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Mercado,
Empresas&Cia.

NOVO PORTAL VOGLER 
INGREDIENTS 

Com visual mais 
intuitivo e clean, o 
novo site da Vogler 
Ingredients poten-
cializa a relação 
dos clientes com a 
empresa, agregando 
mais informações 
e estreitando o relacionamento com o público. O 
novo projeto gráfico facilita a navegação, apresentando 
informações de produtos, de parcerias e notícias de 
forma mais acessível. Quem busca variedade e quali-
dade encontra no novo portal da Vogler o que há de 
mais moderno e eficaz no mercado, aliado à qualidade 
e regularidade de seus produtos. Afinal, a vocação da 
Vogler sempre foi e será a excelência na prestação de 
serviços, e o portal 
corporativo traduz 
essa filosofia que faz 
parte da essência de 
todo seu processo.

COOPERATIVA SANTA CLARA FARÁ  
O MAIOR INVESTIMENTO EM 100 ANOS

 AZEITE E ÓLEO DE OLIVA 
GANHAM PADRÃO OFICIAL 
DE CLASSIFICAÇÃO

O Ministério da Agricultura publicou a Instrução Nor-
mativa nº 1 que define padrões oficiais de classificação do 
azeite de oliva e do óleo do bagaço de oliva. A primeira 
legislação nacional sobre o tema aborda os requisitos de 
identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apre-
sentação e a rotulagem. De acordo com a coordenadoria 
de Qualidade Vegetal do Ministério, a elaboração do Re-
gulamento Técnico teve início a partir da percepção de 
que havia demanda para a padronização desses produtos 
desde 2008. O azeite e o óleo de bagaço de oliva serão 
classificados com base em parâmetros como matéria-prima, 
processos de obtenção, percentual de acidez e tecnologia 
aplicada para extração, podendo ser enquadrados nos 
grupos: Azeite de Oliva Virgem, Azeite de Oliva, Azeite de 
Oliva Refinado, Óleo de Bagaço de Oliva e Óleo de Bagaço 
de Oliva Refinado. Além disso, também serão especifica-
dos por tipo, como Azeite de Oliva Extra Virgem, Virgem 

e Lampante, sendo este último, de qualidade inferior, com 
destinação proibida diretamente para alimentação humana. 
Segundo a Coordenadoria, a legislação irá proporcionar ao 
consumidor a informação correta sobre a qualidade dos 
produtos, pois harmoniza os conceitos e fixa terminologias. 
Além disso, o novo padrão contribui para o combate a frau-
des ou a publicação de dados incorretos nas embalagens. 
A indústria e as importadoras de azeite de oliva e óleos 
de bagaço de oliva terão 180 dias para se adequarem ao 
Regulamento Técnico a partir da data de publicação.

A Cooperativa Santa Clara deve marcar em alto estilo o 
centenário da operação, celebrado em 2012. A cooperativa, 
com sede em Carlos Barbosa, na Serra gaúcha, construirá 
uma nova planta, cujos aportes são avaliados em R$ 50 
milhões, com capacidade para processar um milhão de 
litros diários de leite. A única planta própria de laticínios, 
situada na sede, industrializa 550 mil litros ao dia. O novo 
empreendimento também é estratégico para pavimentar a 
trajetória da última década de forte expansão no fatura-
mento bruto anual, que saltou de R$ 85 milhões, em 2001, 
para R$ 618 milhões, no ano passado. Em 2011, a meta era 
crescer 10%, e a cooperativa avançou 20%. A iniciativa deve 

entrar em atividade até começo de 2015. A localização da 
planta está sendo prospectada em áreas no pólo da Grande 
Paraí. Segundo a empresa, o desafio é elevar a produção 
verticalmente, aportando mais assistência técnica e suporte 
aos associados, para melhorar a produtividade. A direção 
executiva quer manter a escala de crescimento na oferta de 
matéria-prima, hoje de 5% a 7% ao ano. O ritmo suprirá a 
demanda industrial e garantirá que a planta própria atenda 
até o esgotamento da capacidade, previsto justamente para 
2015. Com a nova indústria, o plano é elevar o volume de 
longa vida dos atuais 300 mil para 600 mil litros diários e de 
50% na produção de 550 toneladas de queijo.

CASTELO ALIMENTOS  
AMPLIA PROGRAMA DE 
PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

A Castelo Alimentos, fabricante de vinagres e uma 
das principais indústrias de alimentos do país, amplia o 
seu programa de práticas sustentáveis. Além de já utilizar 
rótulos de papel produzidos a partir de árvore de reflo-
restamento, com selo de garantia da ONG internacional 
Forest Stewardship Council (FSC - Conselho de Manejo 
Florestal), a empresa acaba de adotar embalagem com 
menos resina PET na sua linha de molhos para salada. A 
medida não só diminui o impacto ambiental gerado pela 
produção e manuseio do material plástico, como também 
traz economia no processo de produção. Os rótulos de 
papel produzidos com árvore de reflorestamento também 
serão estendidos aos demais itens do portfólio. Desde o 
ano passado, a Castelo já vinha adotando os rótulos com 
selo verde, reconhecido em 75 países, na sua linha de mo-
lhos condimentados, como molho de pimenta tradicional, 
de alho, shoyu e inglês.

A Castelo Alimentos conta com um portfólio que inclui 
desde vinagres de vinho, de arroz, maçã e saborizados até 
temperos completos, molhos condimentados, balsâmicos, 
azeite e conservas.

MERCADO



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;

• Estabilizantes: Citrato de Sódio e Goma Xantana.

