
8

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

Mercado,
Empresas&Cia.

SIENA ALIMENTOS COMEMORA 35 ANOS COM  
MÉDIA ANUAL DE 30% DE CRESCIMENTO

DUPONT NUTRIÇÃO & SAÚDE APRESENTA 
SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA DO TRIGO

A DuPont, por meio da divisão de Nutrição & Saúde, apre-
sentou uma completa linha de tecnologias para produtos panifi-
cados na feira do XXI Congresso Internacional do Trigo, um dos 
principais eventos desta indústria no país. O grande diferencial 
está no amplo portfólio de ingredientes, que melhoram a quali-
dade, textura e estabilidade dos produtos finais. Os destaques da 
DuPont Nutrição & Saúde incluíram o POWERBake®, enzimas e 
emulsificantes para aplicação em farinha, pães e produtos panifi-
cados, melhorando a performance da farinha e proporcionando 
maior tolerância às variações no processo, além de mais estabi-
lidade da massa e, consequentemente, pães com maior volume 
e melhor estrutura ao miolo; o GRINDSTED® BWA, aplicado 
em pré-misturas de pães e massas congeladas, tendo como base 
emulsificantes e hidrocolóides, oferecendo aumento da absorção  
de água e melhor rendimento, além de deixar o miolo mais 

macio, melhorar a tolerância da massa às variações da farinha 
e processo, e  melhorar a qualidade dos pães em volume, apa-
rência e crocância; e a GRINDAMYL® SUREBake, indicada para 
pães fermentados, que melhora o manuseio e processamento 
mecânico, reduz pegajosidade e melhora a estabilidade da massa, 
bem como reduz ou suplementa o uso de oxidantes químicos e 
proporciona melhor forma e aparência ao pão moldado. 

A paranaense Siena Alimentos, maior empresa de panetones do 
Sul do Brasil, comemora 35 anos em 2014 com investimentos de  
R$ 3 milhões na aquisição de equipamentos e lançamento de pro-
dutos. A empresa, que vem 
crescendo em média 30% 
ao ano,  iniciou sua trajetó-
ria em uma área de 400 m² 
e hoje dispõe de 15 mil m², 
sendo 10 mil m² de área 
construída. O processo 
de produção, que no início 
era quase 100% artesanal, 
hoje conta com um parque 

fabril moderno e automatizado, responsável pela confecção de oito 
milhões de panetones por ano. Durante estes 35 anos, a Siena realizou  
investimentos em suas instalações e na aquisição de tecnologias, 

além de buscar o melhor 
padrão de qualidade de 
seus produtos. Apesar da 
modernização, a empresa 
se manteve fiel à recei-
ta tradicional italiana e 
continua produzindo os 
seus panetones Roma e 
Festtone com o processo 
de fermentação natural. 
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PSG Auxerre
ZI la Plaine de Isles, 2 rue des Caillottes

F-89000 Auxerre, France
Tel: +33 (0) 3 86 49 86 30

contact@mouvex.com
www.mouvex.com

PSG Euro-Center™ 
22069 Van Buren Street 

Grand Terrace, CA 92313 USA 
Tel: +1 (909) 512-1224 

miguel.blanca@psgdover.com

¿Você sabia?
¡Os fabricantes podem poupar dinheiro reduzindo os custos  
de energia, mas a economia de recuperação de produtos  
pode ser 110 vezes maior!

Fabricantes de Alimentos e Bebidas deixam ingredientes caros
(e milhares de dólares) em sua tubulação a cada dia.

Elimine essas perdas de lucros e recupere até 80% dos seus 
ingredientes com as bombas Mouvex SLS Series Eccentric
Disc Pumps.

• Efeito de compressão 
 limpa as linhas

• Manuseio suave,
 � uxo consistente

• Projeto sem vedação,
 sem vazamento

•  Escorvamento a seco e 
forte sucção negativa

CONTATO NO BRASIL: 
TETRALON 
Fone: (11) 4081 7000
www.tetralon.com.br

Digitalize isso para aprender
mais sobre os benefícios de
Recuperação do Produto das
bombas Mouvex, ou acesse:
www.youtube.com/MouvexGlobal.

Não deixe

na
lucros

Tubulação
OS
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UNIVAR AMPLIA 
PORTFOLIO DE PRODUTOS 

PARA O MERCADO DE 
ALIMENTOS

A Univar ampliou seu portfólio de produtos Dow, oferecendo mais 
qualidade e desempenho para a formulação dos mais variados produtos. 
A novidade é o propilenoglicol USP/EP, que pode ser aplicado como 
solvente e carrier em várias formulações de materiais aromatizantes para 
a indústria de bebidas e alimentos processos. O aditivo também pode 
ser utilizado como solvente na extração de aromas/sabores e auxiliar 
no processo de isolamento de materiais como aroma/sabor natural, 
como o de fava de baunilha. Além disso, pode ser aplicado umectante e 
estabilizador em frutas e ve-
getais processados e em pro-
dutos de panificação, ou ainda,  
como agente plastificante e 
amolecedor para itens em 
contato com alimentos, como 
selos de cortiça.

SAZÓN® LANÇA 
APLICATIVO QUE AJUDA 
A VARIAR O CARDÁPIO 

Sazón® lança o aplicativo de receitas “Prato do Dia”, que 
promete ser um grande aliado das consumidoras. Gratuito 
e disponível para Android e IOS, o aplicativo “Prato do Dia” 
possibilita que o usuário escolha de dois a cinco ingredientes 
que tem em casa e qual o tipo de comida que deseja fazer. A 
partir daí, o aplicativo sugere todas as receitas possíveis com 
o tempero Sazón® e os ingredientes selecionados. Os mesmos 
itens podem gerar receitas diferentes, já que o serviço conta 
com um banco de dados com mais de 550 receitas, oferecen-
do inúmeras combinações e possibilidades. A iniciativa está  
alinhada ao conceito “Pode variar, Pode repetir”, divulgado 
pela marca no início deste ano, que estimula as consumidoras 
a diversificarem a culinária trivial de um jeito simples e muito 
saboroso. Fabricado pela Ajinomoto do Brasil, o tempero 
Sazón®, com 26 anos de mercado, oferece 11 versões que 
tornam o dia a dia de seus consumidores mais prático e sa-
boroso. Extremamente versátil, a marca possui versões ideais 
para cada tipo de prato, permitindo que o consumidor inove 
e adicione seu toque pessoal às preparações.
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Soluções para o 
mercado de bebidas

• Corbion Purac Argentina | T: +54 11 4521 4188 | laura.artusi@corbion.com  •  Corbion Purac Brasil | T: +55 11 5509 3099 

| jovair.zangrossi@corbion.com  •  Corbion Purac Mexico | T: +52 55 9000 5713 | p.mexico@corbion.com

    Otimização de sabor

    Fortificação mineral

    Redução do residual de edulcorantes

Purac FIT Plus é um ácido láctico único e natural,  
otimizado para aplicações sensíveis ao sabor, tais 
como bebidas. Purac FIT Plus é certamente um 
acidulante multi-uso para bebidas.

Para mais informações, por favor visite nosso site: www.corbion.com/beverages
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VILMA ALIMENTOS INAUGURA CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO EM JUIZ DE FORA 

VIGOR É DESTAQUE EM PRÊMIO  
DE EMBALAGEM 

CONSUMO GLOBAL DE LÁCTEOS DEVE  
CRESCER 36% ATÉ 2024

A embalagem do Vigor Actilife - Tetra Top® 100 com abertura Lokka, produzida pela Tetra Pak®, 
recebeu o troféu Prata do Prêmio ABRE 2014, na categoria “Embalagem - bebidas não alcoólicas”.  
A embalagem cartonada do leite fermentado oferece uma porção ideal para o consumo 
em movimento e imediato. Além disso, a abertura diferenciada é fácil de puxar e o gargalo 
elevado proporciona uma experiência agradável para beber de uma só vez. Durante a 
premiação, a Vigor ainda recebeu o troféu de “Empresa do ano”, além de outra prata na 
categoria de “Embalagem de Alimentos Salgados” e dois bronze para “Design Gráfico de 
Bebidas Não Alcoólicas” e “Tecnologia em Embalagens de Alimentos”. 

A cidade Juiz de Fora passou a contar com um centro de dis-
tribuição (CD) da Vilma Alimentos, localizado na BR-040, km 783, 
na altura do Bairro São Pedro. Com capacidade de expedição de 
2.500 toneladas de produtos por mês e estrutura para atender três 
mil clientes na Zona da Mata, o núcleo foi oficialmente inaugurado 
recentemente. O CD possui 1.629 metros quadrados de armazém 
e mantém cerca de 18 veículos de distribuição urbana e mais duas 
carretas dedicadas ao circuito Contagem, Juiz de Fora. O investimen-

to em logística é uma preocupação da empresa, considerada uma 
das maiores indústrias alimentícias do país. Com filiais no Espírito 
Santo e no Rio de Janeiro, a Vilma Alimentos mantém sua matriz em 
Contagem. A empresa trabalha com variado mix de produtos. Além 
da conhecida fabricação de massas, oferece ao mercado refresco 
em pó e misturas de fácil preparo para sobremesas, salgados, pizzas 
e congelados. Desde 2001, novas marcas foram inseridas ao Grupo, 
como Yara, Alvorada e Óregon.

