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Mercado,
Empresas&Cia.

BUNGE INAUGURA FÁBRICA 
COM TECNOLOGIA ALEMÃ 

A Bunge Brasil inaugurou uma nova fábrica em Gaspar, 
SC, onde serão produzidas e distribuídas maioneses das 
marcas Salada, Primor e Soya para os mercados de consu-
mo e o foodservice de todo o Brasil. Com um investimento 
da ordem R$35 milhões nesta nova fábrica, a unidade de 
Gaspar passa a ser o mais completo parque industrial da 
área de Alimentos & Ingredientes da Bunge Brasil. Neste 
complexo também serão produzidas e distribuídas margari-
nas das marcas Delícia, Primor, Soya e Cyclus, além de óleos 
de soja das marcas Soya e Primor, e dos óleos especiais de 
canola, milho e girassol das marcas Salada e Cyclus. A nova 
fábrica tem capacidade para produzir 42 mil toneladas de 
maionese por ano. A fábrica conta com equipamentos de 
alta tecnologia, importados da Alemanha, com processo 
de produção contínuo e totalmente automatizado para 
garantir o mais alto padrão de qualidade, com o melhor 
sabor brasileiro. Para garantir o frescor  das maioneses, 
margarinas e óleos, a Bunge ampliou em 65% a capacidade 
e modernizou seu Centro de Distribuição de produtos, 
permitindo chegar mais rápido e com mais eficiência a 
todos os pontos de vendas do Estado e da região. A maio-
nese é um dos itens preferenciais na lista de compra dos 
brasileiros. Atualmente, o produto está em 86% dos lares 

no país, com previsão de aumento à medida que cada vez 
mais pessoas descobrem as facilidades e delícias de seu 
uso culinário. A região Sul representa 25% do consumo de 
maionese do Brasil. A Bunge busca a liderança no Brasil em 
todas as categorias em que atua, e com a de maionese não 
é diferente. Em 2011, de acordo com dados de pesquisa 
Nielsen, a participação total das marcas Bunge no mercado 
de maioneses foi superior a 13%. Segundo a empresa, a 
inauguração da nova fábrica traz ainda mais condições para 
a Bunge buscar o crescimento dessa participação.

Presente no Brasil desde 1905, a Bunge é uma das 
principais empresas de agronegócio e alimentos do Brasil 
e uma das maiores exportadoras. Atua de forma integrada, 
do campo à mesa do consumidor. Desde a produção e a 
comercialização de fertilizantes, compra e processamento 
de grãos (soja, trigo e milho), produção de alimentos (óleos, 
margarinas, maioneses, azeite, arroz, farinhas), a produção de 
açúcar e bioenergia e serviços portuários. Hoje, conta com 
mais de 20 mil colaboradores, atuando em cerca de 150 
instalações, entre fábricas, usinas, moinhos, portos, centros 
de distribuição e silos, em 19 estados de todas as regiões 
brasileiras e no Distrito Federal. Marcas como Serrana, 
Manah, Salada, Soya, Cyclus, Delícia, Etti, Salsaretti, Primor 
e Bunge Pro estão profundamente ligadas não apenas à 
história econômica brasileira, mas também aos costumes, à 
pesquisa científica, ao pioneirismo tecnológico e à formação 
de gerações de profissionais.

NITA ALIMENTOS INAUGURA CENTRO TÉCNICO 
A Nita Alimentos inaugurou seu Centro Técnico Maria 

Helena Cechelli de Paiva Veríssimo.  Em um espaço de 100 m²,  
a empresa tem como meta realizar dois mil treinamentos no 
primeiro ano. Os cursos que irão acontecer gratuitamente 
tem como objetivo aperfeiçoar o trabalho dos profissionais do 
segmento de panificação e confeitaria, além de formar pessoas 
para atuar neste mercado. O espaço tem capacidade para re-
ceber de 20 a 25 pessoas por curso e a meta é chegar a dois 
mil treinamentos no primeiro ano. Para desenvolver o Centro 
Técnico, a Nita Alimentos investiu cerca de R$ 80 mil em cons-
trução civil, instalações elétricas e na compra de equipamentos, 
como geladeira, fogão, microondas, retroprojetor, cadeiras, ar 
condicionado, batedeiras e todo material de apoio. A empresa 

também fez uma parceria com a Perfecta, que forneceu mas-
seira, forno, modeladora, batedeira industrial e divisora, entre 
outros equipamentos, e com a Maxfrio que doou a Câmara de 
Fermentação. Para iniciar os trabalhos no Centro Técnico, a 
Nita Alimentos também contará com o apoio do SEBRAE-SP 
Escritório Baixada Santista, que irá oferecer gratuitamente aos 
empresários desse segmento palestras, cursos e oficinas com 
o objetivo de melhorar a gestão e a competitividade das micro 
e pequenas empresas da região. Segundo a Nita Alimentos, o 
Centro Técnico é uma oportunidade única de contribuir para o 
desenvolvimento e capacitação dos profissionais do segmento 
de panificação e foodservice, além de fortalecer os laços de 
parceria com clientes e consumidores da Nita Alimentos.

LEARDINI PESCADOS FAZ PARCERIA COM A DISNEY
Especialmente elaborada para agradar 

o paladar das crianças, a Linha Kids da 
Leardini inclui os empanados de peixe 
Peixitos, nos sabores tradicional, pre-
sunto e queijo, pizza e espinafre, as mini 
pizzas de salmão, e os pedaços de filés de 
peixe moídos e empanados Fish Popcorn. 
A variedade dos produtos, somadas ao 
fácil preparo e aos estímulos visuais das 
embalagens, ajudam os pais a seguirem a 
premissa da Sociedade Brasileira de Pedia-
tria, que recomenda o consumo regular de peixes entre as 
crianças de duas a três vezes por semana.  Além de tornar as 
embalagens mais atrativas para o púbico infantil, a presença 
dos mundialmente famosos personagens da Disney, como 
Mickey, Minnie, Pato Donald, Nemo e Pequena Sereia, é mais 
um atestado de qualidade para os alimentos da Leardini, que 
ao longo de quase 25 anos de atuação, tornou-se referência 
nacional no segmento de pescados. Isso porque a Disney só 
aprova a inserção de sua marca em produtos que possuam 
certificados de auditoria de qualidade e responsabilidade 
social. Para os alimentos da linha Kids, a Leardini foi buscar 

pescados importados de alto padrão, 
como a merluza argentina e o salmão 
chileno, embalados dentro dos rígidos 
padrões de segurança da empresa em 
Navegantes, SC. 

A diversão para os pequenos é garan-
tida também na hora de servir o alimento, 
graças ao formato de orelhas do Mickey 
no empanado tradicional e nas mini pizzas, 
além de outras formas lúdicas, como pei-
xes, estrelas e corações. Elementos que 

unem as muitas propriedades nutritivas associadas ao peixe, 
que contém proteínas fundamentais para o bom crescimento, 
com a diversão que faz a alegria do lanche e demais refeições 
do público infantil.

