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Mercado,Empresas&Cia.
JBS FOODS ANUNCIA 
INVESTIMENTO NA 

UNIDADE LAGES
A JBS Foods, unidade de negócios da multinacional brasileira 

JBS, que engloba a marca Seara e as operações de aves da empresa, 
vai investir 20 milhões de reais na ampliação de seu complexo de 
processamento de pratos prontos, lasanhas e pizzas, em Lages, SC. 
O projeto inclui a modernização e a aquisição de uma quarta linha 
de lasanha, proporcionando um aumento de 82% na capacidade de 
produção do produto. A JBS Foods assumiu a unidade de Lages em 
setembro de 2013 com 475 funcionários e em praticamente um 
ano de operações acrescentou mais 209 colaboradores à linha de 
produção, um aumento substancial de 44% de novos empregos. Agora, 
com a implementação da quarta linha de lasanha, a expectativa é que 
sejam abertos mais 100 novos postos de trabalho à comunidade 
local. Com mais de seis décadas de história, a JBS é uma indústria 
de alimentos presente em mais de 200 países, com plataformas de 
produção ou escritórios comerciais. A empresa conta com 215 mil 
colaboradores em todo o mundo, exporta para mais de 150 países 
e possui mais de 300 mil clientes globais.

FUSÕES E AQUISIÇÕES DA 
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 
QUASE TRIPLICAM NO 1º 

TRIMESTRE
O mercado de alimentos, principalmente no setor da indús-

tria alimentícia, começou 2015 bastante movimentado. Além do 
anúncio de fusão da Kraft Foods, fabricante de produtos como o 
queijo Philadelphia, com a empresa Heinz, controlada pelo fundo 
brasileiro 3G Capital, números da Transactional Track Record 
(TTR), que cobre transações financeiras do mercado Ibérico e 
América Latina, mostram que as fusões e aquisições do setor 
no Brasil triplicaram - foram 11 nos primeiros três meses deste 
ano, ante quatro no mesmo período do ano passado. A lista de 
transações inclui grandes empresas do setor, como a compra 
do Frigorífico Mercosul pela Marfrig por R$ 418 milhões e a 
conclusão do acordo da Vigor e da Arla Foods pela Dan Vigor, 
estimado em R$ 156,2 milhões. Entre as operações anunciadas 
em 2015, três envolvem empresas estrangeiras japonesas e bri-
tânicas: a compra de parte da fabricante brasileira de chocolates 
Harald pela processadora de óleos japonesa Fuji Oil, a aquisição 
de 50% das ações da Naturalle pela também japonesa Itochu, e 
a aquisição da Grano Alimentos pelo grupo americano Arlon. 
Além dos investimentos na aquisição de outras empresas, as 
companhias do setor têm investido na diversificação de seus 
portfólios internos. A Perdigão, marca da BRF, por exemplo, 
anunciou na Páscoa sua entrada no mercado de pescados com 
o lançamento de um filé de bacalhau pronto para ir ao forno. 
Segundo a marca, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostram que este é um dos mercados mais 
promissores do país e que cresceu cerca de 25% entre 2012 
e 2013. Já a JBS anunciou recentemente um investimento de 
R$ 20 milhões na ampliação de seu complexo de processamento 
de pratos prontos, lasanhas e pizzas, em Lages, SC, o que deve 
aumentar em 82% a capacidade de produção do produto.
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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

INDÚSTRIAS RETIRAM 
SETE TONELADAS DE 

SÓDIO DOS ALIMENTOS
O Ministério da Saúde divulgou o resultado do acordo feito 

em 2011 com a Associação das Indústrias da Alimentação (ABIA) 
para redução de sódio dos alimentos. Segundo os dados, entre 
2011 e 2014, a diminuição atingiu 7.652 toneladas. A meta até 
2020 é que sejam retirados 28.562 toneladas. De acordo com 
o ministério, as maiores taxas de diminuição ocorreram nos 
rocamboles (21,1%), bolo aerado (16,6%), maionese (16,23%), 
bolos prontos sem recheio (15,8%) e bolos prontos com recheio 
(15%). As menores foram biscoito salgado (5,8%), mistura para 
bolo cremoso (5,9%), biscoito recheado (6,48%), salgadinho 
de milho (9,4%) e biscoito doce (11,41%). Batata frita e batata 
palha tiveram redução de 13,71%. O levantamento se refere 
à segunda etapa do Plano Nacional de Redução de Sódio em 
Alimentos Processados. Nesta etapa, foram analisados biscoi-
tos, bolos, maioneses e snacks (batata palha e salgadinhos de 
milho). Segundo a ABIA, a indústria busca, depois que a meta 
for obtida, substituir o consumo do sal doméstico; a primeira 
fase é a retirada do sódio e a segunda, a substituição. O levan-
tamento mostra que, em 2013, das 69 indústrias analisadas, 95% 

dos produtos conseguiram reduzir o teor máximo de sódio da 
composição. Aquelas que não conseguiram obter o resultado 
esperado foram notificadas pelo ministério. A próxima etapa a 
ser cumprida pelo pacto será em 2016, quando serão avaliados 
margarina, hambúrguer, empanados e salsichas. Na primeira fase, 
em 2011, a diminuição foi de 1.859 toneladas. Foram abordados 
macarrão instantâneo, pão de forma e bisnaguinha.



