!

55 11 4393 4400  |  vendas@vogler.com.br

systems

• INNOGUM
• INNODOLCE
• INNOSTAB
• INNOFIBER
• INNODOX
• INNOVIT

•
•
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Conheça nossas polpas
de frutas Desidratadas!
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GIVAUDAN CRIA 
LINGUAGEM EXCLUSIVA 
PARA CRIAÇÃO DE 
SABORES DESTINADOS A 
REDUÇÃO DE SAL

A Givaudan desenvolveu uma linguagem sensorial exclu-
siva, denominada Sense It™ Sal, que permite descrever com 
precisão os complexos efeitos do sal no sabor dos alimentos. 
A ferramenta Sense It™ Sal veio para melhorar a capacidade 
da Givaudan em criar sabores que restituam a percepção de 
sal nos alimentos e direcionem a preferência do consumidor 
em produtos com baixo conteúdo de sódio. Com o auxílio 
de painéis de consumidores treinados na linguagem sensorial 
Sense It™ Sal, a Givaudan pôde demonstrar que o efeito 
do sal nos sabores é formado por três etapas definidas: a 
primeira, que proporciona um inconfundível impacto mineral; 
a segunda, que é a etapa ‘corpo’, ou de ‘textura’, e finalmente 
a terceira, que consiste num perfil característico nítido e 
persistente. O desenvolvimento da linguagem Sense It™ Sal 
da Givaudan permite avaliar com precisão as conseqüências 

da redução do sal e o desempenho de aromas e ingredientes 
utilizados para restabelecer o sabor de produtos com baixo 
conteúdo de sódio.  A linguagem Sense It™ Sal foi criada 
com a ajuda da equipe global de aromistas, técnicos em 
aplicações e de cientistas da área de Análise Sensorial da 
Givaudan, estando totalmente integrada à linguagem geral 
Sense It™, que por sua vez possui mais de 350 descritores, 
compreendendo aroma, sabor e textura. 
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TATE & LYLE LANÇA O NOVO PROMITOR™ 85
A Tate & Lyle lança o Promitor™ 85, uma nova fibra 

solúvel de milho, com ainda mais fibras e menor residual 
de açúcar. Uma tendência mundial seguida pelos fabricantes 
de alimentos em todo o mundo, é o desenvolvimento de 
produtos que atendam às demandas atuais de produtos mais 
saudáveis, com baixas calorias, em busca de consumidores 
mais conscientes com a saúde. O Promitor™ 85 atende 
perfeitamente às atuais tendências mundiais de consumo, 
é um ingrediente com 85% de fibra prebiótica e somente 
1,2kcal/g, menos de 5% de açúcar.  A nova fibra da Tate & 
Lyle pode ser utilizada em produtos diet e light, como subs-
tituição parcial ou total do xarope de milho, açúcar e de 
açúcares de álcool, e em combinação com outros adoçantes, 
sem alterar o sabor e a textura do produto.  Além de trazer 
os benefícios associados a uma dieta rica em fibras, o uso 
de Promitor™ 85 deixa o produto com menor residual de 
açúcar, e pode ser consumido por pessoas que preferem 
ou precisam consumir alimentos com menos calorias. 
Conforme pesquisa recente, coordenada pela Tate & Lyle, 
67% dos brasileiros estão procurando por novas maneiras 
de reduzir o açúcar nos alimentos consumidos e 52% estão 

incluindo mais fibras em suas refeições. Ao utilizar a fibra 
de milho solúvel Promitor™ 85 nos alimentos e bebidas, 
os fabricantes alcançam as necessidades dos consumidores, 
além das demandas por baixos custos. Da mesma maneira 
que a fibra de milho solúvel Promitor™ 70, o Promitor™ 
85 também é muito bem tolerada, e não causa descon-
forto gastrointestinal. Disponível em forma líquida e seca, 
Promitor™ 85 oferece aos fabricantes várias vantagens 
técnicas. Uma delas é o excelente processo e estabilidade 
ácida, além da facilidade na dissolução em aplicativos. Em 
sistemas altamente sólidos, mantêm a atividade estável em 
água, sem cristalizar, assegurando a manutenção da textura. 
Além disso, promove ação umectante, reduzindo a neces-
sidade de incluir outros umectantes na receita. A fibra de 
milho solúvel Promitor™ 85 é ideal para uso em alimentos 
e bebidas que tenham rótulos clean, como refrigerantes e 
sucos, cereais, barrinhas de cereal, petiscos, pizzas, confeitos, 
pães e produtos lácticos.