Fundada em 1988 em Navegantes, SC, a Leardini é hoje um 
das maiores fornecedoras de pescados do Brasil. Com frota 
própria de barcos, centro de armazenagem e distribuição 
certificados dentro dos mais rígidos padrões internacionais 
de segurança e qualidade, a empresa exporta suas linhas de 
pescados frescos, processados e congelados para países da 
Europa, Ásia e América do Norte. 
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A próxima era de ingredientes para as indústrias de alimentos e de saúde

NeOpuntia®, Cacti-Nea™, Oli-Ola™, 
Serenzo™, ViNitrox™

Gerenciamento de peso
Saúde cardiovascular e anti-idade
Saúde das articulações
Anti-stress
Nutrição esportiva

Fortificação com fibras
Emulsificantes
Texturizantes
Encapsulantes
Agentes de drageamento

www.nexira.com
Rua Monte Alegre, 212, cj 12 - Perdizes CEP 05014-000 - São Paulo - SP
Phone / Fax : (+55) 11 3862 2028 - info-brazil@nexira.com

Fibregum™, Equacia™, Eficacia™, 
       Encapcia™, Instantgum™

Extratos botânicos ativos com múltiplos 
benefícios para a saúde

Líder mundial em goma acácia, especialista 
em ingredientes naturais para aplicações 
alimentícias

1206 Pub Nexira 210x140_20august.indd   1 29/06/2012   10:06:28

KALENA TRAZ SUCOS 
DEWLANDS PARA O BRASIL

A Kalena traz para o Brasil a marca sul-africana de sucos 
Dewlands. Feitos com 100% suco de frutas, sem adição de 
açúcar ou conservantes, os produtos já estão disponíveis em 
cinco  sabores diferentes: lichia, frutas vermelhas, romã, ameixa 
seca e cranberry, sendo que os três últimos 
apresentam ainda funcionalidades. Conheci-
do como superfruit, devido a seus altos índi-
ces de nutrientes e qualidades antioxidantes, 
o suco de cranberry é eficaz na prevenção 
de infecção no aparelho urinário, além de ser 
rico em vitamina C e flavonóides, compostos 
químicos que trazem benefícios para o cor-
po humano, como ações antiinflamatórias, 
hormonais, antialérgicas, antihemorrágicas 
e, inclusive, para evitar o aparecimento do 
câncer.  O suco e romã é conhecido por 
ter o maior poder antioxidante o quepode 
ser traduzido em proteção aos efeitos do 
envelhecimento, que estão diretamente ligados à absorção de 
radicais livres, prejudicada com o passar dos anos e estimulada 
pela substância. Este suco é ainda rico em vitamina C e uma 
boa fonte de vitamina B5 e potássio. Rica em fibras, a ameixa 
seca é muito conhecida por seu efeito terapêutico de regular 

o intestino de forma natural (é necessário apenas meio copo 
por dia). Este suco ainda possui grande quantidade de vitaminas 
A, C, B2 e potássio, que ajuda a diminuir a pressão sanguínea 
e melhora a saúde dos ossos. Para completar, o produto tem 
alta capacidade em neutralizar radicais livres e evita o reuma-
tismo e envelhecimento precoce.  A lichia, fruta asiática que 
conquistou o mundo com seu sabor exótico, é ainda rica em 
vitamina C, complexo B, sódio, cálcio e potássio, elemento 

que no equilíbrio da água no organismo 
e evita as câimbras. Ela ainda conta com a 
cianidina, que regula as células de gordura, 
sendo um aliado na luta pela perda de peso. 
As frutas vermelhas possuem compostos 
bioativos capazes de oferecer proteção 
contra a hipertensão, atuar na redução do 
colesterol, fortalecer o sistema imunológico 
e prevenir doenças cardiovasculares. Elas 
também possuem vitaminas C, B1, B2, B6 e 
B12, além de ferro, fósforo e cálcio. 

Fundada em 2008 com a missão de 
oferecer produtos voltados para a sauda-
bilidade e qualidade de vida, a Kalena tem 

se firmado como uma importadora de alimentos premium. 
Responsável pelo lançamento no Brasil do edamame 
e soja verde, a empresa possui a marcas de congelado 
Veggie e representa com exclusividade no país os sucos 
sul-africanos Dewlands.

INDÚSTRIA ASSINA  
ACORDO PARA REDUZIR 
SÓDIO EM MARGARINAS

O acordo assinado pelo Ministério da Saúde e pela Associa-
ção Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA) estabelece 
metas nacionais de redução de sódio em temperos, caldos, 
cereais matinais e margarinas vegetais até 2015. A estimativa é 
retirar do mercado brasileiro de alimentos processados 8.788 
toneladas desse mineral até 2020. Essa é a terceira etapa de um 
conjunto de acordos firmados desde 2011 e que já estabele-
ceram a redução de sódio nos seguintes alimentos: macarrões 
instantâneos, pães de tipo bisnaga, de forma e francês, mistura 
para bolos, salgadinhos de milho, batata frita e palha, biscoitos 
e maionese. Somadas todas as etapas, a previsão é que mais 
de 20 mil toneladas de sódio estejam fora das prateleiras até 
2020. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) indicam que o brasileiro consome uma média de 12g de 
sódio todos os dias. O valor é quase o dobro do recomendado 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de menos 5g por 
dia. Boa parte do consumo de sódio no país, de acordo com 
o ministério, está associado ao uso de temperos prontos em 

AJINOMOTO LANÇA 
PRODUTOS PARA A 
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 

Líder mundial na produção de aminoácidos, a Ajino-
moto apresenta duas novas opções de apresentação do 
BCAA: uma versão líquida, na forma de bebida, e outra na 
forma de comprimidos mastigáveis. Muito utilizado por 
praticantes de atividades físicas, o BCAA é indispensável 
para a recuperação muscular pós-exercício, que deve ser 
observada para obter-se o condicionamento físico. Porém, 
uma característica do BCAA que dificulta a formulação de 
produtos é o gosto amargo, motivo pelo qual normalmen-
te é encontrado na forma de comprimidos para serem 
engolidos com o auxílio de algum líquido. Pensando nisso, 
a Ajinomoto desenvolveu novas formas de apresentação 
do BCAA, que reduzem significativamente seu amargor e 
tornam seu consumo mais prazeroso. A sugestão do BCAA 
na forma de bebida é inédita no país, em garrafas de 500ml, 
nos sabores morango e frutas cítricas e contando com 
apenas 10 calorias, mas fornecendo a recomendação de 
consumo diário desses aminoácidos. Já o BCAA em com-
primidos mastigáveis resulta do desenvolvimento de uma 
formulação em que o amargor é perfeitamente mascarado, 
apresentado nos sabores morango, limão e laranja, com 
textura muito agradável. Segundo a Ajinomoto, as novas 
formas de apresentação do BCAA permitirão à indústria 

ampliar seu portfólio com produtos inovadores, de qua-
lidade e com segurança garantida. Outra novidade para 
as indústrias fabricantes de alimentos é o AJI-AROMATM 

