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FUFENG: O MAIOR FABRICANTE DE  
GOMA XANTANA DO MUNDO 

O Grupo Fufeng, com ações cotadas na bolsa de Hong 
Kong, é um fabricante internacional de bioprodutos. É 
composto pelas seguintes empresas: Neimenggu Fufeng 
Biotecnologia Co., Ltd.; Shandong Fufeng Fermentação Co., 
Ltd.; Baoji Fufeng Biotecnologia Co., Ltd.; Jiangsu Shenhua 
Pharmaceutical Co., Ltd.; Fufeng I & D Center e Fufeng Im-
port & Export Co., Ltd. A Fufeng é certificada pelas normas 
ISO 9001, ISO 22000 (HACCP), ISO 14001, OHSAS 18001, 
BRC, Kosher e Halal.  Os seus produtos derivados de goma 
xantana atendem as normas FCCV, E-415, GB13886-92, 
API e outras normas pertinentes. Como uma empresa 
de alta tecnologia e inovadora, os produtos Fufeng têm 
sido fornecidos para mais de 50 países nos últimos anos. 
Sua capacidade de produção anual de goma xantana é de 
44.000 toneladas de MSG (glutamato monossódico) é de 
750.000 toneladas. A goma xantana, a goma de origem 
biotecnológica mais desenvolvida,  pode ser utilizada em 
vários segmentos industriais, como alimentos, indústria 
farmacêutica, perfuração e exploração petrolífera, entre 

outros.  A goma xantana de grau alimentício fornecida pela 
Fufeng é amplamente utilizada como espessante resistente 
a ácidos/sais, agente de suspensão e emulsificante de alta 
eficiência, e agente de enchimento de alta viscosidade em 
diversos alimentos e bebidas. Pode não só melhorar o 
desempenho na retenção de água e forma, como também 
melhorar a estabilidade em casos de congelamento e des-
congelamento e o mouthfeel geral de alimentos e bebidas.

O Grupo Fufeng também se dedica ao desenvolvi-
mento de aminoácidos, produzindo, atualmente, L-valina, 
L-isoleucina e L-treonina. Segundo a empresa, as vendas de 
L-treonina para nutrição 
animal têm aumentado 
consideravelmente nos 
últimos anos. Os produ-
tos da Fufeng gozam de 
grande aceitação em to-
dos os segmentos onde a 
empresa atua. 

A Fufeng atende em seu novo endereço: Building 3, No. 29, Jinghai 2nd Road, Beijing Economic-Technological 
Development Area - Beijing 101111 - China. Tel: (+86) 10 6789-2679 - Fax: (+86) 10 6789-2068 -  
www.fufeng-group.com - www.xanthan-gum.com - E-mail: trade@fufeng-group.com

PEPTOPRO® DA DSM 
ACRESCENTA VANTAGEM 
COMPETITIVA À POWERBAR

A PowerBar, líder mundial em nutrição esportiva, lançou 
o Isomax, um pó para bebida isotônica de alta perfor-
mance para atletas de resistência, que contém PeptoPro® 
da DSM. A nova fórmula contém ingredientes funcionais, 
incluindo uma combinação única de cinco eletrólitos, ca-
feína e C2MAX, uma mistura de carboidratos projetada 
para fornecer energia máxima. A inclusão de PeptoPro® 
facilita o fornecimento eficiente de aminoácidos durante 
o exercício físico intenso, quando a capacidade digestiva 
é altamente comprometida. A nova fórmula combina a 
funcionalidade ideal com gosto agradável e facilidade de 
preparo. PeptoPro® atua em sinergia com os carboidratos 
para reparar eficientemente os músculos e ajudar a repor 
os estoques de glicogênio, aumentando os níveis de insulina 
pós-exercício. Nos ensaios, PeptoPro® demonstrou melho-
rar a resistência e desempenho, estimular o crescimento 
muscular, acelerar a recuperação muscular e reduzir a 
dor. PeptoPro® é instantaneamente solúvel em água fria 

e está disponível em formas adequadas para uso em uma 
variedade de produtos de nutrição esportiva. Para a DSM 
Nutritional Products Europe, a PowerBar é uma marca líder 
mundial em nutrição esportiva e sua mais recente colabo-
ração exemplifica o firme compromisso com a excelência 
da DSM com a nutrição global. A DSM está animada com 
o lançamento deste novo produto contendo PeptoPro® e 
continua a alavancar o seu conhecimento científico para 
ajudar os fabricantes a formular soluções nutricionais 
inovadoras para esta competitiva indústria.

Para a PowerBar Europe GmbH, a combinação dos 
seus cinco eletrólitos e C2MAX com PeptoPro® criou um 
produto altamente competitivo de performance esportiva. 
A empresa está extremamente confiante de que o Isomax 
desfrutará uma demanda de consumo flutuante, bem como 
críticas positivas na mídia especializada.  A PowerBar con-
tinuará a trabalhar em parceria com especialistas de ingre-
dientes funcionais, como a DSM Nutritional Products, para 
oferecer produ-
tos convenien-
tes e eficazes 
para o mercado 
global de nutri-
ção esportiva.

A-Anuncio 19x13cm.ai   11.02.11   13:26:11
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CARGILL E GRUPO USJ  
CRIAM JOINT VENTURE

A Cargill e o Grupo USJ anunciaram a assinatura de acordo 
para a criação de uma joint venture no segmento de açúcar, 
etanol e bioeletricidade, com participação de 50% para cada 
um dos participantes e gestão compartilhada.  A nova empresa 
reunirá os ativos industriais do Grupo USJ no Estado de Goiás, 
representados pelas Usinas São Francisco, em operação desde 
2007, na cidade de Quirinópolis, e a Usina Cachoeira Dou-
rada, em construção no mesmo município. Da mesma forma, 
passará a ser sucessora dos contratos de fornecimento de 
cana-de-açúcar mantidos com produtores da região. Parte do 
capital investido pela Cargill na joint venture será utilizado na 
conclusão da Usina Cachoeira Dourada, que deverá entrar em 
operação na safra de 2013, além de outros aprimoramentos 
na Usina São Francisco. A Usina São João, em Araras, SP, não 
integra a nova empresa. Após a conclusão dos investimentos, 
a capacidade para processamento de cana-de-açúcar das 
duas usinas juntas será de 7,5 milhões de toneladas por ano, 
e produzirão açúcar e etanol, além de unidade geradora de 
energia elétrica a partir de bagaço de cana, com capacidade 
para gerar 120 MWH, dos quais 1/3 para atender a sua própria 
demanda e os 2/3 excedentes destinados ao sistema de ener-
gia elétrica. A joint venture representa a união da experiência 
da Cargill na comercialização de etanol e açúcar, atualmente 
uma das maiores exportadores desta commodity no mundo, 
com a experiência de 65 anos do Grupo USJ na indústria de 
cana-de-açúcar. 

