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MERCADO, EMPRESAS & CIA

MASTERSENSE ANUNCIA 
PARCERIA COM IFF

A MasterSense anuncia e celebra a parceria com a multi-
nacional americana IFF - International Flavors & Fragrances - 
para a distribuição de aromas em todo o território nacional. 
Presente em mais de 30 países, a IFF é líder inovadora em 
experiências sensoriais. Em constante evolução, reúne uma 
ampla variedade de aromas que inspiram, acendem os senti-
dos e transformam o cotidiano, atendendo às mais variadas 
necessidades e demandas da indústria de alimentos. Com 
esta importante conquista, a MasterSense complementa seu 
portfólio se fortalecendo como fornecedora estratégica para 
o mercado de alimentos, transferindo a seus clientes vanta-
gens tecnológicas, qualidade e confi abilidade das principais 
fabricantes de ingredientes e aromas do mundo.

AS EMPRESAS PMES QUE 
MAIS CRESCEM NO BRASIL

Apontada pelo 6º ano consecutivo 
pelo ranking Deloitte e revista Exame 
como uma das empresas emergentes 
do mercado que mais expandem 
seus negócios no Brasil, a Vogler 
Ingredients vem a cada ano se for-
talecendo apoiada no crescimento 
sustentável. Segundo a Vogler, mais 
do que o mérito de ter conseguido não 
apenas encontrar caminhos para alavancar 
negócios em meio à turbulência de um cenário desafi ador, 
estar presente no ranking é uma grande vitória, fruto de um 
intenso planejamento e da busca constante pela excelência 
em seus processos.
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BUNGE INVESTE EM NOVAS FORMAS DE 
RELACIONAMENTO COM OS CONSUMIDORES

Em tempos de redes sociais e hiperconectividade, a Bunge 
tem investido em novas ferramentas e práticas para ampliar 
os canais de atendimento e relacionamento com os consu-
midores de seus produtos.  A empresa, dona de marcas como 
Delícia, Soya, Salada, Salsaretti,  Primor, Cardeal, La Española, 
Útili e Santa Luzia, renovou o seu já conhecido “Serviço de 
Atendimento ao Consumidor” (SAC) e passou a chamá-lo de 
Casa do Consumidor Bunge, investindo na proximidade com 
o cliente. Para garantir a qualidade do atendimento, a empresa 
optou por formar a equipe da nova “Casa” com nutricionistas, 
que tiram as dúvidas dos consumidores sobre todos os produtos 
do portfólio da empresa, além de compartilhar dicas e sugestões. 
Nas redes sociais, a Bunge integrou a Casa do Consumidor 
às fanpages das suas marcas no Facebook e Instagram. Com 
isso, as respostas fi caram mais rápidas e ágeis, acompanhando 
a demanda do cliente cada vez mais conectado. Além disso, a 
empresa adotou também o aplicativo de conversas WhatsApp, 
onde é possível utilizar os recursos de troca de imagens, vídeos 

e recados de voz para realizar um atendimento mais próximo 
e completo com orientações e técnicas de uso dos produtos. 
Com foco na melhoria contínua, todos os dados colhidos no 
SAC 2.0 são compartilhados internamente e geram ideias para 
a área de inovação, contribuem para pesquisas, lançamentos e 
aprimoramento de produtos. Foi assim que surgiu a ideia das 
ofi cinas com os consumidores. Para aproximá-los ainda mais 
das marcas, a empresa realiza encontros, eventos e aulas de 
culinária. A primeira iniciativa foi uma ofi cina com consumidores 
de Delícia para apresentar, com exclusividade, os lançamentos 
da linha. O encontro contou com uma aula de culinária sobre 
o uso das novas margarinas e um almoço, que reuniu clientes 
e toda a equipe responsável pelo reposicionamento da marca. 

SETOR DE SORVETES APOSTA EM INOVAÇÃO
O Brasil ocupa o sexto lugar no ranking mundial em volume 

de mercado de sorvetes, mantendo sua posição mesmo durante 
o agravamento da crise econômica em 2015. No ano passado, foi 
registrada a produção 1,1 bilhão de litros, contra 1,3 bilhão em 
2014, com consumo per capita de 5,59 litros por habitante ao ano. 
Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de 
Sorvetes (ABIS), que destaca que inovação e criatividade para atingir 
o público-alvo são fatores fundamentais para retomar o crescimento 
da indústria. Ainda segundo a associação, investir na qualidade e va-
riedade dos produtos e serviços de forma a aproximar ainda mais 
empresas e consumidores é primordial para quem quer se manter 
ativo. O setor é formado por oito mil empresas no total e gera 75 
mil empregos diretos e 200 mil indiretos.
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FORNO DE MINAS LANÇA CROISSANT PARA O FOOD SERVICE
A Forno de Minas, tradicional indústria de alimen-

tos congelados e líder de mercado na comercialização 
de pães de queijo no Brasil, apresenta um novo pro-
duto: croissant cru congelado, destinado, a princípio, 
exclusivamente para o food service. O objetivo é 
oferecer aos pontos de venda, tamanhos menores do 
salgado amanteigado (25g), sem recheio, para venda a 
granel; o médio (80g), sem recheio, como base para 
confecção de sanduíches; e o grande (100g), com 
recheio, nas opções frango e presunto e queijo. Entre 
as vantagens do lançamento estão a padronização e a 
facilidade de preparo. Segundo a empresa, a novidade 
oferece para os consumidores produtos com sabor 
caseiro inconfundível, alto valor nutritivo e segurança 
alimentar e, para os comerciantes, são produtos líderes 
de venda, com alto valor agregado, giro e rentabilidade. 