M-M100, produto que enriquece o aroma e o sabor de 
carne de alimentos, como embutidos, caldos, sopas, snacks, 
macarrão instantâneo, molhos e pratos prontos. O lança-
mento possibilita a redução de custo para a indústria, pois 
potencializa o rendimento de ingredientes, como extratos 
e aromatizantes. AJI-AROMATM M-M100 tange dois concei-
tos referentes ao paladar humano: o umami e o kokumi. 
O umami é o quinto gosto básico, além dos conhecidos 
azedo, amargo, doce salgado, descoberto em 1908 no Japão 
e reconhecido em 2000, após a comprovação da existência 
de receptores específicos desse gosto nas papilas gustativas. 
Já o kokumi é uma palavra japonesa que significa delicioso 
e que transcende os cinco gostos básicos. É a experiência 
da experimentação de alimentos deliciosos, com sabores 
que equilibram sensações de impacto, preenchimento e 
continuidade graças a alguns aminoácidos e peptídeos. A 
harmonia na interação das substâncias e a presença do 
gosto umami permitem sabores ricos em kokumi. O AJI-
-AROMATM M-M100 garante essa presença, substituindo, 
com vantagens, extratos (vegetais, animais e leveduras) e 
aromas na fabricação de vários alimentos com perfil de 
sabor cárneo.

residências e restaurantes. Para a ABIA, os acordos assinados já 
apresentam resultados significativos. Os números, entretanto, 
só devem começar a ser quantificados a partir de 2013, já que 
a indústria tem dois anos para se adequar às novas metas. 
A lista completa das metas de redução para cada grupo de 
alimentos pode ser acessada no Portal Saúde. Com relação à 
margarina vegetal, por exemplo, o acordo prevê redução de 
19% ao ano na quantidade de sódio, até 2015. Já o mesmo 
mineral presente nos cereais matinais deve ser reduzido 7,5% 
ao ano até 2013 e 15% ao ano até 2015.
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GELITA APRESENTA NOVOS 
PRODUTOS COM BENEFÍCIOS 
TÉCNICOS E FUNCIONAIS 

A Gelita apresenta novos produtos desenvolvidos com 
benefícios funcionais, nutricionais e técnicos. Acompanhan-
do as tendências e exigências do setor, a empresa agregou 
valor às suas soluções e ingredientes, com novidades. Entre 
seus lançamentos, está o Pargel®, uma proteína destinada 
a produtos à base de carne, como hambúrgueres, salames 
e linguiças. Pargel® é uma combinação única de vantagens 
técnicas e funcionais, tornando o ingrediente perfeito para 
a indústria de carne processada. Feito especialmente para a 
texturização e estabilidade destes produtos, é extremamente 
fácil de usar e oferece excepcionais propriedades nutricio-
nais e sensoriais. Pargel® promove excelente sabor, textura 
e aparência, possibilitando também a redução de gordura e 
melhorias no valor nutricional dos alimentos. Além de pro-
mover uma maior absorção de água no alimento, também 
mantém a firmeza das salsichas e reduz a perda 
de propriedades em hambúrgueres durante o 
cozimento. Por substituir outros ingredientes 
em carnes processadas, tanto os fabricantes 

quanto os consumidores serão beneficiados com esta novi-
dade. Além disso, a Gelita também apresenta o Thermagel® , 
um ingrediente especial de gelatina que oferece maior resis-
tência térmica para confeitarias, sobretudo nos processos de 
preparação de gomas. Com estas melhorias, o Thermagel® 
chega para apresentar novas e eficientes oportunidades nos 
processos de fabricação deste mercado. Outra novidade da 
Gelita é o Gevita® - Beauty on the Go, um produto destinado 
à beleza que, quando misturado com água, produz uma bebida 
saborosa, nutritiva e refrescante. 

A Gelita é líder mundial na fabricação e comercialização 
de proteínas de colágeno. Com  sede em Eberbach,  Ale-
manha, a empresa fornece aos clientes ao redor do mundo 
produtos do mais alto nível técnico, abrangendo soluções 
sofisticadas. Com mais de 20 filiais, oferece  uma rede mundial 
especialista em garantir que seu know how esteja sempre 
disponível para seus clientes. A Gelita é a maior produtora 
e responsável por cerca de 30% de toda a gelatina consu-
mida no mundo, e possui três fábricas no Brasil que ficam 
localizadas em Mococa, SP, Maringá, PR, e Cotia, SP. Juntas, 
estas plantas atendem o mercado brasileiro e exportam 

80% da sua produção.  A produção da Gelita no 
Brasil é voltada, principalmente, para a indústria 
alimentícia e farmacêutica, mas atende, também, 
os setores cosmético e fotográfico.

CORN PRODUCTS 
BRASIL ESTREIA MARCA 
INGREDION 

A Corn Products Brasil, líder na fabricação de de-
rivados de milho, apresenta sua nova marca: Ingredion. 
Segundo a empresa, a nova marca une o melhor da 
Corn Products e da National Starch, empresa adquirida 
globalmente há cerca de dois anos, sem deixar para trás 
uma de suas fortalezas: o profundo conhecimento das 
necessidades e particularidades do mercado local. Já 
com a marca Ingredion, a empresa apresenta as últimas 
novidades desenvolvidas pela equipe técnica especializa-
da no setor de alimentos e bebidas e em parceria com 
o time de inovação do Centro de Desenvolvimento e 
Aplicações de Ingredientes, sediado em Mogi Guaçu, 
Estado de São Paulo. Essas novidades são resultado 
dos investimentos em plataformas globais de inovação 
espalhadas pelos diversos centros de desenvolvimento 
da empresa no mundo. Baseada nos conceitos “Inova-
ção”, “Nutrição”, “Sabor e Textura” 
e “Natural e Saudável”, a empresa 
oferece para a indústria de alimentos 
e bebidas ingredientes e formulações 
que ajudam os fabricantes a inovar 
seus produtos, com enorme apelo 
para o consumidor, além de reduzir 
custos em processos produtivos. 
Entre as novidades, estão as bebidas 

LBR É LÍDER EM VENDAS DE LEITE UHT E CREME DE LEITE

carbonatadas light de laranja, com Purity Gum Ultra, e a 
láctea sabor morango, sem adição de açúcar e gordura. 
Os destaques na linha de Nutrição são o pão com fibras 
e o suco em pó de uva light com fibras. Os carros chefe 
da empresa são o cookie sem glúten, sabor canela, e o 
sorvete de morango diet, com redução de gordura. A 
ideia é provar que é possível ser saboroso, equilibrando 
maciez e textura. Compõe o conceito de Natural e Sau-
dável, o chocolate diet e o adoçante Enliten em sachê, 
que além da redução de açúcar, foram desenvolvidos para 
preservar o sabor.

