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TETRA PAK LANÇA PRIMEIRA 
GARRAFA CARTONADA 
ASSÉPTICA PARA LEITE

lagem atenderá também uma 
vasta gama de bebidas, in-
cluindo leites aromatizados, 
creme de leite e leites sen-
síveis ao oxigênio, como os 
enriquecidos com ômega 3,  
ferro, zinco e vitamina C. 
A Tetra Evero Aseptic traz 
conveniência e maior confia-
bilidade para os consumido-
res com a primeira abertura 

que possui um recurso de segurança 
em duas etapas. O formato cilíndrico 
ergonômico e as laterais planas resul-
tam na facilidade de manuseio para 
mãos grandes e pequenas. De acordo 
com pesquisas independentes realiza-
das em vários mercados europeus, o 
formato da nova embalagem também 
proporciona o ângulo ideal para servir 
melhor o leite, quando comparada a 

outras garrafas. A nova garrafa cartonada permite a impressão 
em toda a superfície da embalagem, proporcionando maior 
impacto para a marca. Tetra Evero Aseptic é uma garrafa 
cartonada que mantém o leite por até seis meses, sem a 
necessidade de refrigeração ou conservantes.

A Tetra Pak, líder mundial em soluções de processamento 
e embalagem de alimentos, lança a Tetra Evero Aseptic de um 
litro, a primeira garrafa cartonada asséptica para leite. Aten-
dendo às expectativas do mercado, a embalagem combina 
a praticidade de uma garrafa com vantagens ambientais e 
custo da embalagem cartonada. De acordo com a Tetra Pak, 
a Tetra Evero Aseptic é uma embalagem com novo formato 
que proporciona facilidade de uso, alto impacto para a marca 
e ótima relação custo-benefício; é um conceito único que traz 
vantagens aos produtores, varejistas e consumidores. O foco 
da embalagem Tetra Evero Aseptic é inicialmente o mercado de 
leite longa vida, incluindo os enriquecidos com cálcio, proteínas, 
fibras, vitaminas A e D e de alguns minerais. Em breve a emba-

GIVAUDAN AMPLIA 
SEU PROGRAMA 
TASTESOLUTIONS™ 

A Givaudan tem ampliado seu programa 
TasteSolutions™ Health & Wellness aumen-
tando seus investimentos e recursos em 
tecnologias que possam ajudar as empresas 
a reduzir o teor de açúcar em seus pro-
dutos. A empresa continua a expandir seu 
“Programa de Descobrimento” (Discovery) 
com o objetivo de encontrar e desenvolver 
novos ingredientes naturais de fontes botâ-
nicas e/ou biotecnológicas. A Givaudan tam-
bém dispõe de várias moléculas sintéticas 
em projetos de desenvolvimento e conta 
com status GRAS (Generally Recognized as 
Safe) para um novo modificador de dulçor 
que está sendo incorporado ao seu atual 
conjunto de ingredientes, com o objetivo 
de criar soluções inovadoras em redução de açúcar.  Estas 
iniciativas respondem à crescente demanda por alimentos 
mais saudáveis, mas que não tenham seus perfis sensoriais 
comprometidos. O investimento em tecnologia de aromas 
tem permitido à Givaudan desenvolver seu programa Tas-
teSolutions™. A empresa oferece perfis sensorialmente 
equilibrados para produtos de baixa ou zero caloria que 
são natural ou artificialmente adoçados, trabalhando com 

potencializadores de dul-
çor, ao mesmo tempo em 
que mascara as off-notes 
(notas indesejadas) e me-
lhora o perfil sensorial, 
de modo a aumentar a 
aceitação por parte dos 
consumidores. Para os 
consumidores que prefe-
rem ingredientes naturais, 
o desafio de mascarar 
as off-notes do extrato 
de Stevia (Reb-A) pode 
ser trabalhado da mes-
ma forma. Além disso, a  
Givaudan desenvolveu 
uma profunda compre-
ensão sensorial dos ado-
çantes de alta intensidade, 
normalmente utilizados 
para substituir o açúcar.  
Internacionalmente, a em-

presa utiliza painéis com provadores treinados e, compro-
vadamente, sensíveis aos edulcorantes de alta intensidade, 
inclusive Reb-A, sucralose e todos os mais importantes 
edulcorantes que contribuem para o entendimento da 
percepção dos consumidores.

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

Seu
Sabor de seu produto

Futuros DesenvolvimentosOpção Saudável
Rótulo Natural Fácil de formular

Bom para o

www.promitorfiber.com

Lucratividade

our ingredients – your success
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Mercado,
Empresas&Cia.

Especialista mundial em insumos para a indústria alimentícia,  
mais especificamente para o setor cárneo, procura um distribuidor para  

seus produtos, localizado de preferência na Grande São Paulo.

Maiores informações: www.ph-liquid.com e www.ph-liquid.com/CompanyProfile/english.html
Contato com: Mr. W. Van Kerrebroeck, no e-mail info@ph-liquid.com

D i s t r i b u i D o r
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TAKASAGO ADQUIRE FÁBRICA 
DE AROMAS E FRAGRÂNCIAS 
EM SÃO PAULO

A Takasago concluiu a aquisição de um estabelecimento 
de aromas e fragrâncias em Vinhedo, SP. O próximo passo 
será um importante investimento para transformar a nova 
unidade em uma instalação com equipamentos de tecnologia 
de ponta.  A Takasago está realizando uma reforma completa 
das instalações, que inclui equipamentos de última geração 
para pesquisa e desenvolvimento, produção, aplicações e 
recursos sensoriais, colocando a empresa em posição de 

oferecer seus produtos a fabricantes de alimentos e bebidas 
locais e globais no Brasil e na América Latina. Segundo a  
Takasago, além da capacidade de produção de aromas a 
unidade também incluir operações distintas de fragrâncias, 
bem como fábricas e escritórios administrativos. O local 
possui 525 mil m2, sendo 97.000 m2 de solo.  A instalação 
possui capacidade para secagem por aspersão e composição 
de misturas em pó e líquidas.  Produzirá também aromas de 
reação, extrações botânicas e produtos especiais.  Atualmen-
te, a Takasago Aromas possui instalações em Diadema, SP.  
A expansão e a presença da Takasago no Brasil representa 
a consciência das vantagens de investir no Brasil. Como o 
quinto maior país do mundo, o Brasil possui grandes inves-
timentos na indústria de alimentos e bebidas. 