A Forno de Minas é nacionalmente reconhecida 
pela qualidade, praticidade e tradição de seus mais de 
30 produtos, principalmente o pão de queijo, que tem 
se internacionalizado e conquistado vários países. Oferece soluções 
para todas as ocasiões de consumo, no varejo e no food service, bus-
cando estar no dia a dia das pessoas, com praticidade e inovação, além 
do sabor e qualidade dos alimentos feitos em casa.

A Forno de Minas também possui uma indústria de laticínios 

própria, que produz queijo e outros produtos para a fábrica. Com 
seis fi liais (Contagem, São Paulo capital, interior de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Curitiba e Brasília), a empresa exporta pães de queijo para 
os Estados Unidos, Canadá, Portugal, Inglaterra, Chile, Peru, Uruguai 
e Emirados Árabes.

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.  
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INDÚSTRIA DE ALIMENTOS SIMPLIFICA RECEITAS E 
ADOTA USO DE MENOS INGREDIENTES

Cientistas da fabricante americana de chocolates Hershey Co. 
passaram um ano e meio trabalhando para reduzir o número de 
ingredientes de sua clássica calda de chocolate. A equipe de marketing 
da empresa queria que o rótulo do produto fosse sucinto e atraente. 
Há poucos meses, os cientistas encontraram a fórmula e a empresa 
lançou o Simply 5, que contém apenas cinco ingredientes, em com-
paração com 11 da calda anterior. Gigantes de alimentos dos Estados 
Unidos, como a ConAgra e a General Mills, estão enxugando suas 
listas de ingredientes para o menor número de itens possível. Em 
vez de ocultar longas listas de ingredientes em letras minúsculas no 
verso das embalagens, os fabricantes de alimentos estão destacando 
suas fórmulas mais simples na parte frontal dos rótulos. Um número 
cada vez maior de consumidores se preocupa com a forma como os 
alimentos são preparados e insiste em reconhecer os ingredientes. 
Uma pesquisa feita no ano passado pela Packaged Facts, fi rma ameri-
cana de pesquisas sobre o mercado de alimentos e bebidas, concluiu 
que 87% dos consumidores entrevistados leem os rótulos com dados 
nutricionais de produtos e que 67% deles preferem alimentos com 
ingredientes mais simples e em menor número. O rótulo com da-
dos nutricionais se tornou uma área disputada no marketing para o 
consumidor, à medida que as empresas se esforçam para desenvolver 
alimentos mais saudáveis e oferecer maior transparência sobre os 
ingredientes que utilizam. Há uma razão para os ingredientes artifi ciais 
serem tão onipresentes nos alimentos embalados. A função deles é 
melhorar uma série de características dos produtos, desde a textura 
e a cor até o tempo de prateleira. Muitos consumidores, porém, 
estão buscando alternativas mais naturais. O xarope de milho, hoje 
rejeitado por muitos consumidores, sempre foi um dos principais 
ingredientes da calda de chocolate da Hershey. Para sua nova fór-
mula Simply 5, no entanto, o açúcar comum, sozinho, não funcionou 
devido à tendência do ingrediente de produzir uma textura arenosa. 
Os cientistas cogitaram um xarope de arroz integral e até um feito 
de agave, um gênero de planta comum principalmente no México, 
mas nenhuma opção ofereceu o melhor sabor quando combinado 
com o chocolate. A empresa fi nalmente combinou açúcar com um 
xarope de cana invertido usado na produção de alimentos, que é 
composto de frutose e glucose dissolvidas em um líquido que ajuda 
os ingredientes a manter sua cremosidade. Painéis formados por mais 

de 200 consumidores consideraram o xarope aceitável como um dos 
ingredientes da calda. Ingredientes simples em embalagens atraentes 
muitas vezes funcionam como uma ferramenta de marketing para 
marcas grandes ou pequenas. A calda Simply 5, da Hershey, elimina o 
xarope de milho de alta frutose e conservantes como o polisorbato 
60. O marketing dos chips de milho Tostitos Simply Organic Blue 
Corn promove o fato de o salgadinho ter só três ingredientes: milho 
azul, óleo de girassol orgânico e sal marinho. Em junho passado, a 
linha de barras nutricionais Larabar, da General Mills, lançou pacotes 
do produto em pequenas porções que também promovem a lista 
simplifi cada de ingredientes. Em uma delas, a embalagem destaca a 
mensagem: “Feitos com tâmaras, pedaços de chocolate de comércio 
justo, amêndoas, coco, farinha de coco e só!” Novos anúncios para o 
sorvete Häagen Dazs em grandes cidades mostram uma colher de 
sorvete de baunilha com o texto “5 ingredientes, uma satisfação incrí-
vel” e a receita: leite, creme de leite, açúcar, ovos e baunilha. Dos 32 
sabores de sorvete que a Häagen Dazs produz, cinco contêm apenas 
cinco ingredientes. Dieta não parece ser a inspiração para a empresa 
e sim a simplicidade do produto. A Häagen Dazs está promovendo 
o conceito de cinco ingredientes com os mesmos 15 a 17 gramas 
de gordura em uma porção de meia xícara. Nutricionistas sugerem 
que vale a penar ler as listas completas de ingredientes com cuidado, 
porque os itens mencionados na frente da embalagem podem ser 
apenas uma lista parcial.