12

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

MERCADO, EMPRESAS & CIA

FRUTAROM ADQUIRE 
EMPRESA CANADENSE 

DE SAVOURY FLAVOURS 
A Frutarom adquiriu 95% do capital social da empresa 

canadense BSA, por aproximadamente US$ 35,6 milhões. 
A BSA tem como principais atividades o desenvolvimen-
to, produção e comercialização de soluções de savoury 
fl avours, que incluem misturas de temperos e ingredientes 
funcionais para a indústria alimentícia, com particular 
incidência nas áreas de carnes processadas e alimentos 
de conveniência. Em 2014, a BSA atingiu vendas de aproxi-
madamente US$ 34 milhões. Além de suas operações na 
América do Norte, nos últimos anos a BSA desenvolveu 
uma operação na Índia, em que detém uma participação 
de 90%, com 10% de propriedade de um parceiro local. 
A empresa na Índia possui instalações de produção local 
e abastece os clientes no mercado indiano com soluções 
de savoury fl avours e, também, ajuda o grupo na aquisição 
de matérias-primas nos países de origem. Segundo a Fru-
tarom, a atividade da BSA na Índia contribui para reforçar 
e garantir a sua posição no crescente mercado indiano 
e junta-se a Sonarome, cuja aquisição foi recentemente 
anunciada pela Frutarom.

DUCOCO INVESTE PARA 
DOBRAR PRODUÇÃO 

A fabricante de alimentos e bebidas 
Ducoco quer dobrar a sua produção e 
vai investir R$ 85 milhões para isso. Os 
recursos serão alocados principalmente 
no plantio de coco, mas também haverá 
melhorias na área de processamento. 
Há cerca de três meses a empresa 
começou a plantar novas mudas, mas 
o resultado esperado (de duplicar a 
colheita) só deve vir em cinco anos, 
tempo que leva para o ciclo de produção 
do fruto se completar. A Ducoco possui 
sete fazendas próprias no litoral do 
Ceará, além de duas fábricas, sendo uma 
em Itapipoca, também no Estado, e outra em 
Linhares, no Espírito Santo. A Ducoco comercializa mais de 100 
itens sob as marcas Ducoco e Menina. A maior parte da receita 
vem da água de coco. Segundo a empresa, as vendas aumenta-
ram 35% no ano passado. Por conta do mercado promissor, a 
Ducoco também quer dobrar suas exportações de água de coco. 
Atualmente, a empresa está presente em outros países graças ao 
fornecimento para outras marcas, principalmente a Vita Coco, líder 
em vendas da bebida nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. 
Porém, a intenção é se lançar em breve na América Latina, com 
rótulo próprio. No Brasil, nos últimos dois anos, os investimentos 
da Ducoco se concentraram em marketing. No período, a empre-
sa mudou a embalagem da água de coco, além de ter veiculado 
seu primeiro comercial de TV. O próximo passo é fortalecer a 
comunicação online. A empresa também deve aprimorar sua lo-
gística. A entrega de água de coco, que é feita principalmente em 
supermercados, deve ser ampliada para restaurantes, lanchonetes 
e bares. Na parte de alimentos, como coco ralado e leite de coco, 
as discussões sobre reposicionamento de marca ainda estão no 
início e só devem ter efeito a partir do ano que vem.

BRF FECHA JOINT VENTURE DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTOS COM EMPRESA DE CINGAPURA

A BRF, maior exportadora mundial de carne de frango, 
fechou um acordo para uma joint venture em Cingapura com a 
Singapore Food Industries (SFI), uma subsidiária da SATS, maior 
prestadora de serviços aeroportuários na Ásia. A SFI vai entrar 
na SATS BRF com seu negócio de distribuição de alimentos, que 
inclui duas instalações de processamento de carnes e um centro 
de distribuição, equipamentos e marcas licenciadas. Já a BRF vai 
pagar 19 milhões de dólares para fi car com uma fatia de 49% da 
joint venture. Segundo a BRF, esta transação está em linha com 
o plano estratégico de internacionalizar a empresa acessando 
mercados locais.
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LACTALIS QUER SER LÍDER 
TAMBÉM NO BRASIL

