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Mercado,
Empresas&Cia.

SADIA INVESTE EM REFEIÇÕES CONGELADAS PARA 
AVANÇAR EM CATEGORIA

A nova linha de refeições congeladas da Sadia, preparada sem 
conservantes e com ingredientes naturais, tais como, tomate, cebola 
e mostarda, foi desenvolvida para oferecer novas opções ao consu-
midor e avançar em uma categoria que oferece basicamente pratos 
à base de massa. Dados de mercado apontam para um aumento 
do consumo de pratos prontos no 
Brasil em 2015, categoria em que a 
BRF detém 63,9% de market share. 
A nova linha de refeições prontas da 
Sadia contempla três lançamentos: 
strogonoff bovino, arroz e batata 
palha; frango assado, arroz e purê de 
batata; frango à parmegiana, arroz 
e batata palha. Há também quatro 
relançamentos: strogonoff de frango 
e fi lé de frango à parmegiana, ambos 
preparados com a carne íntegra, ou 

seja, apenas com cortes nobres da ave. E, os escondidinhos de carne 
seca e de frango, que agora recebem uma camada extra de recheio. 
Segundo a Sadia, por serem congelados imediatamente após o 
preparo, os pratos prontos da Sadia conservam o sabor original e a 
qualidade superior inerente à marca.

BRF COMPRA EMPRESA ARGENTINA 
A BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, 

celebrou contrato de compra e venda prevendo a aquisição da 
totalidade das ações de emissão da Alimentos Calchaquí Pro-
ductos, empresa tradicional argentina, referência no mercado de 
frios da região, e detentora de marcas líderes como Calchaqui 
e Bocatti. A aquisição da marca Calchaqui reforça a expansão 
da BRF, que vem sendo intensificada há dois anos. Na Argentina, 
além da Sadia, são comercializadas marcas tradicionais como 
Paty e Vienissima, líderes locais em hambúrguer bovino e sal-
sicha, respectivamente. Atualmente, a BRF mantém seis unidades 
produtivas na Argentina que miram na aceleração do processo de 

integração das operações locais à plataforma de produção global. 
No ano passado, a empresa anunciou uma proposta vincu-

lante para a aquisição da também argentina Campo Austral, em 
um investimento de US$ 85 milhões. No mesmo período foram 
realizados investimentos na ordem de US$ 16 milhões e US$ 5,4 
milhões para ampliar a capacidade produtiva da unidade de abate 
de aves em Rio Cuarto, na província de Córdoba, e da linha de 
salsichas e frios da unidade localizada em Baradero, província 
de Buenos Aires, respectivamente. As operações da BRF Latam 
representam cerca de 6,6% do faturamento total dos negócios da 
empresa, com receita equivalente a R$ 2,132 milhões em 2015.
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MERCADO, EMPRESAS & CIA

ALIBRA É PIONEIRA NA FABRICAÇÃO DE ÓLEO EM 
PÓ NO BRASIL

A Alibra, fornecedora de produtos lácteos em pó e de so-
luções em ingredientes para alimentos e  bebidas, é a primeira 
empresa brasileira a utilizar a tecnologia de produção via spray 
drier para produzir óleos vegetais em pó. Provenientes das mais 
variadas fontes de óleos vegetais, como soja, canola, girassol, 
linhaça e coco, o óleo em pó atende a uma crescente demanda 
do mercado brasileiro. Segundo a empresa, o diferencial dos 
óleos em pó da Alibra está nos teores de concentração de óleo 
na composição, que podem variar. Os produtos Alibra possuem 
acima de 70% de concentração de 
óleo em sua composição, mas de 
acordo com a necessidade de cada 
cliente, a empresa pode desenvol-
ver com teores mais baixos ou, até 
mesmo, a partir de outras fontes. 
Outras vantagens dos óleos em pó 
são a facilidade de armazenamento, 
manuseio, transporte, praticidade no 
processo de aplicação e alto valor 

nutritivo e energético. Por se tratar de um produto em pó, a 
Alibra consegue aumentar para 12 meses o shelf life, ou seja, a 
vida útil do alimento, tempo que ele permanece fresco, saudável e 
adequado para o consumo. Os óleos em pó são produtos novos 
no amplo portfólio da Alibra, que engloba mais de 600 itens e 
tem grande potencial de crescimento. Atualmente, eles já são 
comercializados para indústria de nutrição enteral - alternativa 
para ingestão de alimentos na forma líquida ou em pó quando 
a alimentação pela boca é insufi ciente ou impossível de ser 

realizada. A Alibra atende também as 
indústrias de nutrição animal, de su-
plementos para atletas e de produtos 
naturais ou com algum apelo de sau-
dabilidade.  Os óleos em pó podem 
ser utilizados em aplicações diversas 
e tem sido uma ótima opção para 
indústrias que buscam ingredientes 
que sejam fontes de ômega 3, ômega 
6 e/ou ômega 9. 

Soluções tecnológicas que abrangem 
todas as categorias de aditivos e 

ingredientes para as

indústrias de 
Cárneos

Conte com nossa expertise e obtenha 
vantagens competitivas no mercado.