NOVO LIGANTE PARA FRITURA ESPECIAL NO PREPARO 
DE EMPANADOS

Um novo produto foi apresentado pela Zini Brasil ao mercado da 
alimentação industrial para facilitar a operação de fritura “a milanesa” 
e substituir o uso do ovo, seja em casca ou pasteurizado. Denominado 
Fioccogel, pelo seu elevado poder ligante, efetua 
a colagem entre o produto e a farinha de rosca 
tão perfeita como o ovo, porém sem transmitir 
aquele sabor e aspecto “pastoso”, que nem sempre 
agrada. Fioccogel forma uma “pastella” pela simples 

diluição em água fria, sem qualquer outra preparação, só batendo 
no liquidifi cador. Normalmente neutro como sabor, pode, inclusive, 
ser misturado e aromatizado com vários outros ingredientes para 

melhorar o produto a ser frito. Fioccogel é um 
produto natural, isento de qualquer componente 
químico. Facilita o trabalho dos profi ssionais da 
cozinha e permite uma economia decisiva nos 
custos dos produtos empanados.
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APROVADA NEGOCIAÇÃO QUE CRIA MAIOR 
CERVEJARIA DO MUNDO

FONTERRA ABRE NOVA FAZENDA LEITEIRA NA CHINA
A cooperativa neozelandesa Fonterra abriu recentemente 

um novo centro de produção leiteira em Ying County, Leste 
da China. Como resultado do programa de treinamento de 
produtores da Fonterra, em colaboração com o governo chinês 
e com a indústria rural, mais de 1.000 produtores locais foram 
treinados em áreas como gestão de agricultura moderna de es-
cala, cria de gados e controle de doenças. No começo desse ano, 
no anúncio de seus resultados temporários, a Fonterra disse que 
seu objetivo era produzir um bilhão de litros por ano na China 
até 2018. A cooperativa disse que atualmente tem duas fazendas 
leiteiras na Província de Hebei, perto de Pequim, e outras três 
em desenvolvimento, o que levou a cooperativa a dizer que está 
no caminho certo. A cooperativa construiu sua primeira fazenda 
na China, Tangshan Fonterra Farm, em 2007 como piloto, para ver 
se produziria leite com padrão neozelandês, localmente. Desde 
então, o rebanho dobrou em tamanho e a produção média por 
vaca aumentou 30%. Hoje, a fazenda está produzindo cerca de 
28 milhões de litros de leite de alta qualidade todo ano. O plano 

é que, quando estiverem completas, essas fazendas ordenhem 
e produzam 150 milhões de litros de leite fresco por ano, bem 
próximo de Pequim. A Fonterra quer ter 1 bilhão de litros de leite 
vindo das fazendas até o fi nal de 2018. Os rebanhos da Fonterra 
na China são instalados em currais e ordenhados três vezes ao 
dia, com uma produção média por vaca de 34 litros de leite por 
dia. O consumo chinês deverá dobrar nos próximos oito anos 
e a cooperativa pretende estar em posição para suprir essa de-
manda. Segundo a Fonterra, a abertura do centro impulsionará 
a capacidade total da empresa e a economia local.

Os acionistas da cervejaria britânica SABMiller aprovaram a venda da empresa para a 
empresa de capital belga e brasileiro AB Inbev. A fusão das empresas dará origem à líder 
mundial do setor de cervejas. Em comunicado, a SABMiller divulgou que as suas ações foram 
vendias por 45 libras cada. O valor total da transação foi de 79 bilhões de libras, cerca de 
US$ 104 bilhões ou 91,5 bilhões de euros. Entre os rótulos da nova gigante da indústria de 
bebidas estão a Corona, Stella Artois e Budweiser. A operação recebeu o aval das autorida-
des de concorrência da União Europeia, porém, precisa ainda da autorização das instâncias 
antimonopólio de outros 15 países. Para ser aprovado pela UE, a AB InBev precisou, dentre 
outras coisas, se desfazer da maioria dos negócios da SABMiller na Europa.

REACHING FURTHER TOGETHER ALCANÇANDO MAIS JUNTOS

CComo produtor líder mundial de gelatinas e peptídeos de 
colágeno, acompanhamos a evolução das necessidades 
globais. Apoiamos seu sucesso através da criação de 
componentes naturais para soluções avançadas nos 
ramos alimentício e farmacêutico. Trabalhando próximo 
de nossos clientes, conseguimos ir mais longe.

Visite-nos no stand 846
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VIGOR ADOTA TECNOLOGIA DE 
ENVASE DA SIG COMBIBLOC EM 

SUA NOVA FÁBRICA NO RJ

CARGILL FAZ PARCERIA COM BORGES 
BRANDED FOODS NO BRASIL

A Cargill, uma das maiores 
indústrias de alimentos do país, se 
uniu a Borges Branded Foods em 
uma parceria para a comercialização 
de azeites e vinagres Borges e azeite 
Maria no Brasil. A Cargill adicionou 
ao seu portfólio o azeite extra 
virgem, a linha de azeites premium 
e vinagre balsâmico Borges, além 
do novo azeite extra virgem Maria, 
importados diretamente da Espanha 
para o Brasil. Segundo a Cargill, a 
empresa juntou o profundo conhe-
cimento e tradição de Borges nas 
categorias de azeites e vinagres à 
excelência em execução da Cargill, 
entregando, desta forma, a melhor 
solução para seus clientes. Para a 
Borges, a parceria da Cargill com a 
Borges Branded Foods inclui, além 
da linha de produtos mais completa 
do mercado, uma equipe de vendas e 
merchandising próprios que oferece-
rá uma solução híbrida e completa 

para as vendas no país. Coma parce-
ria, a Cargill coloca à disposição dos 
consumidores brasileiros o novo 
azeite extra virgem Maria. O azeite 
será produzido na Espanha pela 
Borges Branded Foods e comercia-
lizado no Brasil pela Cargill. A marca 
Maria, líder no segmento de óleos 
compostos, continua disponível nas 
versões Tradicional e Saborizadas.

A Cargill produz e e comercia-
liza internacionalmente produtos 
e serviços alimentícios, agrícolas, 
fi nanceiros e industriais. Está pre-
sente no Brasil desde 1965, tendo 
sede em São Paulo, SP, e possui 
unidades industriais e escritórios 
em 191 municípios brasileiros.

