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WICKBOLD LANÇA NOVA PLATAFORMA DIGITAL 

A Wickbold investe na presença digital e reformula sua platafor-
ma, apresentando ao público um novo conceito em comunicação. 
Como uma marca pioneira em sua categoria, focada na elabora-
ção de produtos nutritivos com um portfólio de pães e torradas 
ricos em grãos, que são os grandes aliados para quem opta por 
uma alimentação equilibrada, a Wickbold não poderia deixar de 
falar sobre estilo de vida saudável e bem-estar, levando a todos o  
#Sabordeumavidamelhor. Cheia de novidades, a nova plataforma 
funciona como um agregador de informações relevantes ao público 
alvo da empresa, que são preocupados com saúde e qualidade de 
vida, para amplificar a proposta de estimulá-los a terem hábitos cada 
vez mais saudáveis. Conhecida por inovar e trazer qualidade em seus 
lançamentos, sempre antenada nas principais tendências do mercado, 
a empresa busca estabelecer reflexão e diálogo com o público, para 
informar e promover um estilo de vida melhor e mais prazeroso, 
além de apresentar sua história, produtos, serviços e informações 
para contato. Por meio da web, a empresa pode se relacionar ainda 
mais com seus consumidores, que são superconectados e adoram 
experimentar, conhecer e receber dicas no seu cotidiano. A nova 
plataforma digital da Wickbold apresenta um conteúdo próprio que 
imprime a sua linguagem, voz e personalidade como marca, levando 
ao público dicas práticas para o dia a dia, com novidades e tendências 

sobre o futuro da alimentação. Além disso, oferece informações sobre 
os benefícios do consumo de produtos saudáveis e de uma nutrição 
equilibrada, dicas para melhorar o bem-estar, sugestões de receitas 
exclusivas feitas com pães e torradas, entre outros assuntos que 
permeiam o segmento. Tudo com um moderno layout que fortalece 
ainda mais o conceito da marca. A plataforma proporciona ainda um 
diálogo direto com as páginas da empresa nas mídias sociais, como 
Instagram, Twitter e Facebook, que foram igualmente reformuladas 
para estimular a interação com os seus consumidores, apresentan-
do imagens sugestivas de dar água na boca e um conteúdo de alto 
engajamento com o target da marca. Assim, a Wickbold estende esse 
novo posicionamento a todos os seus canais de comunicação, em 
uma linguagem única e marcante.

Com 77 anos de atuação no setor de panificação, a Wickbold 
tem capital 100% nacional e está entre as três maiores fabricantes 
de pães industrializados do país. A marca detém a liderança no  
segmento de pães especiais, que inclui as linhas Grão Sabor, Estar 
Leve e EstarBem (Funcionais), sendo esta a única no mercado de 
pães funcionais registrada pela ANVISA. Possui quatro unidades 
fabris e nove unidades de distribuição no Brasil, que comercializam 
produtos em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal. 
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Arla Foods Ingredients Brasil
Tel.: (11) 3469-6233
anmou@arlafoods.com
www.arlafoodsingredients.com

·  Ingredientes inovadores do 
 Soro de Leite natural
·  Instalações com alta tecnologia
· Dedicação e conhecimento

Lácteos | Nutrição Esportiva | Sorvetes | Nutrição Clínica | Queijos | Nutrição Infantil | Panifi cação

PÃO DE QUEIJO 
FORNO DE MINAS 
CHEGA AO PERU

Mais um passo foi dado para tornar o pão de queijo 
um produto global. A Forno de Minas, tradicional indústria 
de alimentos congelados e líder de mercado na comer-
cialização de pães de queijo no Brasil, comemora o envio 
do primeiro contêiner da iguaria mineira para o Peru. Ao 
todo, foram enviadas cerca de 25 toneladas de pão de 
queijo, que serão comercializados em vários locais por 
meio de um distribuidor parceiro. Além de saboroso, o 
pão de queijo tem os atributos de ser glúten free, natural 
e ser consumido assado. Atualmente, além do Peru, a Forno de Minas 
já exporta pães de queijo para os Estados Unidos, Canadá, Portugal, 
Inglaterra, Chile, Uruguai e Emirados Árabes. Ainda para este ano, estão 
previstas parcerias com Itália e Suíça, além de Japão. Na América do Sul, 
os destinos mais visados são Colômbia e Equador. O intuito é fechar 
2020 exportando 25% da produção de pão de queijo.

A Forno de Minas Alimentos, tradicional indústria de alimentos 
congelados e líder de mercado na comercialização de pães de queijo 
no Brasil, é nacionalmente reconhecida pela qualidade, praticidade e 
tradição de seus produtos. Tem o pão de queijo preferido dos bra-

sileiros e oferece soluções para todas as ocasiões de consumo, com 
um portfólio de mais de 20 produtos, que atendem tanto o varejo 
quanto o food service. A sede da empresa está localizada em Contagem, 
região metropolitana de Belo Horizonte, e possui 24 mil m². A Forno 
de Minas também possui uma indústria de laticínios própria, que 
produz o queijo e outros produtos para a fábrica. Com mais de 800 
colaboradores e seis filiais (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, 
Uruguai, Peru e Emirados Árabes.
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RECEITAS GANHAM DESTAQUE NO NOVO SITE DA 
NISSIN-AJINOMOTO