Via das Paineiras, 3.864
Bairro Pinhal - Cabreúva - SP - CEP:13315-000 
tel: 11.4529.8622 | email: foods-br@ashland.com Ingredientes para Alimentos

NOSSA LINHA DE PRODUTOS:

Antioxidantes • Condimentos • Conservantes 
Corantes • Culturas Starters • Estabilizantes 
Realçadores de Sabor • Sistemas Funcionais 

Completos • Texturizante
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GIVAUDAN CRIA COLEÇÃO GLOBAL DE AROMAS

AURORA ALIMENTOS CRESCE NO MERCADO MUNDIAL 
DE CARNES

A Cooperativa Central Aurora Alimentos, terceiro maior grupo 
agroindustrial do país, obteve nas exportações de carnes 24% de sua 
receita operacional bruta, em 2015. No ano passado, a receita total 
fechou em R$ 7,7 bilhões, dos quais R$ 1,85 bilhão foram vendas 
externas. O crescimento no comércio mundial foi da ordem de 35%. 
O negócio aves respondeu por 66% do total, com um montante 
de R$ 1,24 bilhão; e o negócio suíno participou com 33% do total, 
com faturamento de R$ 612 milhões. Em volumes, foram 
embarcadas 290.402 toneladas (18,4% de 
crescimento) e, desse total, o negó-
cio aves respondeu por 74% e o 
negócio suíno por 26%. Os volumes 
cresceram em face da entrada 
nas exportações do frigorífi co de 

Mandaguari, em maio de 2015, e na otimização da produção den-
tro das unidades da Aurora. O volume de carne suína da Aurora 
exportado em 2015 cresceu 33% em relação a 2014, pautado na 
venda de pernil, paleta, lombo, carré, barriga, cartilagem e costela. 
Os principais mercados alcançados foram Hong Kong, Rússia, Angola, 
Américas, Cingapura, Eurásia, China e Estados Unidos. As vendas 
externas de carne de frango cresceram 15% em relação ao ano 

anterior. Os principais produtos exportados foram perna inteira 
desossada, meio peito, asa, pés, coxa, 
moela, pele e cartilagem. Os princi-
pais mercados compradores foram 
Japão, China, Hong Kong, África do 
Sul, Rússia, Chile, Europa, Cingapura 
e Oriente Médio. 

A Givaudan, multinacional suíça que 
atua na fabricação de aromas e fragrâncias, 
celebra o 10° aniversário do programa 
TasteTrek® Citrus com o lançamento de 
uma Coleção Global de Aromas, desenvol-
vida a partir de uma década de pesquisas de 
campo sobre frutas cítricas, em plantações 
ao redor de todo o mundo. O TasteTrek® 
Citrus aproxima clientes e aromistas para 
experimentarem os aromas cítricos em sua forma e frescor mais 
plenos, direto do pé. Assim, a nova Coleção Global de Aromas 
da Givaudan engloba a diversidade e a importância cultural dos 
citros, apresentando variedades raras e exóticas, incluindo as 
favoritas locais e as frutas de maior sucesso comercial do mundo. 
Dez anos de TasteTrek® Citrus têm desempenhado um papel 
fundamental no atendimento da Givaudan às necessidades dos 
clientes, oferecendo sabores cítricos únicos com estabilidade 
e sustentabilidade. Os sabores cítricos desenvolvidos refl etem 
as preferências regionais de sabor, ao mesmo tempo em que 
podem surpreender com características inesperadas. Entre as 
edições anuais do Taste Trek® Citrus, várias foram conduzidas 
no Centro de Citricultura Sylvio Moreira, que pertence ao Ins-
tituto Agronômico de Campinas - IAC. A instituição tem mais 
de mil variedades diferentes de citros do Brasil e de todo o 
mundo. Fundada em 1928 e sediada em Cordeirópolis, SP, pos-
sui a maior e mais diversifi cada coleção de cítricos da América 
do Sul. O Centro de Citricultura Sylvio Moreira recebeu oito 
edições dos TasteTrek® com mais de 200 variedades de laranjas, 
limões e tangerinas analisadas e avaliadas por participantes de 
todo o continente. Segundo a Givaudan, o programa TasteTrek® 

permite que a empresa explore a diversidade dos citros junto 

aos consumidores e, com isso, todos se 
beneficiam da experiência conjunta. O 
primeiro TasteTrek® Citrus foi realizado nas 
plantações da Universidade da Califórnia 
Riverside (UCR), nos EUA, em 2006. Além 
do Brasil, aconteceram na Argentina, Itália, 
China, Japão e Índia. Para celebrar estas 
conquistas, a Coleção Global de Aromas, 
reúne pela primeira vez sob o mesmo guar-

da-chuvas de sabores, aromas notáveis desenvolvidos durante 
todas as edições anteriores, incluindo o Oroblanco Grapefruit 
(USA); Variegated Pink Fleshed Eureka Lemon (USA); Dehli Lime 
(Índia); Konkan Seedless Lemon (Índia); Kumquat Meiwa (China); 
Sanguinelli Blood Orange (Spain); Ponkan Mandarin (China); e 
Perão Sweet Orange (Brasil). 