MARFRIG COMPRA KEYSTONE
A Comissão Européia aprovou a aquisição da Keystone  

dos Estados Unidos pela Marfrig. Depois de analisar a opera-
ção, o órgão concluiu que a transação não impediria a efetiva 
competição na Área Econômica Européia. A Keystone é 
especializada no fornecimento de carne, além de oferecer 
serviços de logística para a indústria de alimentos e para o 
varejo. Segundo a Comissão Européia, a transação deve criar 
um relacionamento vertical entre o negócio de fornecimento 

de carne, feito pelas duas empresas, e as atividades da Keystone 
em contratos logísticos. Um estudo da Comissão mostrou 
que a participação de mercado das duas empresas no negócio 
de fornecimento de carne é moderado e que, portanto, um 
número suficiente de competidores se manterão em atividade 
nos mercados em que as empresas atuarão. Da mesma forma, 
a atuação da Keystone no mercado de contratos logísticos 
também é modesto e não representa problemas à competi-
tividade.  A Marfrig adquiriu 100% das ações da Keystone por 
US$ 1,26 bilhão, em junho de 2010.

NESTLÉ INVESTIRÁ R$ 500 
MILHÕES NO BRASIL EM 2011

A multinacional suíça Nestlé fará investimentos entre R$ 450 
milhões e R$500 milhões no Brasil em 2011. O montante será 
destinado a ampliações e construções de fábricas, tecnologia e 
inovações, e não inclui aportes em novas aquisições. Para 2010, a 
Nestlé Brasil pretende incrementar o seu faturamento em cerca 
de 12%; em 2009, as vendas chegaram a R$ 16 bilhões, o que signi-
fica que, este ano, essa receita deve ficar perto dos R$ 18 bilhões.  
Atualmente, o Brasil é o país onde a Nestlé mais cresce em sua 
presença no mundo. A empresa também confirmou a abertura 
de uma nova fábrica de bebidas no Rio de Janeiro, a segunda no 
Estado, com aportes entre R$ 80 milhões a R$ 100 milhões.  Atual- 
mente, a Nestlé possui 30 fábricas no Brasil, e a nova unidade no 
Rio de Janeiro está em linha com a estratégia de descentralização 
da produção que a empresa está realizando no país. 

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM É 
UMA FORTE TENDÊNCIA NA 
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

A certificação de matérias-primas agrícolas, como café, 
laranja, cana-de-açúcar e cacau, é uma das principais tendências 
que as empresas do setor de alimentos começam a abraçar, 
especialmente nos mercados de maior poder aquisitivo, como 
Europa e Estados Unidos. Gigantes como Nestlé, Kraft Foods, 
McDonald”s e Starbucks estão impondo metas para que seus 
fornecedores certifiquem suas matérias-primas com selos 
como o Rainforest Alliance, que comprova que a produção 
agrícola atendeu a critérios sócio-ambientais, como a pre-
servação de matas ciliares e uso controlado de agroquímicos. 
No Brasil, o selo Rainforest Alliance já é bastante utilizado por 
produtores de café, cacau e laranja. 



KRAFT FOODS AMPLIA CAPACIDADE DE SUAS FÁBRICAS
A gigante global de alimentos Kraft 

Foods precisa ampliar sua produção 
no Brasil. Segundo o departamento de 
Pesquisa e Desenvolvimento da empresa 
todos os segmentos onde a empresa 
atua estão apresentando forte cresci-
mento.  Além dos aportes para ampliar 
a produção, a empresa está investindo 
cerca de R$ 10 milhões para entrar no 
segmento de biscoitos saudáveis. Hoje, 
a Kraft Foods já é líder no segmento 
com as marcas Club Social e Trakinas.  
A nova linha já é comercializada na 
Europa e em países da América Latina. 
O Brasil servirá de plataforma de ne-
gócios para o desenvolvimento da linha 
de biscoitos com cereais e a empresa 
projeta alcançar o mesmo sucesso da 
marca Club Social. A nova linha de pro-
dutos da multinacional norte-americana 
contará com fabricação 100% nacional 
e será centralizada na unidade fabril de 
Piracicaba, SP. A unidade é responsável 
pela produção de biscoitos da empresa 
e recebeu parte dos investimentos 