DSM APRESENTA SOLUÇÃO DE CULTURAS E 
ENZIMAS PARA QUEIJOS DUROS E SEMIDUROS 

Os queijos duros e semiduros são atraentes para muitas 
pessoas, o que faz com que sejam alimentos ideais para todos 
os consumidores, desde crianças a adultos. Amplamente con-
sumido em sanduíches, petiscos ou como queijo de mesa, são 
populares por sua diversidade de sabor e textura. Os fabricantes 
precisam de uma abordagem de produção diferente para cada 
tipo de queijo. Para lidar com as diversas exigências de sabor, 
textura e gordura, a DSM desenvolveu uma solução completa 
para os queijos duros e semiduros. Trata-se de uma variedade 
de culturas Delvo®Cheese CT que, individualmente ou em 
combinação com culturas adjuntas, coagulantes (Maxiren® e 
Fromase®) e enzimas de maturação, podem atender a todas as 
demandas de produção divergentes. De acordo com a necessi-
dade, a DSM oferece uma solução otimizada para cada tipo de 
queijo, permitindo que os clientes utilizem enzimas e culturas 
que trabalhem sinergicamente em conjunto. A acidificação con-
fiável e consistente das culturas resulta em menos perdas. As 
enzimas e culturas adjuntas adicionam benefícios de textura e 
sabor, o que proporciona a redução de sabor amargo e maior 
estabilidade ao fatiamento durante a vida de prateleira. Além 
disso, a solução oferece um rótulo limpo (clean label), já que os 
coagulantes são livres de benzoato e aumentam o valor de soro, 
graças à sua elevada especificidade e termolabilidade. Como 
fornecedora líder de ingredientes lácteos, a DSM oferece uma 
linha de culturas, coagulantes e outras enzimas que proporcio-
nam desempenho, resultados confiáveis e bom custo-benefício. 
Combinando o seu forte conhecimento científico com expe-
riência em aplicação, a DSM trabalha em estreita parceria com 
os seus clientes, permitindo que eles inovem e mantenham 

um alto nível de consistência em todas as linhas de produtos.
A Royal DSM é uma empresa ativa de base científica global 

em saúde, nutrição e materiais. Oferece soluções inovadoras 
que alimentam, protegem e melhoram o desempenho em 
mercados mundiais, como alimentos e suplementos dietéticos, 
cuidados pessoais, rações, produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos, automotivo, tintas, elétricos e eletrônicos, proteção da 
vida, energia alternativa e materiais de base biológica. 

O site da Nissin-Ajinomoto Alimentos está de cara nova e com 
um espaço ainda maior dedicado às receitas. Lámen cremoso de 
pizza à italiana; Nissin miojo com brócolis e queijo branco; com man-
dioquinha, aspargo e queijo fresco; com bacon, requeijão e salsinha; 
com ricota e espinafre; espaguete ao molho de cerveja e talharim ao 
molho de tomate e berinjela são algumas das deliciosas receitas que 
podem ser encontradas no site. O conteúdo 
está organizado por categorias, como Kids 
(que agradam mais ao paladar infantil) e 
Chef (com apresentação gourmet), ou por 
ingredientes, como Aves, Legumes e Doces. A 
nova ferramenta permite que o consumidor 
encontre rapidamente o que procura. Após 
um diagnóstico completo sobre o comporta-

mento dos internautas no website, a empresa identificou que a página 
era uma das mais acessadas. A proposta é deixar o consumidor cada 
vez mais familiarizado sobre as novidades da marca. O site pode ser 
acessado nas plataformas desktop, mobile e tablets. 

Resultado da fusão entre a Ajinomoto Co. Inc. e a “Nissin Foo-
ds Holdings Co. Ltda.”, a joint venture se consolidou no país como 

líder no segmento de macarrão instantâneo. 
Atualmente, fabrica 47 produtos para con-
sumidores diretos no Brasil, divididos em 10 
linhas. Com fábricas em Ibiúna (São Paulo) e 
em Glória do Goitá (Pernambuco), investe 
sempre em boas práticas para satisfazer as 
necessidades de seus clientes e melhorar 
continuamente seus produtos e serviços.
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NESCAFÉ APRESENTA NOVA IDENTIDADE VISUAL 
A marca Nescafé, que pertence a Nestlé, apre-

sentou a REDVolution, sua identidade visual que será 
usada em todo o mundo. Com o slogan global “Para 
todos os começos, Nescafé”, a estratégia consolida 
a renovação da imagem da empresa. A nova identi-
dade contempla, ainda, o design das embalagens e 
toda a comunicação em pontos de venda, anúncios e 
plataformas digitais. A REDVolution envolve todo o 
portfólio, incluindo a linha de solúveis, Dolce Gusto 
e as soluções de Nestlé Professional. Para anunciar as 
novidades no Brasil, foram elaborados um filme para a 
TV e um plano de mídia em praças estratégicas, com 
foco na região Sul.

VOGLER OFICIALIZA DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE 
CORANTES DA COLORQUIMICA NO BRASIL

A Vogler Ingredients fecha mais uma grande parceria com 
a colombiana Colorquimica, principal fabricante latino ameri-
cana de corantes alimentícios, para distribuição exclusiva no 
Brasil. A Colorquimica foi fundada em 1976, e possui planta 
produtiva na Colômbia, laboratórios de P&D e Qualidade, com 

certificações ISO 9001 e ISO 14001, além de Kosher, Halal, 
FSSC 22000, HACCP GMP. Mais uma vez a Vogler reafirma 
seu compromisso com a qualidade, inovação e regularidade, 
concretizando mais essa importante parceria na distribuição 
de corantes alimentícios.
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TREVO ALIMENTOS 
PREVÊ AUMENTAR 
FATURAMENTO 