A francesa Lactalis, maior empresa de lácteos do mundo, 
quer ser líder também no Brasil e, para isso, está tentando 
construir uma empresa signifi cativa no mercado brasileiro. A 
empresa chegou ao país em julho de 2013 com a compra da 
empresa de queijos Balkis. No ano passado, adquiriu ativos 
da LBR   Lácteos Brasil   que tinha a licença de uso da marca 
Parmalat, da qual a Lactalis é dona, e também os negócios de 
lácteos da BRF, operação de R$ 1,8 bilhão que foi aprovada 
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 
em abril. Quase nove meses após a aquisição dos ativos da 
LBR por R$ 250 milhões, num processo de recuperação 
judicial, e à espera da conclusão da operação de compra da 
unidade de lácteos da BRF, a Lactalis admite que no Brasil 
é uma empresa a ser construída. Segundo a Lactalis, a BRF 
está criando áreas de informática, comercial e logística para 
a “Elebat”, já que até então todas as estruturas da divisão de 
lácteos funcionavam juntamente com as outras operações da 
empresa de alimentos. Com isso, a expectativa é que a aqui-
sição seja concluída no segundo semestre. Em um primeiro 
momento, para se colocar no mercado, a Lactalis foca na marca 
Parmalat, que escolheu para ser sua marca nacional. Para isso, 
colocou no ar novamente a campanha dos mamíferos, que foi 
sucesso há 20 anos. As operações da Lactalis no Brasil estão 
sob o controle da Parmalat, que tem ações na Bolsa de Milão, 
mas o principal acionista da Parmalat é a Lactalis. Assim, a 
visão é infl uenciada pelo grupo francês. Embora admita que 
possa haver percalços no caminho, a Lactalis é ambiciosa em 
seus planos. A previsão da empresa é ter uma receita líquida 
anualizada de R$ 3,5 bilhões. Um dos rankings que a Lactalis 
pode liderar é o da captação de leite no país. A estimativa é 

de que a empresa irá comprar 1,9 bilhão de litros de leite 
por ano, pouco abaixo dos 2 bilhões de litros adquiridos em 
2014 pela primeira do ranking, a DPA, parceria entre Nestlé 
e Fonterra que não existe mais. Com as aquisições no Brasil, 
o grupo francês deve ter posição signifi cativa em todos os 
segmentos de lácteos. Em leite longa vida, a expectativa é ser 
a número um ou dois no mercado, posição que também deve 
ter em queijos. Em iogurte, a Lactalis acredita que estará em 
terceiro ou quarto lugar. A empresa ainda não defi niu sua 
estratégia para as marcas Elegê e Batavo, que virão com os 
ativos da BRF, mas afi rma que as duas marcas têm potencial e 
uma base de consumidores signifi cativa. O portfólio da Lactalis 
no Brasil terá leite com marcas Parmalat, Elegê, Batavo, quei-
jos com marca Balkis e Boa Nata (que era da LBR) e iogurte 
com marca Batavo. Produto de margens baixas no Brasil, o 
leite longa vida deve representar “uma parte importante” da 
receita da Lactalis no país. Com faturamento de € 16 bilhões 
no mundo em 2013, o grupo francês terá 17 fábricas no Brasil 
e um total de cerca de 6,3 mil funcionários.
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VIGOR INVESTE NA UNIDADE DE 
BARRA DO PIRAÍ 

A Vigor Alimentos deve investir cerca de R$ 100 milhões este ano, sendo a 
maior parte desse montante (cerca de R$ 70 milhões) na conclusão da unidade de 
Barra do Piraí, RJ. A planta foi cedida em comodato à Vigor pelo governo fluminense 
em junho de 2014, depois que a BRF desistiu do projeto. Os outros R$ 30 milhões 
serão utilizados em melhorias nas demais plantas da Vigor, dentro da estratégia 
para a empresa continuar crescendo nos segmentos de valor agregado. A previsão 
da Vigor é colocar a unidade fluminense em operação no segundo semestre para 
atender os mercados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito. Na unidade serão 
produzidos itens refrigerados, leite longa vida. A empresa informou que teve lucro 
líquido consolidado ajustado de R$ 29,5 milhões no primeiro trimestre deste ano, 
11,4% acima de igual intervalo de 2014. A margem líquida foi de 2,7% no período, 

acima dos 2,6% de um ano antes. A receita líquida consolidada da Vigor 
no período somou R$ 1,077 bilhão, alta de 5,8% sobre os 

R$ 1,019 bilhão de igual intervalo de 2014. Os dados con-
solidados incluem os resultados da Itambé, na qual a 

Vigor tem fatia de 50% do capital. Considerando 
só os resultados da controladora, o 

lucro líquido ajustado alcançou 
R$ 18 milhões no trimestre, 
aumento de 31% na mesma 
comparação. A receita líquida 
avançou 14%, para R$ 487,4 
milhões. Com isso, a margem 
líquida foi de 3,7%, também 
acima dos 3,2% do primeiro 
trimestre do ano passado.