M.CASSAB FECHA PARCERIA 
DE DISTRIBUIÇÃO COM GLG  
LIFE TECH CORPORATION 

A M.Cassab, empresa nacional com 15 unidades de 
negócios e especializada na importação, distribuição, trading 
e produção de insumos para diversos segmentos, anuncia 
o fechamento de contrato, com duração de três anos, 
com a GLG Life Tech Corporation, para comercialização e 
distribuição do extrato de estévia no Brasil e na Argentina. 
Em seus 83 anos de história, a M.Cassab se estabeleceu 
como uma das maiores distribuidoras de especialidades 
químicas para os setores de alimentos e farmacêutico no 
país. Possui centros de distribuição espalhados por todo 
território brasileiro e também na Argentina, e mantém 
relações estratégicas de fornecimento com fabricantes-
-chave da área de alimentos. Segundo o acordo, a M.Cassab 
comercializará a linha completa de produtos da GLG, 
incluindo as linhas BlendSure™, Rebpure™ e Rebsweet™ 
no Brasil e na Argentina, bem como terá oportunidade de 
expansão geográfica futura, podendo incluir outros países 
da América do Sul. 

Segundo o diretor da M.Cassab, Victor Cutait, a parceria 
está alinhada com a estratégia da empresa de agregar valor 

ao portfólio da divisão e da empresa. “Temos certeza de que 
esta parceria proporcionará aos mercados brasileiro e argentino 
produtos de baixo valor calórico utilizando um adoçante total-
mente natural, livre de residual amargo. Os produtos da GLG 
provaram estar além das expectativas em termos de dulçor e 
pureza. Nossa equipe técnico-comercial estará focada na apre-
sentação desta linha de produtos para nossos clientes dentro 
dos próximos meses”, conclui. Para o presidente e CEO da 
GLG, Dr. Luke Zhang, Brasil e Argentina representam uma 
oportunidade de mercado significativa para a expansão de 
soluções naturais da GLG. “A combinação de nossos pontos 
fortes no desenvolvimento e na produção de extratos de estévia 
de alta qualidade, com a força da M.Cassab na distribuição e 
atendimento ao cliente cria um potencial significativo para a 
utilização de soluções à base de edulcorante natural de estévia 
nesses mercados. Estamos muito animados com a parceria 
com a M.Cassab, cuja experiência, conhecimento e histórico de 

inovação fornecem a estabilidade 
para uma colaboração em longo 
prazo”, explica.

INDÚSTRIA AMERICANA LANÇA NOVO 
RÓTULO PARA ALIMENTOS 

Empresas fabricantes de alimentos e bebidas dos EUA 
apresentaram uma nova proposta de rótulo que coloca na 
parte da frente da embalagem a quantidade de calorias, gordura 
saturada, sódio e carboidratos totais. Em alguns produtos,  
haverá ainda um ícone que vai destacar nutrientes “bons”, 
como potássio, fibras, vitaminas A, C e D, cálcio, ferro e 
proteína. O modelo foi criado sem resposta aos órgãos re-

guladores dos Estados Unidos, que pediram embalagens com 
informações mais claras e precisas para ajudar a combater a 
obesidade. Segundo a indústria, as novas embalagens estarão 
no mercado ainda neste ano. Críticos disseram que o rótulo 
não diferencia nutrientes bons de ruins e que o anúncio é uma 
tentativa de driblar a regulamentação em andamento na FDA 
(agência reguladora de remédios e alimentos).

BRF NEGOCIA JOINT VENTURE NA CHINA
A Brasil Foods (BRF) iniciou negociações para formar 

uma joint venture com a companhia Dah Chong Hong, sediada 
em Hong Kong. É o primeiro passo de um ambicioso plano 
de expansão na China, que pode culminar com a construção 
de uma fábrica em 2012. O propósito das negociações é o 

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 
três marcas: Forno de Minas, Frescarini, Häagen-Dazs, Nature 
Valley e Pillsbury. Atualmente, o canal de foodservice repre-
senta 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 con-
centrado na marca Forno de Minas, que apresenta volume de 
vendas de 40%, principalmente 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, principalmen-
te 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 restaurantes em todo o Brasil. 
Nature Valley é um produto muito importante para o grupo -  
representa 35% no volume 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. 

estabelecimento de uma joint venture para distribuição no mer-
cado chinês, processamento local, desenvolvimento da marca 
Sadia na China e alcance dos canais de varejo e foodservice. Se 
concretizadas, as operações deverão abranger os mercados 
de Hong Kong, Macau e China continental.

A divisão de Nutrição e Ingredientes da M.Cassab 
tem uma linha completa de ingredientes para o 
mercado de laticínios e diversas soluções com 
vitaminas e minerais que são essenciais para sua 
qualidade de vida
 

Conheça nossos ingredientes para produtos 
lácteos:
• Pré-misturas de Vitaminas e Minerais
• Edulcorantes: Aspartame, Acessulfame-K, 

Ciclamato de sódio, Sacarina Sódica, Sucralose 
e Estévia;

• Conservantes: Ácido Sórbico e Sorbato de 
Potássio;

• Estabilizante: Citrato de Sódio; 

Um novo
conceito para
o seu laticínio

Av. das Nações Unidas, 20.882
São Paulo - SP - Brasil
CEP 04795-00  -  +55 11 2162-7769
nutrihumana@mcassab.com.br

www.mcassab.com.br

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

laticinios 21x14-02.ai   3   11/05/2011   18:04:10

MERCADO



MERCADO

10

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

QUANTIQ É A NOVA DISTRIBUIDORA  
DE PROPIONATO DE CÁLCIO  DA NIACET 

A quantiQ, distribuidora brasileira de produtos quí-
micos e petroquímicos, fechou uma nova e importante 
parceria para a Unidade de Negócios Nutrição Humana 
e Animal. É a distribuição de produtos da 
empresa canadense Niacet. O primeiro 
fruto dessa parceria é a distribuição do 
Niaproof (propionato de cálcio), pro-
duto largamente utilizado na indústria 
de panificação.  Segundo a quantiQ, a 
Niacet é a maior produtora mundial 
(30 mil toneladas/ano) desta matéria- 
prima e detém 90% deste mercado nos 
Estados Unidos. O Niaproof possui três 

grades diferentes: pó, granular e cristal, sendo este último 
o maior destaque da linha que chega ao Brasil, visto que 
não levanta pó na área de produção, gerando menos perda, 

menos necessidade de paradas para limpeza 
e maior bem-estar para os funcionários.

A quantiQ é a maior distribuidora de 
produtos químicos do Brasil e é considera-
da a 18ª maior do mundo pela revista ICIS. 
Empresa diversificada, atua em 52 segmentos 
do mercado industrial, concentrados em 
14 macro mercados com um portfólio de 
mais de 700 produtos, entre commodities e 
especialidades químicas. 