A Cargill produz e comercializa internacionalmente produ-
tos 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. 

O Grupo USJ é um dos principais produtores de açúcar, 
etanol e bioeletricidade no Brasil. Atualmente, processa em 
cada colheita em torno de oito milhões de toneladas de 
cana-de-açúcar. 

OVOMALTINE  
INVESTE NO BRASIL 

Trata-se da maior cifra desde 2007, quando o grupo inglês 
ABF (Associated British Foods), dono da marca de achocolatado 
em pó Ovomaltine, passou a ter uma estrutura em São Paulo, 
SP. Até então, o negócio era administrado a partir da matriz, 
em Londres. Até o final deste ano, a ABF planeja fazer do 
Brasil o terceiro mercado para a marca Ovomaltine, atrás de 
Suíça e Tailândia. Para isso, fará campanhas publicitárias pela 
primeira vez em 17 anos, ampliará a distribuição dos produtos 
e investirá em novas categorias. Em breve, a empresa lança o 
achocolatado pronto para beber e estreia na categoria que 
movimenta por ano R$ 2 bilhões, hoje dominada pelas marcas 
Toddy, da americana Pepsico, e Nescau, da suíça Nestlé. 

DUAS RODAS INGRESSA  
EM NOVO SEGMENTO 

O lançamento das coberturas para doces e sorvetes 
da Duas Rodas Industrial marca a entrada da empresa no 
segmento dos produtos derivados do chocolate para aten-
der o mercado de foodservice. Líder na América Latina na 
comercialização de ingredientes para sorvetes artesanais 
e aromas para a indústria de alimentos e bebidas, a Duas 
Rodas investiu R$ 26 milhões em uma nova unidade fabril na 
cidade de Estância, SE, dedicada exclusivamente à produção 
de coberturas de chocolate em barra, que serão comercia-
lizadas com sua tradicional marca Selecta.  As coberturas 
chegam ao mercado em barras de 1 kg ou 2,3 kg e estão 
divididas nas linhas Supreme e Confeiteiro, nos sabores cho-
colate ao leite, chocolate branco, chocolate meio amargo 
e chocolate amargo. Os produtos foram formulados para 
atender ao segmento corporativo, que inclui confeitarias, 
docerias, cafeterias, catering, restaurantes, hotéis e buffets, 
além de produtores de chocolates e bombons artesanais. 
O projeto das coberturas de chocolate Selecta está alicer-
çado em um ano de pesquisas de mercado, logística e de 
tecnologias. Após aprovado, o projeto foi implementado 

em tempo recorde de seis meses, incluindo a construção 
da fábrica.  Além do investimento financeiro em capacidade 
produtiva, a Duas Rodas contou com a assessoria de um 
time de especialistas em chocolate, com comprovada expe- 
riência de mercado, que trabalhou em conjunto com os 
especialistas das diversas áreas da empresa. A meta inicial 
para esta nova linha é alcançar um faturamento anual de 
R$ 80 milhões entre 3 a 5 anos, em 1.200 pontos de venda 
em todo o país e também na América Latina, posicionando 
a Duas Rodas entre as marcas líderes deste segmento. A 
Duas Rodas também apresenta outros lançamentos na sua 
linha de foodservice, com produtos como creme confeiteiro, 
mistura para mousse e gel de brilho, chocolate em pó e 
mistura para pão de queijo. Os novos produtos também 
contam com a reconhecida qualidade da marca Selecta, 
presente no mercado desde 1953, e chegam ao público es-
pecializado com o selo “Sabor 100% garantido” e o brasão 
da Duas Rodas nas embalagens, que confere o atestado de 
qualidade da primeira e maior casa de aromas do Brasil.   

ALIMENTOS COAMO  
LANÇA NOVO SITE 

Interatividade e navegabilidade são duas palavras que 
podem definir o novo site da Alimentos Coamo que já 
está disponível para o acesso dos internautas no endereço  
www.alimentoscoamo.com.br. Segundo a Coamo, o site é mais 
um canal de comunicação com o cliente, com a possibilidade 
de expor com interatividade o que a empresa dispõe para 
seus diversos consumidores. O novo site foi desenvolvido de 
forma clara e objetiva. Com uma tela inicial, propositalmente 
desenvolvida sem barra de rolagem, o internauta tem a visão 
de todas as ferramentas disponíveis, trazendo mais navegabili-
dade ao consumidor e facilidade para encontrar o que precisa 
no site. Dentre as ferramentas do portal, o cliente Coamo 
poderá acessar com facilidade toda a linha de alimentos in-
dustriais e de varejo, além de estar sempre informado sobre 
os lançamentos da Coamo. Os representantes dos Alimentos 
Coamo e como encontrá-los também é uma ferramenta dis-
ponível no site. Quanto à interatividade com o consumidor, o 
site conta com notícias, dicas de qualidade de vida e receitas 
atualizadas regularmente. 

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
GANHA PARTICIPAÇÃO  
NO MERCADO 

Em todo o país, a indústria de alimentos era a que tinha o 
segundo maior peso na estrutura industrial e o segmento que 
mais ganhou participação em 2009, quando correspondeu a 
14,2% do valor da transformação industrial, indicador similar 
ao PIB da atividade fabril. Em 2008, a indústria alimentícia 
havia registrado peso menor: 12,3%. Os dados são da Pesqui- 
sa Industrial Anual, divulgada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento mostra ainda 
que os ramos de bebidas e de vestuário também avançaram. 
Seus pesos passaram de 2,8% para 3,4% e de 1,8% para 2,3% 
entre 2008 e 2009, respectivamente. Os três ramos foram 
os que mais ganharam participação na estrutura industrial 
do país graças, em boa medida, à expansão do consumo das 
faixas de renda de menor poder aquisitivo e à ascensão da 
classe C.  A indústria de alimentos só perde, em participação, 
para a de refino de petróleo e produção de biocombustí-
veis, 14,9% em 2009, percentual inferior aos 16,3% de 2008. 
Segundo o IBGE, o total das receitas brutas das 299 mil 
empresas industriais em funcionamento no Brasil em 2009 
atingiu R$ 2,3 trilhões. O valor é inferior ao observado em 
2008 (R$ 2,4 trilhões). O motivo da retração é a crise global 
que afetou a economia brasileira naquele período. Também 
houve redução na receita líquida de vendas, de R$ 1,76 
trilhão em 2008 para R$ 1,67 trilhão em 2009, e no valor 
da transformação industrial, de R$ 724,3 bilhões em 2008 
para R$ 679,4 bilhões em 2009.