 A Ingredion Incorporated, ex-Corn Products Interna-
tional, é líder no mercado de ingredientes industriais de 
origem agrícola, com clientes em mais de 40 países. Seu 
portfólio de ingredientes atende a cerca de 60 setores da 
indústria, entre eles os segmentos alimentício, de bebidas, 
farmacêutico e de higiene pessoal. No Brasil desde 1929, 
quando instalou a primeira planta em São Paulo, ainda sob 
o nome de Refinações de Milho Brasil, tornando-se depois 
Corn Products Brasil, a empresa firmou-se como a principal 
fornecedora de ingredientes industriais e produtos deri-
vados do milho e outros vegetais. Construiu uma história 

de liderança baseada na confiança do 
mercado, na qualidade de seus ingre-
dientes, nos serviços personalizados 
e na alta capacitação de seus profis-
sionais, além da preocupação com as 
comunidades na qual está presente e 
com o meio ambiente. Na América do 
Sul, o Brasil é o principal responsável 
pelos negócios da corporação. 

A LBR - Lácteos Brasil -  se 
consolidou como líder no mer-
cado de leites UHT e creme de 
leite no país durante o primeiro 
semestre de 2012, segundo 
dados recentes copilados pela 
empresa de pesquisa e moni-
toramento Kantar Worldpanel. 
A LBR continua na liderança 
com um market share de 15,3% 
no mercado de leite UHT. O 
resultado foi alcançado devi-
do ao crescimento de vendas 
das marcas da LBR: Lider, Bom Gosto, LeitBom, São Ga-
briel, Ibituruna e DaMatta, e, principalmente, pelo intenso 
crescimento obtido com a marca Parmalat, uma das mais 
importantes do mercado de lácteos no Brasil. Além disso, 
a LBR também superou a concorrência na categoria creme 
de leite, assumindo a liderança nesse importante segmento, 
atingindo 20% de participação de mercado, com a soma de 

suas marcas. Também nessa ca-
tegoria, a marca Parmalat vem 
se destacando com forte cres-
cimento no último ano, após a 
reformulação e o relançamento 
de suas embalagens.

A LBR - Lácteos Brasil é a 
maior empresa privada de pro-
dutos lácteos do Brasil. Criada 
em 2010, fruto da união da 
Bom Gosto e LeitBom, possui 
atualmente unidades produti-
vas espalhadas em todo país, 

com capacidade de produção superior a 2 bilhões de litros 
de leite por ano, contando com aproximadamente 5 mil 
colaboradores e uma cadeia de 56 mil produtores de leite. 
Marcas fortes e bem conceituadas no mercado nacional 
integram a lista de produtos da LBR, incluindo Parmalat, 
Poços de Caldas e Boa Nata, que levam qualidade, segurança 
e sabor à mesa dos consumidores de todo o Brasil.
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GIVAUDAN OFERECE ALTERNATIVAS DE SABOR  
PARA ALIMENTOS COM SAL REDUZIDO

CAPPUCCINO 3 CORAÇÕES COMEMORA 20 ANOS
O Cappuccino 3 corações completa 20 anos de 

mercado. Para celebrar as duas décadas e retribuir 
a preferência dos consumidores, a marca lança uma 
série de ações, entre elas, uma edição limitada de la-
tas colecionáveis e dois concursos culturais. Um deles 
levará um consumidor para a Itália, país que deu 
origem ao cappuccino. A comemoração 
prevê ainda o lançamento de 
novos produtos até o final 
de 2012. A marca, cujo 
crescimento acompanha 
a média de 9% ao ano da 
categoria, de acordo com o 
instituto Kantar Worldpanel, já 
vem investindo na ampliação de seu 
portfólio, por meio do lançamento regular de novos sabores 
e novas versões, como o Cappuccino Shake, que pode ser con-
sumido gelado, o que possibilita, inclusive, maior penetração 
do produto em regiões mais quentes do país, como Norte 
e Nordeste; hoje, o Sul e o Sudeste representam a maior 
parte das vendas do Cappuccino 3 corações, sendo que São 
Paulo tem 30% do volume total. O Grupo 3corações, uma das 
maiores empresas de café do país e dona da marca, aposta 
ainda em novas categorias, como a bala Butter Toffees sabor 
Cappuccino 3 corações, em parceria com a Arcor. Segundo a 
empresa, o objetivo é tornar a marca cada vez mais próxima 
dos consumidores e um dos caminhos é proporcionar outras 
formas de se consumir o Cappuccino 3 corações. A marca 

lançará ainda uma nova categoria do produto 
neste ano e uma nova opção de embalagem.

Fundada em 1959, em São Miguel, no 
interior do Rio Grande do Norte, a 3cora-
ções é uma joint venture formada pelo grupo 
israelense Strauss e pela São Miguel Holding 

(Família Lima). Atualmente, 
a empresa industrializa e 
comercializa as marcas 
de café 3 corações, Santa 
Clara, Pimpinela, Kimimo, 
Fort, Letícia, Fino Grão, 
Doutor, Divinópolis e Ge-
ronymo, as marcas de 

refresco em pó Frisco e Tornado, os achocolatados Claralate 
e Achocolatto e os derivados de milho e temperos Dona 
Clara. Além destes produtos, o Grupo também produz café 
solúvel, cappuccinos e filtros em papel. Possui ainda uma 
Unidade de Negócios com foco em exportação de café. O 
Grupo fechou o ano de 2011 com um faturamento superior 
a R$ 2 bilhões. A 3corações aproveita a força de distribuição 
e a presença em todos os Estados do país para consolidar 
seu crescimento. São 24 centros de distribuição, 9 unidades 
industriais, 3 unidades de compra e beneficiamento de café 
verde, 1 unidade de exportação, 7 unidades de food solutions 
e a escola de serviços e sabores 3corações. A empresa está 
presente em mais de 300 mil pontos de venda no país, com 
estrutura logística e comercial própria.

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 é uma opção que a indústria de alimentos 
pode utilizar para se adequar às novas regras do Ministé-
rio da Saúde, que assinou com a Associação Brasileira das 
Indústrias de Alimentação (ABIA) um acordo para redução 
dos teores de sódio de temperos, caldos, cereais matinais e 
margarinas vegetais a partir de 2013. O programa 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 para produtos com 
baixo conteúdo de sódio. Especialistas da Givaudan defendem 
ainda que o efeito do sal nos sabores é formado por três 
etapas definidas: a primeira, que proporciona um inconfun-
dível impacto mineral; a segunda, que é a etapa ‘corpo’ ou 
de ‘textura’; e, finalmente, a terceira, que consiste num perfil 
característico nítido e persistente. 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.

A Givaudan Aromas é um importante parceiro para as 
principais empresas de alimentos e bebidas do mundo. A 
empresa combina sua experiência global em entendimento 
e análise sensorial com inovação alinhada às expectativas 
do consumidor. Por isso, a Givaudan consegue atender 
a seus clientes com aplicações únicas e exclusivas que 
abrem novas oportunidades no mercado. Do conceito 
às gôndolas dos supermercados ou restaurantes tipo fast 
food, a Givaudan trabalha com empresas de alimentos 
no desenvolvimento dos aromas de produtos líderes de 
mercado nos cinco continentes.

