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Mercado,
Empresas&Cia.

DUAS RODAS LANÇA PRODUTOS QUE REDUZEM EM 
ATÉ 50% O AÇÚCAR NA FORMULAÇÃO DE BEBIDAS

Em dezembro de 2015, o Governo Federal sancionou um 
decreto permitindo que bebidas não alcoólicas de baixa caloria 
tivessem o açúcar parcialmente substituído por edulcorantes, 
visando, assim, diminuir o volume de açúcar adicionado na 
formulação deste tipo de produto. A medida representa um 
ganho importante para o combate ao consumo excessivo deste 
ingrediente entre a população. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde, o brasileiro ultrapassa em 50% o limite máximo re-
comendado de 50g por dia. Contudo, 
a mudança na legislação traz também 
um desafio para a indústria, que deve 
buscar novas alternativas tecnológi-
cas para produzir bebidas alinhadas 
a esta nova realidade. Sempre alerta 
às movimentações de seu mercado, 
a multinacional Duas Rodas, líder na 
fabricação de aromas e produtos 
para a indústria de alimentos e bebi-
das, acaba de lançar uma linha de produtos voltada justamente 
a apoiar as fabricantes de bebidas nesta importante tarefa. A 
S-Fit é uma linha exclusiva de emulsões e preparados líquidos 
voltados à aplicação para bebidas não alcoólicas, que quebra 
paradigmas ao proporcionar a redução do nível de açúcar, as-
segurando economia e alta qualidade sensorial. A linha possui 
duas versões, S-Fit30 e S-Fit50, que geram, respectivamente, 
reduções de 30% e 50% de açúcar na formulação regular das 
bebidas citadas. Segundo a Duas Rodas, o uso destes produtos 
contribui para uma economia entre 25% e 50% para as empresas 
fabricantes de bebidas, uma vez que o açúcar é parte considerá-
vel dos custos e seu valor sofre com oscilações tanto do dólar 
quanto da demanda por etanol. Além de deixar as indústrias 
menos vulneráveis às oscilações de preço deste ingrediente, a 

linha S-Fit traz ganhos ainda em termos de sabor. De acordo 
com a empresa, o grande diferencial dessa tecnologia é que ela 
permite reduções de custos em até 50% sem deixar residual, a 
questão mais importante para o consumidor. Ainda segundo a 
Duas Rodas, vale frisar que a empresa oferece a possibilidade 
de desenvolver sabores para estes produtos de acordo com as 
necessidades dos fabricantes, um nível de padronização impor-
tante para os seus clientes.

Presente em mais de 30 países, 
a Duas Rodas atua há 90 anos na 
fabricação de ingredientes para as 
indústrias de alimentos e de bebidas 
no Brasil e no mundo. Com mais de 
10 mil clientes, a empresa possui um 
portfólio com cerca de 3 mil itens 
divididos em dois grandes mercados: 
o de Sabores, com aromas, extratos 
naturais, desidratados, condimentos 

e aditivos, soluções integradas e ingredientes para a área de 
nutrição animal, com a marca Statera; e o de Food Service, com 
produtos de sorvetes, chocolates, confeitaria e panificação, com 
as marcas Selecta e Mix. Líder brasileira na fabricação de aromas 
e produtos para a indústria de alimentos e de bebidas, a Duas 
Rodas foi fundada por imigrantes alemães em Santa Catarina, 
onde funciona ainda hoje sua sede principal. A empresa conta, 
atualmente, com outras duas fábricas no Brasil (Sergipe e Ma-
naus), quatro na América Latina (Argentina, Chile, Colômbia e 
México), além de sete centros de pesquisa e desenvolvimento e 
um Innovation Center. Em constante expansão, a multinacional 
brasileira adquiriu, recentemente, a Mix Indústria de Produtos 
Alimentícios, que atua com linhas de confeitaria e chocolateria, 
em São Bernardo do Campo, SP.
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ALIBRA É ÚNICA EMPRESA BRASILEIRA FABRICANTE 
DE CASEINATOS DE SÓDIO E DE CÁLCIO

A Alibra, fornecedora de ingredientes e misturas alimentícias 
em pó para o mercado de alimentos e de bebidas, com 16 anos de 
atuação no mercado e com fábricas em Campinas, SP, e Marechal 
Cândido Rondon, PR, ganha destaque no mercado por ser a única 
empresa a oferecer caseinatos de sódio e de cálcio nacionais. Estes 
dois tipos de proteína de origem láctea são produzidos através do 
processamento e solubilização das matérias-primas, seguidas pelo 
processo de secagem em spray dryer, transformando-as em um pó 
fino e fluido. O processo de fabricação é realizado com solubilização 
total da proteína do leite coagulado, em meio 
aquoso e quente, finalizando com a secagem 
na temperatura de 180ºC. Assim, ocorre 
hidrólise (quebra) da proteína, para que a 
mesma seja absorvida pelo organismo com 
maior facilidade, pela sua alta solubilidade. Os 
caseinatos de sódio são bastante utilizados 
por indústrias fabricantes de creme tipo 
chantilly e derivados, desempenhando a 
função de estabilizante. Também é aplicável em produtos cárneos 
do tipo embutidos, como emulsificante e texturizante. Ou seja, o 
caseinato de sódio tem a capacidade de garantir que a proteína se 
misture de forma completamente homogênea aos demais ingre-
dientes. Já o caseinato de cálcio pode ser aplicado em produtos 
formulados para suplementação, além de ser um componente im-
portante da maioria das misturas aplicadas para nutrição enteral, ou 
seja, alimentação alternativa feita através de sondas. É um produto 
que possui mais de 90% de proteína (caseína) em sua composição 
e, graças à sua alta capacidade de solubilidade e absorção pelo 
organismo, é muito utilizado como fonte de proteína para este tipo 
de alimentação que deve ser obrigatoriamente líquida e nutritiva. A 
Alibra é uma empresa que trabalha com soluções tailor made, que 
se ajustam à necessidade do cliente, proporcionando flexibilidade 

quanto às características físico-químicas e desenvolvimento de 
produtos personalizados com tecnologias de inovação aos seus 
clientes. Os caseinatos de sódio e cálcio da Alibra são os únicos 
fabricados no Brasil. Segundo a Alibra, é mais vantajoso ao cliente 
escolher o produto nacional, em vista dos riscos de comprar o 
produto de fora, já que a importação está sujeita a atrasos no em-
barque e na entrega, dificuldade de liberação da carga nos portos, 
formas de pagamento menos flexíveis e variações de câmbio, por 
exemplo. Assim, a Alibra ressalta, que com um fornecedor local, 