A nova unidade láctea da brasileira 
Vigor Alimentos entrou em operação na 
Barra do Piraí, RJ. Trata-se de uma das mais 
modernas plantas do setor na América 
Latina. Com um investimento total de 
US$ 130 milhões, a Vigor poderá proces-
sar, na nova unidade, um milhão de litros 
de leite por dia em iogurte, produtos 
à base de leite UHT e produtos para a 
indústria de serviços de alimentação (food 
service). Para equipar a nova fábrica, a 
empresa escolheu uma máquina de envase 
CFA 812 da SIG Combibloc. O equipa-
mento envasará leite UHT, cremes culi-
nários e uma série de outros cremes nas 
embalagens cartonadas combibloc Midi 
de 1 litro. Segundo a Vigor, as soluções de 
embalagem da SIG Combibloc oferecem 

alto grau de tecnologia e automação que a 
empresa busca e que exige, especialmente 
para equipar a sua nova fábrica. A CFA 
812 pode envasar embalagens cartonadas 
Combibloc e Combifi t, além de poder 
fazer isso em vários volumes diferentes 
e com qualquer layout de embalagem. 
Além disso, a fl exibilidade da máquina 
possibilita o envase de uma ampla linha 
de diferentes produtos - incluindo aqueles 
com consistência e viscosidade variadas. A 
máquina já está em pleno funcionamento 
e produzindo com uma capacidade de 
utilização de 95%. Com a nova fábrica no 
Estado do Rio de Janeiro, a Vigor agora 
opera 16 unidades de produção no Brasil 
e quer aumentar sua capacidade de pro-
dução e suas vendas. 

AURORA ESTÁ 
ENTRE AS MAIORES 

EMPRESAS DO BRASIL

A Cooperativa Central Aurora Alimentos 
é a 78ª maior empresa do país de acordo com 
o ranking anual levantado pelo jornal Valor. A 
Cooperativa subiu cinco posições em relação ao 
ano anterior. O levantamento está fundamenta-
do no balanço do exercício 2015 e em base de 
dados ofi ciais. As empresas ranqueadas foram 
avaliadas conforme critérios de receita líquida, 
origem do capital, lucro líquido, margem líquida, 
rentabilidade do patrimônio, lucro da atividade, 
lucro fi nanceiro, lucro não operacional, ativo 
total, patrimônio líquido, endividamento, liquidez 
corrente e crescimento sustentável, entre outros 
parâmetros. No segmento de alimentos e bebidas, 
a Aurora ocupa a quarta posição em crescimento 
sustentável (variação da receita líquida sobre a 
variação do patrimônio ajustado). A Cooperativa 
é a oitava maior empresa do Sul do país. Terceiro 
maior conglomerado do setor de carnes do 
Brasil, a Cooperativa Central Aurora Alimentos 
obteve, em 2015, uma receita operacional bruta 
da ordem de 7,7 bilhões de reais, 12% superior ao 
ano anterior. O resultado líquido do exercício foi 
de 246 milhões de reais ou 3,5% da receita global. 
As vendas no mercado interno responderam por 
76% da receita bruta (ou 5,8 bilhões de reais) e as 
exportações representaram 24% do faturamento 
(ou 1,8 bilhão de reais). A Cooperativa Central 
Aurora Alimentos é um conglomerado agroin-
dustrial sediado em Chapecó, SC, e pertence a 13 
cooperativas agropecuárias. Possui capacidade de 
abate de 18 mil suínos/dia, 1 milhão de aves/dia e 
um processamento de 1,5 milhão de litros de leite/
dia. Mantém 42 estabelecimentos: oito unidades 
industriais de suínos, sete unidades industriais 
de aves, seis fábricas de ração, 13 unidades de 
ativos biológicos (incluindo granjas, incubatórios 
e unidade de disseminação de gens), uma unidade 
industrial de lácteos, oito unidades de vendas e a 
sede central (matriz).
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APROVADA NEGOCIAÇÃO QUE CRIA MAIOR 
CERVEJARIA DO MUNDO

FONTERRA ABRE NOVA FAZENDA LEITEIRA NA CHINA
A cooperativa neozelandesa Fonterra abriu recentemente 

um novo centro de produção leiteira em Ying County, Leste 
da China. Como resultado do programa de treinamento de 
produtores da Fonterra, em colaboração com o governo chinês 
e com a indústria rural, mais de 1.000 produtores locais foram 
treinados em áreas como gestão de agricultura moderna de es-
cala, cria de gados e controle de doenças. No começo desse ano, 
no anúncio de seus resultados temporários, a Fonterra disse que 
seu objetivo era produzir um bilhão de litros por ano na China 
até 2018. A cooperativa disse que atualmente tem duas fazendas 
leiteiras na Província de Hebei, perto de Pequim, e outras três 
em desenvolvimento, o que levou a cooperativa a dizer que está 
no caminho certo. A cooperativa construiu sua primeira fazenda 
na China, Tangshan Fonterra Farm, em 2007 como piloto, para ver 
se produziria leite com padrão neozelandês, localmente. Desde 
então, o rebanho dobrou em tamanho e a produção média por 
vaca aumentou 30%. Hoje, a fazenda está produzindo cerca de 
28 milhões de litros de leite de alta qualidade todo ano. O plano 

é que, quando estiverem completas, essas fazendas ordenhem 
e produzam 150 milhões de litros de leite fresco por ano, bem 
próximo de Pequim. A Fonterra quer ter 1 bilhão de litros de leite 
vindo das fazendas até o fi nal de 2018. Os rebanhos da Fonterra 
na China são instalados em currais e ordenhados três vezes ao 
dia, com uma produção média por vaca de 34 litros de leite por 
dia. O consumo chinês deverá dobrar nos próximos oito anos 
e a cooperativa pretende estar em posição para suprir essa de-
manda. Segundo a Fonterra, a abertura do centro impulsionará 
a capacidade total da empresa e a economia local.

