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MERCADO BRASILEIRO DE CAFÉ EM CÁPSULAS 
CRESCEU NOS ÚLTIMOS ANOS 

O Relatório Internacional de 
Tendências do Café, que apresenta 
periodicamente análises, destaques 
e tendências do agronegócio café, 
em nível mundial, com foco na pro-
dução, indústria e cafeterias, entre 
outros setores e temas, destaca 
em sua última edição (Vol. 4 nº 10, 
de Dez/15), alguns cenários atuais 
da cafeicultura brasileira. Entre 
eles, que as pequenas marcas de 
café em cápsulas ganham cada vez 
mais espaço no mercado brasileiro e 
impulsionam o aumento do consumo do 
produto. Como as patentes de grandes marcas já expiraram, as 
pequenas empresas se utilizam da vantagem de comercializarem 
as cápsulas de café com menor preço para serem usadas em 
máquinas de outras marcas. Assim, as cápsulas tornaram-se uma 
opção interessante para as pequenas empresas atenderem de forma 
satisfatória os consumidores que se interessam cada vez mais por 

cafés de alta qualidade. O volume de vendas no país cresceu 
52,4% entre os anos de 2013 e 2014. Atualmente, são mais de 

70 empresas atuantes nesse segmento com seus 
próprios produtos, frente a oito empresas 

que atuavam até 2014. Outra tendência 
observada é a do café funcional, ou seja, 

que possui ingredientes saudáveis 
acrescidos à bebida. Nessa linha, 
destaca que, em alguns países, foram 
lançadas as seguintes bebidas: café 

enriquecido com magnésio para reduzir 
o cansaço e a fadiga especialmente para os consumidores aci-

ma de 40 anos; café com ingredientes que ajudam a combater a 
insônia; blend específi co para os ciclistas; e café com propriedades 
que promovem rápida recuperação após exercícios físicos e oferece 
alto desempenho para os atletas. O Relatório Internacional de 
Tendências do Café é refl exo de estudos do Bureau de Inteligência 
Competitiva do Café da Universidade Federal de Lavras - UFLA -, 
uma das dez instituições fundadoras do Consórcio Pesquisa Café 
coordenado pela Embrapa Café.
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Mercado,
Empresas&Cia.
ABIAD DIVULGA PESQUISA INÉDITA SOBRE CONSUMO 

DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES NO PAÍS
Uma pesquisa inédita sobre o hábito de consumo de suplemen-

tos alimentares acaba de ser divulgada pela Associação Brasileira da 
Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD).  
O estudo, realizado pela Toledo & Associados, foi encomendado pela 
ABIAD em conjunto com a Associação Brasileira das Empresas do 
Setor Fitoterápico, Suplemento Alimentar e de Promoção da Saú-
de (ABIFISA) e a Associação Brasileira das Empresas de Produtos 
Nutricionais (ABENUTRI). Foram avaliados 1.007 domicílios em 
sete capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, 
Brasília, Fortaleza, Porto Alegre e Belém, entre março e abril de 
2015. Os entrevistados, 47% de homens e 53% de mulheres, com 
mais de 17 anos de idade, representando todas as classes sociais. 
A pesquisa é muito abrangente e traz uma série de informações 
sobre os suplementos, tais como tipos, frequência no uso, consumo 

com atividades físicas, hábitos de compra, quando começou a usar, 
o que levou a consumir, quem recomendou, quem mais infl uencia, 
locais onde costuma comprar, o que pesa mais na hora de comprar, 
gasto mensal, se procura referência no rótulo, entre outros. Sobre 
o consumo de suplementos alimentares, por exemplo, a pesquisa 
revela que 54% dos lares brasileiros afi rmam ter pelo menos um 
indivíduo que consome suplementos, como por exemplo, cápsulas de 
ômega 3 ou de minerais, como cálcio ou ferro. Com os resultados 
da pesquisa, o setor de suplementos espera que a ANVISA possa 
avançar na revisão do marco regulatório de suplementos alimentares 
no Brasil, que faz parte da agenda regulatória da Agência. A revisão 
da regulamentação de suplementos deve trazer benefícios para 
os consumidores, tais como uma maior variedade de produtos e 
comunicação clara sobre os benefícios.
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FORTINBRÁS APRESENTA SEU NOVO LOGO COMO 
PARTE DA HALLSTAR