O relatório Tetra Pak Dairy Index, publicado recentemente 
pela Tetra Pack®, destaca as oportunidades e desafios impostos pela 
crescente demanda global por lácteos, especialmente na próxima 
década, quando o consumo deve ultrapassar a oferta disponível, 
pela primeira vez na história. O estudo revela que a expectativa é 
de que a demanda global por leite cresça 36% na próxima década, 
principalmente em razão do aumento da população, do maior poder 
aquisitivo e da urbanização na África, na Ásia e na América Latina. 
No entanto, a oferta e a demanda de leite estão desequilibradas 
em todo o mundo. A crescente demanda por lácteos em mercados 
emergentes dificilmente será suprida pelo leite cru produzido local-
mente, enquanto nos mercados desenvolvidos o excedente de leite 
produzido enfrenta os desafios de competir no mercado externo, 
além da queda no consumo interno. A expectativa é de que a de-
manda global ofereça uma grande oportunidade para as empresas de 
lácteos em mercados desenvolvidos, para exportação de produtos 
lácteos longa vida e em pó para economias em crescimento. Por 
outro lado, as indústrias dos mercados importadores precisam 
superar os desafios para garantir uma oferta sustentável de leite de 
alta qualidade, enquanto atendem à demanda crescente. Os dados 
presentes no relatório são coletados a partir de várias fontes dentro 
da Tetra Pak® e também externamente. Depois, essas informações 
são analisadas pelos especialistas em mercado lácteo da empresa. O 

relatório Tetra Pak Dairy Index também inclui a análise feita sobre a 
indústria, com base em seu trabalho diário com os clientes, governos, 
organizações não governamentais e comunidades locais ao redor 
de todo o mundo, a fim de dar apoio a cada aspecto da cadeia de 
valor dos produtos lácteos. 
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CONSUMO DE IOGURTES QUADRUPLICOU NO PAÍS 
NA ÚLTIMA DÉCADA 

Na última década, o brasileiro, principalmente a classe C, passou a 
incrementar os itens da alimentação, e no topo da lista estão os pro-
dutos lácteos. A demanda em alta abriu espaço para o lançamento de 
novos produtos e crescimento da concorrência. Com projeção para 
fechar 2014 com alta de 14% no faturamento, a mineira Trevo Alimentos 
acompanha o bom momento do mercado consumidor e está na con-
tramão da crise. A indústria se prepara para investir R$ 8 milhões na 
ampliação de seu parque fabril, com a estratégia de atender a demanda 
própria e também o crescimento de grandes fabricantes, a partir da 
terceirização da produção. No último ano, o consumo continuou firme 
em seis quilos de iogurte/ano por brasileiro. Localizada em Sete Lagoas, 
na Região Central do Estado, a Trevo Alimentos fabrica iogurtes, petit 
suisse, bebidas lácteas e produtos como manteigas e requeijão. Inaugu-
rada em 2002, a empresa está entre os maiores produtores do Estado, 
que conta com mais de 20 indústrias no setor de lácteos. A partir do 
segundo trimestre do ano que vem, a Trevo Alimentos lança no merca-
do linhas de sobremesas e também um café com leite que será vendido 
em embalagem UHT, assim como ocorre com os achoco latados e 
bebidas com adição de frutas. O potencial do mercado de lácteos é 
animador para a indústria. Se observada a demanda de países vizinhos, 
como a Argentina, onde cada habitante consome em média 13 quilos 
de iogurte por ano, o Brasil tem espaço para ampliar sua pro dução, 

o que anima os grandes 
operadores mundiais. Em 
mercados europeus, como 
França e Holanda, o consumo 
de iogurtes ultrapassa os 30 
quilos/ano por habitante. Nos 
próximos anos, devem ser lança-
dos no mercado nacional produtos 
que mostram bons resultados na 
Europa e Estados Unidos, como os nutracêuticos, que oferecem 
benefícios à saúde, como a redução de colesterol e pressão arterial. 
Além de se beneficiar com o crescimento da classe C, seu principal 
público consumidor, a Trevo Alimentos também está lucrando com 
o crescimento dos fabricantes voltados para as classes A e B. Para 
evitar a ociosidade das máquinas, o laticínio terceiriza seu parque. Este 
ano, a projeção de crescimento da empresa é de 14%, sendo que 9% 
desse percentual vem da terceirização. Fabricando por dia cerca de 
120 mil quilos de iogurte, além de 50 mil quilos/dia no processo de 
terceirização, a empresa projeta para 2014 faturamento na ordem de 
R$ 96 milhões. De olho nos novos produtos, a indústria mineira foi 
a primeira a lançar no mercado o famoso iogurte grego, espécie de 
febre nos grandes supermercados e no pequeno varejo. 
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ITAL INICIA NOVO ESTUDO DA SÉRIE TRENDS 2020 
No dia Mundial da Alimentação, data comemorada em 16 

de outubro em mais de 150 países, o Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (ITAL/APTA), da Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo, anunciou o início da elaboração da 
mais recente publicação da Série Trends 2020: “Brasil Processed 
Food 2020 - A Importância dos Alimentos Processados para a 
Sociedade Brasileira”. O estudo tem como objetivos defender 
propostas de apoio e suporte à inovação no setor de alimentos 
processados e demonstrar para a sociedade brasileira a real 
face dessa indústria, por meio de dados técnicos e científicos 
em contraposição aos mitos, preconceitos e acusações arbitrá-
rias que transitam livremente, na atualidade. Segundo o ITAL, 
tendo em vista a polêmica em torno do consumo de alimentos 
processados no Brasil e no mundo, o ITAL acredita que existe 
a necessidade de oferecer à sociedade, setor privado e público 
um documento que esclareça a importância dos alimentos pro-
cessados na alimentação da população. O “Brasil Processed Food 
2020” irá disponibilizar informações técnicas e científicas que 
demonstrem a importância, saudabilidade, qualidade, segurança 
e sustentabilidade dos alimentos processados, em contraposição 
aos argumentos que têm classificado os “alimentos industria-
lizados” como nocivos para a saúde. Assim como as demais 
publicações da Série Trends 2020, o estudo tem como objetivo 
estimular as pesquisas no ITAL, no setor privado e em outras 

instituições, além de servir como instrumento para a inclusão 
tecnológica das micro e pequenas empresas, nas quais o acesso a 
informações sobre tendências e oportunidades de mercado ainda 
não é tão facilitado. A Série Trends 2020 retrata o dinamismo, 
crescimento e inovação da indústria de alimentos e bebidas no 
país. Já foram publicados três documentos abordando diversos 
temas relevantes para estes setores.  Em sua mais recente publi-
cação, “Brasil Processed Food 2020”, a importância da indústria 
na sustentação e sustentabilidade da produção de alimentos até 
2020 será abordada. O tema foi destacado nos estudos elabora-
dos para o projeto Alimentos, promovido pelo Centro de Gestão 
e Estudos Estratégicos (CGEE/MCTI) e Embrapa e definido 
como prioridade no programa Future Food 2050 do Institute 
of Food Technologists (IFT). O lançamento da versão impressa do 
documento “Brasil Processed Food 2020 - A Importância dos 
Alimentos Processados para a Sociedade Brasileira” está previsto 
para ocorrer no Dia Mundial da Alimentação de 2015.

INDÚSTRIA NACIONAL DE SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES PROJETA CRESCIMENTO DE 10%

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos Nu-
tricionais e Alimentos para Fins Especiais (BRASNUTRI), mantém a 
expectativa de crescimento do setor de suplementos alimentares, 
que a cada ano investe na capacidade produtiva, pesquisa e ino-
vação. Com um crescimento acelerado nos últimos quatro anos, 
a indústria nacional alcançou um faturamento de 1 bilhão de reais 
no ano passado, com um aumento em torno de 21% nas vendas, 
em relação ao período anterior.