O conhecimento abrangente da Givaudan sobre os sabores 
de cada região do mundo, considerando sua extensa área de 
atuação, permite parcerias estreitas com os clientes, onde quer 
que estejam. Com uma abordagem personalizada para cada 
criação de produto, a Divisão de Aromas da Givaudan é uma 
curadoria de conhecimento, inovação e criatividade, pronta 
para surpreender os clientes e consumidores com novas ideias 
e soluções originais. A Givaudan cria aromas e experiências de 
sabor que despertam emoções em todos os segmentos-chave, 
incluindo bebidas, doces, salgados e snaks.
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FRIBOI REESTRUTURA MARCA E AMPLIA 
PORTFÓLIO DE PRODUTOS

Acompanhar de perto os variados comportamentos e oferecer 
produtos que atendam aos anseios e desejos dos consumidores são 
trabalhos contínuos da Friboi que, agora, anuncia a reestruturação 
da sua marca e o aumento do portfólio com novas bandeiras, que 
passam a atender também aos consumidores que buscam carnes 
diferenciadas, além do setor de food service. Agora, a Friboi agrega 
valor aos tradicionais cortes de confi ança da marca própria, que 
passam a caminhar lado a lado com os títulos Reserva Friboi, para 
quem busca uma carne selecionada e com cortes diferenciados; 
Maturatta Friboi, indicada exclusivamente para churrasco; Do Chef 
Friboi, carne destinada ao mercado de food service, e Angus Friboi, 
cortes certifi cados pela Associação Angus, que garante uma maciez 
única. Com essas mudanças, a Friboi pretende não só estreitar o 
relacionamento com novos consumidores como também fi delizar 
ainda mais os que já eram fãs da marca, facilitando a escolha e 
aumentando as chances de compras com uma grande gama de 
produtos de variedade e diferentes faixas de preços. Além disso, a 
marca consegue capturar maior valor, em um cenário de retração 
do consumo em que não há previsão de expansão por volume 
de vendas e aumento de demanda. Segundo a Friboi, para fazer 
todas essas mudanças, era necessário conceituar muito bem as 

marcas e suas respectivas embalagens, com o 
objetivo de criar uma maior sinergia entre elas 
e uma maior diferenciação de cada uma e dos 
seus concorrentes. Com essa nova divisão de 
marcas e produtos, a Friboi cria espaço para 
a comercialização de toda a oferta de cortes 
e consegue aproveitar todos os tipos de boi 
existentes no mercado nacional, cada um com 
as suas diferentes características e que produ-
zem diferentes matérias-primas. O projeto de 
reestruturação foi feito ao longo dos últimos 18 
meses e culminou em uma nova identidade para 
o logo Friboi e as demais marcas que passam a 
compor o portfólio, contemplando plataformas 
de comunicação e elementos visuais e verbais 
alinhados aos conceitos e diretrizes estratégi-
cas. As novas marcas ganharam um redesenho 
que expressam seu propósito, agregam valor 
ao produto e estão alinhadas às demandas e 
tendências de comportamento e consumo dos 
consumidores atuais e futuros. 
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RECEITA DA 3CORAÇÕES DEVE AUMENTAR 
LENTAMENTE

naquele país, mas a partir do fi m deste ano a empresa começará a 
produzir na fábrica que constrói em Montes Claros, MG. A unidade, 
que demandou investimento de R$ 45 milhões, terá capacidade de 
produção de 10 milhões de cápsulas mensais, em uma primeira fase, 
e deve começar a operar no fi m do ano. A fábrica de cápsulas em 
Montes Claros deve dar à 3corações mais competitividade para 
crescer em um mercado relativamente novo. Mas a empresa também 
está de olho em mercados mais tradicionais, como o de café solúvel, 
por isso adquiriu as três marcas - Iguaçu, Cruzeiro e Amigo - da Cia 
Iguaçu, que é controlada pela japonesa Marubeni. Com a aquisição, 
a 3corações deverá ter uma participação de quase 30% do mercado 
de café solúvel no Brasil, tornando-se vice-líder, atrás da Nestlé, que 
tem o Nescafé. Além da aquisição das marcas, a 3corações também 
fez um acordo de longo prazo com a Cia Iguaçu para o fornecimento 
do café solúvel que será comercializado com as três marcas. Agora, 
a 3corações vai atuar no mercado doméstico com três marcas de 
café solúvel: Santa Clara, 3corações e a Cia Iguaçu. Já as marcas 

Amigo e Cruzeiro serão 
comercializadas em países 
da América Latina, como a a 
Cia Iguaçu vinha fazendo até 
agora. O Grupo 3corações 
é resultado da joint venture, 
feita em 2005, entre a São 
Miguel Holding, da família 
Lima, e a israelense Strauss, 
que detinha a marca Três 
Corações desde o ano 2000. 
A 3corações também é dona 
das marcas Itamaraty e Kimi-
mo, entre outras.