A fibra é o ingrediente cada vez mais procurado pelos consumidores de todo o mundo.  

Como fornecer para seus consumidores os benefícios das fibras sem comprometer o sabor e a textura dos seus produtos? Com a fibra alimentar 
PROMITOR™.  Um ingrediente de grande tolerência e fácil formulação, a fibra alimentar PROMITOR™ pode ser aplicada em barras de cereais, 
sorvetes, sopas, molhos para salada, águas aromatizadas entre outros resultando em produtos saudáveis e saborosos para toda a sua familia.

Escolha a fibra alimentar PROMITOR™ e forneça aos seus consumidores os benefícios nutricionais que eles tanto precisam nos 
produtos que eles tanto desejam. 

Existe muito mais por trás 
desta fileira do que lucro.  

Para nós, é elementar!

© Tate & Lyle 2011  •  www.tateandlyle.com   •  vendas.brasil@tateandlyle.com

Seu
Sabor de seu produto

Futuros DesenvolvimentosOpção Saudável
Rótulo Natural Fácil de formular
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www.promitorfiber.com

Lucratividade

our ingredients – your success

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TL PROMITOR ad BRAZIL hp horizontal 22 14 format may 2011 high resolution.ai   1   25/05/2011   17:01:56

MERCADO



MERCADO

10

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

SNACKS: UM MERCADO 
PROMISSOR 

Os snacks integram uma das nove categorias que compõem 
o mercado de biscoitos, onde também se encaixam crackers, 
wafers, amanteigados, rosquinhas, aperitivos tipo “club” e os 
líderes absolutos: os recheados. Segundo a Associação Nacional 
das Indústrias de Biscoitos (ANIB), o Brasil ocupa a posição 
de segundo maior produtor mundial de biscoitos e segue em 
ritmo de crescimento, com mais de 1,242 milhão de toneladas 
produzidas e um faturamento de R$ 6,47 bilhões, registrados 
em 2010. Os dados comprovam que, dentre os bens não 
duráveis, o segmento só perde para o mercado de cervejas. 
Embora a categoria de salgados, onde se encontram os snacks, 
ocupe uma fatia de apenas 6% dentro do segmento, a crescente 
busca dos consumidores por opções de produtos práticos 
para rápido consumo, sem abrir mão do aspecto nutricional, 
indicam um bom potencial de crescimento.

GELITA DESENVOLVE LINHA DE GELATINAS ESPECIAIS 

CEMIL INICIA PRODUÇÃO  
DE LEITE CONDENSADO

A Cooperativa Central Mineira de Laticínios (Cemil) 
deverá encerrar este ano com aumento entre 20% e 25% 
no faturamento sobre 2010, registrando R$ 280 milhões. 
O incremento será obtido com a ampliação do mercado 
de atuação e com a diversificação da linha de produtos.  A 
grande aposta da Cemil em 2011 está na comercialização de 
leite condensado. O produto chega ao mercado após investi-
mentos próximos a R$ 50 milhões nos últimos três anos na 
unidade da empresa em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. De 
acordo com a Cemil, as expectativas para 2011 são positivas. 
Além do aumento da demanda pelos produtos lácteos no 
mercado interno, o início da produção de leite condensado 
após a expansão da fábrica de Patos de Minas será essencial 
para alavancar o faturamento da empresa. A Cemil já possui 
uma marca forte e consolidada no mercado de lácteos, e isso 
é um dos principais fatores que irá conquistar o consumidor, 
que terá a garantia de um produto de alta qualidade a preços 
competitivos. O investimento na unidade de Patos de Minas 
foi dividido em duas fases, a primeira é para a produção de 
leite condensado e a segunda para leite em pó. Em princípio, 
a planta irá produzir leite condensado, para isso a capacidade 
de captação de leite foi duplicada, alcançando cerca de 450 
mil litros por dia. A capacidade produtiva total da unidade é 
de 7 a 8 milhões de latas de 395g de leite condensado por 
mês. A inauguração completa da unidade deve acontecer em 
dezembro deste ano. 

A Gelita, produtora mundial de gelatinas e colágenos 
hidrolisados, apresenta sua linha Food Innovations, com-
posta por soluções que são bases para o desenvolvimento 
de receitas na confeitaria, cozinha quente e fria, panificação, 
salgadaria e culinária molecular, além de degustar alimentos 
preparados com esta seleção de gelatinas especiais. Entre 
os produtos que compõem a nova linha está a Gelita®Multi 
200, produto direcionado para confeitaria e cozinha fria, 
doces ou salgados, aerados ou não, oferecendo praticidade 
na preparação de pratos doces e salgados, pois dispensa a 
etapa de forneamento ou cozimento, possibilita a redução 
de gorduras e eliminação do uso de ovos, além de exce-
lente aeração em mousses e similares. Permite também o 
congelamento e o descongelamento dos produtos aonde 
é aplicado. Outro produto da nova linha é a Gelita®Multi 
300, usada para panificação, salgadaria, cozinha quente, 
confeitaria e molecular. Para os pães, proporciona um 
maior frescor, maciez, crocância e melhoria na folhagem. 
Em massas frescas proporciona melhor consistência, pois 
reduz a absorção de água pela massa. Molhos e recheios 
também são beneficiados com esse produto na prevenção 

de migração de água e modelagem do recheio. Na área 
de confeitaria o ingrediente é excelente em coberturas, 
pois há facilidade de uso, prevenção de rachaduras du-
rante e após congelamento, o que preserva a estrutura 
do produto e evita a deformidade durante o manuseio e 
transporte. Outra vantagem é que Gelita®Multi 300 per-
mite a elaboração de uma espuma que pode substituir a 
clara em neve em produtos aerados, como mousse. Além 
destas aplicações, o ingrediente ainda pode ser utilizado 
em doces, como brigadeiro, beijinho, etc., já que melhora 
a textura, boleamento e brilho dos produtos. A nova linha 
inclui ainda a Gelita®Multi 400, ideal para a base de preparo 
de creme neutro, possibilitando a adição do sabor desejado, 
seja doce ou salgado; Gelita®Multi 500, útil em aplicações 
em caldas doces ácidas, reduzindo o tempo de preparo, 
aumentando a viscosidade em caldas e mais brilho quando 
pronto; e as gelatinas em folhas Gelita Platinum, adequadas 
para aplicações em pratos doces e salgados.