GRUPO CICOPAL INVESTE EM FÁBRICA NA BAHIA
Fundado há 23 anos, o Grupo Cicopal vai investir R$ 18 milhões 

na produção de salgadinho de milho, bebida mista, refrigerante e 
pipoca doce no município de São Sebastião do Passé, na Região Me-
tropolitana de Salvador. A outra unidade do Grupo fi ca em Camaçari, 
onde produz toda a linha de salgadinhos Mico’s e Sullper. Segundo a 
empresa, a decisão de investir na Bahia foi tomada como ampliação 

de investimentos já existentes no Estado. O Grupo pretende termi-
nar a construção da unidade em tempo recorde. A previsão é que 
dentro de quatro a seis meses a fábrica já esteja em funcionamento 
e produzindo 400 toneladas de produto pronto por mês. A novidade 
é que essa nova unidade vai produzir a primeira linha de pipoca doce 
do Grupo. Também será produzido o refrigerante Mico’s. 

A Fortinbrás, empresa de especialidades químicas com sede 
em Jaguariúna, São Paulo, lançou ofi cialmente seu novo logotipo. 
Como parte de uma atualização mais ampla da identidade da 
marca, o novo logotipo representa a evolução da Fortinbrás 
após a aquisição da empresa, em 2015, pela Hallstar, fornecedor 
global líder em especialidades químicas. Segundo a Hallstar, o 
lançamento do logotipo da Fortinbrás inaugura uma nova era 
para a empresa. Além do endosso da Hallstar, há diversas outras 
modifi cações no logotipo: A sua cor azul agora coincide com a 
cor da Hallstar, a marca “F” no diamante estilizado que aparecia 
perto do nome da marca foi eliminado e o tipo de letra usado 
para “Fortinbrás” agora é um dos tipos de letra aprovados 
pela Hallstar. Juntas, essas mudanças alinharão mais de perto 
a Fortinbrás à marca da sua empresa controladora. Em 2016, 
os materiais de marketing da Fortinbrás serão adicionalmente 
atualizados para incluir o novo logotipo, o esquema de design e 
o slogan da Hallstar, Let’s Work Wonders. 

A Hallstar é fornecedora global de soluções de especialidades 
químicas. A empresa adota um enfoque colaborativo para o en-
volvimento de todos, oferecendo suporte técnico, expertise em 
produtos químicos e conhecimento da indústria que ajudam os 
clientes a aproveitar ao máximo seus produtos, desde conceitos 
até os primeiros lotes de produção.

A Fortinbrás fabrica uma ampla gama de especialidades quími-
cas, incluindo ésteres, tensoativos, essências, extratos, manteigas e 
óleos especiais. Sua oferta ampla de produtos é complementada 
por suas fórmulas científi cas, técnicas e de marketing e serviços 
de suporte regulatórios.
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DUAS RODAS PREVÊ CRESCIMENTO DE 15% EM 2016
Em um ano que teve a crise econômica com um dos principais 

protagonistas, muitas empresas não tiveram muito a comemorar 
no fi nal de 2015. Não é o caso da Duas Rodas, líder brasileira na 
fabricação de aromas e produtos para a indústria de alimentos 
e bebidas, que fechou o ano com um balanço de resultados bas-
tante positivo. Com faturamento de R$ 663 milhões, 13% acima 
de 2014, a empresa, que completou 90 anos em dezembro de 
2015, encontrou oportunidades de crescimento ao manter a 
equipe comprometida com a racionalização de custos e colocar 
em prática os projetos de ampliar sua participação no mercado. 
No primeiro semestre do ano, por exemplo, a Duas Rodas con-
cretizou a aquisição da Mix Indústria de Produtos Alimentícios, 
de São Bernardo do Campo, SP, que atua nos segmentos de 
padaria e confeitaria.

Além desta aquisição, a empresa catarinense promoveu um 
aporte de R$ 30 milhões direcionados à fi nalização das novas 
instalações de sua fábrica na Argentina, onde está desde 1996, 
além de investimentos em processos de automação nas fábricas 
da matriz, em Jaraguá do Sul, SC, e de Estância, SE. Segundo a duas 
Rodas, a empresa tem a inovação como pilar estratégico de com-
petitividade e expansão dos negócios, um posicionamento que é 
consolidado com fortes investimentos em pesquisa e inovação. 
No mercado externo, o crescimento, de janeiro a dezembro, foi 
maior na comparação com o mesmo período de 2014. Presente 
na Argentina, Chile, Colômbia e México, os negócios da Duas 
Rodas fora do país representam 13% da receita bruta da empresa.

