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MERCADOS, EMPRESAS & CIA.

Os principais eventos, os lançamentos
importantes e tudo o que você precisa saber
para ficar por dentro do que anda
acontecendo no mercado de 
Aditivos e Ingredientes.
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BERTIN 
REORGANIZA 
PORTFÓLIO 
DE CARNEs E 
LATICÍNIOs 

A Bertin quer ser marca de carne, e 
também de iogurtes, sobremesas, queijos 
e pratos prontos. Um dos maiores 
frigoríficos do país, com faturamento de 
R$ 7,6 bilhões em 2008, vai multiplicar 
por quatro a sua verba de marketing 
neste ano, com investimentos previstos 
de R$ 40 milhões.  A proposta é se 
aproximar do consumidor final, levando 
para a mídia as suas cinco principais 
marcas: Bertin (de carnes e derivados) 
e as de laticínio Vigor, Leco, Danúbio e 
Faixa Azul. Outra novidade é a estréia 
no segmento de serviços, com o “bufê 
itinerante” Espaço Grill Bertin, e a venda 
direta de produto em grandes eventos, 
com a Espetaria Bertin.  As iniciativas 
fazem parte do plano de incentivar 
as vendas no mercado interno.  A 
Danúbio será direcionada para a classe 
A, com sobremesas inspiradas em 
receitas internacionais; o mesmo público 
estará no foco da marca Faixa Azul, de 
produtos à base de parmesão. Já a marca 
Leco estará posicionada com um mix 
de preço intermediário, enquanto Vigor 
ficará centrada na classe C. Os produtos 
Leco deixam de ser uma marca da Vigor 
e passam ao guarda-chuva da Bertin.  A 
idéia é transformar a Bertin de frigorífico 
em empresa de alimentos, a exemplo 
do que já fizeram sadia e Perdigão. 
Também haverá uma readequação das 
marcas para o mercado foodservice, no 
qual a Bertin atua com suas marcas 
de produtos de consumo e nomes 
específicos, como Amélia Delicatessen, 
Mesa e Carmelita, entre outras.  A meta 
da Bertin é aumentar a presença das suas 
marcas no Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Paraná, diminuindo o peso de são Paulo 
nas vendas totais.  Além disso, a empresa 
está animada com a estréia na oferta 
da venda direta ao consumidor, com a 
Espetaria Bertin. Já no modelo do Espaço 
Grill Bertin, o serviço de preparação de 
carnes nobres com molhos é oferecido 
a empresas, também em eventos. 

NOVAs EMBALAGENs
As novas embalagens da Perdigão já vestem 80% 

dos produtos expostos nas gôndolas de todo o Brasil.  
A reformulação da identidade visual é a primeira de 
uma série de estratégias de reposicionamento de 
marca previstas para 2009 para firmar o vínculo 
entre consumidores e empresa, reforçando a 

Perdigão como o principal player do setor.  As ações 
referentes ao lançamento das novas embalagens 
receberam um aporte de aproximadamente R$ 4 
milhões e fazem parte de um processo que engloba 

as campanhas institucionais realizadas desde 2008. Com 
uma identidade mais forte e impactante aos olhos e paladar, as 
novas embalagens valorizam o appetite appeal de cada produto. O 
principal ícone visual passa a ser o logo da Perdigão em formato de 
coração, destacado por uma faixa dourada. Essa combinação passou 
a ocupar um papel de destaque visual, padronizando a identificação.  
A nova roupagem também está nas sub-marcas, que possuem uma 
cor específica para garantir identidade própria, tais como a linha 
Chester®, Especialidades, Escolha saudável, NaBrasa, Ouro, Turma 
da Mônica,entre outras.

FRIBOI EXPANDE PRODUÇÃO 
O frigorífico JBs Friboi ampliou suas atividades na unidade de Barretos, sP, tendo como 

objetivo aumentar a capacidade de abate da unidade de 1,2 mil cabeças por dia para 1,5 
mil cabeças/dia, sendo que nos próximos meses o aumento da capacidade poderá chegar 
a 2,5 mil cabeças/dia.  A iniciativa envolvendo a unidade de Barretos faz parte da estratégia 
da empresa de ampliar a sua capacidade de produção no País. segundo a empresa, o 
crescimento no volume de produção tem como objetivo manter o abastecimento do 
mercado consumidor, preservar e gerar empregos, fortalecer a cadeia produtiva, desde 
a pecuária, indústria, varejo até o consumidor, além de expandir a participação da Friboi 
no mercado de carne bovina. Na cidade de Barretos, o Friboi produz cortes de carne in 
natura, industrializados e produtos customizados para determinados clientes.  A unidade 
atende tanto a consumidores do mercado interno como nos Estados Unidos, Egito, Irã, 
Hong Kong, Japão e União Européia, entre outros países.

BIMBO LUCRA MAIs
O grupo Bimbo, terceiro maior produtor de pães do mundo, fechou o quarto 

trimestre com um lucro líquido 31% maior do que o obtido em igual período de 
2007. O ganho líquido da empresa mexicana foi de 1,27 bilhão de pesos (Us$ 92 
milhões) no quarto trimestre, quando as suas vendas aumentaram 15,1%, totalizando 
22,2 bilhões de pesos. Na América Latina, porém, a margem operacional foi 1,4% 
menor nos três últimos meses e 0,4% em todo o ano de 2008.  A Bimbo possui uma 
forte participação de mercado nos Estados Unidos e na América Latina. Em janeiro, 
o grupo pagou Us$ 2,5 bilhões pelas operações da George Weston no Canadá. 