A Trevo Alimentos, empresa que produz iogurtes, bebidas lácteas, 
petit suisse, manteiga e requeijão, prevê aumentar sua receita. Em 
2014, a Trevo faturou R$ 102 milhões e para 2015 a previsão é de 
uma receita superior a R$ 112 milhões. A empresa passa por um 
planejado e gradual processo de profissionalização para manter os 
negócios em expansão ao longo dos próximos anos. O atual ciclo 
de investimentos da empresa deve ser encerrado em novembro e 
terá como resultado três grandes vetores que deverão elevar o nível 
de produtividade. O ponto principal é a montagem de uma linha de 
produção de leite fermentado, que anteriormente era produzido por 
terceiros. O prazo para entrada em funcionamento é agosto. Outros 
pontos são a automação da ponta final das linhas de produção no 
setor de embalagens e um novo plano energético para toda a fábrica, 
que inclui o reaproveitamento do efluente tratado para a produção 
de biomassa para a geração de energia. O investimento total é de 
R$ 8,5 milhões. Presente em todas as regiões de Minas Gerais, a 
Trevo atua também em Goiás, Espírito Santo e Distrito Federal. O 
próximo desafio é entrar no mercado paulista e fluminense. Em São 
Paulo, os primeiros passos já foram dados no interior. A expectativa 
é chegar à capital em 2017.

A Trevo iniciou as atividades em Sete Lagoas, MG, em fevereiro 
de 2002, em um projeto arrojado: um terreno de 21 mil metros qua-
drados e 7,9 mil metros quadrados de área construída. Hoje, é dona 
das marcas Trevinho (linha de iogurtes voltada para o público infantil 
e infanto-juvenil), Apreciare (linha de produtos lácteos desenvolvida 
para os públicos adulto e feminino, que buscam o bem-estar, unindo 
o tradicional e o saudável), Pulsi (linha de bebidas lácteas elaborada 
para o público infanto-juvenil) e Rural (linha de gordurosos: manteiga 
e requeijão).

TATE & LYLE 
DEMOSTRA SUAS 
INOVAÇÕES EM 
INGREDIENTES E 

APLICAÇÕES

A Tate & Lyle participa do IFT, onde apresentará os seus 
últimos protótipos com ingredientes únicos. Para comemo-
rar o 75º aniversário do IFT, visitantes do stand da Tate & 
Lyle experimentarão uma variação saudável e saborosa dos 
clássicos da culinária. Este menu, onde o clássico se une às 
tendências, inclui cerveja artesanal sem álcool, palitos crocan-
tes de batatas fritas e sorvete com redução de calorias, sódio 
e/ou açúcar. Estas criações culinárias apresentam ingredientes 
incluindo o Dolcia Prima™ Allulose, o açúcar com baixas calo-
rias que oferece o paladar e doçura da sacarose; o adoçante 
de Stévia Tasteva®, adoçante zero calorias sem sabor residual 
amargo; e um sólido e amplo portfólio de fibra, incluindo a 
fibra de milho solúvel Promitor® e a beta-glucana PromOat®. 

A Tate & Lyle é um fornecedor global de ingredientes e 
soluções para a indústria de alimentação e bebidas, operando 
mais de 30 unidades de produção por todo o mundo.  A 
empresa possui duas unidades de negócios globais: Ingredien-
tes Alimentares Especiais e Ingredientes a Granel, apoiada 
pelo grupo de Desenvolvimento Comercial e Inovação. A 
estratégia do grupo é tornar-se o maior fornecedor mundial 
de ingredientes alimentares especiais por meio de um foco 
disciplinado no crescimento e direcionando os ingredientes 
a granel para geração sustentada de caixa para alimentar 
esse crescimento.

COPRA ALIMENTOS EXIBE 
NOVO LOGOTIPO 

Em sintonia com as tendências da alimen-
tação saudável, a Copra atualizou sua iden-
tidade visual. A expectativa em relação à 
mudança na concepção visual da marca 
é que todos os produtos da empresa se 
comuniquem entre si. Segundo a Copra, 
o objetivo é  provocar uma uniformidade 
na comunicação, deixar claro que os produtos 
pertencem a uma única família, a marca Copra. Por isso, a empresa 
deu um toque mais clean às embalagens, acompanhando a evolução 
do segmento da nutrição e alimentação funcional.

AJINOMOTO INAUGURA 
CALDEIRA DE BIOMASSA 

A Ajinomoto acaba de instalar uma caldeira de biomassa 
em sua fábrica de Pederneiras, cidade do interior de São 
Paulo. O objetivo da empresa é reduzir custos e diversificar 
sua fonte energética, diminuindo a emissão de carbono a 
em 68%. A expectativa é suprir mais de 70% da necessidade 
de vapor gerado pela fábrica e de que haja uma economia 
financeira em torno de R$ 465 mil mensalmente. O inves-
timento total para a implantação da caldeira foi de R$ 6,4 
milhões, aplicados no sistema de alimentação, estocagem de 
biomassa e compra de novos equipamentos.
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TETRA EVERO® ASEPTIC 
DISPONÍVEL PARA 

PRODUTOS LÁCTEOS 
ENRIQUECIDOS

A embalagem Tetra Evero® Aseptic, a primeira garrafa 
cartonada asséptica do mundo, está agora disponível para 
produtos enriquecidos e sensíveis ao oxigênio, graças 
a uma nova camada de polietileno de alta densidade no 
topo da embalagem. A embalagem agora pode ser usada 
para a crescente categoria de bebidas lácteas, como leites 
enriquecidos, leite aromatizados e leites para crianças e be-
bês. A novidade foi lançada após testes bem sucedidos com a 
empresa Granarolo, líder de laticínios da Itália, para sua gama de 
produtos enriquecidos sem lactose da marca Accadi. De acordo 
com a Granarolo, os consumidores estão à procura de produtos 
que ofereçam um estilo de vida mais saudável e essa tendência tem 
sido refletida pelo aumento da demanda para a marca Accadi, que 
dispõe do leite sem lactose e enriquecido com vitaminas. Ainda de 
acordo com a Granarolo, para atender a este crescimento, a empresa 
estava à procura de uma embalagem tamanho família que fosse fácil 
de manusear e tivesse um bom perfil ambiental, de modo que a 
Tetra Evero Aseptic® foi a escolha perfeita. A Tetra Evero Aseptic® 