SYNERGY AROMAS ADQUIRE FÁBRICA NO BRASIL

VILMA ALIMENTOS INAUGURA SUA LOJA CONCEITO

A Synergy Aromas anunciou a aquisição de uma fábrica 
para produção de aromas e um novo laboratório de criação 
na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. A ação possibili-
tará à empresa expandir sua atuação local com uma equipe 
maior, melhorando ainda mais o serviço para clientes locais. 
Essa é a terceira aquisição nos últimos seis meses e ajudará 
a fortalecer a cadeia de suprimentos da Synergy no Brasil 
e América Latina. Segundo a empresa, com a novidade, a 
Synergy passa a oferecer benefícios significativos para seus 
clientes locais, com uma instalação de última geração para 
atender o crescimento da demanda de sabores para bebi-
das e alimentos no Brasil. Com forte tradição no 
segmento de bebidas e produtos lácteos, e com 
os novos recursos, a empresa poderá expandir 
seus esforços em produtos para os segmentos 

de panificação, confeitaria e produtos nutricionais. A em-
presa também aprimorou o serviço aos clientes na marca 
mundial Saporesse®, o seu realçador de sabor com extrato 
de levedura usado para redução de sódio e melhoria de 
projetos de laticínios. A Synergy adquiriu a Sensus (Hamilton, 
Ohio, EUA) em setembro de 2011, produtor de essências 
naturais botânicas, bem como, a empresa Sethness Greenleaf  
(Chicago, IL, EUA) em outubro de 2011, fabricante de sabores 
doces com 130 anos de experiência em aromas de bebidas.

A Synergy cria aromas inovadores em uma variedade de 
sabores naturais e artificiais para os fabricantes de alimentos 

e bebidas em todo o mundo. Além da unidade no 
Brasil, possui produção, pesquisa e desenvolvi-
mento e instalações técnicas nos Estados Unidos, 
Reino Unido, Irlanda e no Sudeste da Ásia. 

A Vilma Alimentos, uma das maio-
res empresas alimentícias do Brasil, 
abriu as portas da sua Loja Conceito, 
pioneira de seu gênero em Minas 
Gerais. Localizado em Contagem, 
no parque industrial do Grupo, o 
espaço com 850 m2 conta com mais 
de 600 produtos da marca, além de 
aproximadamente 80 itens artesanais de utilidade domésticas, 
que compõem uma grife com design exclusivo para a Loja 
Conceito.  A empresa investiu R$ 3 milhões no projeto e 
acredita que o empreendimento trará inúmeros benefícios 
para a empresa e seus parceiros comerciais.

Segundo a empresa, a loja foi montada em consonância 
com a evolução dos anseios do consumidor, que atual-

mente demanda um atendimento 
especial izado e um ambiente 
agradável para vivenciar suas 
experiências de compra. Além de 
produtos, a loja conceitual será 
um ambiente interativo, onde se-
rão oferecidos cursos gratuitos de 
culinária e confrarias gastronômi-

cas. Com a loja conceitual, a Vilma estreitará ainda mais o 
relacionamento com seu público. De acordo com a Vilma 
Alimentos, o foco do espaço não é o desenvolvimento 
de um novo canal de vendas, mas sim o reforço da marca 
junto ao mercado, sejam varejistas, padarias, supermer-
cadistas, institucionais, transformadores, restaurantes ou 
consumidores individuais.
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Quer uma cisteína de fonte puramente ve-
getal para suas aplicações em alimentos? 
Converse conosco. Nós temos a solução. 
Oferecemos ao mercado a única cisteína 
de fonte vegetal existente, derivada de 
matérias-primas de base puramente vegetal 
e fabricada através de processo de fermen-
tação patenteado pela Wacker Chemie, que 
obedece a rigorosos padrões HACCP. Nos-
sa cisteína oferece pureza máxima e satisfaz
todos os padrões alimentares e farmacêuti-
cos importantes como, por exemplo, o FCC 
e o EP. Também é certifi cada para alimentos 
vegetarianos, kosher e halal. É utilizada, 
por exemplo, na produção de aromatizantes 
e como suplemento na fabricação de pro-
dutos de panifi cação. Não corra riscos e 
informe-se sobre a cisteína da próxima ge-
ração: www.wacker.com/cysteine

Wacker Química do Brasil Ltda.,
Tel. +55 11 4789-8300
info.biosolutions@wacker.com

WACKER BRASIL
1977 - 2012
WACKER BRASIL
1977 - 2012
WACKER BRASIL
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QUER UMA CISTEÍNA 
DE ALTA QUALIDADE 
PARA APLICAÇÕES 
EM ALIMENTOS?
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Alimentos Corantes EXBERRY® proporcionam excelentes cores em alimentos e bebidas. Quando cores 
vibrantes, estabilidade, rótulos limpos e variedade fazem a diferença, você pode confiar em EXBERRY®  
para fornecer a solução perfeita. Para suporte em aplicações, desenvolvimento de conceitos e outros 
aspectos, contate os experts em Alimentos Corantes, nossos especialistas estão prontos para lhe ajudar.

Colorindo alimentos com alimentos

Contacte-nos para mais informações.

info@gnt-group.com  |  www.gnt-group.com

  
       

Perfect Solutions from Natural Sources®

Cores vibrantes com
excelente estabilidade
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CAFÉS ESPECIAIS DO BRASIL 
CONSOLIDAM NOVOS MERCADOS

Depois de o  Brasil ter se tornado 
o maior produtor e exportador e o 
segundo maior consumidor de café 
do mundo, o país desponta como um 
dos maiores fornecedores mundiais 
de cafés especiais, diferenciados por 
sua qualidade e agregação de valores 
socioambientais. Atualmente, prati-
camente todas as regiões cafeeiras 
do Brasil produzem grãos especiais, 
como o Cerrado, Zona da Mata e Sul 
de Minas Gerais, Serra do Espírito 

Santo, Bahia, São Paulo e Paraná. Que o 
Brasil há muitos anos produz cafés de 
qualidade excepcional e variada não é 
novidade, inclusive pela sua diversida-
de de climas, altitudes e tipos de solo. 
O que é novo é o fato de o setor pro-
dutivo aguçar cada vez mais a visão de 
mercado impulsionado pelo crescente 
movimento rumo à diferenciação do 
produto, grande parte dele devido às 
novas exigências do mercado externo 
e interno. Essa tendência é irreversível 
e cresce em ritmo acelerado, trazendo 
novas oportunidades de negócios e 
desenvolvimento para o país, pois o 
preço também é diferenciado.