Entre os planos para 2016 estão novas aquisições, no Brasil 
e América Latina, além do reforço de ações que possibilitem o 
incremento do faturamento nas unidades já existentes. A meta de 
crescimento estabelecida para o ano de 2016 é de 15%. Uma das 

metas da empresa é o crescimento no mercado de sorvetes com 
as linhas gourmet de produtos da marca Specialitá, além de forte 
aposta no mercado de chocolates, com diversos lançamentos da 
marca Selecta ao longo do ano.

Presente em mais de 30 países, a Duas Rodas atua há 90 
anos na fabricação de ingredientes para as indústrias de ali-
mentos e de bebidas no Brasil e no mundo. Com mais de 10 
mil clientes, a empresa possui um portfólio com cerca de 3 mil 
itens divididos em dois grandes mercados: o de Sabores, com 
aromas, extratos naturais, desidratados, condimentos e aditivos, 
soluções integradas e ingredientes para a área de nutrição animal, 
com a marca Statera; e o de Food Service, com produtos de 
sorvetes, chocolates, confeitaria e panifi cação, com as marcas 
Selecta e Mix. Líder brasileira na fabricação de aromas e pro-
dutos para a indústria de alimentos e de bebidas, a Duas Rodas 
conta atualmente com outras duas fábricas no Brasil (Sergipe e 
Manaus), quatro na América Latina (Argentina, Chile, Colômbia 
e México), além de sete centros de pesquisa e desenvolvimento 
e um Innovation Center. Em constante expansão, a multinacional 
brasileira adquiriu, recentemente, a Mix Indústria de Produtos 
Alimentícios, que atua com linhas de confeitaria e chocolateria, 
em São Bernardo do Campo, SP.
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A ROHA CHEGOU AO BRASIL

GENERAL MILLS ENTRA NO MERCADO DE IOGURTE

No último dia 04 de fevereiro, no Hotel Intercontinental, em São Paulo, 
aconteceu o evento que deu início as atividades da empresa Roha no Brasil. 
O CEO das Américas, Rohit Tibrewala, preparou um discurso e uma rápida 
apresentação sobre a história da ROHA no mundo e a chegada ao Brasil. Du-
rante seu discurso, ele 
confi rmou que mesmo 
sem a presença de uma 
fi lial no país, a empresa 
já possui aproximada-
mente 60% de market 
share deste segmento 
e é uma das maiores 
indústrias de corantes e pigmentos do mundo. Atualmente, é a única empresa 
que trabalha com toda linha de cores naturais e artifi ciais. Hoje, a ROHA 
faz parte da JJT Group, que possui outros negócios pelo mundo. A ROHA 
Brasil está localizada em Vargem Grande Paulista, SP.

A General Mills anunciou a aquisição da indústria Ca-
rolina Administração e Participações Societárias, empresa 
brasileira de capital fechado, com sede em Ribeirão Claro, 
PR, fabricante de iogurtes e produtos lácteos. A Carolina é 
uma empresa familiar, fundada em 1969, líder na produção 
regional de produtos lácteos e reconhecida por suas marcas 
de iogurtes, Carolina, VeryGurt e Gluck. Com operações 
principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, a Carolina 
utiliza em sua produção leite de alta qualidade, proveniente 
dos melhores produtores da região do Paraná, e comercializa 
mais de 20 linhas diferentes de produtos lácteos. Segundo a General 
Mills, a Carolina possui uma grande experiência na produção de 
iogurtes e produtos lácteos e isso contribuirá para o crescimento da 
General Mills no Brasil. A General Mills planeja investir e ampliar o 
portfólio de produtos Carolina, utilizando a sua própria experiência 
e também a da equipe da Carolina para, assim, crescer e expandir no 
mercado brasileiro. De acordo com a General Mills, o Brasil é um 

mercado estratégico para a General Mills e a categoria 
de iogurte está em crescimento. Como uma das maiores 
economias do mundo, o Brasil possui um mercado de 
consumo muito atraente. A maioria da população, de 200 
milhões de pessoas, pertence à classe média e o consumo 
doméstico é um importante impulso na economia. A cate-
goria de iogurte também é muito relevante para o mercado 
nacional. Não só porque cresce fortemente, mas também 
porque há um grande espaço para ampliação do consumo 
individual, já que o consumo per capita no país é ainda muito 

baixo se comparado a outros países da América Latina. A General Mills 
continua a investir no Brasil, pois o país é um importante mercado para 
a General Mills Internacional.  A aquisição da Yoki Alimentos, em 2012, 
mais do que duplicou as vendas anuais da General Mills na América 
Latina. A compra da Yoplait Internacional, em 2011, também contribuiu 
para a expansão do portfólio de iogurtes da empresa, que continua 
crescendo com a recente chegada de Yoplait na China.