KRAFT FOODS BRASIL INAUGURA FÁBRICA NO NORDESTE
Com investimentos de mais de R$ 100 milhões, a Kraft 

Foods inaugurou sua nova fábrica em Vitória de Santo 
Antão, PE, a primeira no Nordeste do país. A nova plan-
ta produzirá bebidas em pó e chocolates. Esse é o mais 
recente investimento da empresa no Norte-Nordeste 
do Brasil com o objetivo de acelerar ainda mais o cres-
cimento nessas duas importantes regiões brasileiras.  A 
nova fábrica é prova da importância do Brasil como um 
dos 10 mercados-foco dos negócios da multinacional 
americana nos países em desenvolvimento e, mais ainda, 
da força que o consumidor nordestino tem na atual eco-
nomia brasileira. Nos últimos cinco anos, a Kraft Foods 
fortaleceu sua presença regionalmente, expandindo a 
distribuição e construindo uma estrutura local completa 
para estar mais próxima dos clientes e consumidores.  
A unidade de negócios Norte e Nordeste passa a contar, 
com a abertura dessa fábrica, com 1100 colaboradores 
dedicados exclusivamente ao consumidor nordestino. 
Segundo a empresa, o Norte e Nordeste vem crescendo 
rapidamente e a nova fábrica dará mais agilidade para me-
lhor atender as necessidades regionais. A expectativa de 

sucesso da operação do Nordeste é tão grande que, mesmo 
antes de entrar em funcionamento, a nova fábrica da Kraft 
Foods já está em expansão. Com um investimento adicional 
de R$ 50 milhões, a planta também produzirá biscoitos 
até o fim de 2012. O objetivo da Kraft Foods de expandir 
rapidamente a sua presença da região Norte-Nordeste 
está aliado ao compromisso com o meio ambiente. A nova 
fábrica conta com alguns dos recursos mais modernos do 
mundo para a redução dos impactos ambientais.  A nova 
estrutura possui, por exemplo, clarabóias prismáticas para 
utilização de iluminação natural, aquecimento solar da água, 
sofisticada estação de tratamento de efluentes, equipa-
mentos de baixa emissão de carbono e estacionamentos 
“eco-pavimentados”. Esses recursos estão muito alinhados 
com as práticas e valores da Kraft Foods ao redor do 
mundo. No Brasil, a e já possui muitas outras iniciativas 
sustentáveis em suas fábricas, como programas de reapro-
veitamento de água da chuva, redução de uso de gás, água 
e luz, destinação adequada dos resíduos de produção, além 
da preocupação constante do uso racional dos recursos 
naturais e matérias-primas. 

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?

SETOR DE PANIFICAÇÃO CRESCEU 13,7% EM 2010
O setor da panificação está registrando um movimento 

de crescimento sustentável. Em 2010, o índice de evolução 
do setor foi estimado em 13,7%, maior do que o atingido 
em 2009 (12,61%). Com isso, o faturamento das padarias 
somou cerca de R$ 56,3 bilhões. O levantamento destes 
dados foi feito pelo Instituto Tecnológico (ITPC), em parce-
ria com a Associação Brasileira da Indústria da Panificação 
(ABIP). Esse crescimento resultou também num aumento 
do número de postos de trabalho gerados pelo setor, que 

cresceu 3,40% em 2010, em relação ao ano anterior. De 
acordo com a ABIP, o número de empresas que integram 
o setor continua na casa dos 60 mil, enquanto o total de 
clientes cresceu 2,80%, o que representa 42,25 milhões 
de consumidores. A evolução do setor é resultado das 
transformações vividas pela panificação nos últimos anos. 
Segundo a ABIP, a panificação brasileira está passando por 
um processo de modernização de gestão e de serviços, que 
se reverte em facilidades e alternativas para o consumidor. 

ALIMENTOS ZAELI INICIA PLANO DE EXPANSÃO 
A Alimentos Zaeli, uma das maiores indústrias alimen-

tícias do país, anunciou a abertura de três filiais localizadas 
em Barreiras, BA, Imperatriz, MA, e Ananindeua, PA. Com 
os novos investimentos, a empresa pretende dobrar seus 
negócios nas regiões Nordeste e Norte até o final de 2011. 
Atualmente, a empresa conta com mais de 40 mil pontos 
de vendas em todas as regiões do país, atendidos por 31 
centros de distribuição. A diversificação de mix de produtos 
também faz parte da estratégia de crescimento da Zaeli, 
que começou sua história com a produção de arroz, em 
1969. Nos próximos meses, serão lançados novos produtos, 

como novas variedades de azeitonas, arroz e feijão, entre 
outros itens que se unem aos 250 que já são distribuídos 
atualmente, divididos em 21 linhas. 

A Alimentos Zaeli existe há mais de 40 anos e é uma das 
principais empresas da indústria alimentícia do País. Fundada 
no Paraná, possui 21 linhas de produtos e produz 180 milhões 
de quilos de alimentos por ano. A forte atuação em diversos 
estados do Brasil é possível por conta de filiais e centros de 
distribuição existentes em todo o País e pela sua rede de 
mais de 40 mil pontos de vendas, visitados semanalmente por 
vendedores diretos, representantes e distribuidores.

MERCADO
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CAFÉ DO CENTRO ENTRA NO MERCADO DE BAURU E REGIÃO
O Café do Centro, torrefadora de grãos gourmet e espe-

ciais, anunciou sua entrada no mercado de Bauru e região, onde 
possui um novo distribuidor para atender com exclusividade 
no mercado local com o fornecimento de grãos gourmet e 
especiais.  Atuando especialmente no foodservice, a torrefadora 
deseja conquistar o consumidor local com produtos requin-
tados e diferenciados, como os cafés especiais de origem, 
produzidos em seis diferentes regiões brasileiras (Mogiana, 
Paraná, Bahia, Cerrado Mineiro, Espírito Santo e Sul de Minas) 
ideais para apreciadores de café de qualidade superior. 

O Café do Centro é uma das maiores torrefadoras de 
grãos gourmet e especiais do país, que começou os negócios 
em São Paulo em 1916, quando a marca pertencia à família 
Nahum. Em 1995, o Grupo de Agronegócios Branco Peres 
adquiriu a marca e iniciou o processo de expansão e gestão 
do negócio.  Além do café gourmet, a empresa disponibiliza 
todos os grãos de origem arábica, um tipo mais requintado, 
com blends diferenciados, proveniente de seis regiões diferen-
tes do Brasil: Mogiana, Paraná, Bahia, Cerrado Mineiro, Espírito 
Santo e Sul de Minas. 

DSM EXPANDE SUA 
POSIÇÃO NO MERCADO DE 
CAROTENÓIDES NATURAIS 

A DSM, empresa mundial de Ciências da Vida e Ciências 
de Materiais, anunciou que assinou um acordo com a P&R 
Group (Itália) para adquirir a Vitatene SAU, com sede em 
León, na Espanha, uma produtora de carotenóides naturais. 
A aquisição da Vitatene permitirá a DSM reforçar a oferta 
de carotenóides naturais de seu negócio de Nutrição, 
atendendo a contínua demanda dos consumidores por 
produtos naturais.  A transação está sujeita as aprovações 
regulatórias e outras habituais notificações e deverá ser 
concluída até o final de 2011. Fundada em 2004, a Vitatene 
é líder na produção e comercialização de uma gama de 
produtos naturais a partir de carotenóides, obtidos por 
fermentação do fungo Blakeslea trispora. Os produtos 
são comercializados sob a marca Betanat brandnames e  
Lyconat. Os novos produtos complementam o amplo 

portfólio de carotenóides da DSM, altamente funcionais, 
variando de betacaroteno, luteína e zeaxantina. 