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
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GRUPO M.CASSAB OFERECE MINERAIS QUELATOS DA ALBION
O Grupo M. Cassab, em parceria com a empresa 

Albitech, oferece ao mercado nacional a linha completa 
de minerais aminoácidos quelatos Traacs Albion, a mais 
avançada tecnologia em nutrição mineral existente no 
mundo. Por muito tempo, a fortificação de alimentos era 
vista como a alternativa mais eficiente no combate às 
deficiências nutricionais e para proporcionar benefícios 
à saúde e melhora na qualidade de vida da população. 
Devido à sua alta biodisponibilidade, segurança e respostas 
nutricionais eficientes, mesmo em pequenas concentra-
ções, os minerais aminoácidos quelatos permitem alcançar 
os resultados nutricionais pretendidos pela indústria e 
seus consumidores. Com essa linha de produtos em seu  
portfólio, a Divisão de Nutrição e Ingredien-
tes do Grupo M. Cassab disponibiliza ao mer-
cado nacional pré-misturas customizadas de 

vitaminas e minerais, propondo soluções finais e conceitos 
realmente funcionais que possibilitem uma fortificação 
consciente e efetiva.

Há 83 anos no mercado brasileiro, a M. Cassab possui 
15 unidades de negócios: Tecnologia Animal, Química 
Fina, Química Industrial, Nutrição Humana, Farmacêutica, 
Laboratório, Utilidades Domésticas, Eletrodomésticos, 
Utensílios Profissionais, Brinquedos (Lego), Varejo (Spicy), 
Investimentos Imobiliários, M. Cassab Foods, Cromo 
Life e Nunaat. O diferencial do Grupo é a inovação e 
especialidade na diversidade baseado nos pilares de pro-
dutividade, qualidade, responsabilidade socioambiental e 
visão de futuro. A M. Cassab está presente nas grandes 

capitais do Brasil, Miami (Estados Unidos), 
Dubai (Emirados Árabes), e Shanghai (Chi-
na), Argentina e Uruguai. 

WICKBOLD INAUGURA LOJA DE FÁBRICA 
Para celebrar os seus 74 anos, a Wickbold inaugurou loja 

de fábrica em Diadema, SP. Os moradores da região do Grande 
ABCD e arredores poderão consumir, direto da fábrica,os 
produtos da marca, fresquinhos e com preços especiais. Com 
196 m2, esta é a segunda loja da Wickbold, que conta ainda 
com a unidade de Hortolândia, inaugurada em novembro de 
2008. O objetivo da empresa é oferecer ao consumidor local 
e interessados a opção de comprar o pão direto da fábrica. 

Com 74 anos de atuação no setor de panificação, a Wick-

bold tem capital 100% nacional e está entre as três maiores 
fabricantes de pães industrializados do país. A marca detém a 
liderança no segmento de pães especiais, que inclui as linhas 
Integral, Light e Funcional (linha Estar Bem), sendo esta a 
única no mercado de pães funcionais registrada pela ANVISA. 
Possui quatro unidades fabris e nove unidades de distribuição 
no Brasil, que comercializam produtos em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Bahia.

AMWAY INVESTE EM NOVA FÁBRICA 
Para garantir e aumentar a produção da proteína vegetal em 

pó Nutrilite, carro chefe da marca, responsável pelos maiores 
índices de venda em nível global da empresa, a Amway investe 
US$ 24 milhões em uma nova fábrica. Dotada com os mais 
avançados conceitos e recursos de alta tecnologia, instalações 
e sistema de trabalho, a fábrica dos suplementos Nutrilite foi 
projetada considerando três pilares básicos: qualidade, segu-
rança e produtividade. Tudo milimetricamente planejado, desde 
o desenho das instalações e sua distribuição até as operações 
e a limpeza. Reunindo uma equipe de vanguarda e um sistema 
de logística que garante a rastreabilidade de cada lote de pro-

duto, em todas as etapas de produção, é assegurado que sejam 
mantidas as Boas Práticas de Produção em relação à segurança 
do consumidor e a integridade do produto. 

De acordo com o Instituto Euromonitor, a Amway co-
mercializa mundialmente cerca de seis bilhões de tabletes 
e cápsulas de Nutrilite todos os anos. Usa os concentrados 
das plantas, além de outros ingredientes naturais, evitando 
corantes, aromatizantes, edulcorantes e conservantes artifi-
ciais. Os ingredientes naturais são combinados com outros 
ingredientes manufaturados isolados, para melhorar a potência 
dos resultados.
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Nucleotídeos e Glutamato CJ,  
sinônimo de qualidade e sabor.
Distribuidor exclusivo da CJ para os Nucleotídeos e Glutamato no Brasil
Edifício Angélica Business - Avenida Angélica, 2.220 - 9º andar
CEP 01228-200 - Consolação - São Paulo, SP - Tel.: (011) 2976-9166 - Fax: (011) 2976-9506
E-mail: tovani@tovani.com.br - Site:www.tovani.com.br.

Solução natural para mascarar aftertaste em bebidas

 .

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

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

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

T: +55 11 5509 3099

F: +55 11 5103 0599

JBS ENCERRA PRIMEIRO TRIMESTRE COM LUCRO 
A JBS encerrou o primeiro trimestre de 2012 com um 

lucro líquido ajustado de R$ 240 milhões, valor que inclui 
a provisão de imposto de renda necessária para atender as 
regras contábeis internacionais. Abatendo o imposto provisio-
nado, o lucro líquido da JBS no primeiro trimestre do ano foi 
de R$ 116,1 milhões. Ainda assim, esse resultado supera em 
354% o lucro de R$ 25,6 milhões obtido no quatro trimestre 
do ano passado. O resultado positivo pode ser atribuído ao 
bom desempenho das operações da JBS no Mercosul. Nos 
três primeiros meses do ano, as vendas do bloco formado 
por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, somaram R$ 3,82 
bilhões, um crescimento de 6,2% em comparação com o 
mesmo período do ano passado. Os negócios no Mercosul 
renderam à empresa um lucro operacional de R$ 508 milhões, 
um crescimento de 65% em comparação ao primeiro trimes-
tre de 2011, e 24,7% maior que o quarto trimestre do ano 
passado. Pelo segundo trimestre consecutivo, as operações 
de frango nos Estados Unidos contribuíram para o resultado 
positivo da empresa. Nos três primeiros meses de 2012, as 
vendas JBS USA Frango foram de US$ 1,9 bilhão, valor 3,3% 
superior ao quarto trimestre do ano passado. O lucro opera-
cional voltou a crescer e atingiu no primeiro trimestre deste 
ano US$ 104 milhões. O resultado é quase quatro vezes maior 
do que os US$ 22 milhões registrados no quarto trimestre 
do ano passado. Ao longo do primeiro trimestre de 2012 a 
JBS incorporou no Brasil 12 unidades de abate às que já esta-