é possível manter estoques menores de 
produto, o tempo de entrega é mais curto, 
o comprometimento financeiro é mais baixo, 
pois é possível adquirir volumes pequenos 
e organizar melhor o fluxo de caixa, além 
do processo de compra ser muito menos 
burocrático.

Há mais de 16 anos a Alibra Ingredientes, 
empresa 100% nacional, iniciou suas opera-

ções na Região Metropolitana de Campinas, SP, e dois anos depois 
se expandiu para Marechal Cândido Rondon, PR, onde foi instalada 
uma moderna fábrica que conta, hoje, com quatro torres de se-
cagem de última geração. A empresa atende segmentos distintos, 
tais como: indústrias de alimentos - fornecimento de ingredientes; 
supermercados e atacadistas e montadoras de cestas básicas - 
fornecimento de compostos lácteos, achocolatados, farinha láctea 
e cereais em pó; e food service - fornecimento de ingredientes para 
o mercado de alimentação fora do lar. A Alibra, resultado de uma 
sólida formação técnica dos sócios com know how adquirido em 
grandes multinacionais no setor de alimentos, distribui os produtos 
para todo o território nacional. Além de exportar para mais de 20 
países, participa também das principais feiras e rodadas de negócios 
nacionais e internacionais do setor. 

COCA-COLA LANÇA NO BRASIL VERSÃO COM STEVIA 
E 50% MENOS AÇÚCARES 

Uma nova versão de Coca-Cola se junta ao portfólio 
da marca no Brasil. Chega ao mercado a Coca-Cola com 
stevia e 50% menos açúcares. O produto é parte do 
compromisso mundial da empresa de oferecer opções 
para quem quer reduzir o consumo de açúcar, sem 
precisar abrir mão do prazer de beber uma Coca-Cola. 
A nova versão tem uma mistura de açúcar e stevia, um 
adoçante de origem natural. Essa versão com stevia e 
açúcar já está em 25 países e no Brasil o produto terá 
uma fórmula recém desenvolvida. O lançamento da 
Coca-Cola com stevia e 50% menos açúcares inclui o 
fortalecimento da distribuição de produtos com menos 

ou nenhum açúcar no mercado. Segundo a Coca-Cola, a 
Coca-Cola Brasil trabalha constantemente com inovação 
em seu portfólio, para que o consumidor tenha mais 
opções de bebidas para seus diferentes estilos de vida 
e momentos do dia. O lançamento também está em 
linha com a estratégia global de marca única, que unifica 
a comunicação de todas as versões de Coca-Cola para 
aproveitar a força da marca. Inicialmente, a Coca-Cola 
com stevia e 50% menos açúcares está disponível nas 
embalagens PET de 1,5 litro, PET de 1 litro e lata de 350 
ml e terá o mesmo preço da Coca-Cola original. Nos 
próximos meses, haverá também outras embalagens. 
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FORNO DE MINAS INOVA VISANDO MERCADO FIT
A Forno de Minas, líder na comercialização de 

pães de queijo no mercado nacional e referência no  
segmento de congelados, inovou ao criar o pão de 
queijo congelado Fit. O produto é integral, multigrãos, 
sem lactose, sem glúten, fonte de proteína, fonte de 
fibra e fonte de cálcio. O objetivo do lançamento 
é atender a uma nova tendência de mercado, que 
engloba pessoas que buscam melhorar seus hábitos 
de consumo para uma vida mais saudável e, também, 
o mercado fitness. O produto já está disponível no 
segmento food service, com peso unitário de 55g em 

embalagens de 1 kg. É comercializado nas gôndolas do 
setor varejista em embalagens de 300g. 

A Forno de Minas Alimentos, tradicional indústria 
de alimentos congelados e líder de mercado na comer-
cialização de pães de queijo no Brasil, é nacionalmente 
reconhecida pela qualidade, praticidade e tradição de 
seus produtos. Além do pão de queijo, dispõe de um 
portfólio de mais de 20 produtos, que atendem tanto 
o varejo quanto o food service. A empresa exporta pães 
de queijo para os Estados Unidos, Canadá, Portugal, 
Inglaterra, Chile, Uruguai e Emirados Árabes.