Carotenóides são pigmentos naturais solúveis em gor-
dura, sintetizados por plantas, algas e bactérias fotossinteti-
zantes. Suas fontes incluem laranja, amarelo e vermelho em 
muitas plantas, tais como as cores vermelho-alaranjada de 
laranjas, tomates e cenouras, e as cores amarelo de muitas 
flores. Os carotenóides têm benefícios importantes na saúde 
humana. O papel de alguns carotenóides (como o betacaro-
teno) como a principal fonte de vitamina A tem sido bastante 
estudado.  Além disso, os potenciais efeitos protetores dos 
carotenóides contra doenças degenerativas dos olhos e 
outras doenças relacionadas com essa deficiência têm sido 
reconhecido.  Além disso, o betacaroteno é uma cor natural 
segura e eficaz.  As formas de produtos disponíveis permitem 
que os carotenóides sejam usados em suplementos alimen-

tares, bebidas e uma ampla 
variedade de aplicações em 
produtos alimentícios.

BUNGE INGRESSA NO MERCADO DE ATOMATADOS
A Bunge lança sua linha de atomatados, produto 

diferenciado que marca o ingresso da empresa em 
um mercado promissor de extrema importância. 
Feito a partir de tomates plantados com sementes 
especiais, numa plantação monitorada 24h por dia, 
100% natural, sem conservantes, o molho pode ser 
encontrado nas opções sachê: tradicional (140g e 
340g), manjericão (340g) e pizza (340g), e o extrato 
é encontrado nas versões lata (340g) e vidro (190g). 
No mercado de foodservice, os produtos estão 
à disposição nas versões sachê: molho (4,1 kg)  
extrato (1 Kg e 4,1 Kg) e passata (3,1 kg). O cuidado 
da Bunge inicia antes mesmo do plantio ao utilizar 
sementes da mais alta qualidade. O plantio é manual 
e as mudas são cuidadosamente monitoradas para 
garantir irrigação e nutrição na medida certa. O 
plantio e colheita são realizados no melhor período 
do ano (meses de seca) e todos esses processos 
certificam o crescimento do tomate com mais força 
e vitalidade, apresentando aos consumidores, to-
mates mais vermelhos, saborosos e consistentes. O 
acompanhamento atento das lavouras de tomates 

reduz a utilização de água e defensivos. O objetivo 
da empresa é proporcionar aos seus clientes um 
produto de altíssima qualidade, com a segurança de 
que desde a plantação até a gôndola o produto é 
extremamente bem cuidado, o que garante maior 
rentabilidade para os clientes e qualidade para os 
consumidores. 

Presente no Brasil desde 1905, a Bunge é uma 
das maiores empresas de alimentos e do agronegó-
cio do país, atuando de forma integrada, do campo 
à mesa. É uma das maiores exportadoras, atuando 
também nos setores de açúcar, bioenergia e ferti-
lizantes.  Está presente em 16 Estados brasileiros 
e reúne hoje mais de 20 mil colaboradores em 
centenas de unidades, entre indústrias, centros de 
distribuição, silos e instalações portuárias. Na área 
de alimentos, suas marcas são tradicionais e conhe-
cidas dos consumidores brasileiros: Delícia, Primor, 
Salada, Soya e Bunge Pro, esta última dirigida exclusiva-
mente para o  
segmento de 
foodservice.

CAMIL ENTRA NO MERCADO DE PESCADOS
 A Camil, maior indústria de beneficiamento de arroz e feijão 

da América Latina, adquiriu a Femepe, empresa de Navegan-
tes, SC, que fechou o ano passado com faturamento de R$ 110  
milhões.  A aquisição engloba a fábrica de processamento de 
pescados, com capacidade para 50 mil toneladas anuais, a in-
dústria de latas, de gelo e o centro de distribuição em Maceió,   
AL. Fica fora da negociação a frota de barcos pesqueiros, 
responsável por abastecer as unidades de produção. Segun-
do a Camil, o segmento de pescados era um dos que vinha 
sendo estudado devido ao seu potencial de crescimento. 
Com vendas de R$ 1,2 bilhão em 2010 e perspectiva de 
chegar a R$ 1,8 bilhão neste ano, a Camil estima que a 
Femepe chegará ao Grupo com uma fatia entre 6% e 7% 
da receita total. 

Os últimos dados disponíveis do Ministério da Pesca e 
Aquicultura mostram que a produção nacional foi de 1,24 

milhão de toneladas em 2009. O volume é 7,3% superior a 
2008 e sinaliza aumento da demanda nacional por pescados. 
Do total produzido pelo Brasil, 66,5% são referentes à pesca 
extrativista, ficando os 33,5% restantes com a criação em 
cativeiro.  Anualmente, o segmento de pescado movimenta 
pouco mais de R$ 1 bilhão. Assim como a Camil, outros gran-
des grupos estão atentos ao potencial de pescados no Brasil.  
A PepsiCo, dona da marca Coqueiro, prevê US$ 11 milhões 
em investimentos para este ano voltados ao aumento da 
capacidade produtiva, promoção e modernização de pro-
cessos.  Além disso, a Calvo, controladora da Gomes da 
Costa, confirmou o aporte de R$ 30 milhões para ampliação 
de sua fábrica em Itajaí, SC. Recém-chegada ao mercado 
brasileiro, a Crusoe Foods tem planos para investir R$ 50 
milhões nos próximos dois anos para conquistar 5% do 
mercado doméstico.

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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 ALEGAÇÕES DA BENEO PARA ISOMALT E  
PALATINOSE RECEBEM PARECER POSITIVO DA EFSA 

Todas as alegações relacionadas com o Artigo 13.1 
apresentadas pela Beneo para Isomalt e Palatinose™ (iso-
maltulose) foram avaliadas positivamente pela EFSA (Au-
toridade Europeia para a Segurança dos Alimentos) em seu 
quarto lote.  As alegações em questão estão relacionadas 
a duas áreas nas quais a escolha do alimento pode fazer a 
diferença: uma é a manutenção da saúde dental e a segunda 
trata da redução da resposta glicêmica pós-prandial, ou 
seja, o baixo efeito glicêmico. Com relação às alegações 
de saúde dental apresentadas pela Beneo, a EFSA afirmou 
que os “alegados efeitos ‘saúde dental’, ‘remineralização dos 
dentes’, ‘não cariogênico’ e ‘não promove a deterioração 
dos dentes’ refletem as evidências científicas, já que o 
frequente consumo de açúcares contribui para a desmine-
ralização do dente”.  A EFSA concluiu que o consumo de 
alimentos/bebidas que contêm Isomalt ou Palatinose™, ao 
invés de carboidratos de fermentação fácil como açúcares 
tradicionais, pode ajudar a manter a mineralização dental 
ao diminuir a erosão dental. Sobre as alegações de glicemia, 
a EFSA estabeleceu a relação de causa e efeito entre o 
consumo de alimentos/bebidas contendo isomalte ou a iso-
maltulose (Palatinose™), ao invés dos açúcares tradicionais, e 
a redução nas respostas pós-prandiais de glicose no sangue. 
Os resultados apóiam a confirmação científica para ambos 