Após um crescimento de pouco mais de 8% em seu faturamento 
bruto em 2015, o ritmo de avanço do Grupo 3corações deve ter 
uma pequena desaceleração este ano. A empresa, que acaba de 
anunciar a aquisição de marcas de café e derivados da Cia Iguaçu de 
Café Solúvel, espera uma receita de R$ 3,2 bilhões, 7% acima dos 
R$ 2,988 bilhões de 2015. Além de café torrado e moído, solúvel e 
em cápsulas, a 3corações produz refrescos, achocolatados, derivados 
de milho e temperos. No ano que passou, parte do crescimento da 
3corações veio da expansão nas vendas de café torrado e moído, 
que aumentaram 4,5% a 5% em volume no ano passado. A empresa 
também ampliou a comercialização de cápsulas de café e de máqui-
nas da chamada solução TRES para as cápsulas. Só a receita com os 
equipamentos somou R$ 150 milhões. O cenário esperado para este 
ano é semelhante. De acordo com a 3corações, o crescimento na 
receita em 2016 deve vir do café torrado e moído, embora cápsulas e 
máquinas também devam contribuir. Embora o segmento de cápsula 
tenha esfriado um pouco no país, a empresa acredita que as vendas 
do produto vão continuar 
a avançar e espera vender 
acima de 200 mil máquinas 
este ano. Hoje, são 400 mil 
máquinas em operação. Para 
as cápsulas, a previsão é 
alcançar vendas de 6 milhões 
por mês. Em 2015, foram, em 
média, 5 milhões a 6 milhões 
de cápsulas mensais. Hoje, as 
cápsulas comercializadas pela 
3corações são importadas 
da Itália, blends com cafés 
brasileiros são encapsulados 
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RECEITA DA 3CORAÇÕES DEVE AUMENTAR 
LENTAMENTE
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SETOR DE BISCOITOS E MASSAS CRESCEU EM 2015
Em 2015, as categorias representadas pela Associação 

Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e 
Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI) registraram juntas 
crescimento de 5,4% no faturamento em relação a 2014, 
atingindo R$ 35,4 bilhões. Esta alta foi impulsionada princi-
palmente pelos biscoitos (7,1%), com faturamentos de R$ 21 
bilhões, seguidos pelos pães e bolos (3,4%), com R$ 6 bilhões, 
e massas alimentícias (2,8%), com R$ 8,3 bilhões. Em volume, 
o setor se manteve estável, com cerca de 3,5 milhões de to-
neladas comercializadas. O consumo per capita também fi cou 
praticamente inalterado, na casa dos 17 kg/ano. A indústria de 
biscoitos movimentou R$ 21 bilhões em 2015, registrando 
crescimento de 7,1% frente ao faturamento de 2014. Assim 
como o setor num todo, esta categoria mostrou estabilidade 
em relação ao volume, mantendo-se em 1,7 milhão de tone-
ladas, e ao consumo per capita, com 8,5 kg/ano. Os tipos mais 
consumidos pelos brasileiros em 2015 foram os recheados 
(454,262 mil toneladas), seguidos pelos biscoitos de água e 
sal/cream cracker (361,426 mil toneladas) e os secos/doces 
especiais (273,780 mil toneladas). O setor de massas alimen-

tícias registrou aumento de 2,8% no faturamento de 2015 
com relação a 2014, atingindo R$ 8,2 bilhões. O crescimento 
foi impulsionado principalmente pelas categorias de massas 
secas (3,8%) e instantâneas (2,2%), com faturamentos de 
R$ 5 bilhões e R$ 2,6 bilhões, respectivamente. O mercado de 
massas frescas faturou R$ 650 milhões. Em volume e consumo 
per capita, o setor se manteve estável, com 1,26 milhões de 
toneladas vendidas no ano e 6,17 kg/ano. O segmento de pães 
e bolos industrializados registrou em 2015 faturamento de 
R$ 6 bilhões, número 3,4% superior ao verifi cado em 2014. A 
indústria de pães industrializados passou de R$ 4,95 bilhões 
em 2014 para R$ 5,18 bilhões de faturamento em 2015. A 
categoria apresentou um crescimento de 4,8% frente ao ano 
anterior. O volume de vendas atingiu 463,3 mil toneladas e o 
consumo per capita foi 2,27 kg/ano. O mercado de bolos indus-
trializados passou de R$ 888 milhões de faturamento em 2014 
para R$ 851 milhões em 2015. O volume total atingiu 37,3 
mil toneladas e o consumo per capita fi cou em 0,18 kg/ano. 
Os números da ABIMAPI foram divulgados pela Associação, 
em parceria com a consultoria Nielsen. 
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BIOSPRINGER REFORÇA 
SEU TIME NA AMÉRICA 