COCA-COLA FECHA FÁBRICA NO PARÁ 
Desde o início de abril, a fábrica da Coca-Cola em santarém, no Pará, está 

desativada.  A produção foi totalmente transferida para as plantas de Belém e de 
Manaus, que agora ficarão incumbidas de suprir a região. Os motivos do fechamento 
estão relacionados com um estudo econômico-financeiro que comprovou a 
inviabilidade da manutenção das atividades fabris em santarém, cuja fábrica produzia 
refrigerantes Coca-Cola há 35 anos. 
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AZEITE CADA VEZ MAIs PREsENTE  
NA MEsA DOs BRAsILEIROs 

As vendas de azeite, produto considerado supérfulo por boa parte dos brasileiros, 
tem crescido no Brasil. somente no primeiro bimestre deste ano, o volume 
comercializado cresceu 8%, segundos dados da A.C. Nielsen, após um crescimento 
de 10% em 2008, quando foram vendidos cerca de 35 milhões de litros.  Apesar desse 
crescimento, o consumo per capita brasileiro não chega a 200 mililitros por ano, 
enquanto em países tradicionais no consumo do óleo, como Portugal e Espanha, são 
consumidos anualmente entre 6 e 10 litro per capita/ano, e na Grécia, líder mundial, 
o consumo alcança 20 litros per capita/ano. É de olho no potencial de crescimento 
brasileiro que as principais fornecedoras de azeite ao país buscam intensificar sua 
atuação no mercado nacional.  A sovena, produtora portuguesa de azeites e azeitonas, 
que atua no Brasil com a marca Andorinha, vai investir neste ano R$ 4 milhões para 
estimular o consumo e reforçar o nome. O grupo português faturou no ano passado 
aproximadamente Us$ 1 bilhão, com a venda de 150 milhões de litros de azeite, dos 
quais apenas 5,5 milhões de azeite Andorinha, cujo principal mercado é o Brasil. segundo 
a empresa, somente no ano passado o crescimento foi de 30%, o que garantiu uma 
participação de mercado de 11%, apenas atrás da líder de mercado, Gallo, que possui 
24% do mercado nacional.  As sete principais marcas, entre as quais estão Borges, 
Carbonell e Cocinero, detêm aproximadamente 50% de um mercado que possui mais 
de 100 marcas.  A estratégia da sovena é buscar a inovação, com azeites aromatizados 
e embalagens diferenciadas, além de estimular a venda de produtos de maior valor 
agregado. Com isso, as vendas de latas de azeite, que representavam 84% do volume 
comercializado em 2004, hoje respondem por 58%; o restante é de vidro. O azeite 
Andorinha é comercializado no Brasil por meio da Bunge, com quem a sovena mantém 
parceria para importação e distribuição dos produtos no país desde 2005. 

COCA-COLA 
INVEsTE NA 
CHINA

A g i g an te  amer i c ana  dos 
refrigerantes Coca-Cola anunciou 
que investirá Us$ 2 bilhões na China 
em um período de três anos, além 
dos Us$ 2,4 bilhões oferecidos pela 
aquisição da empresa China Huiyuan 
Juice, ou seja, o grupo Coca-Cola 
continuará investindo Us$ 2 bilhões 
a mais durante três anos, em uma 
nova fábrica e em infra-estrutura 
comercial, de vendas, de marketing 
e de pesquisa e desenvolvimento.  A 
Coca-Cola anunciou em setembro 
último uma oferta de Us$ 2,4 bilhões 
pelo grupo Huiyuan, no que seria a 
maior aquisição da empresa na China.  
A gigante americana, no entanto, 
ainda não recebeu a aprovação das 
autoridades chinesas.  A empresa 
está presente desde 1979 na China, 
que atualmente é seu terceiro maior 
mercado no mundo. 
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ACTIVIA CREsCE 40% EM 2008 
O iogurte  Activia da Danone comemora o crescimento de 40,5% nas 

vendas em 2008, segundo dados da A.C. Nielsen, além de festejar a liderança 
absoluta no segmento de iogurtes funcionais com 87% de participação em 
volume e a presença em 30,7% dos lares brasileiros, segundo dados da 
LatinPanel. Os números atuais do mercado de Produtos Lácteos Frescos 
(PLF) no Brasil são animadores: os produtos estão presentes em 87,9% dos 
lares e, segundo a A.C. Nielsen, a liderança em faturamento é da Danone, com 
33,2% de todo o faturamento da categoria de PLF, sendo 14% de Activia. O 
lançamento em 2008 de Activia Leite Fermentado 80g no mercado brasileiro 
faz parte da estratégia da Danone para destacar o produto nesse segmento 
competitivo no país, que está em constante expansão e movimentou R$ 408 
milhões em 2008, segundo dados da A.C. Nielsen. Presente em mais de 10 
milhões de lares brasileiros, a categoria é apreciada por pessoas de todas as 
idades. Activia Leite Fermentado entrega os mesmos benefícios do produto 
tradicional, no consumo de pelo menos 100g por dia, ou seja, o consumo 
regular ajuda a manter o bom funcionamento do intestino, graças à ação do 
exclusivo bacilo DanRegularis. O produto é diferenciado, com menor acidez 
e uma fórmula mais cremosa. 

O lançamento oficial de Activia aconteceu na Espanha em 1987 e a marca está 
presente em mais de 40 países. No Brasil, chegou em janeiro de 2004 e hoje é a 
principal marca do setor de Produtos Lácteos Frescos do país, com 14% de market 
share, segundo dados da A. C. Nielsen 2008. 

FÁBRICA DE ÓLEO DE sOJA 
EXPANDE LINHA DE PRODUÇÃO 

A paranaense Imcopa, indústria e exportadora de derivados 
de soja não-transgênica, acaba de receber, da Alemanha, um dos 
mais modernos equipamentos para envase de óleo de soja. O 
novo sistema automatizado está sendo instalado na unidade da 
empresa em Cambé, Norte do Paraná.  Trata-se de uma linha de 
envase completa, com máquinas que enchem garrafas PET de 900ml, 
rotulam e embalam, deixando o produto pronto para o transporte. 
Com esse equipamento é possível produzir até 36 mil garrafas por 
hora.  A nova linha de envase ajudará a elevar a produção anual, que 
era de 4,5 mil toneladas há um ano, para quase 30 mil toneladas. 
De acordo com a Imcopa, a empresa espera conquistar 12% do 
mercado brasileiro de óleo de soja.

GENERAL MILs VENDE FORNO DE MINAs 
A General Mills anunciou a venda da marca Forno de Minas para a Laticínios 

Condessa, uma empresa do segmento de laticínios, sediada em Belo Horizonte.  
A venda inclui a marca Forno de Minas, a sua unidade de produção localizada em 
Contagem, MG, e de outros bens relacionados com o segmento de pães da filial 
brasileira.  A empresa, que passou por reestruturação, deixou de produzir pão 
de queijo e massas alimentícias para concentrar-se nos negócios que apresentam 
rápido crescimento no Brasil. 