os carboidratos funcionais e representam um claro sinal 
de que a EFSA reconhece a vantagem do uso do Isomalt 
ou da Palatinose™ (isomaltulose). Os dois carboidratos 
funcionais oferecem características fisiológicas específicas 
para melhorar as propriedades relacionadas à saúde do 
produto final, em benefício do consumidor. Além disso, 
mostra que foi encontrada uma solução para a “discussão 
sobre alegações comparativas ou de substituição”, na qual 
muitos macronutrientes, como carboidratos benéficos para 
a saúde, estavam enquadrados desde 2009, quando a EFSA 
levantou o tema da elegibilidade deste tipo de alegações no 
contexto do Regulamento de Alegações sobre Nutrição e 
Saúde. O Beneo-Institute considera esta avaliação como um 
passo na direção certa para toda a Regulamentação de Ale-
gações de Saúde e continuará a explicar aquelas alegações 
de saúde que ainda se encontram pendentes. Além disso, a 
Beneo continua a desenvolver novos documentos para as-
segurar os benefícios à saúde de seus ingredientes, ajudando 
a impulsionar futu-
ras inovações na 
indústria alimen-
tícia e a oferecer 
diversidade para 
os consumidores.

LIPTON ENTRA NO 
SEGMENTO MATE

Líder mundial no segmento de chás prontos, a marca 
Lipton apresentou duas importantes novidades no primeiro 
semestre de 2011. No Brasil desde 1995 com o chá preto e 
verde, Lipton lança agora Lipton Mate. O segmento mate é 
o principal dentro da categoria de chás prontos para beber 
e um dos que apresenta maior crescimento nos últimos 
anos. Lipton Mate chega com um diferencial relevante: um 
produto sem conservantes e sem corantes artificiais, que 
preserva o mais puro sabor do mate. Além do novo sabor, 
Lipton apresenta uma inovação em embalagens, a garrafa 
PET 500ml, produzida também sem conservantes e corantes 
artificiais, oferecendo praticidade ao consumidor, para que 
ele possa degustar seu chá favorito a qualquer hora, em 
qualquer lugar. A nova garrafa está disponível nas versões 
pêssego, limão e mate. 

A erva-mate é naturalmente rica em substâncias com 
potencial efeito antioxidante, que atuam no combate aos 
radicais livres, contribuindo para a prevenção de doenças 
crônicas. Outro benefício que acompanha a ingestão de chás 
é o da hidratação, fundamental para o equilíbrio do organis-
mo, colaborando para um bom desempenho físico e mental 

e podendo ajudar na concentração, memória, velocidade e 
desempenho esportivo. Além disso, estudos científicos de-
monstram que o chá mate tem potencial efeito benéfico à 
saúde do coração, atuando como coadjuvante no controle 
do colesterol ruim (LDL) e podendo diminuir o risco de 
acúmulo de gordura nas veias e artérias.

 TANGARÁ FOODS ADQUIRE 
PARTE DA SANES BRASIL 

A Tangará Foods, empresa mineira com sede em Vila 
Velha, ES, adquiriu 51% da carioca Sanes Brasil, distribuidora 
de produtos alimentícios, por R$ 25 milhões. A compra 
fortalece a participação da Tangará no varejo, especialmente 
no Rio de Janeiro, onde a empresa adquirida mantém seu 
parque industrial. Para os próximos cinco anos, o core 
business da Tangará será o mercado de foodservice e varejo. 
Para isso, a empresa contará com uma rede de 30 centros 
de distribuição em todo o Brasil. Esta é a segunda aquisição 
da Tangará Foods no primeiro semestre do ano. Com um 
faturamento anual de R$ 150 milhões, estima-se que a Sanes 
chegue a R$ 220 milhões, em 2012.  A empresa passará a 
ser administrada seguindo um modelo de co-gestão, por 
meio do qual a Sanes manterá sua rotina, sob a supervisão 
e a coordenação da Tangará.  Aliado a isso, entram na rede 
de distribuição da empresa carioca o café Puro Aroma e 
o leite em pó Nutricional, produzidos pelo grupo mineiro. 
Segundo a Tangará, a expectativa é, em até um ano, atingir a 
produção de 500 toneladas de leite em pó e 150 toneladas 
de café por mês. Com 40 anos de mercado, a Sanes Brasil 

importa pescados, azeites, alho, azeitonas e produz vinhos. 
Sua estrutura conta com três unidades. A comercial, que 
se localiza no Mercado São Sebastião, no Bairro da Penha, 
a unidade de Queimados, moderno parque industrial com 
70 mil m2, onde já estão sendo projetadas futuras instala-
ções frigoríficas, e a unidade de Três Rios, onde é feita a 
seleção e o envasamento de azeitonas. A Tangará Foods, 
que atingiu o faturamento de R$ 1 bilhão em 2010, está em 
fase de expansão. O grupo mineiro adquiriu recentemente 
a Lativale - Laticínios Vale do Taquari (Lativale), em Estrela, 
RS, por R$ 55 milhões, para aumentar seu mix de lácteos. 
A Lativale produz 600 mil litros de leite por dia e possui 
uma rede de 12 mil produtores de todo o Estado do Rio 
Grande do Sul. Em 2010, o grupo mineiro comercializou 
R$ 531,2 milhões em café (48,10%), R$ 264,5 milhões 
em lácteos (23,95%), R$ 80,5 milhões em carne (7,29%) 
e 51,8 milhões em açúcar (4,69%). No período, a carteira 
de clientes do grupo registrou aumento de 41,7% devido 
à entrada de pequenos e médios clientes de foodservice, 
totalizando 15.409 clientes.
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JK SUCRALOSE: O SEGUNDO 
MAIOR FABRICANTE DE 
SUCRALOSE DO MUNDO

A JK Sucralose Inc., única empresa chinesa que ganhou a 
adesão voluntária e venceu os Estados Unidos nas pesquisas 
sobre os direitos de propriedade intelectual do ITC-337, 
vem crescendo rapidamente na China, sendo o segundo 
maior fabricante mundial de sucralose em um curto espaço 
de tempo. O conceito de ações preventivas significa um 
investimento nas ações corretivas de gastos que é aplicada 
como a teoria básica da gestão corporativa e estratégia 
de desenvolvimento de mercado da JK.  A implementação 
dessa estratégia em muito apóia a JK para ganhar o mercado 
global. Atualmente, o mercado mundial de adoçantes de 
alta intensidade é de US$ 1,3 bilhão, sendo que a sucralose 
ocupa 25% do consumo total, com tendência de rápido 
crescimento.  A JK continua investindo em atualização tec-
nológica, tendo o objetivo de implementar em seu plano 
de expansão, em longo prazo, 4.000 toneladas para atender 
o crescimento do mercado global de sucralose. 