foi lançada em 2011. A embalagem apresenta o formato cilíndrico 
ergonômico com painéis laterais planos que proporcionam facilidade 
para segurar, juntamente com uma tampa de plástico moldado por 
injeção, que evita o vazamento, oferecendo a praticidade de uma 

garrafa convencional. A geometria incomum do Tetra Evero 
Aseptic®, juntamente com a sua grande superfície de impressão 
de 360°, oferece as marcas mais espaço para criar desenhos 
com forte apelo na prateleira, tudo em uma embalagem que 
tem excelentes credenciais ambientais. Segundo a Tetra Pak, 
o desenvolvimento de produtos está focado em atender os 
clientes para que respondam à demanda dos consumidores 
e aproveitem as novas oportunidades de negócios. Para a 
Tetra Pak, a nova opção da Tetra Evero Aseptic® vai ajudar 
os produtores de leite a expandirem suas ofertas para 
outras categorias de bebidas lácteas, como o leite en-
riquecido com vitamina ou leite de soja, usando a mesma 
linha de processamento e envase. 

A Tetra Pak é líder mundial em soluções para processa-
mento e envase de alimentos. Atuando próximo aos clientes e for-
necedores, oferece produtos seguros, inovadores e ambientalmente 
corretos, que a cada dia satisfazem as necessidades de centenas de 
milhões de pessoas em mais de 170 países ao redor do mundo. 
Com mais de 23.000 funcionários em mais de 85 países, a Tetra Pak 
acredita na liderança da indústria responsável e em uma abordagem 
sustentável dos negócios. O slogan “Protege o que é bom™” reflete a 
visão de disponibilizar alimentos de forma segura onde quer que seja. 
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CHOCOLATES MUNKI 
APRESENTA SUA NOVA 

LOGOMARCA 
No ano em que comemora 44 anos de vida, a Chocolates Munik 

renova sua logomarca. Segundo a empresa, o objetivo principal desta 
renovação foi o de agregar valor e personalidade à marca, além de 
modernizá-la. Com esse redesenho a tradição se mantém preservada 
e um toque de modernidade e sofisticação passam a compor o novo 
logotipo. O elemento em dourado, criado com o M da Munik, passa 
a ser utilizado em toda a comunicação da 
marca.  Ele chancela o valor de uma marca que 
tem seus pilares de tradição, credibilidade e 
qualidade.  O tom dourado foi utilizado para 
expressar a luz e prosperidade que a cor re-
presenta. A cor marrom foi utilizada nas letras 
para haver uma relação direta com o produto 
chocolate. A fonte com serifas foi a escolhida, 
pois ela tem os elementos necessários para 
transmitir o conceito de clássico e sofisticado. 
A palavra “chocolates” está alinhada abaixo 
da marca Munik, pois representa a base 
de tudo, ou seja, o chocolate é a principal 

ALIBRA INVESTE EM NOVA CALDEIRA 
A Alibra, fornecedora de soluções em ingredientes e pro-

dutos para o mercado de alimentos e bebidas, finalizou em abril 
deste ano a instalação de uma nova caldeira, que contribui para 
o aumento de sua capacidade produtiva na unidade de Marechal 
Cândido Rondon, no interior do Paraná. A aquisição é parte de 
um investimento realizado nos últimos anos na ordem de R$ 15 
milhões, dos quais R$ 6 milhões foram direcionados à compra 
da nova caldeira. Segundo a Alibra, a nova caldeira possibilita a 
automatização completa do processo de geração de vapor, o 
que permitiu a substituição da lenha pelo cavaco de eucalipto 
(proveniente de reflorestamento), proporcionando um poder 
calorífico maior e, consequentemente, aumento na geração de 
vapor, se comparado com o processo convencional, além do fator 
ambiental. Ocupando 1.200m² da planta, a caldeira, que funciona 
24h por dia, trabalha com sistema de recuperação de condensado, 
ocasionando a economia de água e de energia térmica. Devido à 
instalação de filtros, que realizam o tratamento prévio da água de 
alimentação da caldeira, houve redução na utilização de produtos 
químicos. A escolha do modelo e do fabricante desta caldeira 
exigiu dos envolvidos uma pesquisa abrangente, que apontou a 
melhor solução para o desenvolvimento da geração de energia. A 
nova caldeira, fornecida pela ICAVI, fabricante da região do Vale 
do Itajaí, em Santa Catarina, tem a capacidade de produzir 10 
toneladas de vapor saturado/hora, na pressão de 21 bar, a partir 
da queima de 70 toneladas de cavaco/dia, produzindo vapor que 
atende toda a demanda industrial.