A General Mills opera em mais de 100 países e possui mais de 100 marcas, 
incluindo Cheerios, Häagen-Dazs, Nature Valley, Betty Crocker, Pillsbury, Green 
Giant, Old El Paso, Progresso, Cascadian Farm, Muir Glen, entre outras. Com sede 
em Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a General Mills fechou o ano de 2008 
com faturamento global de Us$ 14,9 bilhões.

A marca Forno de Minas foi adquirida pela General Mills com a aquisição da 
Pillsbury Company em 2001.

PERFETTI VAN 
MELLE INVEsTE NO 
NORDEsTE 

A Perfetti van Melle, fabricante das 
balas Mentos e Fruittella, está apostando 
no Nordeste e em versões mais baratas 
de seus produtos para ampliar sua 
atuação no Brasil em 2009. Focada 
especificamente nas balas e gomas de 
mascar da marca Mentos, a estratégia 
da empresa inclui uma campanha 
publicitária voltada para a região e o 
desenvolvimento de novas versões 
dos produtos, com custo mais baixo. 
Os confeitos, que são vendidos hoje 
em embalagens com várias unidades, 
ganharão versões menores.  As novas 
versões serão distribuídas em todo 
o Brasil, mas foram criadas e serão 
destinadas principalmente aos Estados 
nordestinos. No ano passado, sem ainda 
ser o centro das atenções da Perfetti, a 
região Nordeste teve um crescimento 
de 22% nas vendas, enquanto a empresa, 
como um todo, cresceu 33%, puxada 
pela consolidação nos mercados do sul e 
do sudeste. Neste ano, a previsão é que 
as vendas no país cresçam de 23% a 25%, 
enquanto no Nordeste a ampliação deve 
ser de 30%. Com isso, a participação da 
região deve subir dos atuais 13% para 
16% a 18%, podendo chegar até a 20%. 
Entre as ações já em andamento, está 
a ampliação da rede de distribuição no 
Nordeste; o número de distribuidores 
regionais saltou de sete, no início do ano 
passado, para 16 hoje, e deve continuar 
em crescimento. 
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GRUPO COsAN ADQUIRE 
NOVA AMÉRICA 

O grupo Cosan é o novo controlador da Nova América 
Agroenergia, tornando-se o maior produtor de açúcar e 
álcool do mundo.  A aquisição foi realizada por meio de 
troca de ações. Com isso, a holding Rezende Barbosa, 
controladora da Nova América, tornou-se uma das maiores 
acionistas da Cosan. Com a incorporação da Nova América, 
a capacidade de moagem da Cosan superará 60 milhões 
de toneladas de cana por safra, e o número de usinas do 
grupo saltará para 23.  A empresa possui 18 unidades em 
operação e uma planta que será inaugurada este ano em 
Jataí, GO. Na última safra (2008/09), as usinas da empresa 
processaram 44,2 milhões de toneladas.  As quatro da Nova 
América (três em são Paulo e uma em Mato Grosso do sul) 
moeram cerca de 11 milhões de toneladas. Com o negócio, 
a Cosan passa a controlar as duas refinarias de açúcar da 
Nova América e quatro unidades empacotadoras de açúcar. 
Também fica com os 51% que ainda não detém do Teaçu 
Armazéns Gerais, terminal portuário de exportação de 
açúcar em santos, sP, além de 8% no Terminal de Álcool de 
santos. O grupo também se torna líder absoluto no varejo 
de açúcar com a incorporação da marca União.  A Cosan já 
era a vice no segmento, com a marca Da Barra. Tradicional 
no setor, a Nova América obteve faturamento de R$ 1,1 
bilhão na safra 2007/08. 

ABIA PREVÊ CREsCIMENTO DO 
sETOR ALIMENTÍCIO EM 2009 

O crescimento da indústria alimentícia está garantido 
para 2009. O setor aguarda crescimento entre 3% e 4%, 
segundo estimativa da Associação Brasileira das Indústrias 
de Alimentação (ABIA). O setor encerrou 2008 com 
crescimento de 4,2%, anotando recuo na continuidade do 
nível de crescimento a partir de setembro. No acumulado 
dos nove primeiros meses do ano passado, a expansão 
registrada foi de 5,5%. No final do segundo semestre de 2008, 
a associação previu aportes recordes em 2009 de R$ 22 
bilhões. Os fabricantes, por outro lado, confirmam a intenção 
de continuar investindo.  A Nestlé, por exemplo, informou que 
os aportes para 2009 estão mantidos.  A sadia planeja novos 
lançamentos para 2009. E a Bertin, detentora das marcas Leco, 
Vigor, Danúbio e Faixa Azul, está apostando nos lançamentos 
e espera crescimento de aproximadamente 15%. Já a Kraft 
Foods, fabricante dos biscoitos Club social e Trakinas, entre 
outros produtos alimentícios, vê as novidades previstas pela 
empresa como uma aposta para o aumento das vendas neste 
ano. Por conta do crescimento esperado, a fabricante de massas 
J. Macedo prevê investimentos de R$ 175 milhões no período 
de 2009 a 2012 na modernização e expansão da capacidade 
de suas unidades produtivas.  A unidade em são José dos 
Campos, sP, será acrescida em 30 mil toneladas e chegará a 
93 mil toneladas ao ano. 



MERCADO

12

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

sAN MARCO ALIMENTOs  
INVEsTE PARA AMPLIAR 
PARTICIPAÇÃO NO MERCADO 

A san Marco Alimentos, que atua no segmento de alimentos importados, 
prevê faturamento acima de R$ 1 milhão até o final deste ano.  A estratégia 
do negócio é trazer para o Brasil os melhores e mais sofisticados alimentos 
italianos, mundialmente reconhecidos, para incrementar a alta gastronomia 
brasileira.  Atualmente, a empresa conta com duas linhas de produtos, 
san Marco e Del santo, que compõe um portfólio de 17 itens, incluindo 
funghi porcini, funghi pleurotus, cebola borettane, corações de alcachofra, 
champignon de Paris, tomate sem pele, sugo ao manjericão, cogumelo, 
alcaparras, aspargos, tomate seco, pimentões, azeitonas verdes, azeitonas 
sem caroço, azeitonas azapa, azeitonas recheadas e cerejas. Esses produtos 
são vendidos por cerca de 20 representantes comerciais em todo o 
território nacional. Entretanto, para atingir o crescimento esperado, a san 
Marco Alimentos está investindo na ampliação de seus canais de venda e na 
importação de embalagens exclusivas para atender o mercado foodservice. 
Outra estratégia será a incorporação de novos produtos. Já no segundo 
semestre, a empresa terá em suas linhas alimentos como arroz arbóreo, 
bacalhau, azeite, aceto balsâmico e vinhos.  