para adaptações e aquisição de novos 
equipamentos para produzir os biscoi-
tos com a marca Belvita.  A nova linha 
será comercializada somente na região 
Sul do Brasil este ano, mas há previsão 
de chegar ao Sudeste em 2011. Já para 
o Nordeste e para o Norte, os planos 
da empresa são outros. A prioridade 
da região é a nova unidade fabril em 
Vitória de Santo Antão, PE. A planta em 
construção, orçada em R$ 100 milhões, 
tem previsão de início das operações 
para o primeiro semestre de 2011 e 
responderá pela fabricação de bebidas 
em pó e chocolates. De acordo com a 
Kraft Foods, as fábricas de Curitiba, PR, 
responsáveis pela fabricação de muitas 
categorias de produtos, receberão 
aportes para ampliação de suas linhas 
de produção e a fábrica de Bauru, fruto 
da aquisição da fabricante de doces e 
confeitos britânica Cadbury em feverei-
ro deste ano, também será expandida.  
A Kraft Foods Brasil faturou no ano 
passado R$ 4,6 bilhões. 

MERCADO



LIDERANÇA NO MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ 
As exportações mineiras do complexo café (grão e so-

lúvel), no período de janeiro a agosto de 2010, alcançaram 
receita recorde na comparação dos resultados obtidos pelo 
Estado em cada um dos períodos acumulados dos oito pri-
meiros meses do ano desde 2001. Esta é uma das conclusões 
da Superintendência de Política e Economia Agrícola (SPEA) 
da Secretaria da Agricultura de Minas após avaliar os dados 
divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC/Secex). De acordo com a SPEA, o 
valor alcançado pelas exportações estaduais do café, até agosto 
de 2010, foi de US$ 2,2 bilhões, 26,3% superior ao registrado 
no mesmo período de 2009. O grande sucesso das vendas 
externas nesse segmento é decorrente do crescimento das 
exportações de café em grão, que representou cerca de 99,5% 
das exportações mineiras do complexo café, nos primeiros 
oito meses de 2010. O crescimento da receita de exportação 
do grão foi de 27,0% ante o período de janeiro a agosto de 
2009. Os seis principais países de destino do café em grão 
mineiro em 2009, que foram Alemanha, Estados Unidos, Itália, 
Japão, Bélgica e Espanha, mantiveram as suas posições em 
2010, com captação de 70,4% das exportações mineiras do 
produto no período de janeiro a agosto, com destaque para 
o incremento das aquisições dos Estados Unidos, tradicional 
mercado consumidor de café, que foi de 35,2%, chegando a 
US$ 428,9 milhões em 2010. O Brasil é o maior produtor 
mundial de café, respondendo por 39,6% da produção mun-
dial de arábica e robusta. Somente na variedade café arábica, 
a produção brasileira atinge 48,6% da produção global, e em 
seguida a produção da Colômbia responde pela parcela de 
10,5%. A produção brasileira é estimada em 47,2 milhões de 
sacas, 19,6% maior que o volume registrado na safra anterior. 
Minas Gerais é o maior Estado produtor e responde por 52,3% 
da produção nacional, equivalente a 24,7 milhões de sacas. 

globe chemicals
commodities through commitment

like to develop more business in the food industry.  GFC has started some sales of food additives in Latin America and now the time has come to take it to the next level.

International trader / account manager food additives

Location:

Position: This is a new position in our company. We require a person who is well known in the food industry (trade) and is able to develop his own 

network! You will be responsible for developing new

China) and developing sales of these products worldwide.  Acquiring new customers directly or via distributors / advising customers about our 

- Bachelors or Master’s degree in Food Technology and/or Marketing/Business Administration

- At least 5 years work experience in the international food ingredients business 

- Motivated to work in a small team – team player but also able to work independently 

- Strong communication skills 

- Commercial drive 

- Prepared to travel frequently 

If you are interested in this position, pls send your written application to:  or contact at: +31-10-2794406

For more company details: 

Laan op Zuid 196-198

3071 AA Rotterdam

The Netherlands

Tel: +31-10-2794400

Fax:+31-10-2900386

Di Yang Building, unit 708

#2 East 3rd Ring North Road

Chaoyang District, 100027

Beijing, P.R. China

Tel: +86-10-84536070/1/2

Fax:+86-10-84536073

MERCADO