A Alibra iniciou suas operações em 2000, na Região Metropo-
litana de Campinas e, dois anos depois, expandiu para Marechal 
Rondon, onde foi instalada uma moderna fábrica responsável 
pela preparação e secagem de soro de leite, compostos lácteos 
(antigo leite em pó modificado), misturas lácteas, creme de leite 
e gorduras, comercializados como ingredientes para indústrias 
de alimentos. Em 2009, foi pioneira lançando uma linha de 
produtos no mercado brasileiro - Queijo Análogo Tipo Mus-
sarela - para aplicação industrial e principalmente food service. 
Segundo a empresa, nestes 15 anos, em seu projeto de expansão, 
a Alibra vem apresentando um crescimento significativo a cada 
ano. A empresa adquiriu três novas torres de secagem e, em 
2012, houve a inauguração da quarta torre, um investimento de  
R$ 10 milhões, aumentando sua capacidade anual de produção 
em 9.000 toneladas. Hoje, as duas unidades industriais da Alibra 
são responsáveis por produzirem 35 mil toneladas/ano de pro-
dutos. Em dezembro do ano passado a Alibra adquiriu parte da 
empresa Genkor Ingredientes, especializada no fornecimento 
de estabilizantes, espessantes e emulsificantes para a indústria 
de alimentos. 

matéria-prima de seus produtos e a excelência em elaborá-los, de 
forma artesanal, faz com que seja uma empresa reconhecida pela 
qualidade do chocolate oferecido ao mercado. As letras “M” e  “K” 
possuem a mesma altura e são ligeiramente mais altas do que as 
demais, pois representam os alicerces da marca. Duas colunas que 
representam a tradição, credibilidade e qualidade. De acordo com a 
Munik, toda uma nova arquitetura de marca está sendo criada e este 
era o momento de apresentar a identidade visual para o logotipo, 
dando assim início a toda uma adequação que traduzisse valores e 
experiências conquistadas ao longo de quatro décadas, oferecendo 
sempre produtos artesanais e de alta qualidade em sintonia com o 
universo de chocolates.

Com fábrica e sede instaladas na capital 
paulista, a Chocolates Munik conta hoje com 
25 lojas no Estado de São Paulo. São 16 pontos 
de venda na capital e 9 nas cidades da Grande 
São Paulo e interior, como Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, 
Guarulhos, Atibaia, Osasco, Campinas, Santos 
e Sorocaba. Sua linha de produtos inclui mais 
de 300 itens, como o seu tradicional pão de 
mel, bombons, chocolates diversos, bolos, 
pirulitos, sorvetes, panetones, ovos de páscoa, 
doces, como brigadeiro e camafeu, e produtos 
personalizados, entre muitas outras opções.
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HARALD CHOCOLATES SE 
INSTALA EM MARÍLIA, SP
A instalação da Harald Chocolates e Coberturas em Marília, 

SP,começou a se concretizar: o prefeito da cidade, Vinicius Camarinha, 
repassou uma área de 50 mil metros quadrados, no distrito de Lácio.  
Com uma produção de mais de 90 mil toneladas/ ano, a Harald é líder 
em coberturas e a segunda empresa de chocolates do mercado B2B, 
atuando ainda em vários segmentos com expressiva participação de 
mercado. Composta por um quadro de mais de 600 colaboradores, 

exporta para mais de 30 
países (Estados Unidos, 
América Latina, México e 
diversos países do Oriente 
Médio), sendo ainda um dos 
principais fornecedores de 
chocolate para conceitua-
das empresas de alimentos 
do Brasil e do mundo. Re-
centemente, a processadora 
de óleos Fuji Oil, do Japão, 
fechou acordo para adquirir 
o controle da empresa. Se-
gundo a imprensa mundial, 
a Fuji investiu cerca de 
R$ 640 milhões por 83% 
do capital da empresa. A 
empresa japonesa já atuava 
no mercado brasileiro na 
área de óleos e gorduras 
comestíveis. Com a Harald, 
expande sua presença para 
o segmento de chocolates, 
no qual já opera em outros 
países.

Fundada em Por to 
Alegre, RS, no início dos 
anos 80, a Harald oferece 
soluções criativas para a 
produção de alimentos, 
desde o puro chocolate 
até confeitos que fazem o 
diferencial e agregam valor 

ao produto. Com uma filosofia de sempre fazer o melhor, a Harald 
conquistou o mercado interno e externo devido a sua linha completa 
capaz de atender a vários segmentos: industrial, panificação, confei-
taria, food service, artesanal e agora com a mais nova linha dedicada 
a atender o consumidor final. Com mais de 100 anos de atuação na 
área de chocolates e estando no mercado desde 1982, a Harald é 
uma empresa de soluções em ingredientes e alimentos que sempre 
se destacou pela qualidade de seus produtos. 

ÓLEO DE SOJA COAMO É 
DESTAQUE EM VENDAS 

O óleo de soja refinado Coamo novamente está entre os 
preferidos do consumidor brasileiro segundo o ranking 
divulgado na pesquisa “Reconhecimento de Marcas”. O 
produto manteve o posicionamento do ano passado, 
sendo o 3º mais vendido no país e no interior de São 
Paulo, 4º lugar na capital paulista e 2ª colocado no Sul do 
Brasil. Essa pesquisa é realizada pela revista Supermercado 
Moderno junto a 
2.192 varejistas 
de todo o país, 
durante o se-
gundo semestre 
de 2014. Para a  
Coamo, perma-
necer entre os 
mais vendidos 

do país, é mais uma 
conquista. Um dos pontos 
fortes da coope rativa está 
na qualidade dos processos. 
A dedicação e o cuidado 
com a produção dos Ali-
mentos Coamo começam 
com a escolha da semente 
para gerar uma matéria- 
prima com qualidade, pela 
condução das lavouras com 
base em critérios técnicos e 
que preservam o meio am-
biente, e que também passa 
pela atenção dedicada ao 
seu armazenamento e dos 
insumos em todas as etapas 
da produção, até chegar  
a tecnologia aplicada no 
processo produtivo dentro 
dos requisitos da segurança 
de alimentos. 