DO SUL
A Biospringer, fabricante global de ingredientes de le-

vedura, anuncia duas contratações para reforçar o seu time 
Comercial e Técnico na América do Sul. Sérgio Gonçalves, 
graduado em Química e pós graduado em Marketing, com 
uma carreira profi ssional desenvolvida em empresas de 
ponta do segmento de aromas e ingredientes alimentícios, 
é o novo diretor de Vendas para América do Sul. E, Bibiane 
Capelosi, Engenheira de Alimentos com larga experiência 
no desenvolvimento de produtos alimentícios, assume a 
Coordenação de Aplicações do Centro Culinário, inaugu-
rado em março de 2016 e instalado no moderno Centro 
de Inovação do novo escritório corporativo da Lesaffre 
em Campinas, SP. Com estas contratações, a Biospringer 
espera fortalecer ainda mais a sua presença no mercado 
sul-americano e oferecer apoio técnico aos clientes em seus 
desenvolvimentos. A Biospringer oferece ao mercado uma 
linha completa de extratos de levedura, aromas de reação  
e condimentos à base de extrato de levedura que são ideais 
para aplicação em sopas, caldos, molhos, temperos, snacks, 
carnes processadas, entre outras.

VIGOR ALIMENTOS 
REGISTRA RESULTADOS 
HISTÓRICOS EM 2015

A Vigor registrou em 2015 resultados históricos em suas ope-
rações, projetando por mais um ano o protagonismo da empresa 
no mercado de lácteos no Brasil. A receita bruta consolidada no 
ano alcançou a marca de R$ 6 bilhões. Na Controladora, a receita 
apresentou um crescimento expressivo de 52%, na comparação com 
2014. A Vigor registrou níveis históricos de rentabilidade e geração 
de caixa, mesmo considerando altos investimentos em CAPEX, em 
razão da construção da fábrica de Barra do Piraí, RJ, uma das mais 
modernas plantas de lácteos da América Latina. A rentabilidade da 
Vigor em 2015 avançou em relação a 2014, com aumento do EBITDA 
consolidado em 28,6%, totalizando R$456,4 milhões, e crescimento 
do lucro líquido consolidado em 102,3% para R$242,8 milhões em 
2015, com margem líquida de 4,7%. Segundo a Vigor, a performance da 
empresa é resultado da expansão da presença regional, de inovações 
relevantes, da qualidade e melhoria no nível de serviço em toda a 
cadeia de valor. Em 2015, a Vigor estruturou seu negócio de queijos, 
modernizando cinco unidades de produção e reformulando todo o 
portfólio da linha, se destacando no posicionamento competitivo 
em queijos especiais no Brasil. 
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DUAS RODAS LANÇA 
COLEÇÃO DE AROMAS DE 

PIMENTA 

A cada ano, o ideal de sabor dos consumidores se sofi stica e se torna 
uma busca por experiências mais exclusivas e marcantes. Inspirada por esse 
movimento, a multinacional Duas Rodas, líder nacional na fabricação de aromas 
e produtos para a indústria de alimentos e de bebidas, desenvolveu a linha 
Pepper Collection, uma coleção de aromas de pimenta que oferece à indústria 
alimentícia as principais características dessas famosas especiarias apreciadas 
em todo o mundo. Valorizando os compostos aromáticos de cada perfi l, a 
nova coleção de pimentas apresenta aromas autênticos desenvolvidos a partir 
das mais famosas variedades destes frutos e seus molhos, indo muito além 
da picância, característica mais reconhecida deste universo. Segundo a Duas 
Rodas, o uso de aromas de pimentas permite não só a garantia dos melhores 
sabores de pimentas de cada fruto, mas também a padronização e certeza de 
fornecimento desse sabor durante o ano todo, sem falta de matéria-prima. 
No processo de concepção dos aromas também foram estabelecidos padrões 
de inspiração a partir de variados frutos de pimentas em condições perfeitas, 
além de conservas e molhos desta natureza reconhecidos mundialmente. Os 
perfi s dos aromas que compõem a Pepper Collection estão divididos em três 
categorias: Aromáticas,  que inclui a Pimenta Rosa, a Pimenta Jamaica e Dedo 
de Moça; Picantes, abrangendo Chiplote, Jalapeño, Malagueta e Habanero; e 
Molhos,  inspiração em molhos e conservas famosos, como Sriracha, Pimenta 
Verde e Pimenta Vermelha. Os novos aromas de pimenta lançados pela Duas 
Rodas são altamente recomendados para aplicações em snacks (de batata e 
trigo), molhos (branco, de tomate e pimenta), além de temperos (para macarrão 
instantâneo, por exemplo).