BEBIDAS MAIS BARATAS COM MENOS CALORIAS
Produtos como refrigerantes, refrescos e xaropes, assim 

como as todas as bebidas não alcoólicas, poderão ter mistura 
de açúcar com edulcorantes (adoçantes). 
Esta é uma grande oportunidade para 
fabricar produtos mais saudáveis e com 
redução de custos. Pensando nisso, a 
Vogler já disponibiliza, através da sua di-
visão Vogler Systems, uma série de blends 
para as mais diversas aplicações e perfi s. 

São misturas, da linha Innodolce, que trabalham em sinergia 
com o açúcar, deixando o produto com menos calorias. Entre 

as opções são encontrados sistemas 
que reduzem o custo de produção, fácil 
aplicação e perfi l sensorial extremamente 
agradável. As misturas podem ser feitas 
com sucralose, aspartame, acessulfame-k, 
ciclamato de sódio, sacarina e taumatina, 
além de misturas com stévia.
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DSM E WFP RENOVAM 
PARCERIA PARA 
COMBATER A 

DESNUTRIÇÃO 
MUNDIAL

A DSM, empresa global baseada na ciência e que atua 
em saúde, nutrição e materiais, e o World Food Programme 
(WFP), Programa de Alimentação Mundial, da Organização 
das Nações Unidas (ONU), maior organização humanitária 
de combate à fome no mundo, assinaram um acordo de 
renovação das parcerias para combate à fome oculta e à des-
nutrição no mundo em desenvolvimento por mais três anos 
(até 2018). A DSM e o WFP deverão aumentar ainda mais o 
número de pessoas que se benefi ciam deste trabalho con-
junto, bem como continuarão a melhorar o valor nutricional 
do alimento que o WFP distribui aos seus benefi ciários mais 
vulneráveis. A parceria público-privada da DSM com o WFP 
existe desde 2007 e já contribuiu para melhorar a dieta de 
milhões de benefi ciários, principalmente crianças pequenas, 
mulheres grávidas e lactantes, por meio do fornecimento 
de vitaminas essenciais, nutrientes e arroz fortifi cado. Em 
2014, a parceria benefi ciou um total de 25,1 milhões de 
pessoas, incluindo 6,1 milhões de crianças em programas de 
alimentação escolar, conseguindo atingir, antes do previsto, o 
objetivo de alcançar mais de 25 milhões de pessoas ao ano 
até 2015. Além da atenção aos primeiros 1.000 dias de vida 
(da concepção até o segundo aniversário), o foco tem sido 
dado a novas abordagens de fortifi cação de grande escala, 
que podem dar uma nutrição melhor a grandes grupos. A 
fortifi cação do arroz, por exemplo, um alimento consumido 
por bilhões de pessoas, pode ser uma fonte vital de nutrientes 
essenciais com a tecnologia e produtos da DSM. Para o WFP, 
a DSM fornece expertise científi ca, produtos e assistência 
técnica e fi nanceira, ajudando a melhorar o fornecimento 
e a qualidade dos alimentos por meio de soluções prontas 
para uso à medida que fornecem micronutrientes essenciais. 
Além do arroz fortifi cado, a DSM também auxiliou o WFP 
a melhorar a formulação da mistura dos seus alimentos 
enriquecidos em níveis nacionais, regionais e globais. Além 
disso, a DSM oferece suporte ao WFP para desenvolvimento 
de cursos com foco em nutrição, realizado na Universidade 
de Nova Iorque, Estados Unidos. 