vam em atividade no país. As novas plantas adicionaram uma 
capacidade diária de abate de 8 mil cabeças, conferindo à JBS 
um posicionamento estratégico e a possibilidade de atender 
com rapidez e eficiência qualquer aumento de demanda do 
mercado interno e externo. No início de maio, a JBS informou 
sua entrada no segmento de aves no Brasil, se consolidando 
como a segunda maior indústria produtora e processadora 
mundial deste mercado. A empresa alugou todos os ativos da 
Frangosul no país, incorporou uma capacidade de abate de 1,1 
milhão de aves por dia, elevando em mais de 15% sua estrutura 
global e criou a JBS Aves Brasil. Agora, além dos Estados Uni-
dos, a JBS passa a atuar de forma marcante no Brasil. Juntos, 
os dois países representam 30% do consumo mundial, 36% da 
produção global e 70% de toda carne de frango exportada no 
mundo. Com a incorporação de novas unidades de bovinos e 
a entrada no segmento de frango no Brasil, a JBS prevê uma 
expansão importante em seus negócios. A expectativa é que 
as 12 novas plantas de bovinos e as atividades da JBS Aves 
Brasil tragam uma receita anual ao redor de R$ 4,5 bilhões.

Maior multinacional brasileira na área de alimentos, a JBS é 
líder mundial em processamento de carne bovina. Com mais 
de 120 mil colaboradores, a companhia possui 140 unidades 
de produção e atua nas áreas de alimentos, couro, biodiesel, 
colágeno, latas e produtos de limpeza. Presente em 100% dos 
mercados consumidores, a JBS é a maior exportadora do 
mundo de proteína animal, vendendo para 110 países.

DA BARRA TRAÇA ESTRATÉGIAS EM BUSCA DA LIDERANÇA 
A embalagem de 800g é o mais novo lançamento da linha 

de achocolatados da marca Da Barra. A nova embalagem, 
mais prática e econômica, faz parte das estratégias para 
posicionar a marca Da Barra entre as líderes da categoria 
de achocolatados em todo país. Além de achocolatado, a 
marca oferece gelatinas, refrescos em pó, misturas para bolos, 
amido de milho e chocolate em pó. Adquirida em 2011, a 
marca Da Barra agora faz parte da Big Brand Brasil, divisão 
da CBA, empresa líder na produção de cestas de alimentos 
e cestas de Natal em todo Brasil. A Big Brand Brasil reúne as 
marcas de alimentos industrializados Da Barra, Palate, Paladar, 
além da Big Brand Private Label, que produz alimentos com 
marcas próprias para as principais empresas do mercado 
brasileiro. A Big Brand Brasil foi recém criada para integrar 
as marcas de produtos de consumo e consolidar os planos 
de expansão e de crescimento sustentado da empresa. Se-
gundo a Big Brand Brasil, a empresa vai crescer e ampliar sua 

linha de produtos com investimentos e novos lançamentos, 
e planeja até 2015 se posicionar entre as três maiores em-
presas de alimentos do Brasil. Dentro dessa estratégia, em 
agosto, a CBA inaugura a ampliação da fábrica dos produtos 
das marcas Big Brand Brasil. Localizada em Imperatriz, no 
Maranhão, a unidade será a responsável pela criação de uma 
nova linha de produção de queijos e compostos lácteos para 
diversificar o fornecimento da empresa ao mercado. A Big 
Brand Brasil produz também a linha Palate, especializada na 
linha de produtos lácteos, incluindo modificadores de leite, 
achocolatados, capuccino e leite em pó. Sopas, temperos, 
bolos e refrescos compõem a linha de produtos Paladar. No 
total, a divisão da CBA oferece ao mercado varejista mais 
de 200 itens que variam de produtos matinais, como acho-
colatados e leite em pó, às linhas para refeições, compostas 
por sopas, cremes e temperos, além de itens de sobremesas, 
como bolos, refrescos, amido de milho, etc.

INDÚSTRIAS INVESTEM NA PRODUÇÃO DE ÁGUA DE COCO
Entre 2011 e 2016, mais de R$ 350 milhões 

serão aplicados na cadeia do coco no Brasil, e 
o foco principal é a água. A Sococo, maior pro-
dutora de derivados da fruta no país, está am-
pliando sua capacidade para dobrar a produção 
de água de coco até 2016. Entre janeiro e abril 
deste ano, os brasileiros consumiram 20,9% 
mais água de coco do que em igual período de 2011, segundo 
dados da Nielsen. Até abril, esse mercado movimentou R$ 140 
milhões, quase a metade dos R$ 300 milhões de 2011. O setor 
está atraindo novos competidores como a Aurantiaca, que 
está construindo uma fábrica no município de Conde, a 200 
quilômetros de Salvador. A empresa informa que o aporte é 
de R$ 200 milhões, mas segundo fontes do mercado, o projeto 
total pode sair por mais que o dobro desse valor. Segundo 
informações divulgadas pela Secretaria de Agricultura da Bahia, 
a Aurantiaca deve começar a produzir em 2013, com meta 
de processar 1 milhão de cocos por dia. A planta vai produzir 
fibra, óleo, leite e água de coco, esta última, prevista para a 
terceira fase de operação. Outra grande empresa do setor, a 
Sococo, está investindo alto, plantou 2 mil hectares de coco 
no Pará exclusivamente para produzir água. Hoje, tem 7 mil 
hectares plantados a partir dos quais produz também coco 
ralado, leite e sobremesas. A empresa, que hoje processa 300 
mil cocos por dia, quer chegar a 1 milhão em 2016. O plano 

de expansão da Sococo soma R$ 120 milhões, 
dos quais R$ 60 milhões já foram destinados à 
nova fábrica no Pará. Em 30 de abril, a empresa 
terminou de plantar os 2 mil hectares, e deve 
começar a produzir no local em 2014. A fábrica 
deve estar operando a pleno vapor em 2016 e 
agregará 35 milhões de litros ao mercado. Só a 