BAUDUCCO TERÁ 
UNIDADE FABRIL EM MIAMI

A Bauducco anunciou que terá uma nova unidade fabril, a primeira 
fora do Brasil, que deve ser inaugurada em 2016 em Miami, nos Esta-
dos Unidos. Segundo a empresa, a nova unidade servirá de apoio para 
as operações nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico. Além disso, 
a fábrica produzirá inicialmente waffer e panettones, estes últimos 
já responsáveis por 54% das vendas no mercado norte-americano. 
Os waffers também estão sendo muito bem aceitos e as vendas já 
superam a marca de 1,5 milhão de unidades por mês.



16

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

MERCADO, EMPRESAS & CIA

INGREDIENTES NA MIRA: O QUE OS CONSUMIDORES 
CONSIDERAM AO COMPRAR ALIMENTOS 

Para os consumidores em todo o mundo, uma dieta saudável 
e natural é cada vez mais importante. Isto já se torna evidente 
no supermercado: mais da metade dos europeus (53%) e 64% 
dos americanos dos EUA dão uma olhada crítica no rótulo dos 
alimentos e bebidas antes de colocá-los em seu carrinho de 
compras. Na Ásia e na América do Sul, os consumidores são ainda 
mais sensíveis. Aqui, 84% e 75%, respectivamente, querem saber o 
que há em um produto antes de comprá-lo. Estes são resultados 
de um estudo recente sobre o consumidor,  encomendado pela 
GNT, líder global no mercado de concentrados de alimentos 
para conferir cor (alternativas aos corantes). Para o estudo, o 
instituto de pesquisa de mercado TNS entrevistou mais de 5.000 
consumidores de 10 países da Ásia, América e Europa s obre as 
suas compras e hábitos alimentares. Os resultados comprovam: 
se os consumidores descobrirem ingredientes indesejados em um 
rótulo, o produto é colocado de volta nas prateleiras. No entanto, 
eles não avaliam cada componente individualmente. Especialmente 
quando a informação dada é excessiva e difícil de entender, eles 
procuram no rótulo certos ingredientes que particularmente 
evitam. Ao fazerem isso, dão atenção especial aos corantes: 
para 60% dos consumidores em todo o mundo, a ausência de 
corantes artificiais é fundamental para a sua decisão de compra. 
Segundo a GNT, os resultados do estudo mostram claramente 
que os ingredientes naturais determinam a escolha dos produtos 
alimentares; muitos fabricantes já atendem aos desejos dos con-
sumidores, por exemplo, usando concentrados de alimentos que 
conferem cor feitos exclusivamente a partir de matérias-primas 
naturais e indicando claramente no rótulo. Ainda de acordo com a 

GNT, esta evolução vai continuar e ganhar impulso nos próximos 
anos. A GNT abastece mais de 1.200 empresas do mundo com 
concentrados feitos exclusivamente de frutas, legumes e plantas 
comestíveis, sem o uso de produtos químicos.

PRESUNTO SEARA GANHA CADA VEZ MAIS MERCADO
Sempre atenta à qualidade do seu portfólio, entregando produtos que vão ao en-

contro das necessidades dos consumidores, a Seara aprimorou ainda mais o presunto 
da marca que, além de muito saboroso, está com menos sódio e gordura. Para os 
consumidores preocupados com o sódio e a gordura nos alimentos, o presunto Seara 
está com 36% menos sódio e 50% menos gordura, e continua surpreendendo no sabor. 
Com apenas 12 calorias por fatia, é cozido no vapor, não contém glúten e nem lactose. 
Segundo a empresa, o presunto Seara está cada dia melhor e vem conquistando espaço 
no mercado; em São Paulo (capital), mais que dobrou seu share de 2014 para 2015. Marca 
tradicional, presente há mais de 50 anos no mercado e na mesa dos brasileiros, a Seara 
é a marca de produtos alimentícios do Brasil com total compromisso com a alta quali-
dade e oferece um amplo portfólio nos segmentos de carnes de aves e suínos in natura, 
alimentos preparados e industrializados. A Seara conta com infraestrutura moderna e 
mão de obra altamente especializada, o que garante excelência no padrão de qualidade.
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Kemin é dedicada a manter os alimentos saudáveis 
e frescos, através da oferta de ingredientes 
inovadores e cientificamente comprovados.

• Antioxidantes Sintéticos

• Antioxidantes Naturais

• Extratos de Plantas

• Antimicrobianos

robson.correa@kemin.com(19) 2107-8053www.kemin.com/foods

M.CASSAB APRESENTA 
NOVIDADES EM 

INGREDIENTES PARA 
NUTRIÇÃO HUMANA 

A M.Cassab apresentou novidades na área de nutrição 
humana durante a Fispal Tecnologia 2015. A empresa partici-
pou do Show Room de Ingredientes com seus mais recentes 
produtos: fitosterol e o ômega-3, aplicados em protótipos 
de geleia e torrada, respectivamente.

Desenvolvida por meio de integração com a BASF, a ge-
leia com fitosterol possui tecnologia de fabricação sem adição 
de açúcar, o que colabora no tratamento e combate aos altos 
índices de colesterol e, indiretamente, ao Diabetes Tipo-2. 
Além disso, em longo prazo, atua para evitar doenças cardía-
cas. O ingrediente funcional agregado, que é normalmente 
encontrado em cápsulas, ganha sabor mais agradável neste 
formato. Já a torrada com ômega-3, desenvolvida também em 
parceria com a BASF, tem foco na saúde cardiovascular e ma-
nutenção cognitiva. A torrada, alimento de consumo habitual, 
une o poder das fibras alimentares, grãos e ômega-3, que é o 
principal promotor da manutenção da saúde cardiovascular. 
Com o objetivo de proporcionar melhorias na qualidade de 
vida dos consumidores, as novidades permitem inúmeras 
possibilidades de aplicação para a indústria de alimentos 
e bebidas. Outro benefício é que a empresa possui o know 
how para atuar em conjunto com seus clientes e desenvol-
ver formulações customizadas. Há 87 anos no mercado, a 
M.Cassab possui três grandes áreas de negócios: Distribuição, 
Consumo e Incorporação que, juntas, englobam 14 unidades 
de negócios e 1,2 mil colaboradores diretos. A empresa, 
cuja matriz está em São Paulo, SP, está presente nas grandes 
capitais do Brasil, Miami (Estados Unidos), Dubai (Emirados 
Árabes), Xangai (China), Argentina e Uruguai.