NEsTLÉ ENTRA NO MERCADO  
DE LEITE LONGA VIDA 

Com um projeto de R$ 100 milhões, que pode ser ampliado no futuro, 
a multinacional Nestlé entra em um novo mercado no Brasil: o de leite 
longa vida premium. O mercado de leite longa vida (UHT) gira em cerca de 
5 bilhões de litros por ano no Brasil e o de leites especiais, cerca de 100 
milhões de litros; a Nestlé, com sua linha premium, quer abocanhar 250 
milhões de litros do total de 5 bilhões de litros.  A nova linha terá marcas já 
tradicionais no portfólio da empresa, em embalagens Tetra Pack, como o leite 
Ninho fortificado com ferro e vitamina A, C e D, e três desnatados: Molico 
enriquecido com vitamina A e D, Molico com Actifibras e Molico Cálcio 
Plus. Inicialmente, a Nestlé vai oferecer a nova linha de leites no sudeste. O 
desempenho das vendas vai definir quando entrar na região sul.  A empresa 
fez um acordo com a shefa para produzir a sua linha de leite UHT; uma 
área da planta será destinada à produção com a supervisão da Nestlé. Para 
produzir a linha de leites UHT, a Nestlé terá que ampliar a sua captação de 
leite no país. Em 2008, a DPA (joint venture entre Nestlé e Fonterra) captou 
1,9 bilhão de litros de um total de 46 mil produtores. 

YOKI PROJETA 
CREsCIMENTO DE 30% 
NA LINHA MAIs VITA

A Yoki Alimentos, que em 2008 
investiu R$ 30 milhões no 
lançamento da linha Mais Vita, de 
alimentos à base de soja, marcou 
com sucesso a entrada nesse 
novo e promissor segmento.  
A linha Mais Vita conquistou o 
paladar do consumidor e superou 
as expectativas de participação no 
mercado para o primeiro ano de 
atuação: em apenas 12 meses de 
circulação, a marca já possuía 8% 
do market share do setor. Para este 
ano, as previsões continuam altas. 
segundo a empresa, nos últimos 

cinco anos o mercado de alimentos 
à base de soja cresceu 27% ao ano, em média; a 
meta da Yoki é crescer 30% acima destes índices 
e das expectativas do setor, chegando ao final de 
2009 com 12% de participação no segmento. Em 
2008, esse mercado movimentou cerca de R$ 550 
milhões. No entanto, a penetração do produto ainda 
é pequena nos lares brasileiros, apenas 26%.  A linha 
Mais Vita da Yoki possui dois grandes diferenciais. 
O primeiro está na elaboração do produto com 
a Tecnologia Direto do Grão, a TDG. Nesse 
processo, os produtos incorporam características 
únicas de sabor e propriedade nutricional. Graças 
à tecnologia, a Yoki pôde desenvolver produtos 
diferenciados, de alta qualidade, que se destacam 
principalmente pelo paladar e frescor próprios. 
O segundo diferencial da linha Mais Vita está no 
Pura soja, um produto inédito no País, elaborado 
com extrato de soja e água, o que lhe confere 
um sabor neutro. Não contém aromatizantes, 
espessantes nem conservantes, e não recebe 
nenhum tipo de açúcar em sua composição. Por 
isso, pode ser utilizado amplamente na culinária, 
em pratos salgados e doces, como no preparo 
de molho branco, vitaminas com 
frutas ou com café. O Mais Vita 
Pura soja é 100% de origem 
vegetal e entrou no mercado para 
ser um alimento complementar à 
alimentação. É mais uma opção de 
alimento saudável para quem preza 
a qualidade de vida.  Apresenta 
20% a mais de proteínas que a 
versão Original. Por ser natural, é 
importante que seja agitado antes 
do consumo ou do preparo de 
receitas. 

KOPENHAGEN TRANsFERE 
PRODUÇÃO PARA MINAs GERAIs 

O grupo CRM, dono da Chocolates Kopenhagen, comunicou o 
fechamento de sua fábrica em Barueri, na Grande são Paulo.  A empresa 
está transferindo a produção para Extrema, cidade mineira próxima à divisa 
com são Paulo. segundo a secretaria de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais, o investimento na nova unidade é de R$ 36 milhões.  A nova 
fábrica terá capacidade para produzir 3,6 mil toneladas de chocolates ao 
ano.  A produção começa no segundo semestre, quando a unidade antiga 
será totalmente desativada.  A Kopenhagen não possui outras fábricas. 
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VOGLER INAUGURA PLANTA DE 
MIsTURAs LÍQUIDAs

Comercializado pela Vogler na versão pó desde 2006, o formato gel do 
Z-Trim chega ao mercado com a proposta de minimizar o desperdício e a 
possibilidade de contaminação do produto no manejo.  Além disso, o gel é fiel às 
características da gordura, garantindo o mesmo desempenho e funcionalidade, 
mas com valor calórico muito inferior. O produto é extremamente resistente 
a temperaturas elevadas, congelamento e descongelamento, valores de pH 
extremos e condições de processo adversas. Por isso é mais versátil e de 
fácil implementação nos diversos processos da indústria.  Após identificar os 
benefícios que esse produto traria para o mercado e desenvolver a tecnologia 
para produzi-lo, a empresa de alimentos Vogler decidiu investir na planta de 
misturas líquidas. O espaço começou a funcionar em dezembro de 2008 
e conta com instalações de ponta e profissionais altamente treinados para 
garantir a qualidade desse novo produto, que integra a linha personalizada da 
empresa, ou seja, a divisão Vogler systems.  Atualmente, a Vogler possui uma 
moderna infra-estrutura de produção de Z-Trim Gel, disponibilizando para 
o mercado uma nova tecnologia de substituição de gordura. O produto tem 
diversas aplicações para a indústria alimentícia e pode ser adquirido pronto 
para aplicação e substituição na proporção 1:1 com a gordura. 