O setor registra um crescimento de 7% no primeiro semestre 
do ano e espera manter o ritmo de expansão com um crescimento 
em torno de 10% para 2014. De acordo com a entidade, vários 
fatores impulsionam o crescimento da categoria, como o investi-
mento das empresas na criação de produtos com características 
inovadoras e alta tecnologia, os profissionais especializados que 

atuam no setor, e também a mudança de hábito do consumidor, 
que hoje se preocupa mais com a sua saúde e bem-estar, fato este 
que se deve provavelmente ao aumento da expectativa de vida dos 
brasileiros, as pessoas quererem viver mais, porém com qualidade. 
Para atrair os consumidores, as indústrias nacionais apostam na 
aceitação e nos diversos benefícios que o uso da suplementação 
proporciona para a longevidade, com o lançamento de produtos 
exclusivos para homens e mulheres de itens que atendem as ne-
cessidades específicas de cuidados com a saúde e no auxílio de 
melhores resultados e performance de sua prática esportiva. A 
regulamentação dos produtos no país também abriu espaço para 
maior produção e comercialização dos suplementos nutricionais, 
que hoje são distribuídos por meio de lojas especializadas, farmácias 
e drogarias, e lojas de produtos naturais. 
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gorduras	e	guar

A	linha	de	hidrocolóides	de	origem	natural	 
CP	Kelco	oferece	uma	ampla	variedade	de	soluções	
em	reologia	que	conferem	superior	suspensão,	
estabilização,	formação	de	filme	e	atributos	sensoriais	
diferenciados	a	inúmeros	produtos	alimentícios	e	
bebidas.		Venha	conhecer	nossas	novidades.

www.cpkelco.com

CP Kelco Brasil  |  Rua Teixeira Marques, 845 Caixa Postal 21
Chácara São José, Limeira  |  São Paulo, Brasil  |  CEP: 13485-135
Tel: +55 19 3404 4600  |  Fax: +55 19 3451 1948

KELCOGEL®  |  GENU®  |  GENULACTA®

KELTROL®  |  CEKOL®  |  SIMPLESSE®  |  SLENDID®

PURATOS CONSTRÓI FÁBRICA DE  
CHOCOLATE EM GUARULHOS 

O Grupo internacional Puratos, de origem belga, que fabrica 
produtos destinados à panificação, confeitaria e chocolateria, 
dá o start up de uma nova unidade industrial, em Guarulhos, 
SP, próxima de sua sede, destinada exclusivamente à produção 
de Chocolate. Com investimentos da ordem de R$ 60 milhões, 
grande parte dos recursos se destina à aquisição de maquinário 
de ponta para traduzir a herança e o domínio belga no pro-
cesso de fabricação do chocolate. A nova unidade é o maior 
investimento do Grupo atualmente no mundo e vai produzir as 
marcas internacionais Chocolanté e Carat e, também, as marcas 
nacionais Vito e Norcau. O volume de produção da nova unidade 
industrial é de cerca de 15 mil toneladas/ano, e o planejamento 
já contempla ampliação fabril a partir de 2018. A Puratos atende 
o mercado profissional - padarias, supermercados, pequenos 
produtores artesanais e indústrias de alimentos - sempre tendo 
como diferencial o sabor. E o Chocolate segue a mesma trilha. A 
Puratos desenvolve seus produtos com grande foco no consu-
midor; realiza testes e experimentações frequentes com todos 
os tipos de produto, para entender o perfil de sabor preferido 
por seu consumidor. Na Europa, 
o consumidor é mais maduro, 
tem um paladar menos propenso 
a produtos doces, enquanto no 
Brasil a preferência é por mais 
açúcar nos alimentos, por isso a 
importância de traduzir o know 
how do Grupo à realidade local. 
A Puratos é referência no mer-
cado de panificação e confeitaria 

no Brasil, com a produção dos principais melhoradores e misturas 
de panificação e panetones, além de ter presença expressiva na 
produção e comercialização do segmento de cremes vegetais, 
coberturas, recheios e misturas para bolos e tortas. O foco em 
chocolate começou a ganhar força no Brasil a partir de 2009, 
quando a empresa fechou uma parceria com uma indústria 
local, no Estado do Espírito Santo. Desde então, o negócio tem 
apresentado um bom ritmo de crescimento, o que motivou a 
empresa a investir novamente no mercado brasileiro de chocola-
tes. Segundo a empresa, a Puratos decidiu integrar as operações 
de panificação, confeitaria e chocolate a fim de ganhar sinergia e 
de ter maior controle sobre o processo produtivo, por isso está 
construindo uma fábrica a cerca de 10 km de sua sede. A Pura-
tos Brasil é uma das subsidiárias do Grupo Puratos, que possui 
um Centro de Pesquisa & Desenvolvimento, além de uma área 
técnica com cerca de 20 demonstradores, aptos a trabalhar com 
o chocolate e com suas derivações. O investimento em pesqui-
sa e desenvolvimento de produtos chega próximo aos 3% da 
receita da empresa, o que é muito expressivo dentro do setor. As 

equipes passam por treinamento 
e reciclagem constante e a Pura-
tos ainda conta com ferramentas 
internas para avaliação de perfil 
de sabor, textura e qualidade de 
seus produtos. O Grupo Puratos, 
fundado na Bélgica em 1919, tem 
um objetivo audacioso no longo 
prazo. A ideia é sair dos atuais 
€1,4bi para €2,0 bilhões até 2018. 
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A Capuani está no mercado há mais de 80 anos, buscando sempre inovar.
Somos fabricantes de Fragrâncias, Tensoativos e Ésteres Químicos que são 
componentes básicos para formulação de aromas e fragrâncias.

Prezamos por qualidade, tecnologia e agilidade

Telefone para contato: (015) 3285-8000  E-mail: dejair.soria@capuani.com.br
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FARINHA DE TRIGO PRIMOR CHEGA AOS MERCADOS 
DO CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL 

Há 50 anos no mercado, a marca Primor, 
da Bunge Brasil, está lançando a farinha de 
trigo Primor nas regiões Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul. A novidade chega aos pontos 
de venda em embalagens de papel de um e 
cinco quilos para a farinha tradicional e em 
embalagens plásticas de um quilo, nas ver-
sões tradicional e com fermento. A farinha 
de trigo Primor foi lançada no último mês de 
agosto na região Nordeste com o objetivo 
de ampliar a linha de produtos Primor em mercados onde a marca é 
Top of Mind 2013. Segundo pesquisas com consumidoras, o produto 
atende à demanda por uma farinha mais branca, fina e solta, que ajuda a 
preparar bolos, pães, biscoitos e tortas com massas mais claras e leves. 

Presente no Brasil desde 1905, a Bunge é uma das principais 
empresas de agronegócio e alimentos do Brasil e uma das maiores 

exportadoras. Atua de forma integrada, do 
campo à mesa do consumidor. Desde a 
compra e processamento de grãos (soja, 
trigo e milho), produção de alimentos 
(óleos, margarinas, maioneses, azeite, arroz, 
farinhas de trigo, molhos e atomatados), 
serviços portuários, até a produção de 
açúcar e bioenergia. Eleita empresa mais 
sustentável do agronegócio pelo Guia 
Exame de Sustentabilidade, a Bunge atua 

em mais de 100 instalações, entre fábricas, usinas, moinhos, portos, 
centros de distribuição e silos, em 17 Estados e no Distrito Federal. 
Marcas como Delícia, Salada, Soya, Salsaretti, Primor, Cardeal, All Day 
e Bunge Pro estão profundamente ligadas não apenas à história eco-
nômica brasileira, mas também aos costumes, à pesquisa científica, ao 
pioneirismo tecnológico e à formação de gerações de profissionais.

NESTLÉ CRIA DIVISÃO DE EXCELÊNCIA 
E REORGANIZA UNIDADES

A Nestlé anunciou a criação de uma divisão de excelência de negó-
cios e a ampliação de sua zona europeia de operações, em uma tentativa 
de acelerar o crescimento da empresa nesta região e nas Américas. 
Segundo a Nestlé, a região europeia de negócios passará a incluir as 
operações do Norte da África, do Oriente Médio, da Turquia e de Israel. 
Antes da reorganização, esses negócios faziam parte da unidade que 
abrange Ásia, Oceania e África. Com as mudanças, a Nestlé pretende 

aproveitar melhor a escala da empresa para aumentar sua eficiência. 
No primeiro semestre de 2014, as vendas da empresa aumentaram 
apenas 4,7%, menos que a meta de longo prazo, de 5% a 6%. A Europa 
respondeu por um quinto da receita de US$ 96,9 bilhões da Nestlé no 
ano passado, mas vem apresentando o pior desempenho entre as regiões 
da empresa neste ano. As vendas orgânicas, que excluem efeitos cambiais 
e aquisições, quase não cresceram nos primeiros seis meses do ano.

SADIA E QUALY CONQUISTAM PRÊMIO TOP OF MIND 2014
Sadia e Qualy estão novamente entre as marcas mais 

lembradas pelo brasileiro, segundo pesquisa divulgada 
pelo Instituto Datafolha. Pela segunda vez consecutiva, 
a Sadia é a marca preferida na categoria “pratos con-
gelados”. Qualy lidera no segmento “margarinas” há 
nove anos seguidos. Ambas pertencem à BRF, 7ª maior 
indústria de alimentos do mundo em valor de mercado. 
A Sadia também é vencedora em uma das categorias mais 
disputadas do prêmio, "Alimentação", da qual é líder isolada. Desde que 
foi lançada, Qualy rompeu barreiras no mercado brasileiro. O formato 
retangular de sua embalagem quebrou o paradigma da margarina 

redonda, estabelecendo uma nova tendência na categoria. 
Já as campanhas da marca sempre mostraram famílias de 
verdade, com todo o charme e imperfeição da vida real. 