PROZYN INAUGURA 
MODERNO COMPLEXO 

INDUSTRIAL EM SÃO PAULO
A Prozyn, empresa líder em soluções em enzimas e bioingredientes, 

atuando há 25 nos no mercado, está ampliando sua unidade industrial. 
Localizado estrategicamente em São Paulo, o novo complexo faz parte 
da visão da empresa em investir em tecnologia, conhecimento e inovação. 
A nova estrutura teve sua área total triplicada e capacidade produtiva 
aumentada em 10 vezes, com  uso de equipamentos de alta capacidade 
e totalmente automatizados. Além da fábrica, o complexo conta tam-
bém com um moderno Centro de Inovações Tecnológicas, com novos 
laboratórios e plantas de aplicação que permitem o desenvolvimento de 
soluções inovadoras, que ajudam os clientes a vencerem os desafios de 
um mercado cada vez mais competitivo. Utilizando tecnologias de última 
geração disponíveis no mundo, o novo Centro de Inovações Tecnológicas 
conta com um laboratório de análise de enzimas, laboratório de micro-
biologia, de análises físico-químicas e de análises reológicas; além de novas 
plantas pilotos para panificação, laticínios, bebidas e carnes que permitem 
simular os processos das indústrias. Segundo a Prozyn, a empresa terá 
condições de testar os processos industriais reais, criando mais agilidade 
no desenvolvimento de soluções inovadoras para seus clientes. As novas 
instalações foram construídas com o mais alto padrão mundial de quali-
dade e segurança para a indústria de alimentos e recebeu a certificação 
FSSC 22.000. Através desta iniciativa a empresa se prepara cada vez mais 
para exercer sua missão de contribuir para o sucesso de seus clientes 
no Brasil, além de ampliar a participação de mercado na América Latina.

BRF AMPLIA 
ATUAÇÃO NA ÁSIA

O novo escritório da BRF na Ásia, localizado em 
Kuala Lumpur, Malásia, vai acelerar o processo de 
internacionalização da empresa, especialmente no Su-
deste asiático e Oriente Médio. A BRF vê uma grande 
oportunidade na Malásia como plataforma global para 
a empresa alcançar mercados consumidores islâmicos 
em todo o mundo. No continente, a BRF opera quatro 
unidades fabris. O novo escritório permitirá reunir 
informações relevantes com mais agilidade e acelerar 
o mapeamento de novas oportunidades de investi-
mentos na região. Segundo a BRF, dada a sofisticada 
base de consumidores da Malásia, a empresa pretende 
também aprofundar o conhecimento sobre os hábitos 
de consumo da população local e os insights serão 
traduzidos em novos produtos que poderão ser co-
mercializados em diferentes mercados Halal no mundo. 
No quarto trimestre de 2015, a BRF anunciou uma 
série de aquisições - distribuidores, empresas e mar-
cas - conectadas à estratégia da empresa de ampliar  
a agilidade local e dominância nos canais de venda. Na 
Ásia, a empresa adquiriu a tailandesa Golden Foods 
Siam (GFS), terceira maior exportadora de derivados 
de frango, com acesso a mercados importantes, entre 
eles, União Europeia, Japão e países do Sudeste Asiático. 
A receita operacional líquida da BRF na Ásia totalizou 
R$ 3,2 bilhões em 2015. No período, a empresa co-
mercializou mais de 460 mil toneladas de alimentos na 
região. Ainda no mesmo ano, conseguiu habilitar quatro 
fábricas brasileiras para exportar aves para a Malásia.

A BRF, detentora das marcas Sadia, Perdigão e 
Qualy, é uma das maiores empresas de alimentos 
do mundo. Possui 35 unidades industriais no Brasil, 
13 fábricas no exterior (seis na Argentina, uma no 
Reino Unido, uma na Holanda, quatro na Tailândia 
e uma nos Emirados Árabes Unidos) e 40 centros 
de distribuição. Atualmente, exporta para mais de 
120 países.
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PURECIRCLE ANUNCIA PLANOS PARA 
INVESTIMENTO NA ÍNDIA

A PureCircle, líder mundial na produção de ingredientes de 
estévia de alta pureza para a indústria mundial de alimentos e 
bebidas, anunciou ter planos para investir em infraestrutura para a 
produção de estévia na Índia nos próximos cinco anos. A empresa 
pretende trabalhar com milhares de agricultores indianos para 
plantar 5.000 hectares de estévia e, eventualmente, construir 
uma fábrica para processamento de estévia na Índia, último 
grande mercado a aprovar o extrato da folha da estévia como 
adoçante, o que abre as portas para o 
investimento da PureCircle. Isso destaca 
o compromisso constante da PureCircle 
com o Programa de Agronomia da Estévia 
da PureCircle e em trabalhar diretamente 
com os agricultores. O programa de 
agronomia fornece aos agricultores um 
contrato que estabelece preços fixos 
para a estévia que produzem e os ensina 
a cultivar a planta de maneira sustentável. 

Segundo a PureCircle, a estévia, também chamada de Meethi Tulsi 
e Meethi Patti pelos agricultores indianos, é o ingrediente perfeito 
para a Índia devido à sua tradição no uso de ervas e ingredientes 
naturais. A empresa está confiante de que a aprovação da estévia 
na Índia resultará em uma inovação de sabores com menos calo-
rias para esse mercado e ajudará os consumidores a reduzir sig-
nificativamente seu consumo de calorias provenientes do açúcar.

A PureCircle é líder mundial na produção de ingredientes 
de estévia de alta pureza para a indústria 
mundial de alimentos e bebidas. Sua mis-
são é incentivar dietas mais saudáveis em 
todo o mundo, fornecendo ingredientes 
naturais para a indústria global de ali-
mentos e bebidas. A PureCircle possui 
escritórios em todo o mundo e sede 
global em Kuala Lumpur, na Malásia. Foi 
fundada em 2002 e constituída como 
PureCircle Limited em 2007. 
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A Liotécnica, pioneira e líder na-
cional na produção de ingredientes 
liofilizados, anuncia o relançamento do 
hotsite de prospecção de Superfrutas 
Brasileiras para o mercado externo:  
www.liotecnica-superfruits.com

O canal foi refeito pela 
agência Trupe Agência Criati-
va, que entregou um site aces-
sível em qualquer dispositivo, 

de fácil navegação e layout modernizado, 
destacando ainda mais o poder das su-
perfrutas brasileiras comercializadas pela 
Liotécnica, com foco para o açaí e a acerola 
liofilizados.