Presente em mais de 30 países, a Duas Rodas atua há 90 anos na fabricação 
de ingredientes para as indústrias de alimentos e de bebidas no Brasil e no 
mundo. Com mais de 10 mil clientes, a empresa possui um portfólio com cerca 
de três mil itens divididos em dois grandes mercados: o de Sabores, com aromas, 
extratos naturais, desidratados, condimentos e aditivos, soluções integradas e 
ingredientes para a área de nutrição animal, com a marca Statera; e o de Food 
Service, com produtos de sorvetes, chocolates, confeitaria e panifi cação, com 
as marcas Selecta e Mix. Líder brasileira na fabricação de aromas e produtos 
para a indústria de alimentos e de bebidas, a Duas Rodas foi fundada por imi-
grantes alemães em Santa Catarina, onde funciona ainda hoje sua sede principal. 
A companhia conta atualmente com outras duas fábricas no Brasil (Sergipe 
e Manaus), quatro na América Latina (Argentina, Chile, Colômbia e México), 
além de sete centros de pesquisa e desenvolvimento e um Innovation Center. 
Em constante expansão, a multinacional brasileira adquiriu, recentemente, a 
Mix Indústria de Produtos Alimentícios, que atua com linhas de confeitaria e 
chocolateria, em São Bernardo do Campo, SP.

COM MENOS 
SÓDIO,

O CONSUMIDOR 
FICA MAIS 
SAUDÁVEL
E OS SEUS 

NEGÓCIOS 
TAMBÉM

O NOVO SAL DA INDÚSTRIA

UM PRODUTO

nutrionix.com.br

O redutor de Sódio dos alimentos 

processados industrialmente. 

A novidade que veio para 

substituir o sal, mantendo o sabor. 

Tecnologia francesa, agora no 

Brasil, com formulação específi ca 

para cada matriz alimentar:

Ksalt® possibilita redução 

de Sódio em até 80% nas diversas 

categorias de alimentos.

• bolos

• caldos e 
temperos

• carnes e 
embutidos

• molhos

• panifi cação 
e biscoitos

• queijos

• snacks

• sopas e refeições 
prontas

02906_Nutrionix_KSalt_Anuncio_7X28cm_14_08.indd   1 14/08/2015   16:35:06
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BRF INVESTE PARA 
AMPLIAR OPERAÇÕES 

EM PERNAMBUCO
A BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, 

assinou protocolo de intenções para ampliar e modernizar seu 
complexo produtivo e de distribuição localizado em Vitória 
de Santo Antão, Pernambuco. O investimento, avaliado em 
R$ 70 milhões, vai ampliar a capacidade produtiva e comercial 
da empresa, bem como gerar novas vagas de emprego. O ato 
também contempla a melhoria dos acessos viários ao com-
plexo, garantindo maior segurança aos veículos e pedestres que 
transitam no local. Segundo a BRF, mesmo diante de um cenário 
econômico desafi ador, a empresa identifi cou uma relevante 
oportunidade para expandir suas operações em Pernambuco, 
dado a crescente demanda de consumo na região Nordeste. 

A BRF, detentora das marcas Sadia, Perdigão e Qualy, é 
uma das maiores empresas de alimentos do mundo. A empresa 
possui mais de 105 mil funcionários, 35 unidades industriais 
no Brasil, 13 fábricas no exterior (seis na Argentina, uma no 
Reino Unido, uma na Holanda, quatro na Tailândia e uma no 
Emirados Árabes) e 40 centros de distribuição. Atualmente, a 
empresa exporta para mais de 120 países.

VOGLER E AAK FECHAM 
PARCERIA PARA 

DISTRIBUIÇÃO DE ÓLEOS 
E GORDURAS VEGETAIS
A Vogler anunciou sua nova parceria com a AAK para distri-

buição de óleos e gorduras vegetais para a indústria alimentícia. 
A Vogler, com mais de 26 anos de experiência e reconhecida por 
sua excelência na distribuição e qualidade dos serviços prestados, 
será um importante parceiro  nesta nova fase da AAK no Brasil, 
com a inauguração da sua fábrica em Jundiaí, SP. Juntas, as duas 
empresas oferecerão soluções para a indústria de alimentos 
com transparência, qualidade e agilidade, valores praticados por 
ambas as empresas.

Flavors Systems

Vocação para Desafios!

Soluções inovadoras para

grandes performances

www.vogler.com.br
55 11 4393 4400

VoglerIngredients01

/vogler.ingredients

vendas@vogler.com.br

Fonte de Sabores, Ingredientes e
Tecnologia para a sua Empresa!
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K

anuncio_aditivos_210x140_mar16.pdf   2   28/03/2016   17:30:38
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GRUPO SOLVAY DIVULGA RESULTADOS DE 2015
O Grupo Solvay divulgou os seus resultados em 2015. O 

Grupo alcançou um faturamento de € 10,6 bilhões em 2015, 
registrando um crescimento de 4% em relação ao ano anterior. O 
Rebitda (lucro recorrente antes de juros, impostos, depreciação 
e amortização) somou € 1,955 bilhão, com uma elevação de 9,6% 
sobre 2014. O lucro líquido ajustado foi de € 477 milhões, contra 
um lucro ajustado de € 156 milhões que foi registrado em 2014. 
Em 2015, o Grupo obteve uma geração de caixa de € 387 milhões. 
Os resultados não incluem os dados fi nanceiros da Cytec, cuja 
transação de compra pelo Grupo Solvay foi fechada em dezem-
bro de 2015. Segundo o Grupo Solvay, a empresa obteve um 
excelente crescimento dos resultados, embora a sazonalidade 
habitual no quarto trimestre tenha sido mais intensifi cada em 
2015, por conta principalmente dos ajustes enfrentados pelo 
setor de petróleo e gás. Em 2016, a Solvay prosseguirá com sua 
estratégia de transformação organizacional, através da atualiza-
ção de seu portfólio e de reforço dos programas de excelência 
operacional, incluindo a inovação. A integração da Cytec está 
sendo executada antes do previsto e uma prioridade é garantir o 
sucesso total desse projeto. Em paralelo, a Solvay vai intensifi car 
seu foco na obtenção de cash fl ow sustentável. No Brasil, onde 