COSAN ALIMENTOS INICIA 
OPERAÇÕES INDEPENDENTES 
COM FOCO NO SETOR DE 
BENS DE CONSUMO

Desde o dia 1º de julho, a Cosan Alimentos deu início às suas 
operações de maneira independente do Grupo Cosan. A empresa 
continuará sendo uma empresa controlada do grupo, no entanto, 
a independência das atividades permitirá à empresa ampliar seu 
portfólio, avaliando o potencial de novas categorias estratégicas 
de produtos. Com marcas fortes como União e Da Barra, além 
de importantes players regionais como Neve e Duçula, a empresa 
já nasce com uma receita de R$ 1,2 bilhão. Agora, visa crescer 
em novas categorias no setor de bens de consumo alimentícios. 
Capitaneada pela marca União, que completou 100 anos no ano 
passado, a Cosan Alimentos terá como um de seus drivers mais 
importantes a expansão de sua plataforma de distribuição exis-
tente, embora a cadeia de distribuição seja nacional, o foco está 
hoje concentrado nas regiões Sul e Sudeste, onde predomina o 
consumo de açúcar refinado, carro-chefe da linha de produtos 
da marca.  Atualmente, estima-se que a União esteja presente em 
90 mil pontos de venda em todo o Brasil. Outro grande mote 
que guiará o trabalho desenvolvido será a interação familiar e os 

momentos de confraternização motivados pelos produtos da 
Cosan Alimentos.  A marca União sempre investiu em inovação, 
e foi uma das pioneiras na aproximação com o consumidor final, 
por meio de um trabalho de relacionamento com as embalagens 
do produto. Ousadas e modernas, elas se tornaram um veículo 
de comunicação, com edições comemorativas e receitas doces, 
prática inédita até então. A inclusão de receitas nas embalagens 
do açúcar União remete à inauguração da primeira cozinha ex-
perimental do país, o espaço União Docelar, onde nasceram os 
cadernos que deram origem ao tradicional Caderno de Receitas 
União, um dos mais conhecidos das cozinhas brasileiras. Com 
um portfólio de 13 produtos, a marca União continua tendo in-
teratividade com os consumidores por meio de mídias digitais. A 
campanha de União Light, por exemplo, consistiu na interação com 
o consumidor final por meio de plataformas como o Facebook 
para provar que o produto garantia o mesmo sabor do açúcar, 
mas com menos calorias. As ações registraram um crescimento 
de vendas acima de 400% em algumas redes de varejo, além de 
garantir a presença da União a quinta posição na categoria de 
Produtos & Serviços no Facebook e a 33ª marca brasileira com 
maior visibilidade no site, de acordo com dados atualizados até 
o dia 20 de junho. Outra marca da transparência nas relações da 
empresa com seu público é o trabalho do Serviço de Atendimento 
ao Consumidor, considerado modelo entre os especialistas. É por 
meio dele que chegam dúvidas, elogios, sugestões e novas receitas 
que são recebidas e aprimoradas pelas consultoras da marca. 

MERCADO
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CARGILL INAUGURA  
CENTRO DE INOVAÇÃO EM 
INGREDIENTES 

A Cargill inaugurou um dos mais avançados centros de tecnologia e ino-
vação de alimentos. O novo complexo, localizado em Campinas, SP, foi desen-
volvido com conceitos sustentáveis e contará com infraestrutura e equipes 
técnicas de diversas áreas de conhecimento para desenvolver, em parceria 
com seus clientes, soluções e aplicações inovadores na área de alimentos. 
Com investimentos da ordem de R$ 20 milhões, o Centro de Inovação está 
instalado em uma área de 20 mil m² e conta com múltiplos laboratórios para 
atender clientes nas áreas de bebidas, panificação, confeitos, alimentos de 
conveniência e derivados de leite. Também inclui um laboratório de sabores 
e aromas, além de um laboratório industrial para a criação e desenvolvimento 
de ingredientes e aplicações para os mercados de papel, têxteis, corrugados e 
biopolímeros.  Além do desenvolvimento de aplicações, as novas instalações 
permitirão atividades como análise sensorial de produtos, desenvolvimento 
de protótipos, criação e avaliação de ingredientes, testes com consumidores, e 
preparação e degustação de alimentos no centro culinário. Localizado estrate-
gicamente a apenas 100 km da capital paulista, o novo Centro de Inovação da 
Cargill está situado no Distrito de Barão Geraldo, em Campinas, SP, um pólo 
reconhecido pelo desenvolvimento de pesquisas e alta tecnologia e que reúne 
várias instituições, universidades e empresas. Segundo dados da Associação 
Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA), o setor de alimentos faturou 
no ano passado cerca de R$ 300 bilhões, um crescimento de 7,2% nas vendas. 
Considerando o papel estratégico do Brasil no setor alimentício latino ameri-
cano, o Centro de Inovação servirá como pólo regional de desenvolvimento 
de produtos, principalmente para Argentina e Venezuela. Também promoverá 
e facilitará o intercâmbio de melhores práticas em toda a América Latina e 
em âmbito global, entre os mais de mil cientistas e pesquisadores da Cargill 
na área de alimentos e bebidas. 

A Cargill produz e comercializa internacionalmente produtos e servi-
ços 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 13 Estados brasileiros por meio de 
unidades industriais e escritórios em 
cerca de 130 municípios. 

AURORA INAUGURA  
AMPLIAÇÃO DE FÁBRICA

A Aurora Alimentos, um dos maiores conglomerados agroindustriais do país, está 
ampliando sua linha fabril de produtos lácteos.  A planta está instalada à margem da 
BR-282, no município de Pinhalzinho, SC, com capacidade de processamento de 2,2 
milhões de litros/dia e investimentos totais da ordem de 180 milhões.  A Aurora 
iniciou a implantação da indústria de processamento de leite no primeiro trimestre 
de 2007.  A área total construída soma 50.000 m², sendo 35.000 m² somente de 
instalações industriais.