GRANO ALIMENTOS ESTÁ EM PROCESSO DE EXPANSÃO
Desde o início do ano, a Grano Alimentos - indústria de alimentos 

supercongelados - está a todo vapor para colocar em prática seu 
projeto de ampliação no mercado. No mês de maio, a empresa lança 
uma linha de cinco produtos, que traz grande variedade de vegetais 
supercongelados. Com os novos itens, a expectativa é que a marca 
cresça 30% de suas vendas no setor varejista, além de abrir mais 
frentes e inserir-se em novas redes. Paralelo a isso, a Grano, que 
anuncia mais lançamentos para 2016, também investe porcentagem 
considerável de seu capital em desenvolvimento tecnológico, que per-
mitirá a melhoria contínua de qualidade, com foco na exportação. O 
lançamento da Grano Alimentos permite o preparo dos mais diversos 
pratos, de forma prática e versátil. O Mix Clássico contém cenoura 
em cubos, ervilha, couve-flor, brócolis e vagem; o Mix da Fazenda é 
composto de rodelas de cenoura, moranga, vagem e milho; o Mix do 
Chef vem com milho, pimentão verde, broto de feijão, tomate cereja, 
feijão vermelho e cebola; o Mix Premium contém brócolis, cenoura 
em rodelas, pimentão amarelo, pimentão vermelho e cogumelo 
champignon; e Mix Salada é a combinação de grão de bico, tomate 

cereja e cebola. Esses produtos são constituídos de vegetais nacionais 
e importados. Os produtos são comercializados em embalagens de 
300g e o prazo de validade é de 18 meses, mesmo após aberto, desde 
que os vegetais sejam mantidos congelados.

A Grano Alimentos é uma empresa nacional e uma das líderes na 
produção de alimentos supercongelados no Brasil. Os produtos da 
marca são naturais e possuem garantia de confiabilidade e qualidade. 
Antes de serem embalados, os vegetais saem da horta direto para a 
indústria da Grano e, em poucas horas (de quatro a sete ), passam 
pelo processo de congelamento ultrarrápido, sem intermediadores, 
o que permite a preservação maior dos nutrientes dos alimentos e 
de sua textura. Esse procedimento dispensa o uso de aditivos, o que 
garante uma alimentação saudável no dia a dia, além de assegurar a 
durabilidade dos vegetais. Vale ressaltar, ainda, que os produtos evitam 
o desperdício, já que todos os vegetais são selecionados e higieni-
zados antes de serem embalados. A empresa possui um incansável 
controle de produção e tecnologia, para que a produtividade aconteça 
o ano todo e o mercado seja sempre abastecido.

NOVO SITE SUPERFRUTAS LIOTÉCNICA

MARCA ANDORINHA AGORA É 
DISTRIBUÍDA NO BRASIL PELA SOVENA
A marca Andorinha vive um importante momento: desde  

dezembro passado, a distribuição de Andorinha no Brasil passou a ser 
realizada pela própria Sovena, anteriormente, essa função ficava sob 
responsabilidade da empresa Bunge. Com isso, o grupo português 
atua agora em um modelo de gestão que já é sucesso em toda a 
Europa e Estados Unidos, tendo total controle de suas operações e 
se aproximando ainda mais dos seus negócios e do consumidor final. 
O portfólio da marca Andorinha inclui azeites e azeitonas produzidos 
no maior olival do mundo, pertencente à marca, em Portugal, além 
de outros produtos do Grupo Sovena. A linha de azeites é composta 
pelas opções Vintage, produzido com azeitonas colhidas no período 
exato de maturação, apresentando notas de maçã e tomate; Orgânico, 
que traz amargos e picantes mais acentuados com um toque de ervas 
frescas; Seleção, feito com azeitonas maduras criteriosamente selecio-
nadas, apresentando sabor especialmente frutado e suave; Oliva, ideal 

para cozinhar, grelhar e fritar 
os alimentos; e Extra Virgem, 
perfeito para todos os tipos 
de pratos, sendo versátil do 
preparo à finalização. Já a linha de azeitonas, inclui os tipos Verdes com 
caroço, rica em fibras; Verdes sem caroço, com sabor suave; e orégano 
e tomilhos, de sabor único e marcante.

Atualmente posicionada como o maior player de azeite mundial, a 
Sovena está presente em três continentes e comercializa sua produção 
para mais de 70 países. Com oito fábricas em todo o mundo, fatura mais 
de € 1 bilhão, movimenta mais de 160 mil toneladas de azeite e mais de 
500 mil toneladas de óleo. Como resultado da sua ambiciosa estratégia, 
2/3 das vendas já são feitas fora de Portugal. Em apenas 10 anos, o Grupo 
tornou-se uma das principais empresas em nível mundial com represen-
tações na Espanha, Estados Unidos, Brasil, Angola, Tunísia e Marrocos. 
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SOLUTECH INAUGURA UNIDADE EM JACAREÍ
A empresa química Solutech, que produz fosfatos de cálcio 

para a indústria de alimentos e bebidas, deve ter sua unidade 
em Jacareí inaugurada no segundo semestre de 2016. Anunciada 
no final de 2015, a empresa investiu R$ 10 milhões na fábrica e 
deve gerar cerca de 50 empregos na cidade. Segundo Solutech, 
o investimento em Jacareí foi estratégico para a empresa, pela 

localização geográfica e pela proximidade com seus clientes. 
A Solutech fabrica aditivos para a indústria alimentícia, sendo 
seu principal produto o fosfato tricálcico utilizado, em especial, 
como antiumectante em refrescos em pó ou fonte de cálcio para 
alimentos. A empresa também realiza enriquecimento à base de 
cálcio, fósforo, sódio e potássio, que são usados na produção de 
bebidas, biscoitos, cereais matinais, iogurtes, isotônicos, laticínios, 
massas e pães, requeijões, sorvetes, etc. A empresa fatura mais 
de R$ 14 milhões por ano e tem entre seus principais clientes 
Nestlé e Danone.
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FISA 2016 - PONTO DE ENCONTRO 
FOCADO NA INDÚSTRIA DE 

INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS DA 
AMÉRICA LATINA

A CLÁUDIA ADORA O SEU 
IOGURTE ROXO E AGORA 
QUER SABER O QUE A 
TORNA TÃO ATRAENTE.