Os acionistas da cervejaria britânica SABMiller aprovaram a venda da empresa para a 
empresa de capital belga e brasileiro AB Inbev. A fusão das empresas dará origem à líder 
mundial do setor de cervejas. Em comunicado, a SABMiller divulgou que as suas ações foram 
vendias por 45 libras cada. O valor total da transação foi de 79 bilhões de libras, cerca de 
US$ 104 bilhões ou 91,5 bilhões de euros. Entre os rótulos da nova gigante da indústria de 
bebidas estão a Corona, Stella Artois e Budweiser. A operação recebeu o aval das autorida-
des de concorrência da União Europeia, porém, precisa ainda da autorização das instâncias 
antimonopólio de outros 15 países. Para ser aprovado pela UE, a AB InBev precisou, dentre 
outras coisas, se desfazer da maioria dos negócios da SABMiller na Europa.

REACHING FURTHER TOGETHER ALCANÇANDO MAIS JUNTOS

CComo produtor líder mundial de gelatinas e peptídeos de 
colágeno, acompanhamos a evolução das necessidades 
globais. Apoiamos seu sucesso através da criação de 
componentes naturais para soluções avançadas nos 
ramos alimentício e farmacêutico. Trabalhando próximo 
de nossos clientes, conseguimos ir mais longe.

Visite-nos no stand 846
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INDÚSTRIA DE 
BEBIDAS APOSTA NO 

RETORNÁVEL
Com discurso de sustentabilidade e apelo retrô, a indústria 

de bebidas volta ao passado das garrafas de vidro retornáveis. Ao 
consumidor elas proporcionam redução de até 30% no preço da 
recompra. Para o fabricante é a garantia de que o cliente repetirá 
a compra, uma vez que tem o estímulo de devolver os vasilhames 
para obter desconto, estratégia para fi delizar o consumidor. Para 
a Ambev, que teve queda de 10% no volume de vendas de cervejas 
no primeiro trimestre no país, elevar a venda em garrafas retor-
náveis é hoje uma prioridade. A embalagem já está em 70% das 
lojas que a Ambev atende, mas a integração completa dos pontos 
de vendas requer investimento. Reintroduzir um hábito antigo 
exige adaptação do consumidor, que perdeu o costume de guardar 
vasilhames usados, e ajustes no ponto de venda, que já não têm 
mais a estrutura para receber, higienizar e armazenar o material 
até a devolução à indústria. Para isso, a Ambev investiu na logística 
reversa. Está instalando máquinas coletoras nos supermercados, 
onde o cliente deve inserir seus vasilhames e retirar um tíquete 
que indica o número correspondente para trocar pelo desconto. 
Já foram colocadas 800 máquinas e a meta é atingir 1.200 no fi m 
do ano.

KELLOGG COMPRA 
BISCOITOS PARATI

A americana Kellogg está apostando fortemente no consumo da 
classe C. A empresa anunciou a aquisição da fabricante catarinense de 
biscoitos Parati por quase R$ 1,4 bilhão. A empresa, conhecida por 
competir nas categorias de preço mais baixo em biscoitos, mas que 
também fabrica caldos, massas e sucos em pó, tem presença inter-
mediária no ranking nacional, mas está entre as líderes do segmento 
no Sul do país. A Parati possui faturamento anual em torno de 
R$ 600 milhões. Além da marca Parati, a empresa ainda detém os 
rótulos Pádua, Minueto, Zoo Cartoon e Hot Cracker. Apesar da Parati 
ser pouco conhecida em parte do país, é considerada no mercado 
com bom perfi l de lucratividade. Para a Kellogg, que tem portfólio 
de mais alto valor agregado, a Parati representa a oportunidade de 
acessar um público bem mais amplo, mas de renda menor, as classes 
C e D. No comunicado sobre a venda, a presidência da Kellogg na 
América Latina disse que a ideia é aplicar os conhecimentos do 
grupo americano em inovação e marketing às marcas da Parati. O 
comunicado afi rma ainda que a Kellogg espera obter todas as apro-
vações para a operação até o fi m deste ano. Nos últimos dois anos, 
a Kellogg vem ampliando seu portfólio internacional de alimentos, 
com a compra da Mass Food Company, no Egito, e fi cou com 50% 
da Multipro, que atua na Nigéria e em Gana. A Kellogg possui uma 
receita anual de US$ 13,5 bilhões. 
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GELITA AMPLIA LEQUE DE AÇÕES DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Alinhadas ao novo valor corporativo da Gelita - que traduz 
os cuidados com as pessoas, a sociedade e o meio ambiente -, as 
ações de responsabilidade social da empresa podem ser obser-
vadas em suas três plantas industriais brasileiras e nas práticas 
cotidianas dos mais de 300 funcionários locais. Com o objetivo de 
promover crescimento econômico, sem agredir o meio ambiente 
ou prejudicar o desenvolvimento da sociedade, a empresa tem 
adotado uma bem-sucedida política de otimização de recursos 
hídricos. Somente entre 2014 e 2015, houve diminuição de 11% 
no consumo de água por tonelada de gelatina produzida na planta 
de Mococa. Na planta de Maringá, a queda foi de 13%. A adoção 
de sistemas de tratamento de recursos hídricos, de projetos de 
minimização de consumo e de reaproveitamento de água integra 
o Programa de Excelência Operacional Gelita e faz parte da cul-
tura de inovação e constante melhoria de processos da empresa. 
Dentre os projetos que o programa contempla, o uso racional de 
todos os insumos produtivos tem grande destaque, a começar pela 
energia elétrica. Entre 2014 e 2015, a empresa obteve diminuição 
de 10% no consumo de energia elétrica por tonelada de gelatina 
produzida na planta de Mococa. Na planta de Maringá a queda foi 
de 6%. Outro insumo cujo uso foi otimizado de forma sustentável 
é o vapor. Com consequente economia do combustível empregado 
em sua geração, entre 2014 e 2015 a empresa obteve diminuição 
de 9,5% no consumo de vapor por tonelada de gelatina produzida 
na planta de Mococa. Na planta de Maringá a queda foi de 8%. As 