VOGLER INAUGURA NOVO 
CENTRO LOGÍSTICO

Desde o início de abril iniciaram-se as operações no novo centro logístico 
anexo a sede da Vogler em São Bernardo do Campo, SP. O projeto, que faz parte 
do plano de expansão que aumenta em oito vezes a capacidade atual de armaze-
namento, oferece 15 docas, agilizando ainda mais a já conceituada expedição da 
Vogler. A ampliação contempla a criação de novos laboratórios de qualidade e outro 
com foco em Pesquisa e Desenvolvimento. Mais do que nunca, a Vogler reafi rma 
seu compromisso com o slogan “Vocação para Desafi os”, com responsabilidade, 
dinamismo e Inovação. 

MAURI LANÇA 
NOVOS SABORES 

DE RECHEIOS

A Mauri, reconhecida no mercado por 
seu alto padrão de qualidade, amplia sua 
linha de recheios para o food service e apre-
senta novos sabores. A linha de recheios, 
que já era vasta, conta agora com os novos 
sabores morango cremoso, doce de leite 
e goiabada. Com textura extremamente 
cremosa, os recheios apresentam cores 
apetitosas e ótima consistência, propor-
cionando ainda mais praticidade na hora 
do manuseio de preparar uma receita. O 
produto pode ser aplicado de diversas ma-
neiras em recheios e coberturas de bolos, 
tortas, rocamboles, sonhos, donuts, massas 
folhadas, entre muitos outros. A Mauri 
conta com demais sabores de recheio em 
seu portfólio, incluindo banana, brigadeiro, 
chocolate com coco, coco, ameixa preta, 
baunilha, leite condensado, nozes, frutas ver-
melhas, maracujá, chocolate trufado e limão.

Presente no Brasil desde 1995, a Mauri 
conta com fábricas nas cidades de Peder-
neiras e Sorocaba, no interior de São Paulo, 
e é reconhecida mundialmente pela moder-
nidade e automatização de sua produção. 
Os produtos da Mauri estão disponíveis 
nas categorias  fermentos, melhoradores, 
brilhos, recheios e coberturas, creme tipo 
chantilly, misturas para bolo, misturas para 
pães. Com o objetivo de ampliar a oferta 
de produtos que facilitam o dia a dia nas 
padarias, a Mauri também disponibiliza ao 
setor a linha de ovos pasteurizados com 
gemas, claras e ovos.
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setor a linha de ovos pasteurizados com 
gemas, claras e ovos.
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AURORA COMPLETA 46 ANOS
A Cooperativa Central Aurora Alimentos, o terceiro maior 

conglomerado industrial do setor de carnes do Brasil, chega 
aos 46 anos de fundação. Crescimento e expansão marcam as 
últimas décadas da cooperativa que obteve, em 2014, o maior 
faturamento e o melhor resultado líquido de seus 45 anos de 
história: com crescimento de 18%, a receita operacional bruta 
chegou a 6,7 bilhões de reais, enquanto as sobras infl aram 38% 
e atingiram 417,9 milhões de reais. Com uma margem líquida de 
6,83%, a cooperativa respondeu por um dos melhores desem-
penhos do mercado brasileiro de proteína animal. A receita total 
foi 80% dela obtida no mercado doméstico e 20% no mercado 
internacional. A Aurora nasceu em 1969, da reunião de oito 
cooperativas de produção agrícola que perceberam a impor-
tância estratégica da conjugação de esforços, em grau superior, 
para superar a condição de fornecedor de matéria-prima a que 
estavam destinados os produtores rurais. As fundadoras foram a 
Cooperativa Mista Agropastoril de Chapecó, Cooperativa de La-
ticínios Chapecó, Cooperativa Mista Xaxiense, Cooperativa Mista 
Lajeado Grande, Cooperativa Agrícola Mista Regional Xanxerê, 
Cooperativa Mista de Palmitos, Cooperativa Agropecuária de São 
Carlos e Cooperativa Mista Modelense. Hoje, a Coopercentral 
Aurora Alimentos é um conglomerado agroindustrial sediado 
em Chapecó, SC, que pertence a 13 cooperativas agropecuárias 

e tem uma 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), oito unidades de vendas e 
a sede central (matriz).

  •  Corbion Purac Brasil  |  T: +55 11 5509 3099  |  jovair.zangrossi@corbion.com  

PURASAL® melhora a qualidade dos produtos cárneos e pode aumentar a 
vida de prateleira em até 100%. A linha PURASAL® é composta de lactatos 
naturais de sódio e de potássio.