A BRF, detentora das marcas Sadia, Perdigão e 
Qualy, é uma das maiores exportadoras mundiais de 
aves e suínos e a sétima maior empresa de alimentos 

do mundo em valor de mercado. A empresa possui cerca 
de 100 mil funcionários, 47 unidades industriais no Brasil, 

11 fábricas no exterior (nove na Argentina, uma no Reino Unido e 
uma na Holanda) e 28 centros de distribuição. Atualmente, a empresa 
exporta para mais de 110 países.  
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CAFÉ DO CENTRO RECEBE CERTIFICAÇÕES ISO
O Café do Centro, empresa especializada em cafés gourmet, 

reconhecida pela excelência na qualidade dos seus grãos e pelo 
incentivo ao consumo de um café de excelente qualidade, acaba de 
conquistar duas importantes certificações: ISO 9001:2008 e ISO 
22000: 2006. A conquista é a consolidação de um padrão de qualida-
de alcançado com a implementação do Sistema de Gestão Integrado 
e, ao mesmo tempo, significa a continuidade 
do desafio presente no dia a dia da empresa: 
o de superar expectativas e exceder sempre 
o seu alto padrão, buscando a melhoria 
contínua, já que estas normas estabelecem 
requisitos que auxiliam nos processos in-
ternos, além de garantir maior capacitação 
dos colaboradores, monitoramento do am-
biente de trabalho, verificação da satisfação 
dos clientes, colaboradores e fornecedores, 
num processo contínuo de melhoria do 
sistema de gestão da qualidade e segurança 
alimentar. Com as certificações, o Café do 
Centro passa a ter ainda mais participação 
no mercado; alavanca a satisfação dos clien-
tes, que passam a ser ainda mais confiantes 
em relação à marca; reduz custos; melhora a 

produção; ganha em competitividade e lucratividade. A Certificação  
ISO 9001:2008 garante que a empresa estabeleceu uma abordagem 
sistêmica para a gestão da qualidade e que está gerenciando seu 
negócio de tal forma que assegura a manutenção das caracterís-
ticas de seus produtos, ganhando visibilidade frente ao mercado. 
A certificação ISO 22000:2006 garante a aplicação de requisitos 

de “Sistema de Gestão da Segurança de 
Alimentos”, no qual a organização controla 
os perigos com o intuito de evitar qualquer 
tipo de contaminação do produto e garan-
tir que ele esteja seguro no momento do 
consumo. Um café absolutamente perfeito; 
da fazenda à xícara. Grãos selecionados, 
processos de seleção rigorosos, sustentá-
veis e uma bebida diferenciada, única, que 
expressa a história da marca em cada grão. 
Esta é a definição para o Café do Centro, 
que nasceu em 1916, no centro nobre da 
cidade de São Paulo, e hoje é referência no 
Brasil quando o assunto é café gourmet. 
Nestes anos de existência, a empresa foi 
protagonista de um mercado que pratica-
mente ajudou a criar. 
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BERACA É CONVIDADA PARA PARTICIPAR DE 
EVENTOS INTERNACIONAIS DE SUSTENTABILIDADE

Especializada no desenvolvimento de tecnologias e soluções 
inovadoras e sustentáveis para os setores de beleza, nutrição e 
saúde, a Beraca assume mais uma vez o seu compromisso com 
o meio ambiente e confirma participação como palestrante em 
dois grandes eventos internacionais para debater a sustentabi-
lidade, um deles na Coreia do Sul e outro na França. No último 
dia 13, a empresa participou da 12ª Conferência das Partes da 
Convenção da Diversidade Biológica (COP12), em Pyeongchang, 
na Coreia do Sul. Em um dos painéis de discussão, foi debatido a 
repartição de benefícios e a valorização das cadeias produtivas, 
com foco no modelo brasileiro e no case de sucesso da empre-
sa. Já nos dias 21 e 23, a Beraca esteve no World Forum Lille, 
considerado o principal evento de sustentabilidade da França. 
Na ocasião, foram discutidos os seguintes temas: “A gestão 
sustentável dos recursos florestais” e “Utilizando relatórios de 
Responsabilidade Social Corporativa como uma ferramenta de 
supervisão”. Segundo a empresa, a participação da Beraca em 
eventos internacionais é um reconhecimento pelo trabalho já 
realizado em prol das comunidades locais e do meio ambiente 
em busca de modelos de negócios mais justos. Além de destacar 
o seu trabalho, a empresa também acompanhou as discussões, 

estreitou relacionamentos, consolidou parcerias e entendeu quais 
serão as mudanças necessárias para garantir a preservação da 
biodiversidade e gestão da sustentabilidade.

A Beraca é uma empresa com 57 anos de atuação em dife-
rentes segmentos, cujos produtos e tecnologias permeiam por 
mais de 40 mercados. Oferece ingredientes e serviços inovadores 
e sustentáveis a diversos setores, atuando em quatro divisões: 
Animal Nutrition & Health, Food Ingredients, Health & Personal 
Care e Water Technologies. 

No último ano, a empresa foi reconhecida por suas ações 
de sustentabilidade no Prêmio FINEP, Prêmio ECO-AMCHAM, 
III Prêmio Fecomércio de Sustentabilidade e XII Prêmio LIF de 
Sustentabilidade. Já em 2014, foi reconhecida pelo Fórum Eco-
nômico Mundial para a América Latina como “Empresa Destaque 
de Crescimento Global”, devido ao seu comprometimento com 
a inovação e o desenvolvimento sustentável, econômico e social.

BRF QUER DISSOCIAR MARCAS SADIA E PERDIGÃO 
A BRF pretende aumentar suas receitas com produtos proces-

sados através da dissociação das marcas Sadia e Perdigão. Segundo 
a BRF, as marcas, que são os dois principais nomes no segmento de 
alimentos industrializados, ainda possuem a mesma percepção diante 
do mercado consumidor. Os alimentos processados representam 
cerca de 50% das vendas da BRF. Dentro dessa estratégia, a marca 
Sadia deve passar a seguir tendências globais de consumo, com um 
foco muito grande em praticidade. Segundo a BRF, o desenvolvimento 
dos produtos deve seguir a linha de porções menores e prontas para 
o consumo. A BRF elegeu a Sadia como a marca para sua estratégia 
de expansão em mercados internacionais e quer ampliar a marca 

principalmente em mercados do Oriente Médio e de outros países 
da América do Sul. Já a Perdigão deve buscar uma proximidade 
maior com o mercado consumidor brasileiro. O foco da marca é 
mais na alimentação familiar, com porções maiores e embalagens 
econômicas, por exemplo. Para a BRF, a estratégia vai possibilitar o 
crescimento da marca mesmo diante de uma desaceleração do con-
sumo interno. A estratégia pode ser observada já neste ano, através 
dos produtos lançados e da comunicação adotada para cada marca. 
O foco nas duas principais marcas já possibilitou um crescimento 
de 107% no faturamento, enquanto o número de projetos registrou 
uma redução de 63%. 

RECEITA DA LACTALIS DEVE SOMAR R$ 3,5 BI NO PAÍS 
A operação que surge da união entre os negócios da LBR - Lácteos  

Brasil e da divisão de lácteos da BRF, ambos recém adquiridos pela fran-
cesa Lactalis, deve gerar um faturamento bruto anual de R$ 3,5 bilhões.  
O número também inclui os negócios da Balkis, comprada pela em-
presa francesa em agosto do ano passado. Todas as aquisições foram 
realizadas por meio da italiana Parmalat S.pA, que tem capital aberto 
na bolsa de Milão, e é controlada pela Lactalis desde julho de 2011. 
Com as duas recentes aquisições, que precisam ser aprovadas pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Lactalis 
chegará a 17 unidades de lácteos no Brasil - já tem duas por conta da 
compra da Balkis. A empresa, dona da tradicional manteiga Président, 

também terá no seu portfólio marcas como Parmalat, Boa Nata e 
DaMatta, Poços de Caldas, Batavo e Elegê. A expectativa é de que 
tenha cerca de 15 mil fornecedores de leite nos nove Estados em que 
terá unidades de lácteos, para produção de leite UHT, refrigerados, 
queijos e requeijão. A Lactalis deve gastar R$ 2,050 bilhões nas duas 
recentes aquisições, sendo R$ 1,8 bilhão pelos ativos de lácteos da 
BRF e R$ 250 milhões pelas unidades e marcas da LBR. Na prática, 
nesse último caso, a avaliação no mercado é de que a Lactalis pagou 
para antecipar a retomada da marca Parmalat no Brasil. A marca, da 
qual é dona, estava em uso pela LBR sob licença até 2017. Os próxi-
mos passos da Lactalis no Brasil serão, sem dúvida, desafiadores. 
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ELES QUEREM
CHEGAR AOS 100.
VOCÊ ENTENDE
ISSO?
Os jovens não têm tempo, 
querem facilidades, sem abrir 
mão da saúde, e pequenas 
porções, ideais para quem está 
sempre com pressa.

A Granotec/Granolab pesquisa
e desenvolve produtos para
que a sua indústria atenda aos 
novos per�s e hábitos do 
consumidor. 

ENERGIA E 
DISPOSIÇÃO

Quem está sempre na 
correria precisa de um 
Buquê Nutricional que 
contenha Magnésio
Complexo B, Selênio 

e Potássio.