CAFÉ DO CENTRO INVESTE PARA AMPLIAR FATURAMENTO 
 O Café do Centro, torrefadora de grão gourmet e especiais, 

registrou alta de 20% no faturamento em 2010, em comparação 
com o mesmo período do ano anterior, chegando a R$ 30  
milhões, e espera ampliar este número em 30% este ano.  A 
torrefadora que atua no fornecimento de grãos gourmet e 
especiais no foodservice encerrou o ano com 3.600 clientes, 
sendo 200 novos, e está otimista em relação ao crescimento 
do setor. No ano passado, o Café do Centro obteve aumento 
de 30% nas vendas direcionadas para este canal, nas regiões em 
que atua, sendo Paraná e Santa Catarina, no Sul, Rio de Janeiro 
e São Paulo, no Sudeste, e Rio Grande do Norte, na região 
Nordeste. A empresa segue apostando no segmento gourmet, 

EUA PROPÕE SUBSTITUIÇÃO 
DA PIRÂMIDE ALIMENTAR 
POR PRATO 

Os Estados Unidos apresentou as novas recomendações 
nutricionais do governo americano, que substituíram a tradi-
cional representação gráfica de uma pirâmide por um prato. 
A nova representação gráfica tenta ajudar os consumidores 
a decidir o que colocar nos seus pratos para seguir uma 
alimentação saudável. A nova representação divide um prato 
em quatro porções iguais: uma de frutas, outra de legumes, 
uma terceira de proteínas e a quarta de cereais integrais. Além 
disso, ao desenho é acrescentado um copo, que representa os 

lacticínios. Entre as recomendações que acompanham a nova 
representação gráfica encontra-se a de “evitar os excessos”. 
Metade do prato deve conter frutas e legumes, e pelo menos 
metade dos cereais consumidos deve ser integral, segundo as 
recomendações. Além disso, é conveniente que o leite consu-
mido seja pouco gordo, beber água ao invés de bebidas doces 
e ingerir pouco sal. A antiga imagem, a “Pirâmide de Nutrição”, 
representava os grupos alimentares em forma triangular. Os 
alimentos que deviam ser ingeridos em maior quantidade 
encontravam-se na sua base, enquanto aqueles que deviam 
ser consumidos moderadamente ficavam no topo. Segundo o 
Ministério de Agricultura norte-americano, a pirâmide “estava 
fora de moda e era muito complicada” para os cidadãos, que 
reclamavam de receber informação contraditória, mas esta 
continuará disponível para os profissionais da área de saúde. 

CHR. HANSEN LANÇA 
NOVA LINHA DE CULTURAS 
PARA QUEIJO PRATO 

O mercado brasileiro será o primeiro a ser beneficiado 
com as novas culturas liofilizadas RSF (FD-RSF), as quais 
foram desenvolvidas a partir do portfólio de culturas RSF. 
As novas culturas garantem ótimo sabor e aroma em menor 
tempo e atendem às necessidades da indústria queijeira por 
rápida acidificação e maior proteção contra ataques fágicos. 
A nova linha também proporciona benefícios aos consumi-
dores, que terão um produto com sabor mais característico 
e melhor fatiabilidade.  Além disso, apresentadas na versão 
liofilizada, as culturas FD-RSF são mais fáceis e convenientes 
para manuseio e armazenamento, reduzindo assim a com-
plexidade no sistema logístico. Segundo a Chr. Hansen, com 
o lançamento da nova linha de culturas FD-RSF os clientes 
poderão produzir queijos Continentais, como o prato, com 
maior intensidade de sabor e aroma, proporcionando aos 
consumidores um queijo mais saboroso e característico.  

As novas culturas atendem às necessidades de rápida aci-
dificação durante os processos de produção, permitindo a 
produção de queijos de ótima qualidade em menor tempo. 
Com início no Brasil, a Chr. Hansen também oferecerá esse 
novo conceito para o mercado lácteo dos países da América 
do Sul e Central. Esse é o objetivo para aumentar a sua par-
ticipação no mercado nesse segmento, através de queijos 
com qualidade superior e aumento do consumo. As culturas  
FD-RSF contêm Lactobacillus helveticus que proporcionam o 
desenvolvimento do típico sabor adocicado e de nozes nos 
queijos, particularmente apreciados no Brasil. Utilizando a 
tecnologia DVS® (Direct Vat Set), a nova linha de culturas 
FD-RSF oferece uma série de vantagens em termos de 
flexibilidade na utilização, desempenho consistente, redução 
do risco de contaminação e melhor controle no processo. 
O segmento de queijos Continentais corresponde a 26% da 
produção total no mercado, produzindo em média 313 mil 
toneladas por ano 
na região. O Brasil 
é o principal pro-
dutor e representa 
43% do segmento.

que no ano passado representou 50% de seu faturamento, o 
que gerou um crescimento de 35% nas vendas de gourmet para 
a torrefadora que cresceu acima do mercado. Em 2011 o Café 
do Centro deve chegar também à região Nordeste, reforçar a 
presença no interior de São Paulo e no Paraná.

Dados da Associação das Indústrias de Alimentos (ABIA) 
apontam crescimento de 6,2% do setor no primeiro trimes-
tre, já o faturamento que representa 9% do PIB, foi de R$ 331 
bilhões, em 2010, com crescimento de 7,1%, em comparação 
a 2009. A ABIA destaca ainda que este ano o crescimento 
deve ficar em torno de 4,5% a 5% para a produção e de 6% 
a 7% nas vendas reais da indústria de alimentação. 
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CRESCE CONSUMO DE CAFÉ PURAC OBTÉM CERTIFICADO 
BRC EM TODAS AS SUAS 
PLANTAS DE PRODUÇÃO 

A Purac, líder de mercado em preservação natural 
de alimentos, obteve o mais alto nível de reconheci-
mento pela British Retail Consortium (BRC), em todas as 
suas instalações industriais. Com esta certificação BRC 
nível A, a Purac atingiu o mais alto padrão em segurança 
alimentar em suas fábricas nos Estados Unidos, Holanda, 
Espanha, Brasil e Tailândia.  As normas da BRC são com-
postas por um programa líder global em segurança de 
produtos e de certificação de qualidade, utilizados por 
fornecedores certificados em mais de 100 países e são 
reconhecidas como GFSI (Global Food Safety Initiative), 
uma referência em segurança alimentar. Um número 
crescente de varejistas e grandes fabricantes na Europa 
e América do Norte exigem esta certificação de seus 
fornecedores. Segundo a Purac, receber a certificação 
BRC é uma confirmação do seu contínuo esforço para 
atingir o mais alto nível de qualidade em seus ingredien-
tes alimentícios. Esta certificação demonstra o compro-
misso da Purac em oferecer alta qualidade, segurança 
alimentar aos consumidores, proporcionando aos seus 
clientes produtos que sempre cumprem as normas de 
qualidade que o mercado exige.  

A Purac é líder mundial na preservação natural de 
alimentos e a maior produtora de ácido láctico, deri-
vados e lactídeos. Possui 80 anos de experiência no 
desenvolvimento, fabricação e comercialização desses 
produtos em uma ampla variedade de indústrias. Opera 
suas plantas de produção nos 
Estados Unidos, Holanda, 
Espanha, Brasil e Tailândia e 
comercializa seus produtos 
através de uma rede mundial 
de escritórios de vendas 
e distribuidores.  A sede da  
Purac está localizada na Holan-
da e é parte do Grupo CSM.   