melhorias de processos envolvendo reciclagem também exibem 
resultados. A empresa aplica o Plano de Gerenciamento de Resí-
duos Sólidos (PGRS) em todas as suas fábricas. Em 2015, somente 
no Moinho de Cotia, a empresa destinou ao reaproveitamento 
cerca de 5 toneladas de sucata de ferro, 35 toneladas de plástico 
e 20 toneladas de papel. Outra medida ambiental de destaque 
reside no uso de fi ltros que retêm os poluentes atmosféricos 
emitidos em determinadas fases da produção industrial, como no 
recebimento, tratamento e depilação de matéria prima. Filtros para 
conter poluentes atmosféricos também são usados nas caldeiras 
a biomassa e nas áreas de moagem. 

O Grupo Gelita é líder mundial na fabricação de proteínas 
de colágeno, com 21 plantas espalhadas em todos os continentes. 
Seus produtos incluem gelatinas para a produção de alimentos, 
produtos farmacêuticos e aplicações técnicas, além de peptídeos 
de colágeno para a produção de itens saudáveis voltados às articu-
lações, redução de peso e cosméticos. Em 2013, o Grupo registrou 
faturamento de aproximadamente € 709 milhões, assegurando sua 
posição de liderança no mercado global.

PEPSICO DEFINE META GLOBAL DE REDUÇÃO DE 
AÇÚCAR EM REFRIGERANTES

A PepsiCo defi niu meta para reduzir a quantidade de açúcar 
em seus refrigerantes ao redor do mundo como parte de um 
conjunto de objetivos para combater críticas que envolvem 
problemas que variam desde obesidade até mudança climá-
tica. A empresa sediada em Nova York anunciou que, até 
2025, pelo menos dois terços de suas bebidas terão 100 
calorias ou menos de açúcar adicionado por porção de 
12 oz (aproximadamente a 354 ml), uma alta ante os 
cerca de 40% agora. A empresa planeja atingir essa 
meta introduzindo mais bebidas zero ou baixa caloria 
e reformulando as existentes. Segundo a empresa, a 
nova meta global é mais ambiciosa do que o objetivo 
anterior, de reduzir o açúcar em 25% em determinados 
mercados até 2020. A PepsiCo obtém apenas 12% de sua 
receita anual de US$ 63 bilhões com o refrigerante de 
mesmo nome. Um quarto da receita provém de bebidas 
carbonatadas, como o Mountain Dew, e o restante de 
águas e sucos, além de lanches e molhos para aperitivos.
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INDÚSTRIA DE 
BEBIDAS APOSTA NO 

RETORNÁVEL
Com discurso de sustentabilidade e apelo retrô, a indústria 

de bebidas volta ao passado das garrafas de vidro retornáveis. Ao 
consumidor elas proporcionam redução de até 30% no preço da 
recompra. Para o fabricante é a garantia de que o cliente repetirá 
a compra, uma vez que tem o estímulo de devolver os vasilhames 
para obter desconto, estratégia para fi delizar o consumidor. Para 
a Ambev, que teve queda de 10% no volume de vendas de cervejas 
no primeiro trimestre no país, elevar a venda em garrafas retor-
náveis é hoje uma prioridade. A embalagem já está em 70% das 
lojas que a Ambev atende, mas a integração completa dos pontos 
de vendas requer investimento. Reintroduzir um hábito antigo 
exige adaptação do consumidor, que perdeu o costume de guardar 
vasilhames usados, e ajustes no ponto de venda, que já não têm 
mais a estrutura para receber, higienizar e armazenar o material 
até a devolução à indústria. Para isso, a Ambev investiu na logística 
reversa. Está instalando máquinas coletoras nos supermercados, 
onde o cliente deve inserir seus vasilhames e retirar um tíquete 
que indica o número correspondente para trocar pelo desconto. 
Já foram colocadas 800 máquinas e a meta é atingir 1.200 no fi m 
do ano.

KELLOGG COMPRA 
BISCOITOS PARATI

A americana Kellogg está apostando fortemente no consumo da 
classe C. A empresa anunciou a aquisição da fabricante catarinense de 
biscoitos Parati por quase R$ 1,4 bilhão. A empresa, conhecida por 
competir nas categorias de preço mais baixo em biscoitos, mas que 
também fabrica caldos, massas e sucos em pó, tem presença inter-
mediária no ranking nacional, mas está entre as líderes do segmento 
no Sul do país. A Parati possui faturamento anual em torno de 
R$ 600 milhões. Além da marca Parati, a empresa ainda detém os 
rótulos Pádua, Minueto, Zoo Cartoon e Hot Cracker. Apesar da Parati 
ser pouco conhecida em parte do país, é considerada no mercado 
com bom perfi l de lucratividade. Para a Kellogg, que tem portfólio 
de mais alto valor agregado, a Parati representa a oportunidade de 
acessar um público bem mais amplo, mas de renda menor, as classes 
C e D. No comunicado sobre a venda, a presidência da Kellogg na 
América Latina disse que a ideia é aplicar os conhecimentos do 
grupo americano em inovação e marketing às marcas da Parati. O 
comunicado afi rma ainda que a Kellogg espera obter todas as apro-
vações para a operação até o fi m deste ano. Nos últimos dois anos, 
a Kellogg vem ampliando seu portfólio internacional de alimentos, 
com a compra da Mass Food Company, no Egito, e fi cou com 50% 
da Multipro, que atua na Nigéria e em Gana. A Kellogg possui uma 
receita anual de US$ 13,5 bilhões. 
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COCA-COLA FEMSA ADQUIRE A VONPAR
A Coca-Cola Femsa, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola 