A JK Sucralose Inc. está localizada na cidade de  

CASTELO ALIMENTOS ADOTA RÓTULOS 
ECOLOGICAMENTE CORRETOS

Yancheng, província de Jiangsu, tendo seu departamento 
de marketing e vendas sediado em Pequim, e presença nos 
Estados Unidos, Europa, Japão e Índia, sob a forma de filiais 
de vendas diretas. Recentemente, a JK finalizou a primeira 
fase do seu projeto de expansão, fornecendo sucralose 
para várias indústrias no mundo, entre elas as de alimentos 
e suplementos alimentares, bebidas, produtos farmacêuti-
cos, produtos de saúde, etc., atendendo quase 60 países 
globalmente. A JK considera a segunda e terceira fases do 
seu projeto de expansão como um novo ponto de partida 
para ampliar a contribuição ao 
desenvolvimento de tecnologia 
e reforçar a expansão no mer-
cado, construindo um mundo de 
doçura para os consumidores.

ZINI INAUGURA DEPARTAMENTO PARA ULTRAMOAGEM  
E FRACIONAMENTO A SECO DE FARELO DE TRIGO

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS  
REGISTRA CRESCIMENTO

A indústria de alimentos cresceu 
6,2% no primeiro trimestre de 2011, 
revela pesquisa conjuntural da As-
sociação Brasileira das Indústrias da 
Alimentação (ABIA). O destaque está 
no aumento de 20% nas exportações, 
em comparação ao mesmo período de 
2010, registrando saldo positivo de US$ 
7,5 bilhões para a balança comercial. 
No ano passado, o faturamento do 
setor, que representa 9% do Produto 
Interno Bruto (PIB), foi de R$ 331 
bilhões, com crescimento de 7,1%, em 
comparação a 2009. Segundo a ABIA, 
o bom desempenho é motivado prin-
cipalmente pelo cenário positivo da 
política econômica brasileira, que vem 
registrando crescimento dos índices de 
emprego e renda da população, além 
das vendas para o exterior. Na balança 
comercial, o crescimento de 20% nas 
exportações corresponde a US$ 8,8 
bilhões e as importações ficaram em 
US$ 1,2 bilhão. Os produtos mais ex-
portados foram os derivados da carne 
(US$ 3,1 bilhões) e açúcares (US$ 2,3 
bilhões), seguidos por sucos e conser-
vas (US$ 0,6 bilhões) e óleos vegetais 
(US$ 0,5 bilhões). Os setores que mais 

cresceram neste primeiro trimestre 
foram os derivados da carne e laticí-
nios, seguidos por chocolates, cacau e 
balas, e congelados. Para acompanhar 
a demanda, a produção física cresceu 
5,5% no período. Para os próximos 
meses, a meta da indústria é superar o 
crescimento atual. As perspectivas para 
2011 são de crescimento de 4,5% a 5%, 
na produção, e de 6% a 7% nas vendas 
reais da indústria de alimentação. Para 
a ABIA os resultados da pesquisa con-
juntural da indústria da alimentação em 
2010 demonstra a qualidade dos nossos 
produtos e representa a satisfação do 
consumidor brasileiro com os alimen-
tos nacionais.

A pesquisa conjuntural da Asso-
ciação Brasileira das Indústrias da 
Alimentação é realizada desde 1988 
pelo seu Departamento de Economia, 
Estatística e Planejamento. O levan-
tamento dos dados é feito com uma 
amostra que abrange as 200 maiores 
empresas produtoras de alimentos e 
bebidas do Brasil. O estudo contribui 
para a avaliação e acompanhamento da 
atuação e desempenho das indústrias 
da alimentação no país. 

Preocupada com a preservação do 
meio ambiente, a Castelo Alimentos, 
marca líder no segmento de vinagres 
há 105 anos no mercado, está utilizando 
materiais ecologicamente corretos para 
rotular e transportar seus produtos. 
Agora, toda a linha de molhos condi-
mentados vem com rótulos feitos com 
papel produzido a partir de árvores de 
reflorestamento, com selo de garantia 
da ONG internacional, Forest Stewardship 
Council (FSC) - Conselho de Manejo Flo-
restal. A empresa também adotou caixas 
de embarque produzidas com fibra de 
bagaços de cana-de-açúcar. Os rótulos 
com selo verde podem ser conferidos 
no molho de pimenta tradicional, de 
alho, shoyu e inglês.  A certificação é 

reconhecida em mais de 75 países e 
concedida aos fornecedores que com-
provadamente exploram os recursos 
naturais de forma sustentável em sua 
produção, obedecendo rigorosamente 
às legislações vigentes. 

Líder do mercado brasileiro de vina-
gres, responsável por cerca de 40% da 
produção nacional, a empresa conta atual- 
mente com um portfólio que inclui 
desde vinagres de vinho, arroz, maçã e 
saborizados, até temperos completos, 
molhos condimentados, balsâmicos, 
azeite e conservas. Os vinagres Castelo, 
presentes em todo o território nacional, 
são exportados para o Japão, Moçam-
bique, República Dominicana, Paraguai, 
Uruguai, Paraguai, Cuba e Cabo Verde.

O farelo de trigo é um subprodu-
to da moagem convencional, utilizado 
especialmente nas rações por ser 
considerado fonte de compostos 
bio ativos (fibras, minerais, vitaminas 
e antioxidantes) pouco acessíveis, 
porque são fechados numa parede 
celular resistente. Para resolver esta 
característica, a Zini Brasil desenvol-
veu um estudo sobre os tradicionais 
processos de separação em fase seca, com o objetivo de 
recuperar separadamente os diferentes estrados do farelo e 
produzir frações diferenciadas dos diferentes tecidos, como o 
pericarpo (frações ricas em fibras) ou aleurone (frações ricas 
em vitaminas, minerais e antioxidantes). Para alcançar esse 
objetivo foram instalados dois processos: moagem refinada; e 
separação pneumática ou aeroclassificação 