também atua com a marca Rhodia, o Grupo Solvay obteve um 
faturamento em 2015 da ordem de R$ 3 bilhões, com evolução 
positiva, apesar do fraco desempenho enfrentado pela indústria 
nacional. Os investimentos do Grupo Solvay no país mantiveram 
seu patamar histórico, alcançando R$ 185 milhões, que foram 
empregados em aumento da capacidade de produção, melhoria 
de processos produtivos, além de implantação de tecnologias e 
desenvolvimento de novos produtos. O Grupo, que atua na região 
da América Latina em diversas atividades do setor químico, com 
11 unidades industriais (incluindo joint ventures e associações), 
registrou exportações de US$ 197 milhões, a partir de suas 
unidades brasileiras.
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NESTLÉ INVESTE PARA APRIMORAR PRODUÇÃO DE CAFÉ 
Maior compradora de café verde do mundo, a 

Nestlé está investindo para a renovação das lavou-
ras de café da região de Alto Alegre dos Parecis, 
em Rondônia. Com um aporte feito à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, a Nestlé quer promover a melhoria 
da produção local de café conilon, auxiliando no 
desenvolvimento da cadeia. Por meio de um inves-
timento de cerca de R$ 30 mil, a capacidade do 
viveiro municipal será ampliada, passando de 300 
mil para 500 mil mudas de café conilon. A ideia 
é que, com este fi nanciamento, a Nestlé possa 
desenvolver novos fornecedores de café conilon 
para sua fábrica em Araras, SP, a maior e mais moderna do mundo 
voltada à produção de café solúvel Nescafé®. A unidade no interior 
paulista é responsável pela produção de toda a linha de produtos da 
marca, que é a mais valiosa da Nestlé no mundo.

A Nestlé atua há mais de 60 anos na produção de café solúvel 
no Brasil e desenvolve um extenso trabalho de suporte técnico para 
o desenvolvimento da cadeia produtiva de café arábica e conilon. 

Desde 2011, com o programa Nescafé Plan, fo-
menta o desenvolvimento de produtores locais 
para a adoção de um padrão de produção que 
atenda a especifi cações de sustentabilidade, de 
acordo com o Código Comum da Comunidade 
Cafeeira. Recentemente, a Nestlé inaugurou no 
Brasil a primeira unidade fora da Europa com a 
exclusiva tecnologia para a fabricação de cápsulas 
Nescafé® Dolce Gusto®. Em um investimento de 
R$ 220 milhões, a fábrica instalada em Montes 
Claros, MG, iniciou suas operações utilizando 
café de origem 100% brasileira, além de outras 
matérias-primas nacionais, como leite, cacau e 

açúcar. Outra iniciativa de valorização à matéria-prima nacional é 
o Concurso Colheita Premiada, lançado em 2015, para valorizar o 
café brasileiro e eleger o melhor entre todas as regiões do Brasil. 
O grande vencedor, do município de Coromandel, MG, terá seu 
café utilizado em uma edição especial de cápsulas Nescafé® Dolce 
Gusto®, 100% brasileira, que será comercializada no Brasil e outros 
países onde a marca está presente. 

TETRA PAK LANÇA 
HOMOGENEIZADOR DE 
GRANDE CAPACIDADE 

A Tetra Pak anunciou a entrada em funcionamento do homoge-
neizador com a maior capacidade do mundo para processamento de 
alimentos líquidos. O Tetra Pak® Homogeneizador 500 pode processar 
até 63.600 litros por hora, mantendo a qualidade do produto com 
custo operacional reduzido. O equipamento incorpora um dispositivo 
de homogeneização pioneiro - o Tetra Pak HD EnergyIQ - que utiliza 
seis câmaras em lugar de uma, o que lhe permite operar com uma 
pressão cerca de 20% inferior, comparativamente com equipamentos 
standard, garantindo um produto fi nal com a mesma qualidade. O 
resultado é uma signifi cativa redução no consumo energético e uma 
considerável redução de custos, além de que o funcionamento com 
uma pressão mais baixa se traduz também num menor desgaste do 
equipamento. Com um desig n que permite fácil acesso, o Tetra Pak® 
Homogeneizador 500 oferece aos clientes o maior rendimento do 
mercado e, tal como todos os homogeneizadores assépticos da Tetra 
Pak, também utiliza menos de 80% de água de refrigeração e menos 
de 70% de vapor, em comparação com equipamentos alternativos.  
Segundo a Tetra Pak, o lançamento do homogeneizador com a maior 
capacidade do mundo signifi ca que os clientes Tetra Pak podem obter 
signifi cativas economias de escala, produzindo mais com um menor 
custo por litro, o que é fundamental para os produtores de laticínios 

e bebidas que pretendem responder 
ao aumento da procura. O novo 
homogeneizador foi lançado 
em parceria com a empresa 
alimentícia chinesa YinLu. 