17

MERCADO, EMPRESAS & CIA

AQUISIÇÃO DA DAN VIGOR 
AUMENTA MARGENS DA VIGOR

O acordo anunciado pela Vigor Alimentos, empresa de lácteos do Grupo J&F - holding 
que também controla a JBS - para a aquisição de 50% da Dan Vigor, joint venture entre 
a dinamarquesa Arla Foods e a Vigor criada há quase 30 anos, significará incremento de 
margem para a Vigor. Pelos termos do acordo, que precisa ser aprovado pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Vigor deterá 100% da Dan Vigor. Em 
troca, a Arla Foods, que é uma das maiores empresas de lácteos do mundo, terá 8% 
da própria Vigor. De acordo com a Vigor, o nível de margem da Dan Vigor, que faturou 
R$ 108,8 milhões no ano passado, é superior a 20%. No segundo trimestre deste 
ano, a Vigor teve margem Ebitda de 9,8%. Com uma fábrica no município de Cruzeiro, 
SP, a Dan Vigor é dona da marca Danúbio e conta com um portfólio premium, como  
cream cheese, requeijão e fondue. De acordo com a Vigor, a Arla Foods já tem parcerias 
semelhantes a que terá com a Vigor na China, Estados Unidos, Europa e na Argentina. 

DORI INICIA ATIVIDADES DO 
CENTRO DE INOVAÇÃO NO 
PARQUE TECNOLÓGICO DE 

SOROCABA  
Tratamento de resíduos, promoção e fomento de novas parcerias e a criação de uma 

planta-piloto para novos produtos são algumas das ideias que compõem o cerne do novo 
Centro de Inovação da Dori Alimentos, criado no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS). 
As instalações estão em funcionamento desde 30 de setembro e a previsão é que, ainda, 
sejam utilizadas para capacitação e educação empresarial dos colaboradores e cadeia de 
negócios da Dori. Segundo a Dori, a decisão em ampliar o foco em inovação é estraté-
gica e planejada e não deixa de ser uma quebra de paradigma importante na indústria 
de alimentos, que não tem tradição de investir em P&D. O PTS ocupa 1,8 milhão de m², 
organizados para a criação de empresas inovadoras, desenvolvimento de atividades de 
pesquisa e desenvolvimento e projetos em parceria com instituições de ensino superior, o 
que possibilita chances de intercâmbio de conhecimento e estratégia para futuras parcerias. 
Dentro do parque estão presente instituições e empresas, como a USP, UFSCar, UNESP, 
Johnson Controls e Scania. O surgimento dessa nova base de pesquisa e desenvolvimento 
da empresa é resultado de um investimento de R$ 13,6 milhões. Esta instalação foi a forma 
encontrada pela Dori de otimizar os investimentos enquanto a obra de Mairinque, onde 
será a sede definitiva do Centro de Inovação e cuja pedra fundamental foi lançada em ou-
tubro de 2013, é executada. Outra parte do valor foi destinada a mais quatro projetos. Um 
deles é em parceria com o IAC - Instituto Agronômico de Campinas -, e envolve pesquisa 
e desenvolvimento de cultivares de amendoim de porte rasteiro para plantio nas áreas de 
renovação de cana, visando atender toda cadeia do amendoim do Estado de São Paulo. Os 
outros três projetos estão em andamento com o Instituto Mauá de Tecnologia, no ABC 
paulista. Um deles também está ligado à produção de amendoim. Outro busca uma forma 
de utilizar polímeros plásticos resultantes da transformação de resíduos de embalagens 
flexíveis como parte da matéria-prima para a fabricação de baús para caminhões. Há, ainda, 
um terceiro projeto revolucionário em andamento que deve resultar na conquista de uma 
patente internacional de grande relevância. 

Há 46 anos a Dori Alimentos produz e comercializa produtos de alta qualidade nos  
segmentos de candies e snacks. Com um faturamento anual de R$ 480 milhões, a marca tem forte 
presença no mercado nacional e vem crescendo de forma constante no cenário internacional. 
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MERCADO DE MASSAS 
CRESCE 18,14% EM 

FATURAMENTO NO 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014

O setor de massas cresceu significativamente no primeiro 
semestre de 2014. De acordo com os dados divulgados pela As-
sociação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias, Pão &  
Bolo Industrializados (ABIMA), em parceria com a consultoria 
Nielsen, o volume de massas vendidas no primeiro semestre cres-
ceu 6,25% em comparação ao mesmo período de 2013, atingindo 
643 mil toneladas, e a indústria movimentou R$ 4,023 bilhões, um 
crescimento de 18,14% no faturamento. A alta foi impulsionada 
principalmente pelas categorias de massas instantâneas (19%) 
e secas (18%) com faturamentos de R$ 1,24 bilhão e R$ 2,44  
bilhões, respectivamente. Os lamens também apresentaram 
o maior volume de vendas já alcançado durante um primeiro  
semestre (104 mil toneladas), com um crescimento de 10,41% 
neste período, comprovando a busca por mais praticidade nas 
refeições em casa pelo consumidor. O Brasil é o terceiro consu-
midor mundial de macarrão, com 1,2 milhão de toneladas, atrás 
apenas dos Estados Unidos e da Itália (primeira colocada).

DORI ALIMENTOS RECEBE PRÊMIO POR 
INVESTIMENTOS EM INOVAÇÃO

A Dori, indústria de alimentos baseada em Marília, SP, será uma 
das empresas agraciadas com o prêmio Investe São Paulo 2014. 
Organizado pela Agência Paulista de Promoção de Investimentos e 
Competitividade, o prêmio reúne presidentes, diretores e gerentes 
de empresas, representantes de instituições públicas e privadas, 
prefeitos e autoridades do executivo estadual e federal, além dos 
principais veículos de comunicação do país. A homenagem anual é 
feita às empresas que, com o apoio da Investe SP, iniciaram ou ex-
pandiram suas operações no Estado de São Paulo. No caso da Dori, 
foi construída uma nova base de pesquisa, o Centro de Inovação, 
instalado no Parque Tecnológico de Sorocaba - e que ainda deve 

receber sede própria, na cidade de Mairinque. Outra parte do valor 
liberado de R$ 13,6 milhões foi destinada a mais quatro projetos. Um 
deles é em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), 
e envolve pesquisa e desenvolvimento de cultivares de amendoim 
de porte rasteiro para plantio nas áreas de renovação de cana e visa 
atender toda cadeia do amendoim do Estado de São Paulo. Com 
a entrega do prêmio, a Dori passa a fazer parte de uma galeria de 
empresas como Mercedes, Braskem, Honda, Ajinomoto em Comgás. 
As duas edições anteriores do prêmio homenagearam 31 empresas, 
que investiram um total de cerca de R$ 8,7 bilhões e geraram 17.388 
empregos diretos para o Estado. 

BRF CHEGA À LISTA 
GLOBAL 100 DE 

SUSTENTABILIDADE
A BRF foi listada pela primeira vez entre as 100 Empresas Glo-

bais Mais Sustentáveis do Mundo (conhecido como o Global 100), 
considerado o índice de ações de sustentabilidade preeminente 
do mundo, utilizado como referência pelos investidores. Entrando 
na lista com o número 95, a BRF já incorporou iniciativas para a 
redução das emissões de toda a sua cadeia de valor e das suas 
decisões estratégicas, medindo tudo, do impacto ambiental da sua 
logística até as viagens de negócios de seus funcionários. A empresa 
desenvolveu iniciativas para diminuir o uso de energia e cortar a 
produção de resíduos, bem como uma referência de mais de 20% 
para a reutilização da água em suas instalações. O Global 100 é 
mantido pela Corporate Knights, uma empresa de mídia e consul-
toria de investimento baseada em Toronto, no Canadá, enquanto 
os dados das empresas envolvidas é calculado pela alemã Solactive, 
uma fornecedora de índice. A BRF celebrou o seu 80º aniversário 
este ano e agora opera 47 unidades no Brasil e 10 internacionais, 
com mais de 100 mil funcionários. Os produtos exportados em seus 
segmentos de carne avícola e alimentos processados estão presen-
tes em 100 países. A BRF é a primeira processadora de alimentos 
brasileira a ser incluída na lista Global 100. Outras empresas de 
alimentos listadas incluem Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Danone e 
Campbell Soup Company.
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refeições em casa pelo consumidor. O Brasil é o terceiro consu-
midor mundial de macarrão, com 1,2 milhão de toneladas, atrás 
apenas dos Estados Unidos e da Itália (primeira colocada).