Sococo produzirá em 2016 mais do que o Brasil consome hoje 
de água de coco. Os outros R$ 60 milhões do plano serão apli-
cados em um centro de distribuição em São Paulo e em ações 
de marketing. O investimento está sendo feito com recursos 
próprios da empresa, que faturou R$ 500 milhões em 2011, 
18% a mais que em 2010. A meta é crescer 16% este ano. A 
Sococo exporta 10% do que produz. Essa é a oportunidade 
vista pela Beba Rio. Criada no ano passado, a empresa mira 
o consumidor premium e aposta em bebidas saudáveis, sem 
conservantes. Principalmente de olho no mercado externo, 
a Coco do Vale está finalizando os investimentos de R$ 15 
milhões que iniciou em 2011 para aumentar a produção de 
água de coco. A meta é fortalecer a distribuição nos Estados 
Unidos, para onde já vende, e chegar também à Europa e à 
África. Segundo a empresa, nos Estados Unidos a água de coco 
saborizada (com açaí ou abacaxi, por exemplo) faz sucesso, o 
que abre espaço para a introdução de novas linhas. A marca 
tem três rótulos com sabor e um tradicional.

MERCADO MERCADO



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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DSM ADQUIRE 
OCEAN 
NUTRITION 
CANADA 

A DSM, empresa global com ativi-
dades em saúde, nutrição e materiais, 
anunciou acordo definitivo com a 
Clearwater Fine Foods e com fundos 
gerenciados pela Richardson Capital, 
para a aquisição da Ocean Nutrition 
Canada. O investimento foi de 540 
milhões de dólares canadenses e 
a transação deve ser concluída no 
segundo semestre de 2012. A Ocean 
Nutrition Canada é fornecedora de 
ácidos graxos poliinsaturados ôme-
ga-3 (PUFA, na sigla em inglês, dos 
tipos EPA e DHA), derivados de óleo 
de peixe. A empresa tem como clien-
tes produtores de suplementos ali-
mentares, de alimentos e de bebidas. 
A empresa está sediada em Halifax, na 
província de Nova Escócia, no Canadá. 
Fundada em 1997, possui centrais de 
produção no Canadá, Estados Unidos 
e Peru . Todos os dias, mais de 21 
milhões de porções do produto da 
marca MEG-3® Omega-3 são consu-
midos em suplementos, alimentos e 
bebidas em todo o mundo. As vendas 
líquidas esperadas para 2012 são de, 
aproximadamente, 190 milhões de 
dólares canadenses. A média anual 
de crescimento da empresa nos 
cinco últimos anos, em moeda local, 
chegou a cerca de 20%.  A aquisição 
da Ocean Nutrition Canada amplia 
o portfólio da DSM de ômega-3 que 
atinge uma ampla gama de diferentes 
segmentos de mercado e aplicações. 
A aquisição permitirá a DSM com-
plementar e fortalecer o portfólio 
de lipídios nutricionais, fortalecendo 
seu portfólio nos segmentos de 
suplementos dietéticos, alimentos e 
bebidas da América do Norte, bem 
como permitirá capitalizar a pre-
sença global da DSM para expandir 
suas vendas do MEG-3® em outras 
regiões. Além disso, a DSM utilizará 
o seu departamento de Pesquisa &  

Desenvolvimento e sua tecnologia 
de fabricação para aumentar a gama 
de aplicações e produtos através 
de novas formas, encapsulamento e 
tecnologias de emulsificação. A com-
pra da Ocean Nutrition Canada é a 
quinta aquisição do departamento de 
Nutrição da DSM desde setembro de 
2010, quando anunciou sua estratégia 
corporativa “DSM in Motion: driving 
focused growth” (DSM em Movi-
mento: crescimento focado). Esses 
investimentos são parte integral da 
estratégia da empresa para a área de 
Nutrição e contribuirão para o cres-
cimento atual e futuro do portfólio da 
DSM em saúde, nutrição e materiais. 

A Ocean Nutrition Canada é 
a maior fornecedora mundial de 
ingredientes ômega-3 EPA/DHA 
para os mercados de suplementos 
dietéticos e de alimentos. Também é 
proprietária da maior instalação de 
pesquisa marinha privada e centro 
de desenvolvimento na América do 
Norte. Seus ingredientes da marca 
MEG-3® oferecem ômega-3 EPA/
DHA de óleo de peixe de alta quali-
dade, sem odor ou sabor. 

A Royal DSM é uma empresa mun-
dial baseada na ciência, com atividades 
nas áreas de saúde, nutrição e mate-
riais. Ao associar suas competências 
em Ciências da Vida e Ciências dos 
Materiais, a DSM gera prosperidade, 
progresso ambiental e avanços so-
ciais para criar valor sustentável para 
todos os envolvidos. A DSM oferece 
soluções inovadoras que alimentam, 
protegem e melhoram o desem- 
penho em mercados mundiais como 
alimentos e suplementos dietéticos, 
cuidados pessoais, rações, produtos 
farmacêuticos, dispositivos médicos, 
peças automotivas, tintas, componen-
tes elétricos e eletrônicos, energia 
alternativa e materiais biológicos. A 
DSM gera vendas líquidas anuais de 
cerca de € 9 bilhões.