Os seus consumidores estão agora 
cada vez mais informados sobre 
as pretensões, os benefícios e 
ingredientes dos seus doces. Também 
querem saber de onde vêm e como 
afetam a saúde dos seus filhos. 
Pode contar connosco para ajudá-lo 
a responder corretamente às suas 
questões.

IR À
gnt-group.com

GROWING COLOURS
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A 20ª edição da Food ingredients 
South America (FiSA), o único ponto de 
encontro focado na indústria de ingre-
dientes alimentícios da América Latina, 
será de 23 a 25 de agosto no Transameri-
ca Expo Center, em São Paulo. O momen-
to não poderia ser mais propício. É cada 
vez maior a preocupação da população 
com a qualidade de sua alimentação, de 
acordo com a consultoria Euromonitor. 
Em 2015, a previsão era de que as vendas 
globais de produtos voltados à saúde e ao 
bem-estar chegassem a US$ 726 bilhões, 
um aumento de 7% em relação a 2014. 
Os mercados emergentes, especialmente 
China e Vietnã, são os que mais crescem. 
O Brasil é o quinto maior mercado do 
mundo, atrás de Estados Unidos, China, 
Japão e Reino Unido. Alinhadas aos te-
mas que movimentam essa indústria, as 
atrações da FiSA 2016 abordam assuntos 
que preocupam os investidores, como a 
redução de custos, de sal, de açúcar e de 
gordura, além do controle de peso. Nas 
palestras do Seminar Sessions, o visitante 
poderá conferir sessões de 30 minutos 
que apresentam os lançamentos e novas 
tecnologias do setor, ministradas por 
líderes de mercado. O Innovation Tour 
consiste em visitas guiadas, com passagem 
pelo espaço New Product Zone, no qual 
será possível ver os destaques em inova-
ção. O evento terá ainda uma Grade de 
Conferências que inclui os temas mais im-
portantes para essa indústria, como ten-
dências de consumo, segurança alimentar, 
inovação e diretrizes governamentais. Em 
2016, o Fi Innovation Awards, o prêmio da 
indústria alimentícia, volta de cara nova. 
O objetivo é incentivar investimentos em 
inovação e pesquisa e desenvolvimento 
nas categorias de Ingrediente Alimentício 

mais inovador, Ingrediente Funcional mais 
inovador, Produto Final mais inovador e 
Produto Final Funcional mais inovador. 
Em paralelo, haverá a celebração dos 
20 anos da FiSA, uma oportunidade de 
estreitar relacionamento com exposi-
tores e convidados. Os visitantes ainda 
se beneficiam do acesso ao Ingredients 
Network (ingredientsnetwork.com), gra-
tuito 365 dias por ano. Pela plataforma 
online, é possível encontrar uma base 
mundial de fornecedores de ingredientes 
alimentícios. Em paralelo à FiSA, aconte-
ce também a Innovapack, única feira da 
América Latina com foco nas tendências 
e inovações em design para embalagens 
de bens de consumo. A indústria de 
alimentos e bebidas se encontrará com 
fabricantes, fornecedores e distribuidores 
dessas soluções e saberá como atrair o 
consumidor ao adotar materiais adequa-
dos e atribuir conceitos como branding 
e sustentabilidade à embalagem final. As 
principais atrações do encontro são a 
Grade de Conferências, que abordará 
tecnologias e perspectivas do segmento, 
e o espaço Packaging Innovations Gallery, 
área destinada às principais embalagens 
inovadoras desse mercado do Brasil e 
do mundo. Em duas décadas de atuação, 
a FiSA tem sido estratégica na América 
Latina, por aproximar fabricantes de 
ingredientes, distribuidores e desenvolve-
dores de produtos finais de toda a cadeia 
de suprimentos do setor. A previsão de 
público para esta edição é de mais de 
10.500 visitantes. Desse total, a forte 
participação internacional é um dos prin-
cipais destaques. Em 2015, representantes 
de 42 países estiveram presentes (56% da 
América Latina) e em contato com 700 
marcas expositoras.



17

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

MERCADO, EMPRESAS & CIA

JBS CRIA NOVA EMPRESA GLOBAL 

PERGUNTE-NOS COMO 
PODE A GNT AJUDAR.

Cada vez mais fabricantes de produtos 
alimentares contam com a EXBERRY®, 
a marca n.º 1 em alimentos corantes. 
O EXBERRY® não é um aditivo, 
mas simplesmente um concentrado 
de frutas e legumes comestíveis e 
totalmente rastreáveis. O que torna 
na combinação perfeita para a sua 
estratégia de consumidor de produtos 
com rotulagem clara. Saiba mais 
sobre dar cor a um alimento com 
outro alimento.