Por muitos anos, o Brasil foi conhe-
cido como fornecedor de café comum, 
com pouca qualidade, comparativa-
mente a outros países produtores. No 
mercado internacional, o Brasil ainda 
possui a imagem de grande produtor 
de um único tipo de café. Essa é uma 

imagem equivocada e bastante nega-
tiva. Na verdade, a pluralidade dos 
sabores e aromas dos cafés do Brasil 
deve ser sua marca mais notável, re-
fletindo a exuberância de sua natureza 
e diversidade cultural de seu povo. O 
café consumido no Brasil tem ganhado 
em qualidade, em parte porque os 
cafés especiais têm caído no gosto 
dos brasileiros. Parcela crescente da 
população tem optado por esse pro-
duto diferenciado e a indústria tem 

buscado atender 
a esse consumidor 
mais exigente. Mar-
cas consolidadas 
no mercado de ca-
fés ‘tradicionais’ já 
estão oferecendo 
cafés de origens 
brasileiras, de sa-
bores e aromas su-
periores aos que 
tradicionalmente 
são oferecidos no 
mercado. Ainda que 
represente uma pe-
quena fatia do mer-
cado de consumo 
de café, o nicho 

dos especiais é o que mais cresce no 
Brasil e no mundo comparativamente 
ao mercado dos cafés comuns. Segun-
do dados da Associação Brasileira de 
Cafés Especiais (BSCA - Brazil Specialty 
Coffee Association), a demanda pelos 
grãos especiais cresce em torno de 
15% ao ano, contra um crescimento 
de cerca de 2% do café commodity. 
O segmento representa hoje cerca 
de 12% do mercado internacional da 
bebida. Segundo a BSCA, os principais 
mercados consumidores dos cafés 
especiais brasileiros são, na ordem, Ja-
pão, Estados Unidos e União Europeia, 
havendo crescimento muito grande 
por parte da Coréia e Austrália. No 
que diz respeito ao consumo interno 
do produto, das 19,7 milhões de sacas 
consumidas no mercado interno, um 
milhão é de cafés especiais. O Brasil 
está assumindo o posto de fornecedor 
de cafés especiais para o mundo.

CHR. HANSEN APRESENTA NOVOS CORANTES NATURAIS 
Globalmente, os fabrican-

tes de bebidas enfrentam o 
problema do desbotamento 
dos corantes naturais em seus 
produtos. Devido às limitações 
da estabilidade, muitas bebidas 
começam a perder seu apelo 
visual durante o período em que 
estão à venda nos supermerca-
dos, principalmente se expostas 
à luz forte. Esta é uma questão 
importante para os fabricantes 
de bebidas, pois produtos com 
aparência comprometida podem 
acabar prejudicando suas marcas. 
Pensando nesse problema, a Chr. 
Hansen lança um marco em 
termos de inovação para bebidas vermelhas: uma linha 
de corantes à base de vegetais com cores brilhantes e 
intensas e excelente estabilidade. As novas soluções Ultra 
Stable Red™ baseiam-se em novas e exclusivas misturas 
de antocianinas combinadas à tecnologia de estabilização. 
As soluções são ideais para colorir uma ampla gama de 
aplicações em bebidas, incluindo refrigerantes, bebidas à 
base de frutas, bebidas esportivas e energéticas, além de 
águas vitaminadas. As antocianinas são pigmentos colori-
dos naturais extraídos de fontes vegetais, como a casca 
da uva e cenouras negras. Apesar da grande variedade de 
tons, que vão do laranja avermelhado ao violeta, o desafio 
é manter a estabilidade dessas cores, 
principalmente nas matrizes de bebidas 
com alta atividade de água. Entretanto, 
a estabilidade das soluções Ultra Stable 
Red™ em bebidas é de 30% a 40% melhor 

em comparação com os coran-
tes de antocianinas existentes. 
Essa melhora da estabilidade se 
traduz em uma ampliação signi-
ficativa do prazo de validade das 
bebidas, bem como na redução 
dos custos durante todo o ciclo 
de vida destas, pois o descarte 
de bebidas desbotadas é menor 
e não é necessário incorrer em 
despesas com garrafas com fil-
tro UV. As novas soluções Ultra 
Stable Red™ são atraentes tanto 
para os fabricantes que atual-
mente utilizam o vermelho allura 
ou o vermelho 40, um dos seis 
corantes artificiais do Estudo 

‘Southampton Six’, e que desejam mudar para um corante 
natural suficientemente estável para suas necessidades, 
como também para os fabricantes que já usam soluções 
de corantes naturais menos estáveis, mas que estavam 
procurando uma forma de manter um corante vermelho 
visualmente mais atraente para o produto durante todo 
o seu prazo de validade. De acordo com dados da GNPD 
Mintel, uma em cada cinco bebidas vermelhas é colorida 
com corante natural. 

A Chr. Hansen é uma empresa de biotecnologia que 
desenvolve soluções em ingredientes naturais para as 
indústrias de alimentos, nutrição, farmacêutica e agrícola. 

Todas as soluções são baseadas em 
sólida pesquisa, desenvolvimento e signi-
ficativos investimentos em tecnologia. O 
faturamento global da empresa no ano 
fiscal de 2010/11 foi de € 636 milhões.

MERCADO
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TATE & LYLE LANÇA 
ADOÇANTE DE ESTÉVIA

A Tate & Lyle, empresa global de fornecimento de ingre-
dientes e soluções para os setores de alimentos e bebidas, 
lança o Tasteva, um adoçante de estévia com excelente 
sabor, de alta intensidade e zero caloria. Com Tasteva os 
fabricantes de alimentos e bebidas que desejam adoçantes 
de fonte natural, agora tem uma opção de excelente sabor e 
conseguem reduzir os níveis de açúcar em 50% ou mais, sem 
o amargor e o sabor de alcaçuz, muitas vezes associado a 
outros adoçantes de alta pureza, tendo a estévia como base. 
Ao expandir sua capacidade de fabricação para diferentes 
soluções em adoçantes, a Tate & Lyle reitera seu compromis-
so em responder à crescente demanda dos consumidores 
por produtos com benefícios para a saúde. A Tate & Lyle 
é uma empresa global no fornecimento de ingredientes e 
soluções para os setores de alimentos e bebidas. Com cerca 
de 30 unidades fabris ao redor do mundo, a empresa tem 
uma produção em larga escala, podendo converter matérias- 
primas em ingredientes diferenciados e de alta qualidade 
para a indústria de alimentos e bebidas. Seus ingredientes e 
soluções dão mais sabor e textura, são nutritivos e aumen-

tam a funcionalidade dos produtos que são consumidos 
todos os dias, por milhões de pessoas ao redor do mundo. 
A Tate & Lyle trabalha por intermédio de duas unidades 
globais de negócios, Ingredientes Alimentícios Especiais e 
Ingredientes básicos, apoiada pela divisão de Inovação e De-
senvolvimento Comercial. A estratégia do Grupo é tornar-
-se a fornecedora global líder de Ingredientes Alimentícios 
Especiais por meio de foco disciplinado no crescimento, e 
impulsionando pelo negócio de Ingredientes básico para 
gerar caixa permanente para alimentar este crescimento. 
O portfólio de ingredientes alimentícios inclui as marcas 
líderes de mercado sucralose Splenda®, fibra alimentar 
Promitor, e polidextrose STA-Lite®. A Tate & Lyle também 
produz ingredientes industriais, tais como os amidos de 
papel Bio-PDO, Ethylex® e Sta-Lok®; além de ingredientes 
básicos tais como xarope de milho de alta frutose, etanol, 
ácido cítrico e amidos básicos. O Grupo de Inovação e 
Desenvolvimento Comercial também apóia os clientes no 
desenvolvimento de produtos, na assessoria técnica e em 
estudos exclusivos de percepção do consumidor.