O Z-Trim é uma ferramenta eficiente para a substituição de gordura, o 
que proporciona à indústria de alimentos a oportunidade de fabricar produtos 
mais saudáveis com teores reduzidos de gorduras trans, saturada e totais, sem 
prejudicar as propriedades sensoriais e físicas do produto final. sua estrutura 
molecular, composta por 96% de fibras insolúveis, apresenta alta capacidade 
de retenção de água e, depois de hidratada, pode ser aplicada diretamente 
na substituição da gordura a partir de 50%, nas áreas de panificação, molhos, 
maioneses, biscoitos, cookies, entre outros. O gel 4% também apresenta boa 
dispersão e poder emulsificante, promove ótima aeração e aumento de 
volume, evitando a compactação da massa e uma textura final inadequada. Pode 
ser utilizado como eficiente espessante e estabilizante, aumentando ainda mais 
o leque de opções para aplicações. Como fibra dietética, aumenta o volume e 
a viscosidade do bolo alimentar no trato digestivo, prolongando a sensação de 
saciedade, garantindo o bom funcionamento do sistema digestório e retardando 
a absorção de nutrientes pela mucosa do intestino, convergindo para um 
equilíbrio adequado e índice glicêmico 
estável. Por fim, ainda é ecologicamente 
correto, pois é obtido a partir de uma fonte 
renovável por meio da incorporação de 
resíduos do processamento do milho. 

NORMAs IsO 
GANHAM  
NOVO FORMATO

Com a validação no país da norma IsO 
9001:2008, muitas empresas se perguntam: 
porque seguir as normas IsO? Para ter essa 
resposta é necessário entender no que 
consiste essa certificação e os benefícios 
que ela proporciona.  Ao contrário do que 
muitos pensam a IsO não é uma sigla, é o 
termo originado da palavra grega isos que 
significa igualdade e representa a Organização 
Internacional de Normalização, que surgiu 
depois da segunda Guerra e representa a 
maior rede não-governamental de normalização 
em âmbito global. O seu objetivo inicial, e que 
ainda está em vigência nos dias de hoje, era o 
de criar normas que se tornassem padrão para 
todos os países que possuem representantes 
na entidade. O Brasil está ligado a IsO desde 
a sua criação, em 1947, e é representado na 
entidade pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).  A família 9000 de normas 
procura assegurar qualidade para o cliente 
por meio da implementação nas organizações 
dos sistemas de Gestão da Qualidade que 
consiste no gerenciamento de todos os 
processos da organização. O modelo de gestão 
ainda apresenta requisitos para a direção da 
empresa e o desenvolvimento de mecanismos 
que assegurem que os resultados que serão 
obtidos pelos produtos ou serviços da empresa 
atendam as expectativas dos clientes. 

A nova edição da norma foi publicada pela 
IsO no dia 15 de novembro e foi determinado 
pelo IAF (International Accreditation Forum) que 
após um ano da publicação da norma IsO 
9001:2008 todos os certificados emitidos 
devem estar de acordo com a última versão e, 
que, depois de dois anos, nenhum certificado 
IsO 9001:2000 permanecerá válido. 
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MERCADO DE MAssAs 
ALIMENTÍCIAs EsTÁ OTIMIsTA 

O mercado de massas alimentícias segue otimista em 
2009.  Após faturar R$ 5 bilhões em 2008, um crescimento 
de cerca de 10% em relação ao resultado de 2007, segundo 
dados da Associação Brasileira das Indústrias de Massas 
Alimentícias (ABIMA), a produção e o consumo no mercado 
brasileiro se mantém estável, mesmo diante da instabilidade 
financeira global. O bom desempenho do mercado se deve 
às características nutricionais e comerciais do alimento, 
considerado nutritivo, saboroso, prático e acessível.  Além 
disso, o Brasil tem grande potencial para aumentar o 
consumo, uma vez que o alimento é aceito em 100% dos 
lares brasileiros. Diante do bom desempenho, a ABIMA 
busca em 2009 aumentar ainda mais o consumo per capita 
do alimento. O Brasil é o terceiro consumidor mundial de 
macarrão com 6,4 kg por hab./por ano, sendo a metade do 
consumo da Venezuela e com grande diferença do consumo 
dos italianos que lideram o ranking com 28 kg por habitante. 
O mercado de massas brasileiro é representado por três 
categorias.  As massas secas, do tipo espaguete, gravatinha e 
parafuso, representam 87% do consumo. O restante do setor 
é representado por 10% de massas instantâneas, do modelo, 
talharim, yakisoba ou cup noodles, e 3% de massas frescas, do 
tipo ravióli, capeletti ou tagliatelle. 

CARGILL CREsCE  
NO sETOR DE CARNEs 

Em terceiro lugar no ranking das empresas de aves e 
suínos no Brasil, a americana Cargill  está crescendo no setor 
de carnes. O abate semanal de aves está em 7,2 milhões de 
cabeças, 1 milhão de unidades a mais do que no início de 2008. 
Em suínos, o abate está estável em 29 mil animais por semana.  
Além disso, a Cargill, que entrou em carnes de aves e suínos 
no país em 2004, com a compra da seara - marca com a qual 
atua -, tem ganhado participação no mercado doméstico, 
principalmente em cortes de frango, e aumentou seu portfólio.  
A empresa planeja investir, entre este e o próximo ano, Us$ 
55 milhões na construção de uma nova fábrica de processados 
de frango, focada na exportação.  A Cargill fornece a partir do 
Brasil para supermercados (que colocam sua própria marca 
nos produtos) e para o foodservice no exterior.  A estimativa 
de receita da unidade de carnes da Cargill é de Us$ 1,6 bilhão 
este ano. Em reais, a previsão é alcançar um faturamento de 
R$ 3,7 bilhões este ano, quase 20% mais do que os R$ 3,1 
bilhões de 2008; na divisão brasileira da Cargill, as exportações 
respondem por 70% da receita total. 

A nova fábrica de processados de frango, cujo projeto 
já está pronto, ainda não tem local definido.  Além da nova 
planta, a Cargill prevê investir este ano Us$ 20 milhões em 
modernização das unidades e Us$ 25 milhões em projetos 
menores, como expansões ou novas linhas de produção. 