DORI ALIMENTOS RECEBE PRÊMIO POR 
INVESTIMENTOS EM INOVAÇÃO

A Dori, indústria de alimentos baseada em Marília, SP, será uma 
das empresas agraciadas com o prêmio Investe São Paulo 2014. 
Organizado pela Agência Paulista de Promoção de Investimentos e 
Competitividade, o prêmio reúne presidentes, diretores e gerentes 
de empresas, representantes de instituições públicas e privadas, 
prefeitos e autoridades do executivo estadual e federal, além dos 
principais veículos de comunicação do país. A homenagem anual é 
feita às empresas que, com o apoio da Investe SP, iniciaram ou ex-
pandiram suas operações no Estado de São Paulo. No caso da Dori, 
foi construída uma nova base de pesquisa, o Centro de Inovação, 
instalado no Parque Tecnológico de Sorocaba - e que ainda deve 

receber sede própria, na cidade de Mairinque. Outra parte do valor 
liberado de R$ 13,6 milhões foi destinada a mais quatro projetos. Um 
deles é em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), 
e envolve pesquisa e desenvolvimento de cultivares de amendoim 
de porte rasteiro para plantio nas áreas de renovação de cana e visa 
atender toda cadeia do amendoim do Estado de São Paulo. Com 
a entrega do prêmio, a Dori passa a fazer parte de uma galeria de 
empresas como Mercedes, Braskem, Honda, Ajinomoto em Comgás. 
As duas edições anteriores do prêmio homenagearam 31 empresas, 
que investiram um total de cerca de R$ 8,7 bilhões e geraram 17.388 
empregos diretos para o Estado. 

BRF CHEGA À LISTA 
GLOBAL 100 DE 

SUSTENTABILIDADE
A BRF foi listada pela primeira vez entre as 100 Empresas Glo-

bais Mais Sustentáveis do Mundo (conhecido como o Global 100), 
considerado o índice de ações de sustentabilidade preeminente 
do mundo, utilizado como referência pelos investidores. Entrando 
na lista com o número 95, a BRF já incorporou iniciativas para a 
redução das emissões de toda a sua cadeia de valor e das suas 
decisões estratégicas, medindo tudo, do impacto ambiental da sua 
logística até as viagens de negócios de seus funcionários. A empresa 
desenvolveu iniciativas para diminuir o uso de energia e cortar a 
produção de resíduos, bem como uma referência de mais de 20% 
para a reutilização da água em suas instalações. O Global 100 é 
mantido pela Corporate Knights, uma empresa de mídia e consul-
toria de investimento baseada em Toronto, no Canadá, enquanto 
os dados das empresas envolvidas é calculado pela alemã Solactive, 
uma fornecedora de índice. A BRF celebrou o seu 80º aniversário 
este ano e agora opera 47 unidades no Brasil e 10 internacionais, 
com mais de 100 mil funcionários. Os produtos exportados em seus 
segmentos de carne avícola e alimentos processados estão presen-
tes em 100 países. A BRF é a primeira processadora de alimentos 
brasileira a ser incluída na lista Global 100. Outras empresas de 
alimentos listadas incluem Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Danone e 
Campbell Soup Company.
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MACARRÃO DONA BENTA 
GANHA 20% MAIS OVOS 

EM SUA RECEITA 
A marca de massas Dona Benta incrementa a receita de seu 

tradicional macarrão de sêmola com ovos. A linha, que é elaborada à 
base de farinha Tipo 1 e ovos, conta com 20% a mais de ovos em sua 
composição. A nova receita também foi testada em pesquisa quantitativa 
com o consumidor e trouxe excelente resultado: 94% afirmaram que, 
com certeza, comprariam o novo produto e 65% disseram que prova-
velmente comprariam. Segundo a J. Macêdo, dona da marca, o projeto 
de relançar a linha de Massas Ovos Dona Benta com 20% mais ovos 
ganhou impulso, pois além de representar uma melhoria na receita das 
massas, representa o cuidado e o carinho adicional que a Dona Benta 
oferece aos seus consumidores. Com foco em consumidoras das clas-
ses A, B e C com mais de 30 anos, as embalagens com a nova receita 
já começaram a chegar nas lojas de todo o Brasil, com uma pequena 
faixa vermelha com o claim de “20% mais ovos”, para se diferenciar da 
concorrência e chamar atenção da novidade no PDV (Ponto de Venda), 
que também receberá apoio de comunicação. 

Fundada em Fortaleza, Ceará, a J. Macêdo completa 75 anos de 
muito sucesso. Com presença em todo o território nacional, é líder de 
mercado nos segmentos de farinha de trigo doméstica e de mistura para 
bolos e uma das principais marcas no segmento de massas alimentícias, 

gelatinas e fermentos.  A empresa produz, distribui e comercializa uma 
ampla variedade de produtos voltados para o consumidor final com 
marcas como Dona Benta, SOL, Petybon e Brandini, entre outras, nas 
categorias farinhas, massas, mistura para bolos, sobremesas, fermentos 
e biscoitos. Em 2013, a companhia voltou ao segmento de panificação, 
atuando, principalmente, com a marca Dona Benta Profissional.
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COOPERCENTRAL AURORA ALIMENTOS COMPLETA 45 
ANOS COM SÓLIDA POSIÇÃO NACIONAL

Ao completar 45 anos, a Coopercentral Aurora apresenta 
resultados em duas dimensões. Na dimensão interna, processa a 
matéria -prima gerada por mais de 62.800 famílias rurais associadas 
às 12 cooperativas filiadas à Coopercentral, garantindo renda e 
mercado. No plano externo, tornou-se uma empresa do setor de 
alimentos e não mais, apenas, de produtos cárneos, com marcante 
inserção nacional e crescente participação no comércio internacional.

Essa nova visão foi formatada no planejamento estratégico da 
cooperativa e manifestou-se, concretamente, com a diversificação 
de seu mix de produção e o lançamento de dezenas de produtos da 
linha de lácteos e pizzas, entre outras ações. Com um mix de 800 
produtos, entre carnes de aves e suínos, lácteos e massas, a Coopera-
tiva Central Aurora Alimentos completou, em 15 de abril, 45 anos de 
crescente participação no mercado nacional. A Coopercentral Aurora 
Alimentos é um conglomerado agroindustrial sediado em Chapecó, 
SC, que pertence a 12 cooperativas agropecuárias, consolidou-se 
como uma das maiores expressões do cooperativismo brasileiro e 
ocupa vitoriosa 3a posição entre os maiores grupos agroindustriais 

do país. As quatro décadas e meia de fundação foram festejadas com 
a inauguração da planta industrial de Joaçaba, que absorveu investi-
mentos da ordem de 86 milhões de reais. Alguns números atestam 
a dimensão social e econômica da Aurora: receita operacional bruta 
anual de 5,7 bilhões de reais, manutenção de quase 22.000 empregos 
diretos e geração de 100 mil empregos indireto, abate e processa-
mento de 16.500 suínos/dia e de 858 mil aves/dia, processamento de 
1,5 milhão de litros de leite/dia, 22 milhões de reais de faturamento/
dia, 4.400 toneladas de produtos vendidos por dia, mais de 100 mil 
clientes no Brasil, presença em mais de 60 países. No campo, a base 
produtiva organizada pelas cooperativas agropecuárias é formada por 
62.800 famílias cooperadas, entre as quais, 8.039 produtores de leite, 
3.670 criadores de suínos e 2.410 criadores de aves. A estrutura da 
Aurora é formada por 42 estabelecimentos: oito unidades industriais 
de suínos, seis 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).

TEGRAL PANETONE PLUS É A NOVIDADE  
DO NATAL 2014 

A Puratos apresenta ao mercado a mistura Tegral Panetone 
Plus, desenvolvida com as exclusivas tecnologias Soft´r e Melting, 
para a fabricação das versões mais criativas de Panetones, bolo 
rei, stolen, roscas, etc. O principal atrativo dessa nova mistura é 
a praticidade no preparo, através de Processo Direto sem perder 
as características do verdadeiro e tradicional Panetone. Mas se 
você preferir, o processo com esponja também é uma alternativa. 
O Tegral Panetone Plus oferece maior padronização na produção, 
pois já contém farinha selecionada 
e gemas. Permite uma receita mais 
reforçada, com melhor desem-
penho (mesmo no processo di-
reto); como resultado você terá 
panetones com sabor e aroma 
marcantes. A tecnologia Soft´r, um 

blend de enzimas e emulsificantes que proporcionam frescor 
prolongado ao produto final, aliada à tecnologia Melting, que traz 
umidade e maciez inigualáveis ao Panetone, são as apostas da 
Puratos para o sucesso do Tegral Panetone Plus indicado para o 
café da manhã, lanche da tarde, ocasiões especiais e as tradicionais 
ceias de final de ano. Máxima praticidade, receita simplificada com 
a adição de fermento e água (sem a adição de farinha), o Tegral 
Panetone Plus tem a consistência ideal parak manuseio, garante 

a margem de acerto no preparo 
e aceita recheios e ingredientes, 
permitindo aos panificadores criar 
receitas exclusivas. Para atender 
pequenas produções, o Tegral 
Panetone Plus está disponível em 
embalagens de 10 kg.
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QUER PREPARAR 
ALIMENTOS
INOVADORES COM 
FRUTA BATIDA? 