EXPERIÊNCIA E  VANGUARDA  
NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS  
À BASE DE CLOROFILA

A Shandong Guangtongbao Phar-
maceuticals é um dos fabricante mais 
competitivos de produtos  à base de 
clorofila e de vitamina K1. 

A empresa, fundada em 2004, 
teve como antecessora a Shandong 
Province Qingzhou Biological & 
Chemical Institute for Mulberry  
Silkworm Eggs, que iniciou as pesqui-
sas e desenvolveu produtos a partir 
de clorofila desde 1977, sendo uma 
das primeiras empresas a trabalhar 
com produtos de clorofila. 

Após trinta anos de atuação no 
mercado, a Shandong Guangtongbao 
Pharmaceuticals possui mais de vinte 
produtos à base de clorofila, incluin-
do clorofilina de sódio-cobre, vitami-
na K1, vitamina K2 em pó, vitamina D3 
em pó, fitol natural, 2,6 difenilfenol, 
entre outros. A empresa se tornou 
um dos principais fabricantes mun-
diais desses produtos, tendo produ-
ção anual de mais de 500 toneladas 
de pasta de clorofila, 50 toneladas de 
clorofilina de sódio-cobre, e 7.000 kg 
de vitamina K1.

Sempre focada na vanguarda da 
indústria, na demanda dos clientes e 
orientada para o mercado, assumindo 
a liderança da indústria e de serviços 
para a saúde humana, a Shandong 
Guangtongbao Pharmaceuticals está 
continuamente aprimorando a 
qualidade dos seus produtos 
e, sucessivamente, resolveu 
o problema de resíduos 
de metais pesados , cor 
e solventes, que é ne-
cessária pelos padrões 

USP (United States Pharmacopeia) e 
EP (European Pharmacopeia); além de 
solucionar a aplicação de clorofila em 
condições ácidas. Todas estas medidas 
ampliaram o prestígio da empresa, 
promovendo a contínua expansão do 
seu market share nomercado interno 
e internacional, garantindo-lhe assim 
uma posição de liderança.

A empresa também investiu pesa-
damente na compra de equipamen-
tos avançados de análise, tais como 
espectrofotômetro ultravioleta UV, 
espectrofotômetro ultravioleta IR, 
espectrofotômetro de absorção 
atômica, cromatógrafo líquido de 
alta eficiência, e cromatógrafo gasoso, 
quegarantem a análise e controle de 
qualidade dos seus produtos. 

A Shandong Guangtongbao  
Pharmaceuticals possui várias certifi-
cações, tais como Kosher, GMP, etc. e 
está permanentemente se atualizan-
do para conseguir outras. 

A Shandong Guangtongbao  
Pharmaceuticals é muito atenta ao 
sentido de palavras como “Cuidar, 
Justiça, Lealdade, Responsabilidade” 
e tem como um de seus principais 
objetivos ter o maior número possí-
vel de pessoas beneficiadas com sua 
presença em Guangdong.

A empresa está comprometida 
em desenvolver e produzir pro-

dutos saudáveis para a indústria 
alimentícia. Está totalmente 

aberta para qualquer tipo de 
cooperação que possa levar 

a construção de um futuro 
saudável e harmonioso.

O alimento
é a extensão
da vida.
FAZER A DIFERENÇA
ESTÁ NA ESSÊNCIA DA
GRANOTEC.
O que acontece no mundo, chega antes 
aqui – a Granotec é sua parceira com 
acesso às tendências do mercado, em 
produtos e inovações em biotecnologia, 
nutrição e saudabilidade.

www.granotec.com.br  |  Fone 41 3027 7722 

LUAL ALIMENTOS PROJETA CRESCER 34% EM 2012
A Lual Alimentos, empresa que atua 

na produção de alimentos e bebidas para 
o varejo, foodservice e co-packer (marca 
própria), faturou R$ 63 milhões no ano 
passado e projeta crescimento de 34% 
até o fim de 2012, devendo chegar a  
R$ 82 milhões. Presente no mercado há 
27 anos, o grupo deve lançar 12 produtos 
este ano, um dos principais motivos da 
expectativa de substancial aumento no 
retorno consolidado. A empresa já atua 
em oito categorias de produtos e preten-
de ampliar a atuação no mercado entran-
do em mais quatro áreas, movimento esse 
que, possivelmente, poderá ocorrer por 
meio da aquisição de outras empresas. 
A Lual também já tem previsto nos seus 
planos de 2012 um forte investimento 
no Nordeste, região com grande potencial e que oferece 
excelentes oportunidades de negócios. Dentro do projeto de 
expansão está a aquisição de equipamentos com a finalidade de 
desenvolver o canal de foodservice, bem como o investimento 
em pesquisa, desenvolvimento de produtos e distribuição. 
Outra novidade para este ano é a criação de uma área interna 
na empresa voltada exclusivamente para o desenvolvimento 
de novas receitas culinárias.  A empresa, hoje, está dividida 
em quatro frentes, sendo 45% varejo, 30% foodservice, 15% 

marca própria e 10% exportação. E para 
ampliar cada vez mais a atuação em todo o 
território brasileiro, também tem investido 
de maneira significativa na área comercial, 
disseminando melhor o trabalho de seus 
vendedores pelo país, e ampliando a sua 
presença física em cada Estado.  A Lual 
já possui filiais no Rio Grande do Sul e 
Rio de Janeiro. Além disso, exporta para 
Venezuela, Guiana Francesa, Suriname,  
Angola, Uruguai e Panamá.  Acompanhando 
o crescimento da empresa, investimentos 
na área de logística também são constan-
tes, tanto no serviço próprio quanto no 
terceirizado. Hoje, a distribuição dos seus 
produtos já chega a 17 Estados brasileiros. 

A Lual Alimentos tem sede em Itu, SP, e 
atua no mercado há 27 anos, tendo inicia-

do as atividades no setor de foodservice, em 1985, sob o nome 
Brassuco Alimentos. A empresa foi expandida com soluções 
para melhorar a qualidade e otimizar os custos das cozinhas 
industriais. Em 1997, começou a investir também no merca-
do de varejo. Com o crescimento das atividades, a empresa 
reuniu suas duas linhas de atuação sob um único nome, a Lual 
Alimentos. Hoje, a empresa também produz gelatinas, pudins, 
flans, maria mole, achocolatados, sopas, caldos, refrescos em 
pó, misturas para bolo, coco ralado leite de coco. 
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PIRACANJUBA 
INVESTE EM NOVA 
LINHA DE QUEIJOS 

Atenta às mudanças nos hábitos dos 
consumidores e ao crescente aumento 
de consumo dos queijos em todo Bra-
sil, a Piracanjuba trás para o mercado 
mais uma nova tendência mundial de 
embalagem. A partir de agora, os quei-
jos mussarela, prato e minas padrão, 
também poderão ser encontrados em 
embalagens na medida certa, com 200g 
e abre fácil, que dispensa o uso de facas 
ou tesouras na hora de abrir. Para o 
lançamento da nova linha de queijos 
foram investidos aproximadamente  
R$ 2,5 milhões e necessários mais de 
dois anos de estudos e pesquisas de 
mercado. Os queijos já estão dispo-
níveis em atacados, supermercados, 

hipermercados, padarias, lojas de 
conveniência, academias e empórios 
de todo o Brasil. E as novidades não 
param por aí, toda a linha de queijos 
e manteiga Piracanjuba tiveram suas 
embalagens redesenhadas. Trata-se de 
embalagens mais modernas, com fotos 
ilustrando os tipos de queijos, além de 
cores vibrantes e alegres, que simboli-
zam a linguagem da categoria. 