TATE & LYLE INAUGURA FÁBRICA DE 
SUCRALOSE SPLENDA® NOS EUA 

A Tate & Lyle 
anunciou a rea-
ber tura  de sua 
unidade fabril de 
produção de su-
cralose Splenda®  
em McIntosh, Ala-
bama, Estados Uni-
dos, possibilitando 
à fornecedora glo-
bal de ingredientes 
alimentícios especiais a fabricação 
da sucralose, tanto na forma líqui-
da quanto na seca. O reinício das 
atividades de sua fábrica original de 
sucralose Splenda®, em conjunto com 
sua segunda instalação de sucralose 
em Cingapura, na Ásia, assegura a po-
sição da Tate & Lyle como a principal 
fornecedora mundial de sucralose. 
Segundo a Tate & Lyle, a demanda 
por sucralose Splenda® é impulsio-
nada por quatro fatores principais: o 
impacto global da obesidade nos mer-
cados desenvolvidos e emergentes; a 
oportunidade de otimizar o sabor e 
custos de fabricação com a mistura 
de sucralose Splenda® com adoçantes 
nutritivos de preço mais elevado; o 
know how técnico acumulado em mais 
de 30 anos de experiência trabalhan-
do com a sucralose; e o processo de 
fabricação da Tate & Lyle, com tecno-
logia de ponta de quarta geração. Ao 
operar duas instalações utilizando o 
mesmo processo contínuo de quarta 
geração, a Tate & Lyle permanece na 
vanguarda da tecnologia de produção 
de sucralose, assegurando os mais 
altos padrões de qualidade, rastrea-
bilidade e confiabilidade. O reinício 
das atividades na unidade fabril de 
McIntosh dão apoio à rede global da 
empresa como centros de inovação 
que ajudam os clientes a gerir seus 
custos de fabricação e a chegar ao 
mercado de maneira mais rápida, 
ao mesmo tempo em que atendem 
à demanda dos consumidores por 
produtos mais saudáveis. A fábrica 
de McIntosh foi o início e a base 

da fabricação do negócio global de 
sucralose Splenda®  da Tate & Lyle e 
por muitos anos forneceu sucralose 
rastreável de altíssima qualidade aos 
fabricantes de alimentos e bebidas. A 
fábrica tornou-se obsoleta em 2009, 
quando a Tate & Lyle implantou o 
processo de quarta geração, com 
maior produtividade em suas novas 
instalações de Cingapura. Na rea-
bertura, as instalações dos Estados 
Unidos retomam sua capacidade 
superior de processamento, com 
muitos dos especialistas anteriores 
da unidade, para assegurar a mais 
alta qualidade disponível de sucralose. 

A Tate & Lyle é uma empresa 
global no fornecimento de ingre-
dientes 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, de alta qualidade, para 
a indústria de alimentos e bebidas. 
Seus ingredientes e soluções dão 
mais sabor e textura, são nutritivos 
e aumentam a funcionalidade dos 
produtos que são consumidos to-
dos os dias por milhões de pessoas 
ao redor do mundo. O portfólio 
de ingredientes alimentícios inclui 
as marcas sucralose Splenda®, fibra 
alimentar Promitor™ e polidextrose 
Sta-Lite®. 



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 

DUPONT VISA ACELERAR 
CRESCIMENTO 
NO MERCADO DE 
INGREDIENTES 

Menos de um mês depois do anúncio da compra do 
capital restante da Solae, empresa de alimentos à base 
de soja, a DuPont Nutrição e Saúde não esconde as 
expectativas que tem para o setor. O negócio fechado 
em 1º de maio, por US$ 440 milhões, parecia o desfecho 
natural para a joint venture criada pela DuPont e a Bunge 
em 2003, na qual a primeira detinha 
72% e a segunda, 28%. Mas veio na 
esteira de outra grande aquisição, a 
Danisco, empresa dinamarquesa de 
enzimas e ingredientes alimentícios, 
por US$ 5,8 bilhões, o que mostra 

AGILENT CRIA PROGRAMA DE TECNOLOGIA  
PARA SEGURANÇA ALIMENTAR NO BRASIL

as intenções da multinacional química em avançar no 
mercado de alimentos e saúde. As aquisições permitiram 
à DuPont ingressar em um novo segmento da indústria, 
o de aditivos alimentícios, alinhar o seu posicionamento 
e busca soluções aos desafios globais, como a oferta de 
alimentos. Segundo a DuPont, a compra do capital restante 
da Solae será importante para dar a “velocidade” que a 
DuPont quer ao negócio. Inovação é a chave para bater a 
concorrência e 60% dos US$ 2 bilhões destinados anual-
mente à Pesquisa & Desenvolvimento vão para a indústria 
de alimentos, que inclui a DuPont Nutrição e Saúde e a 
Crop Protection. A primeira promessa da unidade de 
negócios vem com o desenvolvimento de um creme de 
leite com 17% de gordura, redução de 25% sobre o cre-

me de leite mais magro disponível do 
mercado, sem alterar as características 
do produto. Com vendas globais de  
US$ 2,5 bilhões em 2011 e crescendo 
até 8% ao ano, a DuPont Nutrição e 
Saúde não descarta novas aquisições. 

A Agilent, empresa global em medição analítica, anunciou 
a criação do Programa de Segurança Alimentar no Brasil, 
a exemplo de iniciativas semelhantes já implantadas pela 
empresa na China, Índia, Europa e Estados Unidos. A Agilent 
desenvolve sistemas  que medem, por análises químicas e 
biológicas, a presença de elementos que possam ser consi-
derados contaminantes, como pesticidas, produtos fármaco- 
químico e metais, mesmo que a nível traço. Suas soluções 
também estão dimensionadas para analisar e rastrear agentes 
de difícil identificação, como toxinas,  micotoxinas (mais de 
3.000  já conhecidas), hormônios esteróides, dioxinas, toxinas 
marinhas (compostos de moléculas pequenas produzidas por 
frutos do mar) e alergênicas de moléculas pequenas.