Para maiores informações, visite:  www.corbion.com/meatandpoultry

Aumenta a vida de prateleira

Melhora a qualidade do produto

Melhora a cor dos produtos
cárneos frescos

PURASAL®

Solução natural para extensão da vida 
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EMBRAPA DESENVOLVE 
CEREAL MATINAL DE 

SOGRO
Uma equipe de pesquisadores da Embrapa Agroindústria de 

Alimentos (RJ) desenvolveu um cereal matinal integral à base de 
sorgo, um grão com diversos compostos bioativos, benéfi cos à 
saúde humana, que ajudam a prevenir diabetes e outras doenças. A 
Embrapa está agora em busca de parceiros da indústria alimentícia 
interessados em produzir e comercializar o produto. O cereal ma-
tinal integral à base de sorgo desenvolvido pela Embrapa é do tipo 
ball (bola) e utiliza o sorgo BRS 310, do tipo granífero, resultado de 
um trabalho de melhoramento genético desenvolvido pela Embrapa 
Milho e Sorgo (MG). Esse grão de cor avermelhada foi selecionado 
por suas características nutricionais e sensoriais. Tradicionalmente, 
os cereais matinais são produzidos à base de milho, trigo ou ambos 
com alta adição de açúcar. A pesquisa da Embrapa com sorgo amplia 
a investigação de produtos com mais fi bras, antioxidantes e efeitos 
prebióticos e com menos sódio e açúcar, que acarretam benefícios 
para a saúde humana. Os prebióticos estimulam o crescimento de 
bactérias benéfi cas do trato intestinal. De acordo com a equipe de 
pesquisadores da Embrapa, o produto atende um nicho específi co de 
mercado, de pessoas que procuram praticidade sem abrir mão dos 
benefícios para a saúde. Por não conter glúten, o cereal matinal de 
sorgo também representa uma alternativa para os celíacos, pessoas 
que possuem sensibilidade a esse composto. O sorgo é o quinto 
cereal mais importante do mundo, superado apenas por trigo, arroz, 
milho e cevada. Atualmente, o sogro tem sido reconhecido como 
rico em substâncias de interesse nutricional, como taninos, ácidos 
fenólicos, antocianinas, fi toesteróis e policosanóis. Isso signifi ca que o 
consumo de sorgo pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares, 
diabetes, obesidade e até alguns tipos de câncer, como demonstraram 
estudos iniciais.  A Embrapa Milho e Sorgo, em parceria com a Em-
brapa Agroindústria de Alimentos e com as Universidades Federais 
de Viçosa (UFV), de Minas Gerais (UFMG) e de São João Del Rei 
(UFSJ/SL), vem desenvolvendo e testando outros produtos, como 
barras de cereais, cookies, pães, bolos e macarrão sem glúten à base 
de farinha integral de sorgo.

JUXX E BEBA RIO 
ANUNCIAM FUSÃO 

Após um ano de negociação, a Juxx, 
especializada na fabricação de sucos, e 
a Beba Rio, marca de água de coco in-
tegral e chás, anunciaram uma fusão de 
seus negócios. O objetivo dessa fusão é 
ampliar a presença das marcas no país, 
atingindo, juntas, um faturamento de 
R$ 100 milhões até 2017. Para isso, as 
marcas pretendem continuar investin-
do no mercado de bebidas funcionais e 
saudáveis, com o lançamento de novos 
produtos. As marcas Juxx e Beba Rio 
fazem parte do Grupo UBEV.

POLENGUINHO 
CONQUISTA PRÊMIO 

O sucesso da campanha “Polenguinho, 
seu queijo quadradinho desde 1900 e 
bolinha”, conquistou o prêmio no fórum 
“As grandes sacadas de Marketing 
2015”, categoria Produto Alimentício. 
A premiação é realizada há 12 anos 
pelo Centro Nacional de Moderni-
zação Empresarial (CENAM), com o 
objetivo de promover a competência 
em marketing dos profi ssionais da área e das 
empresas, cujas estratégias surpreenderam e impactaram com 
inovação e criatividade o mercado brasileiro em 2014, trazendo a 
fi xação da marca junto ao público e o incremento de vendas para 
as empresas. Criada pela agência Taterka, atual DPZ&T, a campanha 
reforça a relação de identifi cação do brasileiro com o produto e 
faz um convite ao consumidor para responder a pergunta: qual é o 
seu jeito de comer Polenguinho? Afi nal, o queijo quadradinho mais 
famoso do país pode ser consumido puro, no pão, com geleia, na 
torrada, com doce ou salgado. Segundo o CENAM, foram analisadas 
empresas em 35 categorias, e apenas 15 das melhores práticas foram 
premiadas, inclusive, nenhuma delas tinha conhecimento dessa análise. 
O modelo de avaliação utilizado é bastante criterioso e envolvem 
técnicos e especialistas de marketing. Polenguinho completa 60 
anos de existência na história dos brasileiros em 2015, reafi rmando 
o sucesso alcançado com um produto que se tornou ícone no seg-
mento de queijos fundidos em porções do Brasil. Carro-chefe da 
Polenghi, o queijinho quadradinho cresceu com o consumidor, que 
o acompanhou durante a sua infância até a fase adulta.