GROWING COLOURS

IR À 
gnt-group.com/exberry

para consultar 
com um especialista
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A JBS dá mais um passo na sua reor-
ganização com o objetivo de se consolidar 
como empresa brasileira líder global de 
alimentos. O projeto visa aumentar a 
competitividade da empresa, fortalecer sua 
capacidade para participar da crescente 
consolidação mundial da indústria de 
alimentos e avançar em seus compromis-
sos de sustentabilidade socioambiental, 
gerando valor para os seus acionistas.  
A reorganização proposta consiste na 
criação de uma nova empresa, a JBS Foods 
International, que será detentora dos negó-
cios da JBS S.A. no exterior e da Seara Ali-
mentos. Na nova estrutura, a JBS S.A. será 
mantida como empresa de capital aberto 
no mercado brasileiro, com suas ações 
negociadas na BMF&Bovespa, e manterá 
os negócios de carne bovina no Brasil, de 
biodiesel, de colágeno e a transportadora, 
bem como outros negócios, além da divi-
são global de couros. A JBS S.A. passará a 
ser chamada de JBS Brasil. As operações da 
Seara, assim como da JBS Brasil, continua-
rão sob o comando da equipe atual, com 
os seus 125 mil colaboradores no Brasil, 
mantendo a sua estratégia de crescimen-
to no mercado brasileiro. A JBS Foods 
International planeja listar suas ações na 
bolsa de valores de Nova York (NYSE). A 
presença da JBS na NYSE ampliará o acesso 
da empresa aos mercados financeiros in-
ternacionais, melhorando a liquidez de suas 
ações, com perspectiva de redução do seu 
custo de capital. O Grupo JBS permanecerá 
sendo controlado por capital brasileiro, 

tendo como seu acionista majoritário a 
J&F Investimentos. O escritório central e 
as decisões estratégicas serão mantidos 
em São Paulo. Sua estrutura de liderança 
será mantida na forma atual. O Grupo JBS 
manterá o seu compromisso com as me-
lhores práticas de governança corporativa, 
consistentes com as regras do Novo Mer-
cado na  BM&FBovespa e da NYSE. A JBS 
Foods International terá um programa de 
BDRs (Nível II), que permitirá aos acionistas 
e futuros investidores brasileiros participar 
do crescimento global do Grupo, além de 
poderem continuar investindo na JBS Brasil, 
que permanecerá listada na BM&FBovespa, 
no segmento Novo Mercado. Para garantir 
que a proposta de reorganização cumpra 
com o mais alto padrão de governança cor-
porativa, a empresa submeteu a proposta 
ao CAF - Comitê de Aquisições e Fusões, 
o qual decidiu que a operação atende os 
Princípios Fundamentais e as Regras do 
Código de Autorregulação de Aquisições 
e Fusões do CAF, conferindo tratamento 
igualitário aos acionistas da companhia 
e garantindo a possibilidade de decisão 
soberana pelos acionistas. A conclusão da 
reorganização está sujeita ao cumprimento 
de determinadas condições, incluindo a 
aprovação pelo conselho de administração 
da empresa, seus acionistas, reguladores e 
demais autorizações aplicáveis. Segundo a 
JBS, a reorganização proposta é uma evo-
lução natural para o seu desenvolvimento 
como empresa brasileira líder global de 
alimentos. 

TETRA PAK ADQUIRE A EMPRESA 
HOLANDESA LAUDE 

A Tetra Pak adquiriu a Laude, em-
presa líder de mercado no desenvolvi-
mento, design e fabricação de moldes de 
plástico usados na produção de queijos. 
A aquisição reforça a posição da Tetra 
Pak como líder mundial em soluções 
completas para a fabricação de queijo 
e, também, amplia a disponibilidade dos 
produtos Laude no mercado global. A 
Laude foi criada em 1962, com sede 
em Ter Apel, na Holanda. A empresa 
está na vanguarda do design de moldes 

de queijos e suprimentos, oferecendo 
desempenho e durabilidade, além de 
padrões superiores de higiene e limpeza.  
aquisição da Laude, a Tetra Pak oferecerá 
linhas de queijo ainda mais competitivas 
com desempenho garantido. A Laude 
fará parte da unidade da Tetra Pak de 
Queijo e Sistemas de Evaporação e 
Secagem. A empresa continuará suas 
atividades no mesmo local e permane-
cerá sob a liderança de Auke Rienks e 
sua atual equipe de gestão.
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DANONE TEM ALTA DE VENDAS COM RETOMADA DE 
DEMANDA

NOVA PESQUISA IDENTIFICA ONSUMIDORES 
VOLTADOS À SAÚDE E BEM-ESTAR 

A DuPont Nutrição & Saúde coletou da-
dos de mais de 14.000 consumidores em 22 
países para um projeto de pesquisa baseado 
na busca de insights, concebido para ajudar 
os fabricantes de alimentos a desenvolver 
e comercializar produtos para o segmento 
de saúde e bem-estar. Considerando que 
saúde e bem-estar é uma categoria que 
cresce a uma taxa que é quase o dobro 
daquela observada para alimentos e bebidas 
tradicionais, esta pesquisa chega em um 
momento oportuno para os fabricantes de 
alimentos e bebidas. A pesquisa, que foi conduzida pela empresa 
HealthFocus® International, ajuda os fabricantes de alimentos a 
definir oportunidades de mercado ao identificar e determinar as 
motivações, necessidades e comportamentos dos consumidores 
com o mercado atual de alimentos e bebidas, que está em evolu-
ção. Além de dados demográficos e geográficos, o estudo inclui 
informações esclarecedoras sobre preocupações com a saúde, 
influências de marcas, atitudes e hábitos, opções de estilo de 
vida e comportamento de compra de acordo com 
a relação com filhos. A segmentação resultou em 
seis grupos de consumidores básicos - Focados na 
Saúde, Lutadores Motivados, Saudáveis e Envolvidos, 
Guiados pelo Sabor, Boa Vida, Alimentos, Nada Mais - 
divididos em: aqueles que consideram que a nutrição 
é o principal e aqueles que a consideram como algo 
secundário. Segundo a pesquisa, 83% dos consumi-
dores globais consideram que dieta e nutrição são 
importantes para o bem-estar geral, o que é maior 
dos que os que consideram importantes para o sim-
ples sentir-se bem ou bem-estar físico. Em paralelo 
com a pesquisa recentemente disponível, a DuPont 
Nutrição & Saúde oferece uma ampla e exclusiva va-
riedade de soluções de ingredientes para a indústria 
de alimentos. A variedade de soluções inclui antimi-
crobianos e antioxidantes, culturas, emulsificantes, 

enzimas, fibras, hidrocolóides, probióticos, 
proteínas de soja e misturas personalizadas 
(tailored blends). A empresa fornece aos 
fabricantes de alimentos, ingredientes que 
podem transformar os desafios do segmento 
de saúde e bem-estar em oportunidades 
para obter vantagem competitiva e rentabi-
lidade. Segundo a DuPont Nutrição & Saúde, 
sua competência técnica, juntamente com 
os seus insights de marketing, ajudam seus 
clientes a ganhar os carrinhos de compra 
dos exigentes consumidores atuais.