TANGARÁ FOODS ASSUME 
PLANTA DA LATIVALE

A Tangará Foods assumiu a planta da Laticínios Vale 
do Taquari (Lativale), em Estrela, RS. Passado o período 
de due dilligence - análise e avaliação de informações e 
documentos da aquisição - 15 executivos do Grupo 
visitaram a fábrica para um dia inteiro de celebração 
e integração. A Tangará adquiriu a unidade por R$ 55 
milhões e planeja investir mais R$ 22 milhões ainda em 
2011. A Tangará, que já possui uma estrutura sólida e 
uma fortíssima presença no segmento de lácteos, agora 
amplia seu escopo com a aquisição da fábrica gaúcha. 
A Lativale possui uma capacidade de captação de 600 
mil litros de leite por dia e uma moderna planta para a 
produção de leite em pó, leite condensado e creme de 
leite, com matéria-prima fornecida por uma rede de 12 
mil produtores gaúchos.

Fundada em 1993, a Tangará Foods, com sede em 
Vila Velha, ES, pertence ao grupo mineiro Tangará, com 
mais de 40 anos de atuação no segmento de alimentos. 
A empresa comercializa soluções lácteas, leite em pó, 
café e ingredientes para indústrias de alimentos. É líder 
em soluções lácteas e uma das maiores exportadoras de 
café do país. A empresa ocupa uma área de 103 mil m²,  
que inclui uma unidade de fabricação de lácteos e 
empacotamento com capacidade de 10 mil toneladas 
por mês, um galpão de armazenamento para 22 mil 
toneladas, e 14 câmaras frigoríficas com capacidade 
para 20 mil toneladas. 

FÁBRICA DA NESTLÉ EM 
MOÇAMBIQUE INICIARÁ 
PRODUÇÃO EM 2012

Uma fábrica para a produção de alimentos, como caldos de 
cozinha, leites, café e outros tipos de bebidas será construída 
este ano no município de Dondo, província de Sofala, em um 
investimento de cerca de US$ 30 milhões da multinacional 
Nestlé. De acordo com a empresa, o projeto de construção 
desta unidade foi apresentado e aprovado pelo governo, estan-
do em curso, neste momento, a deslocação para outro local 
das famílias retiradas dos terrenos onde será erguida a fábrica. 
A previsão é de que o processo termine nos próximos meses 
e a fábrica comece a funcionar no próximo ano. Segundo a 
Nestlé Moçambique, uma vez em funcionamento, a fábrica de 
Dondo usará matéria-prima local e serão feitos produtos que 
vão responder às necessidades do mercado nacional e regional.

FONTERRA DE OLHO  
NO MERCADO DE LÁCTEOS 
DA ÍNDIA 

A cooperativa de lácteos neozelandesa Fonterra, que 
está de olho na crescente demanda da Índia por produtos 
lácteos, espera completar o estudo de viabilidade de uma 
joint venture com a Indian Farmers Fertiliser Cooperative 
em um ano. A Índia é o maior produtor de leite do mundo, 
com uma produção de 112 milhões de toneladas em 2010. 
O Conselho Nacional de Desenvolvimento de Lácteos do 
país previu que a demanda por leite alcançará entre 180 e 
200 milhões de toneladas até o final da década.  A Fonterra 
planeja continuar exportando lácteos para a Índia no valor 
de US$ 200 milhões - faixa de valor que vem exportando 
nos últimos anos.  A nação sul-asiática, que está passando 
por um período de persistente alta inflação, deverá enfrentar 
déficit de leite nos próximos dois anos. A disponibilidade 
per capita de leite cru na Índia em 2009 era de 91 quilos, 
comparação com a do Brasil, que era de 147 quilos, e dos 
Estados Unidos, que era de 380 quilos. O consumo relati-
vamente baixo de lácteos na Índia significa que o potencial 
é grande para o plano de expansão da Fonterra que, através 
de sua joint venture, desenvolverá um plano de negócios para 
a Índia assim que o plano de viabilidade for estabelecido. 
Um acordo de livre comércio planejado entre Índia e Nova 
Zelândia ajudará a cooperativa a obter acesso a clientes 
diretos no país. Atualmente, o overno federal controla e 
decide a compra desses produtos. 

PIRACANJUBA  
PLANEJA FATURAR  
R$ 1 BILHÃO EM 2012 

Com capacidade para industrializar 2,650 milhões de 
litros de leite por dia, no interior de Goiás, a Laticínios Bela 
Vista está a caminho de alcançar um faturamento de R$ 1 
bilhão em 2012. Dona da marca Piracanjuba, a sexta maior 
indústria de laticínios do país amplia a variedade de produtos 
e investe na construção de novas fábricas para alcançar seu 
objetivo. Para alcançar esses resultados, a fábrica de lácteos 
mudou embalagens e criou novos produtos, lançados no 
mês passado em São Paulo. No setor de laticínios, a Nestlé 
lidera o ranking, seguida por LBR (ex-Leitbom), Itambé, Italac, 
Imbaré e a Piracanjuba. A empresa inaugura uma unidade em 
Maravilha, SC, com investimentos iniciais de R$ 35 milhões e 
produção de 200 mil litros de leite por dia. Até 2015, serão 
investidos mais R$ 55 milhões para atingir a produção de 1,2 
milhão de litros de leite por dia. Para o ano que vem, é previsto 
um investimento de R$ 25 milhões na construção de outra 
fábrica em Governador Valadares, MG, para produzir 300 mil 
litros diários de leite.