Você gostaria de desenvolver 
sobremesas cremosas e suaves à 
base de frutas?  
Nós desenvolvemos uma tecnologia 
para criar formulações totalmente 
novas de fruta batida, sem gordura 
e proteína: o CAVAMAX® W6. 
O CAVAMAX® W6 é um carboidrato 
de origem natural, derivado do 
amido. Foi aprovado como fibra 
alimentar solúvel e oferece novas 
oportunidades para aplicações em 
alimentos batidos. 
 
CAVAMAX® W6: 
•  Permite bater produtos alimentares 

variados e sem gordura 
•  Possibilita a criação de sobreme-

sas não lácteas de frutas
•  Proporciona tolerância ao calor 

e a ácidos
•  Apresenta boas propriedades 

organolépticas

Wacker Química do Brasil Ltda.
Tel. +55 11 4789-8087
info.biosolutions@wacker.com

www.wacker.com/socialmedia

WAC_60x260_br_Whipit_040814_RZ.indd   1 04.08.14   10:51

AYMORÉ CELEBRA 90 ANOS E 
PROJETA MANTER LIDERANÇA NA 

REGIÃO DE MINAS GERAIS

Um biscoito que já faz parte da tradição e da memória afetiva dos mineiros. É com essa 
relação de carinho e confiança que Aymoré acompanha as famílias e é reconhecida pelos 
consumidores. Uma das principais marcas do portfólio da multinacional argentina Arcor, é líder 
na categoria de biscoitos com 27% de participação em Minas Gerais e 41% na Grande Belo 
Horizonte. Este ano, a marca completa 90 anos no Brasil e investe para crescer e manter a 
liderança na região de Minas Gerais, onde representa 90% do faturamento da marca. Em 2013, 
chegou a aproximadamente R$ 150 milhões. Cerca de 90% do volume produzido na fábrica 
é comercializado com a marca Aymoré. Para atingir esses objetivos, a marca investe cerca de 
R$ 2 milhões em ações de marketing e comunicação, que engloba plano de mídia televisiva, 
impressa e online, além de inovação para o desenvolvimento de novos produtos, pesquisas, 
embalagens comemorativas dos 90 anos, bem como campanha institucional que pontua o 
retorno de Aymoré à TV. A marca apresenta a plataforma “Momentos Aymoré” - lançada 
em comemoração ao aniversário, que apoia às expressões artísticas e gêneros musicais da 
região. A proposta de curadoria esta relacionada à Lei de Incentivo à Cultura do Estado de 
Minas Gerais. O Brasil é o segundo maior mercado de Biscoitos do mundo, atrás apenas dos 
Estados Unidos.  Em 2013, o mercado registrou 5,5% em volume e 10% em valor, de janeiro 
a março, de acordo com dados da Associação Nacional das Indústrias de Biscoitos (ANIB). Já 
os dados divulgados pelo IBGE sobre o Produto Interno Bruto (PIB), mostrou que o consumo 
das famílias avançou 2,1% no trimestre. Em 2012, a indústria de biscoitos cresceu em torno 
de 3,5% em valor e 8% em receita, enquanto o PIB do Brasil avançou 0,9%.

A marca Aymoré nasceu em 1924 no Rio de Janeiro, na fábrica Moinho Inglez, dando início 
à história da marca. Em 1930, é inaugurada a fábrica da Massa Aymoré, em Contagem, na região 
central de Belo Horizonte. Em 1940, sob a gestão da empresa paulista Refinações S.A, passa 
a ser conhecida também no Estado de SP. No ano de 1950, a família Ballesteros inaugura a 
fábrica Produtos Alimentícios Cardoso S.A. Dez anos depois, a empresa Produtos Alimentícios 
Cardoso S.A. adquire o maquinário, as marcas e as patentes da Rodolpho Grissi & Cia. Ltd, 
e passa a produzir balas. Em 1970, a Cardoso S.A. incorpora a indústria Massas Aymoré. No 
ano de 1980, a marca compra os terrenos e galpões da J.A.F. Duarte e, em 1990, após todas as 
aquisições, passou a contar com cerca de quatro mil funcionários. Em 2005, os grupos Arcor e 
Danone anunciaram a fusão para fundir as suas atividades no ramo de biscoitos na Argentina, 
no Brasil e no Chile, criando a maior empresa do setor da América do Sul. A marca Aymoré 
tem 90 anos no mercado e é líder em Minas Gerais no segmento de biscoitos. A fábrica e o 
centro de distribuição estão localizados em Contagem (MG) e possuem 860 colaboradores. 
São produzidas cerca de 3.200 toneladas de produtos por mês que chegam ao mercado por 
meio de 40 mil pontos de venda distribuídos estrategicamente no país. A linha é apresentada 
nas versões Cream Crackers, Salpet, Maizena, Amanteigados, Recheados, Rosquinhas, Receitas 
da Vovó, Wafers e a linha saudável (cookies e crackers) com a marca Grãos da Terra, lançada 
em 2012 no mercado brasileiro.
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Novos

BARILLA AMPLIA LINHA DE 
GRANO DURO 

A Barilla, fabricante de macarrão, há mais de 137 anos no 
mercado, reforça o investimento no Brasil e lança três novos 
cortes de sua linha clássica de grano duro, a famosa “Caixa 
Azul”. Ruote, Pipe Rigate e Stelline somam-se a um portfólio 
que contém ainda uma linha de molhos especiais importados 
da Itália e massas de trigo tenro com ovos. O Ruote, que 
significarodaemitaliano,foicriadonadécadade50,inspirado
pelas máquinas da indústria moderna que chegavam à Itália 
na época. Devido à sua forma de pequenas rodas com aro, 
raios e borda chanfrada, o corte traz um toque decorativo 
e divertido aos pratos. É ideal para molhos com pedaços ou 
acompanhados de carnes. Já o Pipe Rigate vem das tradições 
culinárias romanas. Seu formato tubular, com abertura em 
ambas as pontas, ajuda a capturar todo o molho, promovendo 

RUFFLES® EXTREME EM NOVO 
FORMATO E EM NOVOS 
SABORES

uma explosão de sabor a cada mordida. Combina com molhos 
mais simples e combinações com atum, legumes, queijo e 
cogumelos, ingredientes clássicos da Dieta Mediterrânea. O 
Stelline é ideal para o preparo de sopas e possui cozimento 
rápido, em apenas sete minutos está pronto. Graças ao seu 
formato de estrela, também pode ser usado para criar receitas 
que estimulem a criatividade e a imaginação das crianças. Os 
três novos formatos possibilitam a criação de receitas simples 
esofisticadas,resgatandoastradiçõesdediferentesregiões
daItália.SAC:0800553199-www.barilla.com.br

ARuffles®, marca de snacks  
da PepsiCo, que também 
produz as l inhas Pepsi®,  
Gatorade® e Toddy®, entre 
outras, apresenta mais uma 
novidade: a Ruffles® Extre-
me.  As ondas muito maio-
res, características deste 
produto, dão ainda mais 
crocância à batata, que esta disponível nos sabores  
cheddar & bacon, e pepperoni. O novo produto amplia o 
portfólio, que é composto por Ruffles®Original, Ruffles®  
CebolaeSalsa,eRuffles®Churrasco.SAC:08007250004 
www.pepsico.com

VISCONTI LANÇA BISCOITO 
MARIA

A Visconti lança o tradicional biscoito Maria. Com 
essência de baunilha e toque cítrico, o biscoito é leve, 
saboroso, crocante e pode ser consumido de diversas for-
mas - de receitas a lanchinhos fora de hora. A embalagem 
em azul claro tem visual atrativo e conta com o novo logo 
da Visconti, mais leve, alegre e autêntico. Segundo o novo 
posicionamento da marca, a Visconti acredita em uma vida 
encarada de forma mais leve e espontânea. A Visconti é 
marca da Pandurata Alimentos, uma das principais empresas 
alimentícias do Brasil, detentora das marcas e fabricante dos 
produtosVisconti,BauduccoeTommy.SAC:08007011599 
www.visconti.com.br
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outras, apresenta mais uma 
novidade: a Ruffles® Extre-
me.  As ondas muito maio-
res, características deste 
produto, dão ainda mais 
crocância à batata, que esta disponível nos sabores  
cheddar & bacon, e pepperoni. O novo produto amplia o 
portfólio, que é composto por Ruffles®Original, Ruffles®  
CebolaeSalsa,eRuffles®Churrasco.SAC:08007250004 
www.pepsico.com

VISCONTI LANÇA BISCOITO 
MARIA

A Visconti lança o tradicional biscoito Maria. Com 
essência de baunilha e toque cítrico, o biscoito é leve, 
saboroso, crocante e pode ser consumido de diversas for-
mas - de receitas a lanchinhos fora de hora. A embalagem 
em azul claro tem visual atrativo e conta com o novo logo 
da Visconti, mais leve, alegre e autêntico. Segundo o novo 
posicionamento da marca, a Visconti acredita em uma vida 
encarada de forma mais leve e espontânea. A Visconti é 
marca da Pandurata Alimentos, uma das principais empresas 
alimentícias do Brasil, detentora das marcas e fabricante dos 
produtosVisconti,BauduccoeTommy.SAC:08007011599 
www.visconti.com.br
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PIRACANJUBA LANÇA FAMÍLIA PIRAKIDS