A DuPont Nutrição & Saúde combina profundo conheci-
mento em alimentos e nutrição com investimento em pesquisa 
e ciência, com o objetivo de entregar um valor inigualável 
às indústrias de alimentos, bebidas e suplementos alimenta-
res.  Desenvolve soluções inovadoras, baseadas no profundo  
conhecimento dos consumidores, e em um amplo portfólio de 
produtos para ajudar seus clientes a transformar os desafios em 
oportunidades de negócios. 

A Danone divulgou vendas mais altas que o esperado no primeiro 
trimestre e afirmou que está no caminho para entregar lucro maior 
neste ano, apesar das condições desafiadoras no Brasil e na Rússia. 
A empresa, maior fabricante de iogurte do mundo, teve alta de 3,5% 
na receita do primeiro trimestre sobre o mesmo período do ano 
passado, impulsionada por produtos para bebês na Ásia, demanda 

mais forte por laticínios na América do Norte e performance melhor 
que a esperada na divisão de água. A média de estimativas de analis-
tas indicava crescimento de 3,2% nas vendas do Grupo no período. 
A Danone manteve a meta para crescimento das vendas em 2016, 
entre 3% e 5%, e melhora da margem operacional em relação aos 
12,91% registrados em 2015.
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INTERESSADOS EM NOSSAS SOLUÇÕES PARA CONFEITOS?

corbion.com/confectionery food@corbion.com

Acidez superior, 
Estabilidade incomparável

  Acidez
  Diferenciação no sabor

  Acidez instantânea em coberturas ácidas

  Aumento na intensidade do aroma

  Estabilidade
  Manutenção da estabilidade das balas 
durante o armazenamento

  Diminuição da quebra de gelatina

  Baixa migração de ácidos

Corbion: Soluções Comprovadas para a Indústria de Balas & Confeitos

Nosso portfólio de ácido láctico, ácido málico em pó e misturas de ácidos 

tamponados permitem que os produtores de confeitos ao redor do mundo 

desenvolvam produtos estáveis, com alta acidez e qualidade diferenciada.

Desenvolvidos por Especialistas

Além de fornecer ingredientes inovadores, a Corbion coloca à sua disposição 

uma ferramenta preditiva única, capaz de determinar, com precisão, a acidez 

e a estabilidade em balas e confeitos.  

PIRACANJUBA MODERNIZA MARCA E EMBALAGENS
O crescimento dos últimos anos, aliado à necessidade de se 

manter atenta às últimas tendências, levou a Piracanjuba, uma das 
maiores marcas do segmento lácteo brasileiro, a modernizar sua 
identidade visual e apresentar ao mercado mudanças na logomarca 
e novas embalagens. O resultado é uma tipografia simplificada, 
com traços leves, que transmitem valores importantes da empresa, 
como qualidade e inovação, além de permitir melhor visualização 
nas gôndolas. O símbolo gráfico foi aumentado e os raios internos 
foram melhor encaixados.  As letras do logotipo foram substituídas 
por letras mais contemporâneas e amigáveis, refletindo, assim, mais 
qualidade e inovação, drives principais da Piracanjuba no momento. 
A linha Pirakids é um dos grandes destaques dessa reformulação, o 
que deixa a marca ainda mais forte na categoria de produtos infantis.   
O “personagem Pirakids”, elemento principal nas embalagens, 

tornou-se um menino cientista curioso e criativo que, junto com 
seu amigo imaginário, vive pensando em soluções para melhorar a 
vida das pessoas e do planeta. Aliada ao projeto da nova logomarca, 
todas as embalagens foram redesenhadas e passam a ter um maior 
impacto visual. A estrutura gráfica foi simplificada, criando um 
padrão de uma onda reconhecível em todas as categorias em que 
a Piracanjuba está inserida. Outra preocupação foi potencializar 
os apelos emocionais e sensoriais para que os produtos ficassem 
ainda mais chamativos aos olhos dos consumidores. Segundo a 
Piracanjuba, essas mudanças reafirmam a disposição da empresa 
de continuar crescendo e conquistando cada vez mais espaço na 
mente, no coração e no dia a dia dos consumidores. 

A marca Piracanjuba, pertencente ao Laticínios Bela Vista, 
completou 60 anos em 2015 e é nacionalmente reconhecida pelas 

inúmeras inovações no segmento lácteo, pro-
porcionando mais qualidade e praticidade aos 
seus consumidores. Está entre as 20 marcas mais 
presentes nos lares de todo o país e é pioneira no 

mercado por lançar produ-
tos nutritivos, como bebida 
láctea com cereais, produtos 
lácteos para pessoas com in-
tolerância à lactose e queijos  
em porções individuais.
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LANÇAMENTO DE SUPERFOODS CRESCE GLOBALMENTE
Os Superfoods são frequentemente comercializadas como 