no mundo em volume de vendas, formalizou um acordo para adquirir 
100% da Vonpar, um dos maiores engarrafadores de propriedade 
privada do sistema Coca-Cola Brasil, por meio de sua subsidiária 
brasileira (Spal Industria Brasileira de Bebidas). A Vonpar produz e 
distribui Coca-Cola, Fanta, Kuat, Del Valle e outras bebidas das mar-
cas da The Coca-Cola Company que servem aos Estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Com o negócio, a região Sul passa a 
responder por quase metade (49%) da produção da The Coca-Cola 
Company no país. O valor da transação é de R$ 3,5 bilhões. O acordo 
fortalece a presença da empresa na região Sul do país, estendendo 
sua atuação nos mercados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
Nos últimos 12 meses, a Vonpar comercializou 190 milhões de cai-
xas unitárias de bebidas, incluindo 23 milhões de caixas unitárias de 
cerveja, gerando aproximadamente R$ 2 milhões na receita líquida. 

NINHO® LANÇA A PRIMEIRA LINHA INFANTIL 
DE IOGURTES 0% LACTOSE DO BRASIL 

A Nestlé® inaugura uma nova categoria no mercado brasileiro de 
iogurtes com o lançamento da primeira linha infantil de iogurtes zero 
lactose no Brasil. A nova linha Ninho® Zero Lactose conta com versões 
líquida e polpa. A versão líquida de Ninho® Zero Lactose chega nos 
sabores morango e vitamina de frutas, enquanto a versão em polpa 
vem nas opções morango e maçã & banana. Ambas são fontes de 
cálcio, nutriente essencial para a formação dos ossos e dentes, além 
de conter zinco e vitaminas A e D. Os produtos mantêm o sabor de 
Ninho® e agregam ao repertório de opções gostosas no cardápio de 
crianças com intolerância à lactose. 

Líder no mercado de leite em pó, Ninho® está presente no Brasil 
há mais de 70 anos e conquistou lugar nos lares dos brasileiros, sendo 
reconhecida como especialista em nutrição infantil. Este sucesso é 
resultado do trabalho desenvolvido ao longo de décadas para levar à 

mesa dos consumidores os 
melhores produtos, com 
inovação e benefícios, bus-
cando sempre contribuir 
para a sua nutrição, saúde 
e bem-estar. Para garantir 
a segurança e qualidade do 
leite que adquire, Ninho® 
desenvolve também um amplo trabalho em toda sua cadeia, incen-
tivando produtores rurais a tornarem sua produção mais segura 
e sustentável, iniciativa alinhada ao conceito de Criação de Valor 
Compartilhado da Nestlé. Além disso, realiza consistentes análises 
laboratoriais ao longo de toda a cadeia para garantir a qualidade do 
leite que chega aos lares dos consumidores de todo o país.
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PIRACANJUBA É CAMPEÃ NA CATEGORIA LATICÍNIOS, 
NO PRÊMIO “MELHORES DO AGRONEGÓCIO”

A Piracanjuba foi a vencedora da 12ª edição do Melhores do 
Agronegócio 2016 - setor Laticínios -, o mais tradicional e prestigiado 
evento do setor no Brasil, que avalia o desempenho das 500 maiores 
empresas em 2015. A iniciativa é da Revista Globo Rural, realizada 
em parceria com a Serasa Experian, que atua na coleta, processa-
mento e análise dos dados. Segundo a Piracanjuba, é o terceiro ano 
consecutivo que a empresa recebe essa premiação; isso demonstra 
que está no caminho certo, mas aumenta sua responsabilidade em 
oferecer cada vez mais produtos inovadores, saudáveis e de qualidade 
aos seus clientes. Além das melhores empresas em 20 segmentos, 

foram premiadas a Maior Empresa do Agronegócio, a Melhor entre 
as Pequenas e Médias Empresas, a Melhor em Sustentabilidade e a 
Campeã das Campeãs. A marca Piracanjuba, pertencente ao Laticínios 
Bela Vista, completou 60 anos em 2015 e é nacionalmente reconheci-
da pelas inúmeras inovações no segmento lácteo, proporcionando 
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 produtos nutritivos, como bebida láctea com 
cereais, produtos lácteos para pessoas com intolerância à lactose e 
queijos em porções individuais.

SADIA INAUGURA NOVA 
CATEGORIA DE PRODUTOS

Para inspirar os brasileiros a cozinharem com ainda mais prazer, 
se alimentarem melhor e com menos risco de errar, a Sadia apre-
senta a nova linha de “Pratos para Cozinhar Sadia & Jaime Oliver”. 
A linha chega para movimentar uma categoria de alimentos que 
movimenta cerca de R$ 460 milhões por ano. O investimento da 
marca nesse projeto foi de R$ 50 milhões. Preparados com ingre-
dientes naturais e certifi cados em sua origem, os lançamentos são 
resultado de uma parceria fi rmada com o chef inglês para incentivar 
que as pessoas retomem o contato com a culinária e tenham uma 
vida mais equilibrada. A parceria também contempla adequação e 
certifi cação de plantas industriais e granjas e um projeto educacional 
para promover hábitos saudáveis. São cinco opções de pratos à base 
de frango: Frango Crocante com Cream Cheese, mix de salsinha e 
alho; Filé de Frango com Raspas de Limão, alecrim e pimenta-do- 
reino, Filé Crocante com Parmesão, mix de salsinha e alho, Filé de 
Frango Crispy com molho rústico de tomate, recheio de espinafre 
e creme de ricota; e Frango ao Molho Mediterrâneo, com pimenta 
biquinho, pedaços de cebola roxa e especiarias. A parceria com Jamie 
Oliver reforça um grande movimento, liderado pela Sadia, que busca 
incentivar as pessoas a terem hábitos alimentares mais saudáveis. 
Em janeiro deste ano, a marca reforçou sua linha de frios saudáveis 
com o lançamento do peito de frango e peito de peru com baixo 
teor de gordura e sódio. Em março, Sadia renovou a linha de pratos 
prontos congelados com o lançamento de receitas inéditas e sem a 
utilização de conservantes. Recentemente, a marca relançou parte de 
seu portfólio, incluindo produtos ícones, como presunto e lasanha, 
com 30% menos sódio na fórmula. 