O café, que até 15 anos atrás tinha como grande consumi-
dor o público mais velho, está conquistando os jovens. É isso o 
que aponta a mais recente pesquisa “Tendências de Consumo 
de Café”, realizada anualmente desde 2003, pela Associação 
Brasileira da Indústria do Café (ABIC) com o apoio do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O 
estudo mostra que de 2003 a 2010 o percentual de pessoas 
que declararam, espontaneamente, ter o café entre as bebidas 
habituais e que o haviam consumido no dia anterior e no dia 
da pesquisa aumentou de 85% para 91% na faixa dos 15 aos 
19 anos; de 83% para 90% na faixa dos 20 aos 26 anos; de 86% 
para 94% na faixa dos 27 aos 35 anos; e acima dos 36 anos, 
de 96% para 98%. O café continua praticamente insubstituível: 
entre 2003 e 2010 aumentou de 65% para 69% o número de 
consumidores que dizem que não haverá substituto para ele. 
A pesquisa mostra também que o café se mantém como a 
segunda bebida com maior penetração na população acima 
dos 15 anos, atrás apenas da água e à frente dos refrigerantes. 
Em 2010, essa penetração foi confirmada por 95% dos entre-
vistados, que afirmaram ter o café entre as bebidas habituais 
e ter consumido no dia anterior e no dia da entrevista. Por 
região, a pesquisa mostra que em 2010, a penetração do café 
foi de 99% no Sudeste e no Sul; de 87% no Norte/Nordeste 
e de 96% no Centro-Oeste. A integra da pesquisa pode ser 
acessada no site www.abic.com.br

C O N C E N T R A D O  D E  P R O T E Í N A  D E  S O R O  D E  L E I T E  M I C R O PA R T I C U L A D A

SIMPLESSE ®

O Caminho para Produtos Saudáveis

...faça  tudo isso e muito mais com o SIMPLESSE da CP Kelco.

CP Kelco Brazil S/A
Rua Teixeira Marques, 845
13485-127 - Limeira, SP 

Tel: 19 3404 4600

www.cpkelco.com

E se...você pudesse criar bebidas DELICIOSAS e SEM os impactos negativos da gordura?

MERCADO
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TETRA PAK INAUGURA PLANTA PARA TESTES DE ALIMENTOS CONSEA ACOMPANHARÁ 
EXECUÇÃO DE ACORDO 
PARA REDUÇÃO DE SAL 

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) 
acompanhará a execução dos acordos de promoção de ali-
mentação saudável entre o Ministério da Saúde e a indústria 
alimentícia.  Atualmente, estão em andamento programas para 
redução de gordura trans e sódio nos alimentos.  A expectativa 
é que o conselho se integre ao monitoramento feito pela Co-
missão Intersetorial de Alimentação e Nutrição do Conselho 
Nacional de Saúde, colaborando, inclusive, para a análise da 
Política Nacional de Nutrição e Alimentação. O termo de 
compromisso assinado no dia 7 de abril com a Associação 
das Indústrias de Alimentos (ABIA) estabeleceu um plano 
de redução gradual na quantidade de sódio presente em 16 
categorias de alimentos, começando por massas instantâneas, 
pães de forma industrializados e bisnaguinhas. O objetivo é 
reduzir o consumo excessivo de sal, que está associado a uma 

série de doenças crônicas, como hipertensão arterial, doenças 
cardiovasculares, problemas renais e cânceres. O documento 
define o teor máximo de sódio a cada 100g em alimentos 
industrializados. Algumas metas devem ser cumpridas pelo 
setor produtivo até 2012 e aprofundadas até 2014. No caso 
das massas instantâneas, a quantidade fica limitada a 1,9g até 
2012. Isso representa uma diminuição anual de 30%. Nos 
pães de forma, o acordo prevê redução do teor máximo de 
sódio para 645 miligramas, até 2012, e para 522 miligramas, 
até 2014; enquanto que, nas bisnaginhas, o limite será de 531 
e 430 miligramas, nas mesmas datas. Essas metas estabelecidas 
correspondem a uma redução de 10% ao ano.  Agora, a Co-
missão criada para monitorar o acordo apresentará o calen-
dário de adequação para o pão francês, os bolos prontos, as 
misturas para bolos, os salgadinhos de milho e as batatas fritas.  
Até o fim de 2011, será a vez dos biscoitos (cream cracker, 
recheados e maisena), embutidos (salsicha, presunto, ham-
búrguer, empanados, linguiça, salame e mortadela), caldos e 
temperos, margarinas vegetais, maioneses, derivados de ce- 
reais, laticínios (bebidas lácteas, queijos e requeijão) e refeições 
prontas (pizza, lasanha, papa infantil salgada e sopas).

CAMIL LANÇA NOVO SITE
Com o lançamento da nova campanha publicitária e a 

reformulação do site, a Camil deseja disseminar o conceito 
de saudabilidade. O novo portal disponibiliza ao consumidor 
informações sobre nutrição e saúde, com dicas para conquis-
tar um maior bem estar diário, cuidados com a alimentação, 
informações nutricionais, controle da saúde, exercícios físicos 
e até ajuda o internauta a calcular o seu IMC- índice de mas-
sa corporal.  A Camil deseja mostrar que é possível comer 
bem sem precisar aderir a dietas rigorosas ou alimentação 
diet, e que não é preciso abrir mão do sabor para se ter uma 
alimentação saudável. Uma refeição balanceada, à base de 
grãos, pode trazer benefícios para o corpo, para a vida social 
e familiar. O site também traz vídeo-técnicas para preparo 
de pratos e receitas inéditas elaboradas por nutricionistas. 

As ilustrações do portal acompanham idéia publicitária 
do broto de feijão esboçando desenhos e contornando si-
tuações diárias e familiares. No portal é possível conhecer 
toda a linha de produtos da Camil, inclusive seus novos 
lançamentos, como a linha Pronto com diferentes tipos de 
feijões prontos para o consumo e sem conservantes, e a 

A Tetra Pak, em parceria com o Instituto Mauá de Tecno- 
logia, inaugurou a primeira planta da América Latina para testes 
de alimentos em conservas em embalagens cartonadas. Com 
o investimento de R$ 1,4 milhão, a estrutura possibilitará a 
realização de diversos experimentos, em uma escala menor 
que a industrial e a um custo mais baixo. Com a nova planta 
piloto os atuais e potenciais clientes da Tetra Pak terão a 
possibilidade de experimentar o desenvolvimento de novos 
produtos e alterar a formulação dos já existentes. Além dis-
so, com essa nova instalação, o tempo para a realização dos 
testes será agilizado em no mínimo seis meses, sem contar 
o benefício financeiro. De acordo com a Tetra Pak, o sistema 
funciona como uma miniatura de uma linha comercial padrão, 
justamente para atender a proposta de fazer testes com 
custo baixo. Para abrigar essa estrutura, o Instituto Mauá de 
Tecnologia ofereceu à Tetra Pak um espaço no laboratório, o 
que garante a utilização dos equipamentos de forma segura 
e com a confidencialidade necessária para os novos negó-
cios da indústria alimentícia. Em contrapartida, a empresa 
oferecerá palestras e demonstrações aos alunos sobre a 
tecnologia asséptica e autoclavada, por meio de exposições 
nos equipamentos. 

