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produtos de futuro garanti-
do. Sendo puramente natu-
rais, eles atendem às mais 
altas expectativas dos con-
sumidores. Sem dúvida, eles 
são totalmente comparáveis 
aos corantes aditivos e arti-
ficiais no que diz respeito à 
intensidade de cor, estabili-
dade e vida útil”.

Os alimentos que confe-
rem cor da GNT são concen-
trados feitos exclusivamente 
a partir de frutas, verduras 
e plantas comestíveis, uti-
lizando somente métodos 
físicos simples, tais como 
corte, prensagem e filtra-
gem. Não são aplicados pro-
dutos quími cos ou outros 
aditivos. Graças a processos 
inovadores, a tonalidade e 
intensidade da cor desejada 
podem ser obtidas para quase 
todas as categorias de produ-
tos. Tratando-se puramente 
de alimentos que conferem 
cor, estes são ideais para apli-
cações com rótulos limpos.

Em seu stand na FiSA 
2016, representantes GNT 
esclareceram as dúvidas dos 
visitantes sobre a produção e 
utilização dos alimentos que 
conferem cor EXBERRY®, 
bem como deram informa-
ções exclusivas sobre as ex-
pectativas dos consumidores 
em relação a aditivos usados 

em alimentos e bebidas 
e sua compreensão 
do caráter natural do 
produto. Durante todo 

o período da feira, uma 

sessão de fabrica-
ção de pirulitos ao 
vivo demonstrou, 
de forma exemplar, 
como conferir co-
res brilhantes aos 
produtos.

SOBRE A GNT

A GNT é líder 
global na manufa-
tura de ingredientes 

feitos a partir de frutas, ve-
getais e plantas comestíveis 
para uso em alimentos. Com 
foco em soluções naturais 
para conferir cor - com sua 
linha EXBERRY® - a GNT está 
posicionada como líder no 
mercado, provendo soluções 
inovadoras de cores para as 
maiores marcas de alimentos 
e bebidas. Fundada em 1978, 
a GNT sempre se manteve 
como uma empresa indepen-
dente e familiar. Esta inde-
pendência resultou em um 
foco estratégico de longo 
prazo em três áreas-chave: 
Cultivo de matérias-primas 
de alta qualidade, otimiza-
ção contínua da tecnolo-
gia de processamento com 
métodos apenas físicos, e 
know-how de aplicação. 
Um compromisso em prover 
aos clientes ingredientes de 
alta qualidade e soluções 
tem sido sempre a força que 
impulsiona a GNT. Com isto 
em mente, a GNT continua 
a oferecer soluções inova-
doras e versáteis que são 
vitais para a indústria de 
alimentos e bebidas globais 
que segue em rápido cres-
cimento. Hoje, a GNT tem 
alcance mundial com múl-
tiplos escritórios na Europa, 
Américas do Sul e Norte e 
Ásia, fornecendo soluções 
de cores para mais de 1200 
empresas de alimentos e 
bebidas, incluindo sete das 
dez maiores empresas do 
ramo no mundo.

No mundo todo, 
as pessoas estão 
se tornando mais 
críticas com re-

lação a aditivos. No Bra-
sil, os consumidores preo-
cupam-se principalmente 
com os ingredientes de seus 
alimentos e bebidas: uma 
pesquisa abrangente reali-
zada pela GNT e TNS indica 
que aproximadamente 70% 
dos consumidores preferem 
produtos sem preservativos 
e corantes artificiais (mun-
dialmente: 62% dos consu-
midores). Exatamente 75% 
dos consumidores leem os 
rótulos de ingredientes para 
garantir que o que coloca-
rem em seus carrinhos de 
supermercado atenderá suas 
expectativas (mundialmen-
te: 66% dos consumidores). 
Na Fi South America, reali-
zada em São Paulo de 23 a 
25 de agosto, a GNT, líder 
de mercado no setor de ali-
mentos que conferem cor, 
apresentou suas soluções 
corantes verdadeiramente 
naturais.

“Um número crescente 
de empresas no mundo todo 
está optando por alimentos 
que confiram cor, já que 
os corantes processados 
quimicamente não atendem 
às expectativas dos consu-
midores. Principalmente na 
América do Sul, a indústria 
de alimentos depara-se com 
um grupo de consumidores 
altamente sensível”, afirma 
Mario Slikta, Gerente Geral 
da GNT Brasil. “Por meio 
de nossos alimentos que 
conferem cor EXBERRY®, 
apoiamos os fabricantes 
no desenvolvimento de 

SOBRE A PESQUISA

O Grupo GNT encomen-
dou ao instituto de pesqui-
sa de mercado TNS uma 
pesquisa de consumidores 
abrangente, global, na qual 
5.000 consumidores foram 
entrevistados em duas etapas 
acerca do seu comporta-
mento de compra e dos seus 
hábitos alimentares. Com 
essa pesquisa, a GNT pode 
agora fornecer percepções 
únicas sobre as mudanças de 
interesse dos consumidores 
e a tendência atual por mais 
alimentos e bebidas naturais. 
Produtores de alimentos têm 
de conhecer profundamente 
as expectativas dos consumi-
dores para poder desenvolver 
e oferecer produtos que 
satisfaçam às suas demandas 
também no futuro. Assim, 
em uma primeira etapa qua-
litativa, por meio de um 
fórum on-line foram coleta-
das as opiniões de 175 con-
sumidores de sete países na 
América, Ásia e Europa. Esse 
levantamento prévio serviu 
de base para o formulário 
usado na segunda fase da 
pesquisa, a quantitativa, que 
entrevistou, em dezembro 
de 2014, 5.000 pessoas de 
18 a 70 anos em dez países: 
Alemanha, Brasil, China, 
Espanha, EUA, França, 
Grã-Bretanha, Indonésia, 
Polônia e Tailândia.

GNT Brasil 
Tel.: (11) 4550-1230

gnt-group.com
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GNT APRESENTA SUAS 
SOLUÇÕES DE CORANTES 

VERDADEIRAMENTE 
NATURAIS

Concentrados de frutas e vegetais para alimentos e bebidas 
atraentes. Consumidores brasileiros altamente conscientes das 

características nutricionais dos alimentos. 
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