GALLO CONQUISTA 
OURO NA SEGUNDA 
EDIÇÃO DO PRÊMIO 
MARIO SOLINAS 2015

A Gallo, líder no mercado de azeites no Brasil e conhecida pela 
tradição e pioneirismo no segmento, recebeu mais uma medalha de 
Ouro no Prêmio Mario Solinas 2015. Pela primeira vez, Mario Solinas 
teve duas edições no mesmo ano e consagrou Gallo como única 
marca a conquistar o primeiro lugar nas duas edições. Desta vez, 
“Gallo Grande Escolha” venceu na categoria “Frutado Verde Suave”; 
enquanto que em abril, a marca conquistou a primeira posição na 
categoria “Frutado Maduro” com “Colheita ao Luar”, um azeite de 
colheita noturna. Para escolher o vencedor, o prêmio avalia uma 
série de características, tais como as sensações olfativas e gustativas, 
bem como a harmonia, a complexidade e a persistência do azeite. 
Segundo a empresa, com mais este reconhecimento, a marca con-
solida os altos índices de qualidade e sabor de seus produtos, fruto 
do rigor na seleção e na combinação de azeites que Gallo aplica 
em para todas as suas linhas de produto. O prestigiado Concurso 
Internacional de Qualidade dos Azeites Extra Virgens Mário Solinas 
2015 é o único concurso realizado pelo Conselho 
Oleícola Internacional (COI), entidade máxima 
reguladora do setor no mundo. Sua segunda edi-
ção contou com 37 inscrições de países como 
Argentina, Austrália, Chile, Grécia, Itália, Peru, 
Portugal, Espanha e Uruguai. O histórico de 
vitórias dos azeites Gallo no Concurso Inter-
nacional de Qualidade de Azeites Virgem Extra 
Mario Solinas soma só nos últimos cinco anos 
duas Medalhas de Prata, em 2011, com azeite 
Grande Escolha, na categoria Frutado Maduro; e, 
em 2014, com Gallo Azeite Novo, na categoria 
Frutado Médio, assim como uma Medalha de 
Ouro com Gallo Azeite Novo, na categoria 
Frutado Médio Verde. “Colheita ao Luar” e 
“Gallo Grande Escolha” já conquistaram tam-
bém outros importantes prêmios mundiais do 
setor, como o “CINVE Ciudad de Valladolid”, 
da Espanha; o “New York International Olive 
Oil Competition”, dos Estados Unidos; e o 
“Olivinus Concurso Internacional de Aceite 
de Oliva”, da Argentina.
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A Gremount é uma empresa global de negócios fundada 
em 1999. Nesses 15 anos, a empresa passou por um período 
de crescimento e tornou-se lider de mercado na área de aditivos 
alimentícios e produos químicos

A Gremount trabalha com a filosofia:
“Confiança, Qualidade, Serviço e Especialidades”.

Seus principais produtos:
Sucralosa, Sacarina de sodio, Neotame,  
Edulcorantes, gelatina, vital glúten de trigo, proteína isolada de 
soja, amêndoa em pó, Spirulina em pó , TBHQ, aminoácidos 
e vitaminas.

Room 409, Building 2, Jinhai International Plaza, N0 21 - Guangqu Road Chaoyang District, Beijing China

Tel: (86) 10 5969-3741/42/43/44 - Fax: (86) 10 5969-3740 - www.gremount.com.cn - info@gremount.com.cn

DANONE INVESTE NA 
PRODUÇÃO DE IOGURTE 

NA BÉLGICA 
A Danone investiu € 13,5 milhões na sua fábrica belga de Rotselaar, 

para o fabrico de iogurtes em copo destinados, inicialmente, ao mer-
cado italiano. Esta unidade fabricava iogurtes líquidos, como Danonino, 
Danacol e Actimel, com uma capacidade de produção de cinco milhões 
de unidades por dia. A construção das duas novas linhas de produção 
deve-se ao encerramento da fábrica de Casale Cremasco, em Itália. As 
novas linhas fabricarão 1,2 milhões de unidades por dia e irão juntar- se 
às 10 já existentes para fabrico de iogurte líquido. A fábrica de Rotselaar 
produzirá mais de 180 referências para o mercado europeu.

BRF CONCLUI VENDA DA 
DIVISÃO DE LÁCTEOS 

A BRF concluiu a venda da sua divisão de lácteos para a Lactalis do 
Brasil. O valor da transação foi de aproximadamente R$ 2,1 bilhões. 
A operação inclui a venda de 100% das ações de emissão da Elebat 
Alimentos, sociedade na qual foram contribuídos os direitos e obri-
gações relativos à divisão de lácteos da BRF. O negócio foi anunciado 
em setembro do ano passado, com a assinatura de um memorando 
de entendimentos, que previa que o valor da transação era de  
R$ 1,8 bilhão, sujeito a determinados ajustes. Segundo a BRF, os efei-
tos no resultado financeiro relacionados à operação estão em fase de 
apuração pela empresa e serão registrados nas suas demonstrações 
financeiras do terceiro trimestre de 2015.