Segundo a Associação Brasileira 
das Indústrias de Queijo (ABIQ), 
o aumento do poder aquisitivo da 
população torna os queijos cada vez 
mais presentes no dia a dia. A ingestão 
diária de queijo contribui com 50% 
das necessidades de cálcio e 30% da 
vitamina A, bastante recomendada para 
crianças e idosos. Além disso, os queijos 
também são excelente fonte de fósforo. 
Atualmente, no Brasil, o queijo mais 
consumido é o mussarela, seguido do 
queijo prato e do requeijão.  

NATUREX ADQUIRE DECAS 
BOTANICAL SYNERGIES

A Naturex adquiriu a Decas 
Botanical Synergies, especialista 
norte-americano em ingredientes 
derivados do cranberry para nutri-
ção e indústria da saúde.  A Decas 
Botanical Synergies é uma empresa 
americana localizada em Massachu-
setts, especializada em extratos e 
pós de cranberry para produtos 
nutracêuticos (comprimidos, cáp-
sulas, pastilhas, etc.). O cranberry, 
cultivado na América do Norte, deve 
sua crescente popularidade à sua 
conhecida capacidade em reduzir 
as infecções do trato urinário. A 
grande variedade de ingredientes da 
Decas Botanical Synergies, produzida 
a partir de uma categoria superior 
de cranberry, inclui os extratos e 
pós padronizados proantocianidinas, 
assim como concentrados de frutas 
em pó e óleos de sementes prensadas 
a frio. A marca principal, PACran®, é 
apoiada por dois estudos clínicos, 
seis patentes nos Estados Unidos 
e três internacionais. PACran®, uma 
mistura registrada da fruta inteira, 
proporciona a abrangência completa 
do cranberry. Além disso, PACran® é 

o primeiro ingrediente de cranberry 
no mundo que possui uma Alegação 
de Saúde (na Coréia), podendo exibir 
nos mercados dos Estados Unidos o 
rótulo “PACran® ajuda a preservar a 
saúde do trato urinário”. Segundo a 
Naturex, a aquisição da Decas Bota-
nical Synergies lhe permitirá alcançar 
a liderança em extratos de cranberry, 
sendo uma excelente oportunidade 
para reforçar sua posição no de-
senvolvimento e venda de soluções 
técnicas, com propostas de elevado 
valor agregado para seus clientes.  

A Naturex fabrica ingredientes de 
especialidades naturais para as indús-
trias de alimentos e bebidas, nutrição 
e saúde e cuidados pessoais. Sediada 
na França, a Naturex possui 15 uni-
dades fabris na Europa (França, Itália, 
Espanha, Suíça, Polônia e Inglaterra), 
nos Estados Unidos (New Jersey e 
Califórnia), Brasil, Austrália, Marrocos 
e Índia. Além disso, o Grupo possui 
vários escritórios de vendas em todo 
o mundo.

TANGARÁ FOODS É ELEITA MELHOR 
EMPRESA DE LÁCTEOS DO BRASIL 

A Tangará Foods foi eleita, pelo 
quarto ano consecutivo, a melhor 
empresa do segmento de Leites e 
Derivados do Brasil, de acordo com 
o Anuário Melhores & Maiores 2012 
publicado pela Revista Exame. A 
empresa apresentou valor de vendas 
líquidas de aproximadamente R$ 1,4 
milhão em 2011. O avanço deve-se 
aos contínuos investimentos em 
inovação, tecnologia e aquisições, que 
permitiram à empresa ampliar o vo-
lume de vendas e o mix de produtos 
que hoje atende ao mercado de food-
service, principalmente dentro da área 
de lácteos. Segundo a tangará Foods, 
a empresa ganhou competitividade 
com as recentes aquisições do laticí-
nio gaúcho Lativale, adquirida por R$ 
55 milhões, e a compra do controle 
da Sanes, distribuidora fluminense de 
produtos alimentícios, no valor de R$ 
25 milhões. A Tangará está cada vez 
mais forte, é líder no segmento, e tem 
planos de investimentos contínuos 
neste ano. Na edição deste ano do 

Anuário Melhores & Maiores 2012, a 
Tangará Foods também melhorou sua 
colocação em outras listas: figura em 
8º lugar entre as dez empresas com 
maior crescimento, apresentando 
61,1% em receita operacional líqui-
da; e subiu 59 posições, passando a 
ocupar o 330º lugar do ranking das 
500 maiores; a empresa entrou para 
o ranking dos 200 maiores grupos 
brasileiros. Outras conquistas da 
Tangará Foods foi no ranking de 
maiores exportadoras por número 
de vendas, ocupando a 49ª posição; 
ranking das empresas de Atacados, em 
que se destacou como a 2ª de maior 
crescimento; ranking das maiores 
de agronegócios, no segmento de 
leites e derivados, passando para o 
87º lugar. Na região Sudeste está 
entre as 50 maiores empresas de 
agronegócios.

JANDAIA REFORÇA SAUDABILIDADE E 
MIRA MERCADO DE ALIMENTOS 

Especializada em bebidas, a Sucos 
Jandaia pretende aproveitar a onda 
crescente de alimentação saudável para 
impulsionar seus negócios. A empresa 
lançou recentemente uma série de pro-
dutos sob este conceito, com destaque 
para a linha com ômega 3, que conta 
com os sabores laranja, pêssego e uva. 
Esta segmentação parece tão sedutora 
para a marca que, muito além dos sucos, 
a Jandaia não descarta a entrada no mer-
cado de alimentos, com produtos com 
apelo para a saudabilidade. Contudo, a 
possibilidade de entrada da Jandaia em 
alimentos existe, mas o investimento 
não será imediato. Segundo a empresa, 

nos próximos cinco anos, a questão da 
saudabilidade ainda vai aumentar bastan-
te; a ideia é que os sucos com este apelo, 
num período de um ano, representem 
10% do faturamento da empresa, por-
tanto, este ainda não é o momento de 
entrada em um novo segmento. Para 
a Jandaia, ainda há muito a crescer no 
Brasil quando o assunto é suco. O con-
sumo per capita de sucos no Brasil é de 
3 litros/ano por habitante. O número é 
muito baixo se comparado com países 
latinos. A Argentina, por exemplo, tem 
mais de 8 litros/ano. Quando compara-
do com algumas nações européias, essa 
diferença aumenta muito. 