LIZA AGORA TEM ÓLEO 
DE ALGODÃO PARA 

FOOD SERVICE
A Cargill Food Service acaba 

de lançar o óleo de algodão Liza 
em baldes quadrados de 14,5 kg ou 
15,8 litros. De sabor neutro e duas 
vezes fi ltrado, o novo produto é rico 
em ácidos graxos ômega 6, composto 
essencial não produzido pelo organis-
mo e que deve ser adquirido através 
de uma dieta balanceada e equilibrada. 
Extraído da semente, conhecida como 
caroço do algodão, o óleo apresenta um 
maior rendimento para fritura e mais 
economia, já que aguenta altas temperaturas sem perder suas quali-
dades. Além disso, a nova embalagem facilita o manuseio, reduzindo o 
custo de frete, e otimizando o estoque e o armazenamento. Ademais, 
está alinhada às práticas sustentáveis, uma vez que otimiza o espaço 
dos caminhões, reduzindo as viagens e, consequentemente, emitindo 
menos CO

2. A marca Liza é reconhecida como a marca de tradição 
e confi ança do consumidor brasileiro. É a única que apresenta a 
linha completa de óleos de cozinha: Soja, Milho, Girassol, Canola e 
Equilíbrio. Além disso, Liza está sempre inovando, e oferece ainda 
uma linha completa de Maioneses e Molhos para Salada que permite 
combinar ingredientes em receitas saborosas e equilibradas. 

A Cargill produz e comercializa internacionalmente produtos e 
serviços alimentícios, agrícolas, fi nanceiros e industriais. Em parceria 
com produtores, clientes, governos e comunidades, e por meio de 150 
anos de experiência, ajuda a sociedade a prosperar. Possui 150 mil 
funcionários em 70 países que estão comprometidos em alimentar 
o mundo de forma responsável, reduzindo impactos ambientais e 
melhorando as comunidades onde vivem e trabalham. No Brasil 
desde 1965, é uma das maiores indústrias de alimentos do País. 
Com sede em São Paulo, SP, a empresa está presente em 17 Estados 
brasileiros por meio de unidades industriais e escritórios em 191 
municípios e mais de 10 mil funcionários.
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MERCADO, EMPRESAS & CIA

COCA-COLA FEMSA ADQUIRE A VONPAR
A Coca-Cola Femsa, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola 

no mundo em volume de vendas, formalizou um acordo para adquirir 
100% da Vonpar, um dos maiores engarrafadores de propriedade 
privada do sistema Coca-Cola Brasil, por meio de sua subsidiária 
brasileira (Spal Industria Brasileira de Bebidas). A Vonpar produz e 
distribui Coca-Cola, Fanta, Kuat, Del Valle e outras bebidas das mar-
cas da The Coca-Cola Company que servem aos Estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Com o negócio, a região Sul passa a 
responder por quase metade (49%) da produção da The Coca-Cola 
Company no país. O valor da transação é de R$ 3,5 bilhões. O acordo 
fortalece a presença da empresa na região Sul do país, estendendo 
sua atuação nos mercados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
Nos últimos 12 meses, a Vonpar comercializou 190 milhões de cai-
xas unitárias de bebidas, incluindo 23 milhões de caixas unitárias de 
cerveja, gerando aproximadamente R$ 2 milhões na receita líquida. 

NINHO® LANÇA A PRIMEIRA LINHA INFANTIL 
DE IOGURTES 0% LACTOSE DO BRASIL 

A Nestlé® inaugura uma nova categoria no mercado brasileiro de 
iogurtes com o lançamento da primeira linha infantil de iogurtes zero 
lactose no Brasil. A nova linha Ninho® Zero Lactose conta com versões 
líquida e polpa. A versão líquida de Ninho® Zero Lactose chega nos 
sabores morango e vitamina de frutas, enquanto a versão em polpa 
vem nas opções morango e maçã & banana. Ambas são fontes de 
cálcio, nutriente essencial para a formação dos ossos e dentes, além 
de conter zinco e vitaminas A e D. Os produtos mantêm o sabor de 
Ninho® e agregam ao repertório de opções gostosas no cardápio de 
crianças com intolerância à lactose. 

Líder no mercado de leite em pó, Ninho® está presente no Brasil 
há mais de 70 anos e conquistou lugar nos lares dos brasileiros, sendo 
reconhecida como especialista em nutrição infantil. Este sucesso é 
resultado do trabalho desenvolvido ao longo de décadas para levar à 

mesa dos consumidores os 
melhores produtos, com 
inovação e benefícios, bus-
cando sempre contribuir 
para a sua nutrição, saúde 
e bem-estar. Para garantir 
a segurança e qualidade do 
leite que adquire, Ninho® 
desenvolve também um amplo trabalho em toda sua cadeia, incen-
tivando produtores rurais a tornarem sua produção mais segura 
e sustentável, iniciativa alinhada ao conceito de Criação de Valor 
Compartilhado da Nestlé. Além disso, realiza consistentes análises 
laboratoriais ao longo de toda a cadeia para garantir a qualidade do 
leite que chega aos lares dos consumidores de todo o país.