Segundo  a Agilent, com o crescimento do intercâmbio 
global de alimentos, cresce também os riscos de contami-
nação e elevam-se os padrões de exigências das agências 

nacionais controladoras, assim, os produtores e empresas 
brasileiras têm que estar preparados e atualizados com as 
mais recentes e inovadoras técnicas de análises, para via-
bilizar a aceitação dos alimentos brasileiros pelo mercado 
externo. Recentemente, a  Agilent Technologies anunciou 
acordo de cooperação com a FDA  para  desenvolvimento 
e pesquisa de novas ferramentas para detectar, rastrear e 
analisar também patogenias bacterianas em alimentos. No 
Brasil, os laboratórios estaduais do Ministério da Agricultura 
e indústrias como Bayer, Nestlé e Mars já são usuárias dos 
sistemas Agilent.

A Agilent é a principal empresa do mundo em medição 
analítica e uma das principais em tecnologia para análises 
químicas, biociências, eletrônica e comunicações.  A empresa 
atua em mais de 100 países e no ano fiscal de 2011, apresentou 
ganhos líquidos de US$ 6,6 bilhões.

ROAD SHOW FISA É SUCESSO 
ABSOLUTO EM SANTIAGO DO CHILE 

YOKI ALIMENTOS 
E GENERAL MILLS 
ANUNCIAM 
ACORDO SOBRE 
AQUISIÇÃO

A Yoki Alimentos anunciou que foi 
assinado o acordo definitivo para ser 
adquirida pela General Mills, empresa 
global de alimentos com sede em Minne-
sota, Estados Unidos. A transação deve 
ser concluída durante a primeira metade 
do ano fiscal de 2013 da General Mills.

Os produtos das marcas Yoki e Ki-
tano ocupam posição de liderança no 
mercado em diversas categorias, incluin-
do snacks, refeições prontas, alimentos 
básicos e temperos. A Yoki emprega mais 
de 5 mil pessoas no Brasil e registrou 
vendas IFRS (Normas Internacionais de 
Contabilidade) de R$ 1,1 bilhão no ano 

fiscal encerrado em dezembro de 2011.
Com sede no Estado de São Paulo, a 

Yoki é líder no setor de alimentos e co-
mercializa mais de 600 produtos de nove 
marcas no Brasil. Seu extenso portfó- 
lio inclui as farinhas das marcas Yoki e 
Kitano e outros alimentos básicos, pipo-
cas, refeições prontas, sopas e temperos. 
Também comercializa os snacks Yokitos, 
chás Lin Tea e uma linha de ingredientes 
da marca Mais Vita. 

A General Mills é uma empresa lí-
der no mercado mundial de alimentos, 
operando em mais de 100 países. Seu 
portfólio de marcas inclui Cheerios, 
Fiber One, Häagen-Dazs, Nature Valley, 
Yoplait, Betty Crocker, Pillsbury, Green 
Giant, Old El Paso e Wanchai Ferry. 
Com sede em Minneapolis, Minnesota, 
Estados Unidos, a General Mills fe-
chou o ano fiscal de 2011 com vendas 
mundiais de US$ 16 bilhões, incluindo  
US$ 1,2 bilhão de vendas líquidas, re-
ferente à participação proporcional da 
empresa em joint ventures.

Com palestra gratuita da Euro-
monitor para a indústria local, o Road 
Show FiSA, realizado no hotel W em 
Santiago do Chile, atraiu mais de 100 
profissionais qualificados dos princi-
pais players do mercado. Abordando 
as tendências globais em alimentos 
funcionais, a Euromonitor apresentou 
dados recentes do mercado e de ex-
trema relevância para a indústria local. 
Além do alto nível de informações, os 
participantes saíram do cotidiano e 
puderam realizar networking com os 
outros profissionais qualificados do 
setor dentre gerentes e diretores de 
nível regional e global. Executivos da 
Tate & Lyle, Mundo Alimentos, Nu-
trisa, Hela, Jumbo, Sanppan, Carozzi, 
Pepsico, Montana, e Symrise, entre 
outras empresas estiveram presentes. 
Além de representantes da indústria, 
parceiros e associações, membros 
governamentais estiveram presentes, 
como a Chile Alimentos, a Pró-Chile, 

a FAO e o Ministério da Agricultura. 
O resultado foi o sucesso completo 
e uma excelente aprovação por parte 
dos presentes, que já se interessaram 
por mais detalhes sobre a próxima 
edição. O Road Show Chile é o 
primeiro de uma série de eventos 
itinerantes FiSA na América Latina. Os 
próximos encontros estão marcados 
para 14 de junho, em Buenos Aires, na 
Argentina, e 20 de junho, em Bogotá, 
na Colômbia. A FISA - Food Ingre-
dients South America - é a maior feira 
da América Latina especializada em 
ingredientes e serviços para a indús-
tria alimentícia. A 16ª edição da FiSA 
acontece de 18 a 20 de setembro, no 
Expo Center Norte, em São Paulo, SP.

MERCADO
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A nova era de ingredientes  
para as indústrias de nutrição e saúde

www.nexira.com • Rua Monte Alegre, 212 cj 12 Perdizes • São Paulo • BR • Tel/Fax: 55 (11) 38622028 • info-brasil@nexira.com

Líder mundial em goma Acácia, especializada em 
ingredientes naturais para aplicação alimentícia

Extratos botânicos ativos com 
múltiplos benefícios à saúde

Fortificação com fibras
Emulsificantes
Texturizantes
Encapsulantes
Agentes de drageamento...

Gerenciamento de Peso
Saúde Cardiovascular e Antiidade
Saúde das Articulações
Antiestresse
Nutrição Esportiva...

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

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

   A evolução do enriquecimento 

com fibras para bebidas claras!

  Extrato natural de oliva com conteúdo garan-

tido de hidroxitirosol, benefícios à saúde cardiovascular.