A Polenghi é uma empresa queijeira pertencente ao grupo 
francês Groupe SAVENCIA Fromage & Dairy. Fundada em 1947, a 
empresa possui quatro unidades industriais, onde são produzidas as 
linhas de Snacks, Dia a Dia, Sélection (queijos especiais) e Food Service.
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ARLA FOODS INGREDIENTS INVESTE NO MERCADO 
DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA

Com o propósito de cons-
truir uma maior presença no 
crescente mercado de nutri-
ção esportiva da América do 
Sul, a Arla Foods Ingredientes 
começa, a partir de junho de 
2015, a produzir o WPC80 
instantâneo em sua moderna 
fábrica na província de Cór-
doba, no centro da Argentina, 
que é uma joint venture com 
a Sancor, maior produtor 
de queijo do país, onde nos 
últimos 12 anos tem se dedicado à produção de WPC 80 
standard (não instantâneo) e proteínas funcionais. Isso sig-
nifica que a Arla Foods Ingredients será agora capaz de ofe-
recer às empresas de nutrição esportiva na América do Sul 
WPC80 instantâneo de alta qualidade produzido localmente, 
utilizando os benefícios do Mercosul e do Pacto Andino 

para isenção e/ou redução 
de impostos de importação. 
Segundo a Arla Foods, o Bra-
sil é um dos mercados mais 
dinâmicos e interessantes 
do mundo para nutrição es-
portiva e é uma região onde 
os consumidores estão bem 
informados e são exigentes 
sobre os produtos que com-
pram. Ainda segundo a em-
presa, o WPC80 instantâneo 
é apoiado pelo “Quality starts 

here”, que é a promessa de oferecer superior qualidade, ex-
celente sabor, consistência impecável e fortes propriedades 
bioativas. A partir de sua fábrica na Argentina, a Arla Foods 
poderá oferecer a seus clientes, o WPC80 instantâneo com 
um tempo mais rápido ao mercado e completa segurança 
de abastecimento.
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PURATOS ADQUIRE A BFL 
ITALIANA E REFORÇA 
CONHECIMENTOS NO 
DESENVOLVIMENTO DE 

MASSA MADRE
A Puratos, empresa que atua na indústria de panifi cação, 

confeitaria e chocolate, com sede em Bruxelas, Bélgica, adquiriu 
em abril deste ano a BFL Bakery Future Lines s.r.l., indústria ita-
liana com sede em La Spezia, na Região da Liguria, fabricante de 
ingredientes para panifi cação e especializada no desenvolvimento 
de leveduras naturais e produtos com fermento natural. O pro-
cesso de fermentação natural envolve a produção e manutenção 
do que comumente é chamada de massa madre. A estratégia da 
Puratos prevê a expansão das instalações industriais da BFL, assim 
como sua força de trabalho, a fi m de dobrar o volume atual de 
produção e atender a crescente demanda dos consumidores 
por produtos de panifi cação saudáveis, que usam ingredientes 
mais naturais. Uma das principais especialidades da tradicional 

BFL são os produtos doces, como panetone, colomba e pandoro, 
que geram a maior demanda atualmente. Segundo a Puratos, 
nos últimos 20 anos, produtos com fermento natural estão 
se tornando cada vez mais populares, principalmente devido a 
mudanças na percepção relativa à dieta e à consciência de saúde. 
O processo de produção da BFL se concentra em um fermento 
com consistência diferente e específi ca, que traz melhor textura e 
palatabilidade aos produtos doces, tais como o tradicional panet-
tone. Este tipo de massa madre é também utilizado em produtos 
como brioches e croissants. Para os panifi cadores signifi ca que 
é possível obter, hoje, o mesmo sabor dos pães obtidos através 
do longo processo de fermentação natural com o uso de massas 
madres desidratadas ou pasteurizadas, na qual precursores de 
sabor e acidez são mantidos durante sua inativação. 

DESMOLDANTE DA FLEISCHMANN OFERECE ALTA 
PERFORMANCE NA PRODUÇÃO DE RECEITAS

Reconhecida por seu alto padrão de qualidade em produtos 
para o uso no mercado de food service, a marca Fleischmann 
conta com um grande lançamento que facilitará ainda mais a 
produção de receitas nas padarias e confeitarias: o desmoldante. 
A novidade chega para ampliar o portfólio da marca. Além de 
trazer a tradição e experiência da Fleischmann já consagradas no 
mercado, o desmoldante tem excelente desempenho, não queima 
e nem deixa residual de óleo nas formas e assadeiras, além de 
render mais do que óleo vegetal. O desmoldante Fleischmann 
não interfere no sabor e aroma dos bolos e pães, e proporciona 
desmolde fácil e sem perda. O produto está sendo comercializado 
em embalagens de 5 litros.