Foram estudadas as propriedades mecânicas dos diferen-
tes estrados do farelo para definir as condições nos quais 
estavam mais friáveis. Testes foram executados para calcular 
o efeito da temperatura de moagem na redução das dimen-
sões das partículas. Ficou demonstrado que utilizando um 
sistema de micronização com moinho de pinhos horizontais, 
a maior parte da estrutura celular é desagregada. Num mo-
mento sucessivo, foi desenvolvida a seleção das partículas 

de farelo ultrafinas, conforme sua 
origem (aleurone, pericarpo), atra-
vés da aeroclassificação sequencial 
centrifuga. Essa nova técnica de 
separação permite obter frações 
de farelo termotratado de diferente 
composição bioquímica e com dife-
rentes proporções dos tecidos do 
farelo de trigo. As diferentes frações 
obtidas através da moagem ultrafina 

ou micronização mecânica e separação pneumática centrifuga, 
são embaladas separadamente para serem utilizadas como 
ingrediente ou reincorporadas às farinhas brancas para 
obtenção de farinhas integrais. Estudos de digestão in vitro, 
de pães enriquecidos com estas farinhas, tem demonstrado 
que a biodisponibilidade de ácidos fenólicos e de minerais 
aumenta proporcionalmente à diminuição do tamanho das 
partículas e ao aumento de concentração das partículas 
aleurônicos. Com esta nova fase de processamento micro 
granulométrico, a Zini Brasil pode ampliar sua oferta de fibras 
de trigo (e de outros cereais) como ingrediente ideal para 
ser agregado em diferentes alimentos, dentro da filosofia de 
aperfeiçoamento da alimentação moderna, utilizando técnicas 
conhecidas e disponíveis para valorizar frações existentes e 
de reduzido custo inicial.
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ETTI LANÇA SITE ESPECIAL PARA MOLHOS EM CUBO 
A Etti, linha completa de culinária que conta com um ex-

tenso portfólio de produtos, acaba de lançar um site especial 
para um de seus mais recentes lançamentos: os molhos em 
cubo. O site apresenta diferentes formas de preparo dos 
molhos, informações nutricionais e dicas, além de receitas 
especiais com cada um dos sabores. São quatro diferentes 
sabores: quatro queijos, caseiro, ervas finas e madeira, uti-

lizados em diversos tipos de pratos e em receitas quentes 
e frias, apresentadas com exclusividade no novo site. Com 
uma fórmula de fácil dissolução, podem ser misturados a 
ingredientes como leite, creme de leite, suco de laranja e 
suco de limão, para o preparo de molhos para saladas, aves, 
carnes e massas e, também, como adicional de sabor em 
purês, legumes e risotos.

o Enzimas
o Ingredientes Funcionais
o Conservantes Biológicos
o Melhoradores de Farinha
o Proteínas

o Vitaminas e Minerais
o Estabilizantes
o Coagulantes Naturais
o Fibras
o Emulsifi cantes
o Hidrocolóides

www.prozyn.com

A Prozyn é umas das principais fornecedoras de ingredientes biológicos 
do país. Oferece uma linha completa de ingredientes para redução de 
custo, otimização do processo e melhoria da qualidade do seu produto. 

55 (11) 3732-0000 | info@prozyn.com

AJINOMOTO LANÇA SITE EXCLUSIVO 

TETRA PAK TRAÇA METAS 
AMBIENTAIS PARA 2020

Seguindo a premissa do crescimento sustentável, a Tetra 
Pak anunciou novas metas ambientais até o ano de 2020. O 
plano global inclui a duplicação da taxa de reciclagem das 
embalagens e redução de 40% das emissões de CO2, mesmo 
com a estimativa de crescimento médio dos negócios de 5% 
ao ano. Atualmente no Brasil, as principais frentes ambientais 
de trabalho têm sido o fomento às iniciativas de coleta sele-
tiva, o desenvolvimento de tecnologias de reciclagem e sua 
transferência para empresas recicladoras, além de educação 
ambiental. Como resultado, nos últimos cinco anos a taxa de 
reciclagem evoluiu, atingindo 25% do total consumido. De 
acordo com a Tetra Pak, as metas de 10 anos fazem parte de 
um novo programa ambiental ambicioso, que reforça o com-
promisso da empresa de oferecer soluções para o crescimento 
sustentável. Com a eficiência ambiental no cerne da estratégia 
dos negócios, a Tetra Pak também aspira ao desenvolvimento 
de embalagens produzidas com matérias-primas 100% reno-
váveis. Atualmente, as embalagens são compostas por 5% de 
alumínio, 20% de plástico e 75% de papel, uma fonte renovável 
proveniente de florestas certificadas.  

SELMI EXPANDE EXPORTAÇÕES
Procurando expandir suas exportações e conquistar os 

consumidores estrangeiros, a Selmi, uma das maiores e mais 
tradicionais indústrias brasileiras de alimentos, detentora 
das marcas Renata e Galo, firmou parceria com as redes de 
supermercados Publix, com 1,3 mil lojas, e Winn-Dixie, com 
mil unidades. Situadas no Sul dos Estados Unidos, as redes 
atuam nos estados da Flórida, Geórgia, Alabama, Mississipi, 
Carolina do Sul, Louisiana e Tennessee. O embarque de dois 
contêineres abastecidos com bolos prontos, biscoitos maisena, 

cream cracker, goiabinha e mistura para bolo (nos sabores 
laranja e chocolate) saíram da unidade de Sumaré, SP, com 
destino ao país. A iniciativa faz parte de um amplo projeto 
do Grupo que tem como objetivo fazer com que, em 5 a 10 
anos, 20% da receita da empresa seja fruto das exportações. 
Atualmente, as exportações representam 3% do faturamento, 
com distribuição para países como Paraguai, Chile, Bolívia, 
Venezuela, Cabo Verde, Angola, África do Sul, Portugal, Japão 
e Estados Unidos. A meta é evoluir a cada ano no mercado 
americano e conquistar grandes redes varejistas do país, como 
Walmart e Walgreens. 

CRESCE CONSUMO DE CAFÉ 
Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira da 

Indústria do Café (ABIC) com apoio do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, aponta que, de 2003 a 2010, 
subiu de 85% para 91% o percentual de pessoas dos 15 aos 
19 anos que declararam ter o café como bebida habitual. Na 
faixa de 20 aos 26 anos, esse valor passou de 83% para 90%, 
no mesmo período. 

Segundo a ABIC, as pesquisas que mostram os benefícios 
da bebida para a saúde e a variedade de receitas com café 
que combinam leite vaporizado, calda de chocolate e chantilly 
contribuíram para ampliar os consumidores jovens. O estudo 
“Tendências de Consumo de Café” mostrou também que, nos 
últimos sete anos, a preferência pela bebida também aumentou 
entre as pessoas entre 27 e 35 anos: de 86% para 94%, e na 
faixa etária acima dos 36 anos: 96% para 98%. Houve, ainda, a 