NOVOS PRODUTOS!
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TETRA PAK  IDENTIFICA NOVOS CONSUMIDORES  
PARA A INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS 

EMPRESAS ESTRANGEIRAS  
INTENSIFICAM AQUISIÇÕES NO BRASIL

Uma nova pesquisa da Tetra Pak identificou que 2,7 bilhões 
de novos consumidores serão a próxima grande oportunidade 
de mercado para a indústria de laticínios. Essa expectativa 
surge da população de baixa renda que deve emergir nos 
países em desenvolvimento, graças ao esperado aumento da 
prosperidade, do poder de compra e do desejo de consumo 
de produtos lácteos líquidos. De acordo com o estudo Tetra 
Pak Dairy Index, que acompanha em todo o mundo fatos, 
números e tendências na indústria de laticínios, o consumo 
de lácteos da população de baixa renda em mercados em 
desenvolvimento deve aumentar de 70 bilhões de litros em 
2011 para quase 80 bilhões de litros em 2014. Muitos destes 
consumidores passarão a comprar o leite embalado, ao invés 
do leite cru. Segundo a Tetra Pak, os consumidores de baixa 
renda representam quase 40% da população mundial e, além 
de viverem em economias que impulsionam o crescimento 
da indústria, o poder aquisitivo dessa classe está aumentando. 
Atualmente, esses consumidores têm uma renda média de 
US$ 2 a US$ 8 por dia e são virtualmente inalcançados pelos 
produtores de lácteos. Chamados pela Tetra Pak de “consu-
midores do meio da pirâmide” ou Deeper in the Pyramid (DIP), 
em inglês, representam cerca de 50% da população dos países 
em desenvolvimento e consomem 38% dos produtos lácteos 
líquidos. Metade destes consumidores DIP vivem na Índia e na 
China. A pesquisa da Tetra Pak foi focada em seis países, que 
representam mais de 76% do consumo dos produtos lácteos 
líquidos destes consumidores na Índia, China, Indonésia, Brasil, 
Paquistão e Quênia. 

Muitos destes consumidores DIP devem ter melhor 
renda, passando da classe baixa para a média até o final 
da década, aumentando seu poder de compra e a gama de 
produtos que compram. O aumento do poder aquisitivo 
vem acompanhado de uma maior consciência da segurança 
alimentar e a busca por conveniência, de produtos prontos 
para beber, o que deverá aumentar a demanda por produtos 
embalados. A Tetra Pak identificou que os laticínios devem 
superar três desafios fundamentais. Desde já, os produtos 
devem ser economicamente acessíveis, atraentes e estarem 
disponíveis para os consumidores com rendas limitadas. Isso 
significa que as indústrias de lácteos devem oferecer produ-
tos saudáveis, seguros, nutritivos e embalados, sem adição de 
custos insustentáveis. Eles também devem disponibilizá-los 
em pequenas lojas tradicionais em áreas rurais remotas 
ou em cidades congestionadas, onde os consumidores DIP 
compram. Inovação e eficiência serão soluções vitais para 
ajudar a indústria a desenvolver produtos, embalagens e 
processamento para atender às necessidades desses consu-
midores de baixa renda, de acordo com o relatório. A Tetra 
Pak identificou algumas maneiras de tornar os produtos 
mais acessíveis. Dentre elas está a mudança na forma como 
os produtos lácteos e as embalagens são desenvolvidos. É 
possível utilizar, por exemplo, alternativas ao leite integral, 
como o soro de leite ou ácido lácteo, na produção de bebi-
das lácteas nutritivas e saudáveis com menor custo. Outra 
forma é reduzir o tamanho das embalagens, ou optar por 
formatos mais simples. 

Impulsionadas pelo aumento de renda da classe C, empresas 
estrangeiras chegam ao Brasil comprando marcas nacionais 
tradicionais do setor de alimentos e bebidas, como a Ypioca e 
a Yoki. Segundo analistas, as operações de fusões e aquisições 
devem se intensificar, já que as empresas estrangeiras buscam os 
mercados emergentes para frear a derrocada dos tradicionais. 
O grupo britânico de bebidas Diageo (fabricante do whisky 
Johnnie Walker e da vodka Smirnoff) anunciou a compra da 
marca de cachaça Ypioca por cerca de 300 milhões de libras  
(R$ 940 milhões). A General Mills (dona da Haagen-Daz) anun-
ciou a compra da fabricante brasileira de alimentos Yoki por 
cerca de R$ 1,75 bilhão. Os dois contratos foram assinados 
antes da nova lei do Cade, que entrou em vigor recentemente. 
Na legislação antiga, as empresas podiam assinar um contato 
e só depois de 15 dias úteis deviam enviá-lo ao conselho para 
apreciação. Agora, antes dos contratos serem assinados o órgão 
precisa dar uma decisão favorável. Com a nova lei, o Cade tem 
um prazo de 240 dias (prorrogáveis por mais 90) para decidir 
a questão. Ou seja, as operações podem ficar “paradas” por 

até 11 meses. Segundo as empresas de fusões e aquisições, 
o Brasil é foco dos grandes investimentos, e o aumento da 
classe média brasileira é o principal fator positivo que fez com 
que o setor de consumo fosse impulsionado. De acordo com 
dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiros e de Capitais (ANBIMA) em 2011 foram registra-
das 179 grandes fusões e aquisições no país, sendo oito no 
setor de alimentação e bebidas. O número no setor foi 100% 
maior do que o registrado em 2010. Um estudo da consul-
toria KPMG, que considera fusões e aquisições de todos os 
portes (pequenas, médias e grandes empresas) constatou que 
foram efetuadas 817 transações no ano de 2011, crescimento 
de 12,5% em relação a 2010, que era o recorde anterior. No 
período, foram realizadas 44 operações envolvendo o setor 
de alimentação, bebidas e fumo. Na opinião da Associação 
Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA), o setor vem 
crescendo entre 4% e 6% ao ano e, além disso, tem grande 
competitividade e lucros em larga escala, por isso essa investida 
estrangeira deve continuar ao longo dos anos. 