PERDIGÃO VOLTA A ATUAR EM 83% DO 
MERCADO DE ALIMENTOS PROCESSADOS

A Perdigão volta a comercializar alguns de seus produtos no 
varejo. Após a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (CADE) em 2012, por causa da fusão com a Sadia, a empresa 
precisou retirar boa parte de suas linhas 
do mercado. No retorno, o foco será os 
alimentos processados - presuntos, apre-
suntados, linguiças defumadas e cortes de 
carnes suínas (tender, pernil temperado, 
lombo e picanha suína). A partir de agora, 
a BRF, detentora da marca, poderá atuar 
potencialmente nos pontos de venda, 
utilizando as forças de produtos ícones 
como grandes atrativos. Isso porque a 

Perdigão passa a ter presença em 83% das categorias do mercado 
de alimentos processados. Para retomar o espaço de outros tempos, 
a empresa investirá em estratégias de comunicação, visibilidade no 

ponto de venda e relacionamento com 
varejistas para aumentar tanto seu vo-
lume de vendas como seu market share, 
que hoje representa 16% do mercado, 
atrás apenas da Sadia. Mesmo estando 
menos presente nas gôndolas e na mídia 
nos últimos anos, a marca continuou 
sendo a segunda mais valiosa do país 
no setor de alimentos, segundo ranking 
elaborado pela BrandAnalytics.
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Corantes naturais da CNM
HELA Condimentos e Especiarias

CreativeFoods, inclusões de biscoitos

Dr. Suwelack, Caramelos e Iogurtes em pó

Smart Salt substituto de sal baixo em sódio

Amêndoas e Pistaches da Paramount Farms
AOM AOM Advasterol (Fitoesterol) e Tocoferol de soja

DesertKing Extrato de Quillaja,  espumante natural

Derivados de mel de alta qualidade da MN Própolis
Romã liofilizada, em pó e suco concentrado da POM
Milne Fruits Berries em sucos concentrados e MicroDried

Hela Ingredientes Brasil Com. Imp. Exp. Ltda. – www.helaspice.com
Rua Francisco Leitão, 469 Cj. 1202 – Pinheiros – São Paulo-SP – 05414-901 – (11) 3068-8415

Condimentos compostos funcionais, especiarias premium, molhos, 

sabores do mundo todo e desenvolvimento de soluções completas.

Novidade em estoque:

Betaglucana de aveia a 70%

Sucralose de alta qualidade

NESFIT® AMPLIA SEU PORTFÓLIO 

RÓTULOS DE ALIMENTOS TERÃO QUE 
TRAZER ALERTA PARA QUEM TEM ALERGIAS 

Nesfit®, marca de cereais matinais adultos e biscoitos saudáveis, 
amplia seu portfólio com o lançamento da primeira aveia instantânea 
do mercado. Nesfit® trouxe uma tecnologia inédita para o Brasil, per-
mitindo o consumo instantâneo de mingau ou bebida, dispensando o 
preparo no fogo. A aveia instantânea Nesfit® é fonte de fibras, rica em 
cereal integral e com apenas 96 kcal por porção. Com o lançamento, 
a marca chega à sua quarta categoria - cereais matinais, biscoitos 
(doces e salgados), barras de cereal e aveia. A versatilidade do produto 
permite que ele seja consumido como bebida, mingau e com frutas, 
tornando-se uma opção equilibrada para as refeições intermediárias, 
promovendo saciedade e energia para o dia. Com 170g, cada unidade 
rende 06 porções. O segmento de aveias impulsiona a categoria de 
cereais tradicionais, com crescimento de 5,5% em valor no ano de 
2014. O cereal já representa 14% do mercado total com cresci-
mento em valor de 12,4%, além do aumento de 2,1% em presença 
nos lares brasileiros. A Nestlé, que já estava presente no segmento 
com as Aveias Nestlé, mantém os produtos no portfólio como 
outras opções de consumo - nas versões “Flocos Finos” e “Flocos 

Grossos”. A marca Nesfit também 
oferece opções nos segmentos de 
cereais matinais, barras de cereais 
e biscoitos. A linha de cereais ma-
tinais conta com as versões Nesfit 
Tradicional (nas opções de 300g e 
570g), Nesfit Frutas e Nesfit Mel 
& Amêndoas, que são feitos com 
cereais integrais e fontes de fibras. 
Para os lanches entre as refeições, 
Nesfit oferece 11 variedades de 
biscoitos e quatro sabores de barras de cereais. Os biscoitos contam 
com opções doces (Cacau & Cereais, Morango & Cereais, Aveia & 
Mel, Leite & Mel e Coco), e salgadas (Integral, Centeio e Gergelim, 
e três variedades em embalagens individuais nos sabores Integral, 
Multicereais e Mix de Gergelim). Já as barras de cereais Nesfit estão 
no mercado nos sabores morango com iogurte; banana, aveia e mel; 
avelã com chocolate e mix de nuts. 

As embalagens de alimentos industrializa-
dos à venda no Brasil vão ter informações mais 
claras sobre a presença de ingredientes que 
podem provocar reações alérgicas. Segundo a 
decisão da ANVISA, os rótulos dos produtos 
vão dar possibilidade do consumidor escolher 
adequadamente seus produtos, dado que uma 
crise alérgica, a melhor maneira de prevenir 
isso, é evitando o consumo. os rótulos vão 

ter informações bem mais claras, indicando se 
tem um dos 17 alimentos, como trigo, peixe, 
soja e ovo, que, segundo os médicos, podem 
provocar algum tipo de alergia. Por exemplo: 
“alérgicos: contém amendoim” ou “alérgicos: 
contém derivados de leite”. A indústria queria 
36 meses para se adaptar, mas o prazo vai ser 
de um ano e vai exigir um longo processo de 
acompanhamento. 