LABORATÓRIO É OPÇÃO 
PARA INDÚSTRIAS 

DE ALIMENTOS 
DESENVOLVEREM NOVOS 

PRODUTOS
As indústrias de alimentos de Dourados e região contam com 

um importante suporte no momento em que decidem desenvolver 
ideias de novos produtos e testá-los. Trata-se do Laboratório Aberto 
Senai de Inovação e Criatividade, que funciona nas dependências do 
IST Alimentos e Bebidas (Instituto Senai de Tecnologia em Alimen-
tos e Bebidas), em Dourados, MS. O Laboratório Aberto do Senai 
de Mato Grosso do Sul é o primeiro e único que atua no apoio 
a competitividade das indústrias de alimentos e bebidas, desde o 
refi namento do conceito da ideia, o desenvolvimento e testes de 
produtos e processos, assim como o apoio na criação do modelo 
comercial, utilizando o modelo de co-criação entre especialistas do 
Senai e empreendedores. De acordo com o Senai, o laboratório 
é um ambiente que proporciona aos estudantes, universitários, 
startups, incubadoras tecnológicas, empresas juniores, micro e 
pequenos empreendedores, pequenas, médias e grandes empresas 
e empreendedores a possibilidade de desenvolver ou aperfeiçoar 
suas ideias, processos, produtos e negócios. O Senai Nacional, MCTI 
(Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ) e Sebrae constituíram 
o programa Sibratecshop para fortalecer o movimento do empreen-
dedorismo inovador no Brasil, com a proposta de um ambiente em 
que os empreendedores e indústrias de alimentos e bebidas possam 
desenvolver novos produtos, com apoio de uma equipe especializada.
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COAMO VAI INVESTIR MAIS DE R$ 1 BILHÃO NOS 
PRÓXIMOS QUATRO ANOS

Para ampliar a infraestrutura, agilizar o recebimento da 
produção dos associados e incrementar a verticalização das ati-
vidades com o objetivo de agregar valor a produção recebida, a 
Coamo Agroindustrial Cooperativa, com sede em Campo Mourão 
(Centro-Oeste do Paraná), realizará investimentos de mais de R$ 1 
bilhão nos próximos quatro anos. Entre as obras autorizadas para 
os próximos anos estão a construção de uma unidade industrial de 
processamento de soja com capacidade para 3.000 toneladas/dia e 
de uma refi naria de óleo de soja com capacidade para 720 tone-
ladas/dia, no município de Dourados. Após estudos de viabilidade 
econômica, que prevê os incentivos fi scais oferecidos pelo Gover-
no do Mato Grosso do Sul, a diretoria optou pelos investimentos 
em Dourados, tendo em vista o seu posicionamento estratégico 
em relação a localização dos entrepostos da Coamo no Estado. 
Segundo a Coamo, o volume de soja recebido pela Coamo no 
Mato Grosso do Sul comporta perfeitamente a instalação de uma 
processadora desse produto no Estado, justifi cando plenamente a 
redução de custo com o transporte do produto já industrializado 
ao invés de transportá-lo in natura para sua industrialização em 
Campo Mourão ou Paranaguá.  Os associados aprovaram também 
a execução de melhorias de processos nas indústrias de Campo 

Mourão e Paranaguá, o aumento da capacidade de recebimento e 
armazenagem na indústria de óleo de Paranaguá com interligação 
junto ao corredor de exportação. Com relação a abertura de 
novos entrepostos na sua área de ação, a diretoria propôs, com 
aprovação pelos associados, a criação de três novas unidades da 
cooperativa, nas localidades de Ivailândia, no município de En-
genheiro Beltrão, PR, e nos municípios de Sidrolândia e Itaporã, 
ambos em Mato Grosso do Sul. Para melhorar suas operações, 
a Coamo realizará modernizações, adequações e ampliações da 
capacidade de recebimento, transporte, benefi ciamento e secagem 
de produtos, distribuição de insumos e escritórios administrati-
vos em 25 entrepostos nos três Estados da sua área de ação. O 
objetivo da Coamo é prestar serviços de qualidade e garantir o 
desenvolvimento técnico, educacional e social aos associados. Para 
isso, investe constantemente na ampliação de sua estrutura para 
agilizar o recebimento da produção dos associados, acompanhando 
a evolução das suas atividades agropecuárias que vêm acontecen-
do sob todos os aspectos. Segundo a Coamo, os investimentos 
aprovados serão realizados no prazo de quatro anos, de acordo 
com a capacidade operacional de execução das obras e adequação 
ao fl uxo de caixa da cooperativa.