BISCOITO ESCURETO DUPLO RECHEIO

VINAGRES BALSÂMICOS
A Castelo Alimentos apresenta sua linha de vinagres 

balsâmicos reformulada. Os balsâmicos agora contam com 
rótulos modernos, de cores mais suaves, porém mantendo 
todas as características deste tempero milenar, produzido 
pelo processo de fermentação natural do vinho tinto, sem 
adição de conservantes. O molho cremoso à base de vinagre 
balsâmico Castelo, por sua vez, ganhou, além da embalagem 
renovada, uma nova formulação. As novidades fazem parte da 
estratégia de marketing da Castelo Alimentos, que tem como 
objetivo aprimorar a comunicação visual dos produtos, para 
que se destaquem melhor nas gôndolas dos supermercados. 
Assim, os vinagres balsâmicos da marca estão com rótulos 
de fundo na cor creme, com imagem de um parreiral no alto, 
em alusão à principal matéria-prima do produto, a uva. A 
cápsula termoencolhível foi retirada, para ressaltar a tampa 
douradaqueficamaisharmônicacomologonamesmacor.
Osrótulosvêmaindacomdesenhosquepermitemidentificar
com mais facilidade o tipo de balsâmico. O Vinagre Balsâmico 
Tradizionale Castelo, por exemplo, traz em sua embalagem 
afiguradeumasaladacapresetradicional, indicandoouso
do produto. Já os vinagres balsâmicos da linha Fruttati, que 
mesclam o balsâmico tradicional com Azeite de Oliva Extra 
Virgem Castelo, suco de framboesa e maracujá, revelam no 
rótulo o motivo do fruto que compõe cada blend. O molho 
cremoso a base de vinagre balsâmico Castelo, elaborado a 

partir da redução do aceto, conta com uma nova fórmula, 
com concentração maior de suco de uva. Mais encorpado e 
com sabor frutado marcante, o produto passa a ser comer-
cializadoemembalagemPETtransparentede230ml,emvez
de250ml,compreçomaisatraenteparaosconsumidores.
Outra novidade é a embalagem, que vem com rótulo sleeve 
(plástico termoencolhível), inédito na categoria, envolvendo 
o frasco por inteiro, evitando a sua violação, e com infor-
mações sobre indicações de uso. Já o bico dosador, com 
diâmetromenor,proporcionamelhorfinalizaçãoaospratos. 
SAC:08007716111-www.casteloalimentos.com.br

A Richester, marca da M.Dias Branco, acaba de lançar o Escu-
reto Duplo Recheio, a versão do biscoito de chocolate Escureto 
com o dobro do recheio de baunilha. A novidade está disponível 
empacotede80g,comseisbiscoitos,paraserconsumidaem
qualquer hora e lugar. O público alvo do biscoito continua o 
mesmo: jovens ousados e descolados. A embalagem também 
mudou e ganhou tom de azul mais forte, para diferenciar o Es-
cureto Duplo Recheio do tradicional. A M. Dias Branco produz 
e comercializa biscoitos, massas, farinha e farelo de trigo, mar-

garinas e gorduras 
vegetais, snacks 
e bolos. É líder 
de mercado em 
biscoitos e massas no Brasil e 
é a sexta em massas e a sétima em biscoi-
tos no ranking global por receita no setor.  Além da 
Richester, a empresa é detentora de várias outras marcas de 
alimentos.SAC:08007025509-www.richester.com.br

APiracanjuba apresenta a família Pirakids, que unifica
todos os produtos destinados ao público infantil e que agora 
contempla as bebidas lácteas 
Pirakids e Piracanjuba zero 
lactose, e o leite UHT Integral 
Piracanjuba Crescer. A família 
Pirakids proporciona saúde e 
nutrição adequada. O Pirakids 
Crescer, por exemplo, é indica-
do para o crescimento saudável 
dascriançasde4a10anos.É
fortificado com ferro, zinco 
e vitaminas A, C e D, além de 

ser rico em cálcio, tornando o leite um alimento ainda mais 
completo. Já a bebida láctea Pirakids zero lactose, no sabor 
chocolate, é uma opção a mais para quem tem intolerância 
à lactose. Composta por leite integral e cacau, tem sabor 
de chocolate ao leite e está disponível em embalagem Edge, 
de200ml,comcanudo.Porfim,ajáconhecidabebidaláctea
Pirakids, nas versões 1 litro, em embalagem Edge com tampa 

derosca,e200ml,comcanudo.Oproduto
é indicado para ser levado na lancheira ou 
para consumir nos momentos de recreação 
e consumo familiar. Todos os produtos apre-
sentam na embalagem a mascote da marca.  
SAC:08007221718-www.piracanjuba.com.br
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BISCOITOS RECHEADOS THE 
SIMPSONS

REQUEIJÃO LIGHT COM FIBRAS 

A Pandurata apresenta a 
nova linha de biscoitos rechea-
dos Visconti. Nos sabores, 
choco late com morango, mo-
rango, chocolate, e briga-
deiro, os biscoitos possuem 
a temática da série de animação 
norte-americana “The Simpsons”. A 
escolha da animação para a roupagem 
da nova linha de biscoitos recheados está diretamente ligada ao novo 
posicionamento da marca, que traz uma Visconti mais leve, alegre e au-
têntica. Os personagens Bart e Lisa Simpson dão um toque divertido às 
coloridasembalagenscom125grcada.APandurataAlimentoséumadas
principais empresas alimentícias do Brasil, detentora das marcas e fabri-
cante dos produtos Visconti, Bauducco e Tommy. Possui uma joint venture 
com a Hershey’s, maior fabricante de chocolates da América do Norte, 
e é distribuidora da marca Ovomaltine no varejo. Entre as principais 
categorias de atuação da Pandurata estão panetones, biscoitos, torradas, 
bolos,bolinhosechocolates.SAC:08007011599-www.visconti.com.br 

CAFÉ DO CENTRO 
EM NOVAS 
EMBALAGENS  

As novas embalagens do Café 
Gourmet, do Café do Centro, acaba 
de ganhar uma nova roupagem. A ideia 
foitraduzirtodaasofisticaçãodocafé
emumaembalagemmaisdelicada,fina
e com um toque de leveza em seus 
traços e também na sua cor, que sofreu 
uma singela alteração, adquirindo um 
tom dourado com mais requinte. Além disso, o novo layout 
traz letras menores e o logo atualizado da empresa. O Café do 
Centro é reconhecido pela excelência na qualidade dos seus 
grãos e pelo incentivo ao consumo de um café de excelente 
qualidade.SAC:(11)3811-6700-www.cafedocentro.com.br

OrequeijãolightcomfibrasTirolezéum
produto que além de possuir baixas calorias 
(35%menoscaloriasqueotradicional)eum
teordegordurareduzido(50%menosgor-
dura que o tradicional), é enriquecido com a 
polidextrose,açãosimilaradasfibrasalimenta-
res solúveis, que atuam na diminuição dos níveis 
de colesterol e glicose sangüíneos, além de me-
lhorar o trânsito intestinal, prevenindo a cons-

tipação. A polidextrose desempenha função  
prebiótica por promover o crescimento de 
bactérias benéficas no intestino. Estudos 
mostram também a ação da polidextrose em 

uma maior absorção de minerais como ferro 
ecálcio.Orequeijãolightcomfibraspodeser
consumido no café da manhã e para compor 
lanches antes e após as principais refeições.  
SAC:0800552035- www.tirolez.com.br

NOVO CATCHUP ETTI
A marca Etti, da Bunge Brasil, 

que está presente no dia a dia dos 
brasileiros hámais de 50 anos,
apresenta o novo catchup. Além 
do produto, a marca também 
inovou com a embalagem upside 
down, que possui a tampa na parte 
inferior, é mais prática e moderna. 
O catchup chega com uma nova 
formulação, feita com ingredien-
tes naturais, que lhe confere mais 
sabor e consistência. A inovação 
estende-se também à embalagem 
upside down, que possui a tampa na parte infe-
rior e formato ergonômico, facilitando o uso do 
produto, e a tampa com válvula para controle do 
fluxo.Alémdocatchup,amostardaeomolho
barbecue Etti ganharam novos rótulos, mais atra-
tivos e divertidos, fazendo alusão ao momento 
descontraídodoconsumo.SAC:08007275544 
www.bunge.com.br

BOLINHO MINIX
A marca Pullman, do Grupo Bimbo, 

apresenta a novidade Minix com o conceito 
de bolo caseiro para monoporções nos 
sabores chocolate e cenoura com 
cobertura de chocolate. Com 
formato inovador e embalagem 
diferenciada, a Pullman amplia 
seu portfólio com um produto 
totalmente novo no mercado, ideal 
para saborear a qualquer hora e em 
qualquer lugar. Fofinhoe fresquinho,
Minix traz aquela sensação do bolo 
artesanal com textura macia. O bo-
linho está disponível em embalagens 
individuais de 80g, com duas unida-
des de 40g cada. SAC: 0800 702 4626 
www.mundopullman.com.br
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