A M. Dias Branco, que atua na fabricação de biscoitos 
e massas alimentícias, adquiriu a Moinho Santa Lúcia por  
R$ 90 milhões. A Moinho Santa Lúcia atua na moagem de 
trigo e fabricação de seus derivados, além da industrialização 
e comercialização de biscoitos e massas alimentícias em geral. 
Em 2011, sua receita líquida foi de R$ 88,1 milhões, enquan-
to sua dívida somada R$ 38 milhões em 25 de maio. Com 

a aquisição, a M. Dias Branco espera fortalecer sua posição 
competitiva, expandir as vendas no Nordeste e no Norte do 
Brasil, incrementar o processo de verticalização, com ganhos 
de eficiência e redução de custos e utilização de incentivos 
fiscais. Ao mesmo tempo em que anunciou a compra, a M. 
Dias Branco reforçou que não irá interromper sua busca por 
oportunidades de crescimento via aquisições. 

M. DIAS BRANCO COMPRA MOINHO SANTA LÚCIA

BRF INVESTE R$ 4 MILHÕES NA PRODUÇÃO DE QUEIJO
A Brasil Foods anunciou investimento de R$ 4 milhões 

na construção e instalação de um entreposto de coleta 
e resfriamento de leite, para reforçar a produção dos 
queijos Sadia e Santa Rosa/Elegê produzidos na unidade 
de Terenos, MS. O investimento será feito no município 
de Glória de Dourados, no centro da maior bacia leiteira 
do Estado. Os recursos se somam aos R$ 40 milhões a 
serem investidos na unidade de lácteos da empresa de 
Carambeí, PR. O novo investimento faz parte da estratégia 
da empresa de reforçar a produção de queijos. A estima-
tiva é de que 120 mil litros de leite sejam entregues por 
dia na unidade de Mato Grosso do Sul. A planta da BRF 
em Terenos produz cerca de 400 toneladas por mês de 

queijo. A previsão é atingir 600 toneladas por mês ainda 
no primeiro semestre. Os itens são comercializados sob as 
marcas Sadia e Santa Rosa/Elegê, e atendem as demandas 
do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Em novembro 
de 2011, a BRF adquiriu a Heloísa Lácteos, fabricante de 
queijos no Mato Grosso do Sul, por R$ 122,5 milhões. No 
início do mês, a Batavo, que faz parte da divisão de lácteos 
da BRF, anunciou investimentos em novos produtos, para 
aumentar sua participação no segmento, com um inves-
timento de R$ 3 milhões. O vice-presidente da unidade 
de lácteos da BRF disse anteriormente que o mercado 
está em ampla expansão, tendo crescido cerca de 10% em 
média nos últimos dois anos. 

MERCADO



CARGILL LANÇA PROGRAMA DE RELACIONAMENTO  
PARA O MERCADO DE FOODSERVICE 

PARCERIA ENTRE COSAN E CAMIL  
CRIA NOVA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

Os grupos Cosan e Camil anunciaram uma integração 
de seus negócios de produção e distribuição de alimentos 
processados e a consequente criação de um gigante, líder no 
Brasil nos setores de açúcar, arroz e pescado. O acordo da 
parceria prevê que os negócios da Cosan sejam assumidos 
pela Camil, uma das maiores empresas latino americanas 
de fornecimento de alimentos para o mercado no varejo. 
A Cosan, uma das maiores produtoras mundiais de açúcar 
e etanol, receberá R$ 345 milhões pelo controle da Cosan 
Alimentos, sua subsidiária para a produção de açúcar refinado 
e que tem uma participação de aproximadamente 75% no 
mercado brasileiro. Em troca desse valor, a Cosan terá uma 
participação de 11,72% na Camil e, mediante um acordo de 

acionistas, representatividade no Conselho de Administração 
do futuro grupo. O valor da transação será quitado em um 
prazo máximo de três anos e destinado à redução da dívida da 
Cosan Alimentos. Segundo a Cosan, a associação representa 
outra passagem da Camil em sua estratégia de se transformar 
na maior empresa de marcas de alimentos na América Latina. 
A Cosan calcula que, quando assumir os negócios de açúcar, o 
faturamento anual da Camil poderá aumentar cerca de R$ 3 
bilhões. A Camil, que em outubro do ano passado adquiriu da 
multinacional PepsiCo o fabricante de pescados em conserva 
e enlatados Coqueiro, tem como um seus principais sócios 
a firma Gavea Investimentos, um importante fundo de inves-
timentos comandado pelo ex-presidente do Banco Central.

A Cargill está lançando o programa Mais Sabor, uma ini-
ciativa de relacionamento no mercado de foodservice voltada 
para clientes diretos, distribuidores e seus vendedores. Por 
meio de uma área interativa dentro do site www.cargillfood-
service.com.br, os visitantes terão acesso a vídeoaulas com 
chefes de gastronomia, dicas técnicas sobre manipulação 
e aplicações dos produtos Cargill Food Service, biblioteca 
de receitas, treinamentos, agenda de eventos e muitos 
outros recursos para auxiliar nos resultados de vendas e 
fidelização de clientes. Segundo a Cargill Food Service, o 
programa Mais Sabor é um canal de relacionamento de mão 
dupla que contribuirá com o negócio dos seus clientes e, 
ao mesmo tempo, ajudará a Cargill a entender as necessi-
dades do setor para o desenvolvimento de novas soluções. 

A linha de foodservice da Cargill atende a várias categorias, 
como azeites Gallo, Ovomaltine, chocolates Genuine e 
coberturas Speciale, gorduras para fritura, como a Mazola 
Chef, e panificação, maioneses, Liza e Mariana, massas Del 
Verde, óleos vegetais e molhos para salada Liza e também 
óleo composto Maria.

A Cargill produz e comercializa internacionalmente 
produtos e serviços alimentícios, agrícolas, financeiros e 
industriais. No Brasil desde 1965, a Cargill tem sua origem 
no campo, a partir das atividades agrícolas, e hoje constitui 
uma das maiores indústrias de alimentos do País. Com sede 
em São Paulo, SP, a empresa está presente em 18 Estados 
brasileiros por meio de unidades industriais e escritórios 
em cerca de 130 municípios.

MERCADO