ANDORINHA É O AZEITE 
MAIs PREMIADO DOs 
ÚLTIMOs ANOs 

O azeite Andorinha recebeu, pelo segundo ano consecutivo, 
a medalha de ouro no concurso realizado pelo renomado 
International Institute for Quality Selections, o Monde Selection 2009.  
A marca é a única presente no Brasil a ganhar a condecoração. 
No Brasil, a marca foi agraciada pelo reconhecimento da 
Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, que elegeu o 
produto Andorinha como o segundo melhor custo benefício 
do país na avaliação da ProTeste. 

O Monde Selection é um concurso internacional de 
qualidade, onde a marca Andorinha se destacou por ter 
atendido com excelente resultado aos critérios de seleção, 
como sabor, cheiro e odor, aspectos que receberam nota 
máxima segundo a avaliação minuciosa de um júri profissional 
altamente qualificado, formado por profissionais reconhecidos 
em áreas como gastronomia, jornalismo gastronômico 
e culinária francesa.  Outros critérios foram levados em 
consideração, como embalagem, apresentação e instruções 
do rótulo. O outro prêmio foi a avaliação feita pela ProTeste 
com 21 rótulos de azeites extra virgens, embalados em 
vidro de 500 ml e que elegeu o azeite Andorinha como a 
segunda melhor marca em custo benefício do país.  A sovena, 
produtora portuguesa de azeites e azeitonas, é detentora da 
marca Andorinha.

sADIA INAUGURA  
PRIMEIRA FÁBRICA  
NO NORDEsTE 

A sadia inaugurou sua primeira 
unidade no Nordeste, localizada no 
município de Vitória de santo Antão, 
a 50 quilômetros de Recife.  A nova 
fábrica produzirá embutidos, como 
mortadela, apresuntado, salsicha, 
lingüiça cozida e lanche.  A capacidade 
de produção é de 147 mil toneladas/
ano, devendo gerar uma receita 
adicional à empresa da ordem de 

R$ 390 milhões por ano. O projeto prevê ainda um novo centro 
de distribuição de 16,5 mil m². O empreendimento de Vitória de 
santo Antão faz parte de um antigo projeto da sadia de instalar 
uma unidade fabril no Nordeste; estudos mostram que a região é 
onde o potencial de consumo mais cresce no país. No ano passado, 
a região teve um aumento de 25,4% em relação a 2007 e passou 
a região sul, ficando em segundo lugar no ranking do consumo 
nacional, atrás apenas do sudeste.  A nova fábrica conta com 
avançados processos tecnológicos relacionados à sustentabilidade, 
considerando a preservação do meio ambiente, das comunidades 
e de todas as partes interessadas que estão sob a área de influência 
do empreendimento. 
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BERTIN PLANEJA CREsCER 
NOs PRÓXIMOs CINCO ANOs

A Bertin, uma das maiores produtoras e exportadoras de 
carne bovina e produtos lácteos da América Latina, traça um plano 
ambicioso para os próximos cinco anos; quer mais que dobrar 
seu faturamento, que ficou, no ano passado, em R$ 7,5 bilhões. 
Para concretizar esse plano, a empresa pretende investir R$ 3,1 
bilhões no período. será o maior aporte de capital recebido pela 
empresa em 30 anos de atividade. Com capacidade instalada de 
abate de 14 mil bovinos por dia em 13 abatedouros e 13 unidades 
de processamento, o grupo já tem praticamente finalizadas obras 
de expansão que elevarão essa capacidade para 19 mil cabeças 
por dia até o final deste ano. De acordo com a empresa, o grupo 
opera hoje com cerca de 85% da capacidade instalada, ou seja, vem 
abatendo cerca de 12 mil cabeças por dia. 

UNIDADE DA YAKULT 
COMEMORA 10 ANOs

Uma das maiores empresas de Lorena, a Yakult, completou 
dez anos de instalação na cidade.  A fábrica de Lorena é 
uma das mais modernas no mundo, com 17 mil m² de área 
construída, em um total de 420 mil m². Um dos produtos 
mais vendidos pela empresa é o leite fermentado feito com 
lactobacilos vivos.  A fábrica de Lorena produz em média 
quase três milhões de frascos por dia. 

MAsTERsENsE AMPLIA  
sEU PORTFÓLIO 

A Mastersense está ampliando o seu portfólio de 
ingredientes substitutos de açúcar e agora conta com a 
sucralose Niutang para atender a crescente demanda da 
indústria de alimentos diet/light.  A sucralose é um edulcorante 
de alta intensidade feito do açúcar,  que adoça 600 vezes 
mais que a sacarose e não é metabolizado pelo organismo 
(não calórico). Outro diferencial é sua estabilidade em altas 
temperaturas e ampla faixa de pH.  A sucralose Niutang 
possui granulometria ideal para fabricação de adoçantes de 
mesa premium, pó para preparo de alimentos, panificação, 
bebidas, lácteos, sorvetes, entre outros.

Multinacional chinesa, há 40 anos no mercado, a Niutang 
é uma das maiores produtoras de edulcorantes de alta 
intensidade, reconhecida mundialmente, e fornecedora de 
renomadas empresas do mercado de alimentos e bebidas. 

Com esta iniciativa, a Mastersense oferece ao 
mercado brasileiro mais uma opção de qualidade para 
o desenvolvimento de 
produtos diet/light. 

BARRY CALLEBAUT FAZ 
PARCERIA COM BUNGE 

A suíça Barry Callebaut, fabricante de chocolate bruto, 
deve começar a produzir no Brasil até o fim do ano.  Além 
disso, firmou um contrato com a Bunge Alimentos para 
distribuição exclusiva de seus chocolates e coberturas para o 
segmento de foodservice brasileiro. segundo a Barry Callebaut, 
o volume comercializado no país deve mais que dobrar com a 
unidade fabril. No Brasil, a Barry Callebaut processa cacau em 
Ilhéus, na Bahia, onde produz manteiga, massa e pó da fruta, 
matéria-prima do chocolate.  A produção é comercializada 
para indústrias de chocolates no país e exportada para fábricas 
da empresa na América do Norte. Com base no contrato de 
distribuição com a Bunge, a empresa planeja a construção de 
uma fábrica de chocolate na região sudeste do Brasil.  A Barry 
Callebaut teve nos últimos seis meses fiscais alta de 23,2% em 
seu lucro líquido, que chegou a Us$ 125,5 milhões.  A empresa 
possui 40 unidades produtivas pelo mundo e vendeu no ano 
passado 611,9 mil toneladas de chocolate.  A fábrica brasileira 
ainda não tem cidade definida.  A capacidade de produção 
anual da planta será de 20.000 toneladas para chocolate 
líquido e moldado. Os produtos serão distribuídos pela 
Bunge que atende aproximadamente 25 mil pontos de venda 
diariamente.  A Bunge assume a distribuição da Barry a partir 
de 1º de julho.  As duas empresas também desenvolverão em 
conjunto uma linha de coberturas e chocolates para atender 
as necessidades específicas do mercado de foodservice e 
de padarias, que consome anualmente 60 mil toneladas de 
chocolate ao ano. 
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NOVA LINHA MELITTA 
REGIÕEs BRAsILEIRAs 