SETOR DE ALIMENTOS 
ORGÂNICOS PREVÊ 
CRESCIMENTO

O faturamento dos produtores de alimentos orgânicos no 
Brasil deve crescer 40% em 2011. Até dezembro, os agricul-
tores nacionais estimam arrecadar R$ 700 milhões. A entrada 
em vigor da lei que regulamenta o setor pode impulsionar 
os negócios desse mercado. Segundo a Associação Brasileira 
de Orgânicos (BRASILBIO), o setor cresceu 40% no ano 
passado, quando faturou R$ 500 milhões. A expectativa é 
repetir o desempenho em 2011. Segundo os produtores, a 
demanda por orgânicos cresce, pois o consumidor está mais 
consciente dos benefícios desse tipo de alimento. Apesar do 
ânimo dos produtores, a participação dos orgânicos ainda é 
pequena no mercado agropecuário brasileiro. O valor faturado 
pelo agronegócio orgânico corresponde a apenas 0,2% dos  
R$ 255,3 bilhões registrados pela Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA). Segundo a BRASILBIO, o mercado 
deve ganhar um impulso em 2011 com a entrada em vigor da 
legislação que regulamenta a produção de orgânicos no Brasil, 
lei foi sancionada em janeiro. 

confirmação de que o café é a segunda bebida mais consumida 
pela população acima dos 15 anos, atrás apenas da água e à 
frente dos refrigerantes. Em 2010, essa penetração foi apon-
tada por 95% dos entrevistados, que afirmaram ter o café 
entre as bebidas habituais. Os benefícios da bebida também 
foi objeto do estudo. Das 1.680 pessoas entrevistadas, 50% 
declararam conhecer as vantagens do consumo regular. A 
principal, mais disposição, foi apontada por 70%. A melhoria 
da memória de da concentração foi mencionado por 30% das 
pessoas consultadas em 2010. 

A pesquisa “Tendências de Consumo do Café” retrata 
o perfil do consumo em 2010. Para realizar o estudo foram 
entrevistadas 1.680 pessoas acima de 15 anos, em municípios 
de todas as regiões do país. A pesquisa, realizada anualmente, 
tem a intenção de identificar a posição do café nos hábitos de 
consumo e levantar informações que permitam acompanhar 
a evolução de mercado. 

O tempero em pó a base de peixe Hondashi® acaba de 
ganhar seu primeiro site exclusivo (www.hondashi.com.br) , que 
visa aproximar ainda mais os consumidores e internautas do 
produto, por meio de informações e serviços diferenciados que 
agregam conhecimento de forma divertida e moderna. O site 
é de fácil navegação e apresenta uma linguagem simples com o 
objetivo de chamar a atenção das pessoas que apreciam cozinhar 
e procuram receitas e dicas fáceis para dar um toque especial 
nos preparos. Por outro lado, a Ajinomoto também espera 
despertar ainda mais o interesse dos usuários pela culinária 

oriental, já que ela é considerada por muitos brasileiros, como 
uma opção mais saudável de alimentação. Além disso, é uma ma-
neira de preservar as tradições nas novas gerações das famílias 
orientais residentes no país, por meio de imagens interativas 
com curiosidades sobre a cultura. Outro destaque do site é a 
seção “Cozinha Hondashi®”, apresentada  em formato 3D, que 
permitirá interação com os internautas, oferecendo sugestão de 
receitas de acordo com o perfil do usuário. Além disso, a seção 
terá integração com o Facebook e com o Twitter, permitindo 
que o internauta compartilhe o link da receita sugerida. 
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PURATOS REFORÇA LINHA TEGRAL DE PÃES LIGHT
Produtos diet, light, funcionais, fonte de fibras, 

com grãos, multiculturais e benéficos à saúde, já 
fazem parte das compras de milhões de pessoas 
em todo mundo e, no Brasil, os números de con-
sumo estão em constante crescimento.  Atender 
aos desejos desse público e apresentar variedade 
e diferenciais para cativá-lo, preservando suas 
necessidades de saudabilidade nos alimentos, é 
fundamental para aumentar as vendas das panifi-
cadoras. Em sintonia com as tendências mundiais 
de panificação e atenta ao paladar do consumidor brasileiro, 
a Puratos está reforçando sua linha Tegral de pães light, com 
pré-misturas que podem, inclusive, ser adicionadas às recei-
tas já existentes. As pré-misturas da linha Tegral para pães 
light são produzidas na unidade industrial da Puratos em 
Guarulhos, SP. São nutritivas, fáceis de preparar, permitem 
a elaboração de pães com casca macia e dourada, miolo 
claro, fatias elásticas e resistentes, e que não provocam a 
produção de colesterol ou gordura trans no organismo do 
consumidor (0% de colesterol e 0% de gordura trans). É im-
portante ressaltar também a significativa absorção de água 
dessas pré-misturas, que traz economia e maior rendimento 
para o panificador a cada fornada. A linha Tegral oferece 
inúmeras variações para a confecção de pães lights. Tegral 
Light Centeio (rico em minerais e vitaminas do complexo 
B); Tegral Light Fibras (fatias que não esfarelam); Tegral Light 

Integral (feito com trigo integral); Tegral Light Multicereais 
(contém sete cereais); Tegral Light Pão Preto (maior ab-
sorção de água da categoria (60%), sem adição de açúcares 
e gordura, massa lisa, leve e de fácil manuseio, 0% gordura 
trans); Tegral Light Soja e Girassol (pão de miolo branco e 
macio, elevado índice de proteínas, vitaminas e ferro).  As 
pré-misturas Tegral Light estão disponíveis em caixas de 
10 kg, validade de quatro meses em condições adequadas 
de armazenamento e vêm acompanhadas de 45 embala-
gens, já que a média de rendimento das caixas, conforme 
a receita, é de 45 pães de 350g cada. Os clientes recebem, 
também, com o produto, 
uma tabela nutricional 
que pode ser colocada nas 
embalagens destinadas ao 
consumidor final.

MERCADO DE BISCOITOS PREVÊ CRESCIMENTO EM 2011 
Responsáveis por 46% das vendas de 

biscoitos no país, os supermercados são o 
grande canal de venda do setor de biscoi-
tos. As novidades apresentadas este ano 
devem confirmar as tendências dos últimos 
anos. De acordo com a Associação Na-
cional das Indústrias de Biscoitos (ANIB), 
8% dos produtos presentes no mercado 
em 2010 eram lançamentos: novos sabo-
res, novas formulações com mais fibras 
e vitaminas e novos formatos, como a monodose, que já se 
transformou de tendência para uma categoria. Ainda segundo 
a associação, o setor vem investindo no lançamento de produ-
tos mais sofisticados, com maior praticidade, mais saudáveis 

e que proporcionam mais prazer. No ano 
passado houve um crescimento acentuado 
nos biscoitos especiais, de maior valor 
agregado, que deverá prosseguir ao longo 
de 2011. Atualmente, existem 585 indús-
trias de biscoitos no Brasil, sendo que as 
20 maiores representam 75% do mercado. 
Em 2010, o setor de biscoitos faturou R$ 
6,47 bilhões. Para 2011 a expectativa é de 
um crescimento do faturamento em cerca 

de 5% e entre 2,5% e 3% em volume. 
Além dos supermercados, os canais de venda de biscoitos 

incluem distribuidores (27%), atacados (11%), varejo (60%), e 
mais 2% como cesta básica e marcas próprias. 

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 