resposta para os problemas de saúde e, agora, uma pesquisa da 
Mintel destaca a popularidade desses alimentos nutritivos embalados. 
A ferramenta GNPD (Banco Global de Dados de Novos Produto), 
da Mintel, revela que entre 2011 e 2015 houve um aumento de 
202%, em nível mundial, no número de novos produtos alimentícios 
e bebidas lançados contendo os termos superfood, superfruit ou 
supergrain. E parece que a popularidade desse tipo de alimento está 
longe de chegar ao fim. Somente em 2015, por exemplo, houve um 
aumento de 36% no número de produtos alimentícios e bebidas 
lançados globalmente que trouxeram em suas embalagens os termos 
superfood, superfruit ou supergrain. Em 2015, os Estados Unidos foram 
o palco para o maior número de “super” lançamentos de alimentos 
e bebidas (30%), seguidos pela Austrália (10%), Alemanha (7%), Reino 
Unido (6%) e Canadá (6%). Essa onda de lançamentos vem como 
um resultado da forte demanda dos consumidores por produtos 
altamente nutritivos. Hoje, mais de sete em cada 10 consumidores na 
França (72%), Alemanha (71%), Itália (73%) e Espanha (72%) concorda 
que os benefícios de alimentos naturais, por exemplo de frutas e 
legumes, estimulam a saúde e eles são preferíveis aos benefícios 
adicionais de alimentos funcionais. Em particular, a tendência para 
uma dieta livre de trigo resultou em um número crescente de pro-
dutos lançados contendo supergrains ou grãos antigos. E, enquanto 

a quinoa e o trigo mourisco se tornaram nomes conhecidos nos 
últimos anos, é a chia que tem registrado o maior aumento em 
popularidade. Entre 2014 e 2015, houve um aumento de 70% no 
percentual de produtos alimentares e bebidas lançados contendo 
chia, enquanto que a percentagem de produtos alimentares e de 
bebidas, contendo teff aumentou 31%. Enquanto isso, o percentual 
de produtos alimentares e de bebidas, contendo quinoa cresceu 
27%. Juntamente com uma intensa campanha de lançamentos, há 
também um forte interesse do consumidor em grãos antigos. Por 
exemplo, 30% dos consumidores de massa do Reino Unido dizem 
que a massa feita com grãos antigos, como quinoa, é mais saudável 
do que a massa comum. Além do mais, o uso desses grãos é alto, 
com dois em cada cinco (41%) dos consumidores norte-americanos 
tendo consumido cereais à base de grãos antigos. E, enquanto os 
grãos antigos têm sido o centro das atenções desde o ano passado 
e com a ONU anunciando 2016 como o ano dos pulses (sementes 
secas), eles também têm recebido atenção especial. Nos últimos 
dois anos, a percentagem de produtos alimentícios e bebidas lança-
das com ervilha verde cresceu 126%, enquanto a percentagem de 
produtos alimentares e de bebidas contendo lentilhas coral cresceu 
62% e a percentagem de produtos alimentares e bebidas contendo 
ervilhas amarelas aumentou em 21%. A pesquisa Mintel revela que 
as super sementes também têm visto um aumento no seu uso. Nos 

últimos dois anos, a percentagem de produtos 
alimentares e de bebidas, contendo sementes 
de chia aumentou 70%, enquanto a percentagem 
contendo sementes de abóbora cresceu 27% e a 
percentagem de produtos alimentares e de bebi-
das contendo sementes de girassol cresceu em 
22%. Pensando no futuro, parece que a cúrcuma, 
conhecida por seus benefícios anti-inflamatórios, 
possui propriedades antienvelhecimento e pode 
se tornar a próximo superfood a se popularizar.
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PURATOS APRESENTA NOVAS COBERTURAS

NESTLÉ E R&R ANUNCIAM JOINT VENTURE 

Depois de apresentar ao mercado brasileiro uma das cober-
turas mais vendidas da Europa, a Puratos Brasil dá mais um passo 
importante no mercado nacional. A partir deste ano, começou a 
fabricar em sua unidade industrial de Guarulhos, SP, as coberturas 
cremosas da linha Carat Decorcrem, ampliando seu portfólio 

local e conquistando ainda mais espaço no mer-
cado, com produtos de alta qualidade e 

preços competitivos. Preparadas com in-
gredientes selecionados, oferecem alta 
qualidade e forte sabor de chocolate às 
mais variadas receitas. Por serem ver-
sáteis e práticas, são ideais para cobrir, 

rechear e decorar tortas, bolos, mousses 
e bombons, além de servirem também 
como ingrediente para outras criações 
da confeitaria. Segundo a Puratos Brasil, 
a produção local traz maior agilidade de 
atendimento ao mercado e também a 
possibilidade de levar os produtos Puratos 
a um maior número de estabelecimentos, 

sejam eles padarias, confeitarias e até supermercados, incluindo 
os de pequeno e médio porte espalhados por todo território 
nacional. As coberturas Carat Decorcrem têm textura cremosa, 
podem ser armazenadas à temperatura ambiente, são estáveis 
ao congelamento e descongelamento e oferecem corte limpo, 
sem derretimentos, podendo ser aplicadas em peças dos mais 
variados tamanhos, contribuindo para a estética das criações. 
Disponíveis nos sabores Meio Amargo e Branco, apresentam 
brilho intenso e muita praticidade: é só derreter e usar! Podem 
ser adquiridas em baldes de 4 kg, com validade de nove meses 
(branco) e 12 meses (meio amargo).

A Nestlé e a R&R, empresa de sorvetes sediada no Reino Uni-
do, anunciaram a criação da Froneri. A joint venture combinará as 
atividades das duas empresas no segmento de sorvetes e incluirá 
o negócio de alimentos congelados da Nestlé na Europa (exceto 
Itália e o segmento de pizza), além do negócio de produtos lácteos 

refrigerados nas Filipinas. A sede da nova empresa será no Reino 
Unido e suas operações abrangerão, inicialmente, a Europa, Oriente 
Médio (exceto Israel), Argentina, Austrália, Brasil, Filipinas e África do 
Sul. A joint venture nasce com vendas de aproximadamente US$ 2,8 
bilhões em mais de 20 países, empregando cerca de 15.000 pessoas. 