A Melitta lançou em todo o Estado de são 
Paulo a linha de cafés Regiões Brasileiras. Três 
produtos diferentes, produzidos cada um com 
os grãos das três mais nobres regiões cafeeiras 
do Brasil, Mogiana, sul de Minas e Cerrado.  As 
especificidades de relevo e clima de cada uma das 
regiões produtoras de café influenciam no produto 
final da lavoura – o grão.  A Melitta foi buscar uma 
seleção dos melhores grãos das principais regiões 
cafeeiras para compor sua linha “Regiões”: o sabor 
delicado e aromático dos grãos da região Mogiana, 
a bebida encorpada com aroma levemente frutado 
do sul de Minas e a acidez cítrica do café do 
Cerrado.  Além de propiciar aos consumidores 
novas descobertas, em sabores e aromas de café, a 
Melitta quer estimular a prática da sustentabilidade 
em um produto que está presente no dia a dia 
de mais de 93% dos lares brasileiros, apoiando 
e incentivando o programa Cafés sustentáveis 
da Associação Brasileira da Indústria do Café 
(ABIC). 

A Melitta é uma multinacional alemã que nasceu 
em 1908 e que há 40 anos está presente no Brasil. 
Em 2008, a subsidiária brasileira faturou R$ 598 
milhões, mantendo a posição do 2º maior mercado 
para o grupo Melitta em todo o mundo. 

CAMPARI COMPRA  
MARCA DA PERNOD -

A destilaria italiana Campari acertou a compra da marca de uísque 
Wild Turkey, da Pernod Ricard, por Us$ 575 milhões, com a qual vai 
ampliar suas operações nos Estados Unidos e na Austrália.  A Campari 
também adquiriu a marca de licor American Honey, juntamente com as 
destilarias e os estoques existentes no Estado americano do Kentucky. 
O uísque Wild Turkey é o bourbon premium mais vendido nos Estados 
Unidos, o maior mercado de bebidas alcoólicas do mundo e vai 
acrescentar cerca de € 100 milhões às vendas anuais da Campari. 

VILMA EXPANDE  
ATUAÇÃO NO MERCADO 

A Vilma Alimentos, fabricante de massas, misturas para bolos e produtos 
de limpeza, vai expandir sua atuação.  A empresa prepara a entrada nos 
mercado do Paraná, por meio de uma filial, e no Mato Grosso, com uma 
distribuidora exclusiva.  A meta é que esses dois mercados representem 7% 
da receita da empresa em um ano.  A Vilma espera fechar 2009 com alta de 
10% no faturamento, para R$ 456 milhões.  Atualmente, está presente em 
Minas Gerais, Espírito santo, Rio de Janeiro, Bahia e Goiás com vendas diretas, 
e no Rio Grande do sul, Tocantins,  Acre, Pará,  Amapá, Maranhão, Ceará e Rio 
Grande do Norte com atacado ou distribuidores exclusivos. No primeiro 
bimestre deste ano, a Vilma cresceu 9,7% em valor e 7,8% em volume, em 
comparação com os dois primeiros meses de 2008.  Além de aumentar a 
distribuição em dois Estados, a Vilma também está ampliando a produção de 
massas com a entrada em operação da máquina de fabricação de macarrão 
instantâneo da empresa, a primeira de Minas Gerais.  A Vilma, que já atuava no 
mercado de macarrão instantâneo com a produção terceirizada, agora terá 
capacidade de produção de 1,5 mil toneladas por mês.  A empresa também 
está dando os últimos ajustes na nova máquina de massas especiais, com 
capacidade de produção de 500 toneladas por mês. Esses aportes fazem 
parte de um plano de investimento de R$ 35 milhões e deve ser encerrado 
em 2010.  Além das máquinas de instantâneos e de especiais, duas outras 
máquinas de cortes secos serão instaladas.  A produção total de massas deve 
alcançar 10 mil toneladas por mês, ante as 6 mil toneladas anteriores ao 
plano de expansão.  Além de massas, a Vilma também comercializa mistura 
para bolos, sucos em pó e materiais de limpeza. 
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A Fuchs Gewürze do Brasil parabeniza

o Grupo Ajinomoto
pelos seus 100 anos de história.

Uma jornada de muito sucesso, que só tem
a se repetir nos próximos anos.

 A Diretoria
 Fuchs Gewürze do Brasil Ltda.

sADIA E PERDIGÃO JUNTAs
Brasil Foods (BRF) será a marca institucional da nova 

empresa que nasce da união entre sadia e Perdigão. A nova 
empresa nasce como a décima maior empresa de alimentos 
das Américas, segunda maior indústria alimentícia do Brasil 
(atrás apenas do frigorífico JBs Friboi), maior produtora 
e exportadora mundial de carnes processadas e terceira 
maior exportadora brasileira (atrás de Petrobras e da 
mineradora Vale). Com 119 mil funcionários, 42 fábricas e 
mais de R$ 10 bilhões em exportações por ano, a gigante 
surge com um faturamento anual líquido de R$ 22 bilhões. 
No mercado doméstico, as marcas sadia e Perdigão vão 
permanecer independentes, cada uma com a sua linha de 
produtos e farão parte do portfólio de marcas da BRF, 
que também terá Qualy, Miss Daisy, Rezende, Deline e 
Excelsior, pertencentes à sadia, e Batavo, Cotochés e Elegê, 
pertencentes à Perdigão.  A estratégia para as marcas no 
exterior ainda não foi definida e, segundo a empresa, por 
enquanto, continua igual.  A sadia opera no exterior com a 
própria marca, enquanto a Perdigão utiliza a marca Fazenda. 
Com a conclusão das negociações com a Perdigão, a sadia 
suspendeu a venda de sua fábrica na Rússia. O ativo havia 
sido colocado à venda no momento em que a empresa 
precisava fazer caixa para resolver o problema de sua dívida 
de curto prazo. Os planos da sadia de construção de uma 
fábrica no Oriente Médio, que haviam sido suspensos, serão 
reavaliados. 