Há mais de 83 anos no mercado, a Fleischmann é uma marca 
conhecida pela produção de fermentos, aditivos e melhoradores 
para o mercado de panifi cação, confeitaria e food service. A marca 

apresenta uma ampla linha de 
produtos com alto padrão de 
qualidade e praticidade para o 
uso diário nas cozinhas profi s-
sionais. Além dos fermentos, a 
Fleischmann oferece mistura 
para bolos, mistura para pães, 
recheios, coberturas, brilhos, 
chantilly e melhoradores. Já a 
linha de ovos pasteurizados 
Fleischeggs é composta por 
ovos inteiros, gemas e claras, 
e comercializa ainda o mix de 
sobremesas líquidas (fios de 
ovos, quindim, pudim de leite).
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TOVANI BENZAQUEN É PARCEIRA EXCLUSIVA NA 
DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS DA KEMIN 

O mês de abril passou a ser um divisor de águas para as 
empresas Tovani Benzaquen e Kemin do Brasil, por terem 
acabado de fi rmar um contrato de distribuição exclusiva de 
toda a linha de produtos, voltados para a indústria alimentícia 
no território brasileiro, que consiste basicamente em duas pla-
taformas: antioxidantes e antimicrobianos. A Kemin do Brasil é 
uma multinacional norte-americana presente no Brasil desde 
1999, dedicada a manter os alimentos saudáveis e frescos, 
através da oferta de ingredientes cientifi camente comprova-
dos e inovadores, voltados basicamente para os mercados de 
produtos cárnicos, óleos e gorduras, cereais e panifi cação. Por 
outro lado, a Tovani Benzaquen, por ter grande expertise em 
abertura e expansão de mercado de produtos com aplicações 
altamente específi cas, além de ser composta por uma força 
de vendas extremamente qualifi cada com presença em todo 
o Brasil, entendeu que seria estrategicamente interessante 
agregar à sua linha atual de produtos, os insumos da Kemin, 
por serem complementares ao seu portfólio. Como a Kemin é 
uma empresa de biotecnologia de ponta, por ser fabricante de 
extratos naturais com produção totalmente verticalizada, ela 
possibilita que a Tovani Benzaquen tenha maior penetração nos 

mercados de carnes e óleos e gorduras com soluções voltadas 
a conceder sensíveis benefícios na qualidade microbiológica 
e sensorial à essas categorias de alimentos, melhorando, 
consequentemente, a qualidade de vida dos consumidores, 
por estar comprometida em oferecer matérias-primas, que 
concedem segurança alimentar e frescor. Esta aliança vem de 
encontro ao anseio da indústria na busca cada vez mais forte 
pelos apelos de naturalidade e clean label por parte do consu-
midor fi nal, cujas decisões de compra são muito infl uenciadas 
pelos atributos sensoriais do produto - cor, odor e aspecto 
visual. Todas as soluções da Kemin são pautadas em inovações 
com respaldo científi co, através de blends que facilitam o ma-
nuseio e garantem a constância da qualidade do produto fi nal 
no ato da dosagem. A Tovani Benzaquen se coloca à disposição 
para qualquer consulta técnica em viabilizar a melhoria da 
qualidade sensorial de produtos, através da extensão do shelf 
life, seja no combate de oxidação lipídica em óleos, gorduras, 
margarinas, maioneses, molhos, produtos cárneos e cereais; 
oxidação de cor em produtos cárneos, atomatados e lácteos; e 
crescimento microbiano indesejado de bactérias em produtos 
cárneos ou mofos em pães e bolos.

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
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LATICÍNIOS REGINA 
COMEMORA 100 ANOS 

A Regina, empresa especializada em produtos laticínios deri-
vados do leite, tais como queijos, leite longa vida, creme de leite, 
achocolatado, leite condensado, entre outros, completa 100 anos 
de existência em 2015. Nascida sob a razão social de Barbosa & 
Marques S/A, seus produtos lácteos são resultantes da vocação e 
experiência mineira nessa área específi ca, onde o leite se apresenta 
em sua mais pura essência, ao longo de um século. Desde seu início, 
a qualidade de produção foi o principal motivo que fez os produtos 
Regina liderarem o mercado nos Estados do Nordeste e no Estado 
do Rio de Janeiro, para onde levou seu comando mercadológico e 
administrativo.  Atualmente, mais robusta do que nunca, a marca ini-
ciou o oferecimento de seus produtos no exigente e amplo mercado 
de consumidores da grande São Paulo. Com a experiência de 100 
anos na produção e comercialização de um amplo catálogo de pro-
dutos lácteos, dotada de duas fábricas, uma em Governador Valadares 
e outra em Águas Formosas, a marca Regina pretende consolidar 
sua presença nos melhores supermercados de São Paulo e mostrar 
com seus produtos de alta qualidade, algumas das razões de sua 
longevidade. Repeito absoluto às necessidades de seus consumidores, 
integridade em suas relações com o mercado e amor pelo que faz.