A Tetra Pak é líder mundial em soluções para processa-
mento e envase de alimentos.  Atuando próxima aos clientes e 
fornecedores, oferece produtos seguros, inovadores e ambien-
talmente corretos, que a cada dia satisfazem as necessidades 
de centenas de milhões de pessoas em mais de 170 países ao 
redor do mundo. Com quase 22.000 funcionários em mais 
de 85 países, a Tetra Pak acredita na liderança da indústria 
responsável e em uma abordagem sustentável dos negócios. 

O Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) é uma entidade de 

direito privado, sem fins lucrativos, cujo objetivo principal é 
promover o ensino técnico-científico, visando a formação de 
recursos humanos altamente qualificados, que contribuam para 
o desenvolvimento socio econômico do país. Fundado em 11 
de dezembro de 1961, o IMT foi autorizado pelo MEC, em 
janeiro de 2000, a criar seu Centro Universitário com sede 
no Campus de São Caetano do Sul, onde são oferecidos os 
cursos de graduação em Administração, Design do Produto, 
Engenharia e Tecnologia, além do programa de Pós-graduação 
em Engenharia de Processos Industriais. Nesse Campus tam-
bém está instalado o Centro de Pesquisas, que por meio do 
desenvolvimento de projetos de pesquisa, trabalhos orientados 
por professores e estágios, complementa a formação dos alu-
nos. No Campus de São Paulo estão a Escola de Administração 
Mauá e o Centro de Educação Continuada em Engenharia e 
Administração.

linha Premium composta de grãos nobres direcionados à alta 
gastronomia.  As últimas notícias do setor de alimentação, 
nutrição e gastronomia também estão disponíveis nas páginas 
do novo site. O usuário também possui um espaço no site 
para manter contato com a empresa e receber informações 
sobre as novidades da Camil. O portal oferece informações 
institucionais sobre empresa, considerada a maior em bene-
ficiamento, distribuição e comercialização de arroz e feijão 
da América Latina. 

Fundada em 1963 como Cooperativa Agrícola Mista 
Itaquiense Ltda., a Camil iniciou suas operações com um 
armazém de 2.700 m2 comercializando arroz em sacos e 
outros cereais.  A Camil ocupa uma posição de liderança no 
mercado nacional e em todo mercado latino americano, no 
beneficiamento, distribuição e comercialização de arroz e 
feijão, com 23 unidades produtivas na América Latina. Com 
uma capacidade total de produção de 2,1 milhões de tone-
ladas de arroz e 140 mil toneladas de feijão, mais de dois mil 
funcionários, e comercialização de seus produtos em mais de 
60 países, a Camil fundamenta a sua estratégia de crescimento 
em três fatores: expansão geográfica no Brasil; aquisições e 
lançamento de produtos.

SARA LEE BUSCA VICE-
LIDERANÇA NO MERCADO 
MUNDIAL DE CAFÉS

Para se tornar vice-líder no mercado mundial de cafés, a Sara 
Lee precisa superar a Kraft Foods em vendas. Por essa razão, a 
empresa já pensa em aquisições. Segundo avaliação da Euromo-
nitor International, empresa que acompanha dados do setor, para 
a Sara Lee ser a segunda do mercado mundial  precisa mais do 
que dobrar sua atual participação no segmento de café. Entre os 
possíveis alvos, estão a brasileira café Bom Dia e a suíça Ethical 
Coffee, ambas de capital fechado. Outra tática da Sara Lee será 
concentrar investimentos na cafeteira Senseo, lançada há dez anos. 
A Sara Lee também acaba de revelar que vai desmembrar seus 
negócios internacionais de café e chá do resto da empresa. Até 
então, o conglomerado de alimentos, que tem sede em Downers 
Grove, Illinois, Estados Unidos, trabalhava apenas com a hipótese, 
anunciada em janeiro, de separar as operações na América do 
Norte, que incluem a divisão de carnes e opera marcas populares 
nos Estados Unidos, como Jimmy Dean, Hillshire Farm e State 
Fair. Essas operações foram responsáveis por US$ 4,1 bilhões 
do faturamento dos US$ 10,79 bilhões obtidos no ano fiscal de 
2010. Para a Sara Lee, tal transação significa mais do que separar 
um segmento da empresa, significa realmente desmembrar um 
player global em duas empresas independentes, o que aumenta 
a complexidade e as oportunidades.  A Sara Lee espera concluir 
a divisão no início de 2012. Segundo a empresa, no terceiro 
trimestre fiscal, houve aumento das vendas em quase todos os 
negócios, liderado pela unidade internacional de bebidas. No 
Brasil, a Sara Lee é dona das marcas de café Pilão, Caboclo, Café 
do Ponto, Damasco, Maracaná, Bom Taí, Pacheco, Palheta, Seleto, 
Moka e Jaraguá. 

COCA-COLA FEMSA ANUNCIA 
FUSÃO COM GRUPO TAMPICO

A Coca-Cola FEMSA, empresa do Grupo FEMSA -  
Fomento Econômico Mexicano S. A. -, anunciou um acordo de 
operações com a divisão de bebidas do Grupo Tampico, a pri-
meira franquia na história da Coca-Cola no México e uma das 
mais reconhecidas dentro do sistema engarrafador, com quase 
100 anos de história. O Grupo Tampico opera principalmente 
no Nordeste do México, nos Estados de Tamaulipas, San Luis 
Potosí e Veracruz, assim como em Hidalgo, Puebla e Querétaro. 
A expectativa com essa fusão é que sejam comercializadas 
154 milhões de caixas unitárias até o final deste ano. Segun-
do a Coca-Cola FEMSA, o valor da operação é de US$ 790  
milhões. Essa transação contribuirá para o crescimento 
do sistema de engarrafadores da empresa no México, ao 
permitir a distribuição de 45% do volume das marcas Coca- 
Cola no país, reafirmando a busca constante pela liderança da 
Coca-Cola FEMSA como maior engarrafador dos produtos 
Coca-Cola no mundo.

A Coca-Cola FEMSA Brasil é a maior franquia de Coca- 
Cola do mundo em volume de vendas. A empresa fabrica 
refrigerantes e água e comercializa e distribui produtos das 
marcas do portfólio Coca-Cola Company, composto por chás, 
sucos, bebida láctea, energéticos, isotônicos e hidrotônicos, e 
cervejas da Heineken.

No Brasil, a empresa atende cerca de 40 milhões de con-
sumidores, distribuídos nas regiões de São Paulo, Campinas, 
Santos, em todo o Estado do Mato Grosso do Sul, parte do 
Estado de Goiás e grande parte do Estado de Minas Gerais.

A Coca-Cola FEMSA possui 31 unidades fabris nos países 
latino-americanos. A empresa atua no México, Guatemala,  
Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Venezuela e Argentina.

MERCADO