sELMI ENTRA  
NO MERCADO  
DE BIsCOITOs 

O grupo selmi, uma das mais tradicionais indústrias 
de alimentos do Brasil, que produz há 120 anos massas 
alimentícias, apresenta a sua linha de biscoitos. Para 
ingressar no novo segmento, o grupo investiu R$ 7 milhões 
na construção de uma nova fábrica ao lado da unidade 
industrial de massas alimentícias em sumaré, sP. A planta 
está em atividade desde o começo do ano, produzindo 
biscoitos amanteigados Renata e as rosquinhas Galo 
show Liga da Justiça e biscoitos amanteigados descolados 
Renata, destinados ao público infantil.  Além dos biscoitos, 
o grupo selmi está investindo também no mercado de 
azeites, com o lançamento do Renata superiore azeite 
extra virgem. O produto promete aquecer o segmento 
com sua qualidade - é prensado a frio, feito com azeitonas 
selecionadas da região da Toscana, na Itália, e apresenta 
acidez máxima de 0,5%. Outro diferencial do azeite é o 
design de sua embalagem, nas versões vidro e alumínio, 
importadas da Itália.  A distribuição dos produtos será 
em âmbito nacional, com concentração nas regiões sul 
e sudeste, com destaque para o interior de são Paulo. 
Outro foco da selmi para os biscoitos são os mercados 
do Norte e do Nordeste. 
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CAFÉ DO CENTRO ENTRA NO 
MERCADO DE FOODsERVICE 

De olho na expansão do mercado de café gourmet, que se deve 
principalmente ao aumento de cafeterias premium e ao aumento do 
consumo da bebida fora de casa, o Café do Centro está focando sua atuação 
no foodservice, em Curitiba, PR.  Atuando no fornecimento de grãos para 
restaurantes, bistrôs, bares e cafeterias, a empresa pretende concentrar a 
atuação no segmento para expandir. O mercado de café gourmet representa 
hoje 5% do consumo nacional de grãos e cresce em média (índices nacionais) 
15% a 20% ao ano. Com a atuação no canal de foodservice em Curitiba, o Café 
do Centro projeta se tornar um dos principais fornecedores nesse mercado.

A decisão reflete os bons números que o setor tem apontado. segundo 
dados da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA), o canal 

de foodservice tem crescido mais que o varejo 
alimentício e no ano passado faturou R$ 58 bilhões, 
15% a mais que o período anterior.  Além disso, as 
previsões da ABIA para 2009 continuam positivas 
e a Associação estima que o faturamento do 
canal de foodservice deva chegar a R$64 bilhões 
em 2009. 

O Café do Centro é uma das principais 
torrefadoras de café gourmet e especial do 

Brasil, que começou os negócios em são 
Paulo em 1916. Em 1995, o grupo de 
agronegócios Branco Peres adquiriu a 
marca e iniciou o processo de expansão 
e gestão do negócio.  Além do café 
gourmet, a empresa disponibiliza todos 
os grãos de origem arábica, com blends 
diferenciados, de seis regiões diferentes 
do Brasil: Mogiana, Paraná, Bahia, Cerrado 
Mineiro, Espírito santo e sul de Minas. 

CAsTELO 
ALIMENTOs PREVÊ 
CREsCIMENTO  
EM 2009

A Castelo Alimentos, sediada em 
Jundiaí, sP, estima crescimento de 4% 
este ano, mesmo índice previsto para as 
exportações, realizadas para o Japão, Costa 
Rica, Angola, Moçambique, Gana, Catar, 
Paraguai, Uruguai e Bolívia.  A empresa, 
que é líder nacional na produção de 
vinagres para uso doméstico, reformulou 
sua linha de molhos para saladas. Este 
ano a empresa deve atingir a meta de 
produção de 61,8 milhões de litros de 
vinagre; no ano passado a produção foi de 
60 milhões de litros. Em 2008, a Castelo 
Alimentos teve um faturamento de R$ 
48 milhões e para este ano a estimativa é 
de R$ 50 milhões. Para se consolidar no 
mercado como a maior e mais moderna 
fábrica de vinagres da América Latina, a 
Castelo Alimentos vem realizando nos 
últimos anos um programa regular de 
investimentos em diversas áreas. somente 
no período de 2006 a 2008, a empresa 
investiu R$ 10,5 milhões, dirigidos à 
ampliação e modernização do seu parque 
fabril, ampliação do setor de expedição 
e lançamento das novas embalagens da 
linha de vinagres. 

CHEGA AO BRAsIL  
MARCA FRANCEsA DE GELÉIA 

Bonne Maman, a geléia líder absoluta do mercado na França, finalmente chega ao 
Brasil. Dona de 35% do market share em seu país de origem, líder de exportação e 
referência de qualidade, Bonne Maman tornou-se uma das mais conhecidas marcas 
francesas no mundo, sendo reconhecida entre as geléias por suas características 
superiores e sua tradição. O sucesso da marca tem como base a cuidadosa seleção 
de matérias-primas. seu maior diferencial é o uso exclusivo de frutas inteiras 
para seu preparo, sendo descartadas aquelas com imperfeições ou “machucados”. 
Esse cuidado garante sabores intensos e alta concentração de fruta (geléias com 
no mínimo 50% de polpa). Os produtos Bonne Maman ainda são livres 
de corantes, conservantes ou aromatizantes artificiais, e a embalagem 
permite aproveitamento do conteúdo até o final. A característica tampa 
que lembra uma toalha de mesa e o rótulo com aparência de escrito 
a mão, são característicos e reforçam o conceito de doce caseiro que 
acompanha a marca. Os sabores disponíveis no mercado brasileiro incluem 
morango, framboesa, frutas vermelhas, damasco, mirtilo, pêssego, amora, 
laranja e frutas silvestres. Bonne Maman é apresentada em potes de 370g 
com tampa vermelha. Os produtos são distribuídos com exclusividade pela 
Aurora fine brands.