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

TETRA PAK LANÇA 
NOVO MANUAL DE 

PROCESSAMENTO DE 
LÁCTEOS 

A Tetra Pak lança uma nova edição do Manual de Processamento de 
Lácteos. Com 482 páginas e mais de 600 ilustrações, o manual fornece 
orientações operacionais sobre os passos-chave para o processamento 
de lácteos. Desde a primeira versão, lançada no início dos anos 80, a 
publicação tem sido usada pela indústria, por acadêmicos e por en-
genheiros técnicos em mais de 100 países. O novo manual traz a revisão 
do texto de 2003 e novos conteúdos sobre o leite e o soro de leite em 
pó, processamento do soro de leite e iogurte concentrado, bem como 
atualizações de normas de esterilidade comercial. Diversos círculos 
acadêmicos também têm adotado o manual como leitura obrigatória. 
O manual pode ser solicitado no site   www.dairyprocessinghandbook.com

LIOTÉCNICA LANÇA 
NOVOS PRODUTOS COM 

A MARCA QUALIMAX

Presente há 50 anos no mercado, a Liotécnica, através 
da marca Qualimax, acaba de lançar novos produtos para 
o food service: misturas para cake, pão de queijo e ciabatta, 
além de um novo sabor de recheio cremoso. Os lançamentos 
complementam o seu portfolio de panifi cação e confeitaria, 
composto por mais de 40 itens. A linha de cake Qualimax 
está disponível em cinco sabores: neutro, chocolate, cenoura, 
milho e aipim e oferece umidade prolongada, permitindo 
maior satisfação por parte do consumidor e maior validade 
no PDV. A mistura para pão de queijo Qualimax permite o 
preparo de pães de queijo com casca fi na e crocante, com 
miolo macio, sabor equilibrado de queijo  e textura típica 
ao autêntico pão de queijo. A pré mistura ciabatta Qualimax 
faz o tradicional pão ciabatta, um pão rústico com formato 
irregular, casca fi na e crocante. Seu miolo é leve com alvéolos 
abertos. Acidez equilibrada e alta absorção de água. Ideal 
para fazer sanduíches ou para acompanhar refeições. O 
sabor baunilha é a novidade da linha de recheios Qualimax. 
Com textura cremosa, são prontos para usar e forneáveis. 
A linha é composta por cinco sabores: chocolate, morango, 
maracujá, coco e baunilha. A Qualimax tem um dos mais 
extensos portfólios do mercado food service. São mais de 100 
produtos, organizados em cinco grupos: Culinários, Bebidas, 
Sobremesas, Panifi cação e Confeitaria, permitindo atuação 
da empresa em diversos segmentos.
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MERCADO, EMPRESAS & CIA

COM NOVA EMBALAGEM PET, MAGUARY BUSCA 
LIDERANÇA NO SEGMENTO DE PRONTOS PARA BEBER

Entre as inovações da Maguary para o ano de 2015, a 
principal delas promete mudar a percepção do consumidor 
de néctares prontos para beber no mercado brasileiro. A 
embalagem PET de 1,5 litro, agora em tamanho família, traz os 
sabores caju, goiaba, laranja, tangerina e maçã, sendo que os dois 
últimos já são campeões de vendas e inovações no segmento, 

mantendo as mesmas características 
dos tradicionais néctares de caixinha 
da marca, com qualidade e sem con-
servantes. Segundo a Ebba, detentora 
da marca Maguary, a expectativa é 
de que com esse lançamento seja 
possível alcançar a liderança nacional 
em prontos para beber, segmento do 
qual a Maguary já é vice-líder, além de 
ser líder absoluta em concentrados. 
A nova embalagem é resistente, mais 
ergonômica, leve e prática para manu-
sear no momento de servir, além de 
garantir a visibilidade do conteúdo. A 
escolha do volume de 1,5 litro surgiu 
a partir do resultado de pesquisas 
realizadas junto aos consumidores e 
ao trade, que demonstraram o inte-
resse por esse tipo de embalagem e 
uma demanda ainda não atendida de 

forma satisfatória pelo mercado. Nessa pesquisa também foi 
reforçada a necessidade de oferecer aos consumidores o néctar 
pronto para beber em tamanho maior, de forma a acompanhar 
a rotina em família, para que o conteúdo não termine durante 

as refeições. Além de ser uma opção de 
fácil reciclagem e que pode ser reutilizada, 
inclusive para diversas finalidades criativas, 
o PET também permite que o produto 
se destaque na gôndola. A cor do líquido 
ajuda o consumidor a escolher seu sabor 
preferido e conferir sua integridade, dando 
mais segurança e confiança para a decisão 
de compra. 

Com mais de 60 anos de história e 
tradição, a Maguary é líder absoluta em 
sucos concentrados e Top of Mind na 
categoria. Em prontos para beber ocupa a 

vice-liderança nacional 
do mercado e pos-
sui um crescimento 
progressivo. Focada 
em inovação, a marca 
busca estar presente em diversos momen-
tos da vida de seus consumidores, seja com 
produtos e sabores, seja com tamanhos 
específicos de embalagens para atender 
cada necessidade. Este ano marca a entrada 
da Maguary em novos segmentos e nichos 
de mercado, como chás e purês de frutas 
e ainda prevê o lançamento de diversos 
produtos inéditos. A marca tem a missão 
de inovar na categoria e proporcionar aos 
clientes e consumidores uma experiência 
única, aliando naturalidade e praticidade.

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