PURATOS LANÇA 
PRÉ-MISTURA PARA 
PÃO AUSTRALIANO

Integrante da linha de pré-misturas para pães especiais 
da Puratos, o pão australiano, desenvolvido com a tecnologia 
soft’r que traz diferenciais de extrema maciez e sabor pro-
nunciado, já é destaque na mesa do consumidor. Elaborado 
com mel de verdade, sem corantes, com cacau e a legítima 
farinha de alfarroba, que proporcionam a cor escura, caracte-
rística desse pão, além de um bom teor nutritivo. Duas fatias 
fornecem apenas 128 kcal e combina perfeitamente com 
queijo branco e orégano, além de outros recheios salgados 
que contrastam muito bem com o sabor adocicado deste 
pão. A pré-mistura para pão australiano da Puratos é a única 
no mercado elaborada com massa madre, responsável pelo 
arredondamento do sabor, hoje em dia bastante escassa nos 
meios de panifi cação, devido ao longo período de preparo 
que requer. Diferente do que julga o consumidor brasileiro, 
que já incluiu o pão australiano no seu dia a dia, esse pão 
não é originário da Austrália e sim criação de uma afamada 
rede de comida australiana. A pré-mistura pão australiano 
da Puratos é disponível em caixas de 10 kg.
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apresentação sobre a história da ROHA no mundo e a chegada ao Brasil. Du-
rante seu discurso, ele 
confi rmou que mesmo 
sem a presença de uma 
fi lial no país, a empresa 
já possui aproximada-
mente 60% de market 
share deste segmento 
e é uma das maiores 
indústrias de corantes e pigmentos do mundo. Atualmente, é a única empresa 
que trabalha com toda linha de cores naturais e artifi ciais. Hoje, a ROHA 
faz parte da JJT Group, que possui outros negócios pelo mundo. A ROHA 
Brasil está localizada em Vargem Grande Paulista, SP.

A General Mills anunciou a aquisição da indústria Ca-
rolina Administração e Participações Societárias, empresa 
brasileira de capital fechado, com sede em Ribeirão Claro, 
PR, fabricante de iogurtes e produtos lácteos. A Carolina é 
uma empresa familiar, fundada em 1969, líder na produção 
regional de produtos lácteos e reconhecida por suas marcas 
de iogurtes, Carolina, VeryGurt e Gluck. Com operações 
principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, a Carolina 
utiliza em sua produção leite de alta qualidade, proveniente 
dos melhores produtores da região do Paraná, e comercializa 
mais de 20 linhas diferentes de produtos lácteos. Segundo a General 
Mills, a Carolina possui uma grande experiência na produção de 
iogurtes e produtos lácteos e isso contribuirá para o crescimento da 
General Mills no Brasil. A General Mills planeja investir e ampliar o 
portfólio de produtos Carolina, utilizando a sua própria experiência 
e também a da equipe da Carolina para, assim, crescer e expandir no 
mercado brasileiro. De acordo com a General Mills, o Brasil é um 

mercado estratégico para a General Mills e a categoria 
de iogurte está em crescimento. Como uma das maiores 
economias do mundo, o Brasil possui um mercado de 
consumo muito atraente. A maioria da população, de 200 
milhões de pessoas, pertence à classe média e o consumo 
doméstico é um importante impulso na economia. A cate-
goria de iogurte também é muito relevante para o mercado 
nacional. Não só porque cresce fortemente, mas também 
porque há um grande espaço para ampliação do consumo 
individual, já que o consumo per capita no país é ainda muito 

baixo se comparado a outros países da América Latina. A General Mills 
continua a investir no Brasil, pois o país é um importante mercado para 
a General Mills Internacional.  A aquisição da Yoki Alimentos, em 2012, 
mais do que duplicou as vendas anuais da General Mills na América 
Latina. A compra da Yoplait Internacional, em 2011, também contribuiu 
para a expansão do portfólio de iogurtes da empresa, que continua 
crescendo com a recente chegada de Yoplait na China.

BEBIDAS MAIS BARATAS COM MENOS CALORIAS
Produtos como refrigerantes, refrescos e xaropes, assim 

como as todas as bebidas não alcoólicas, poderão ter mistura 
de açúcar com edulcorantes (adoçantes). 
Esta é uma grande oportunidade para 
fabricar produtos mais saudáveis e com 
redução de custos. Pensando nisso, a 
Vogler já disponibiliza, através da sua di-
visão Vogler Systems, uma série de blends 
para as mais diversas aplicações e perfi s. 

São misturas, da linha Innodolce, que trabalham em sinergia 
com o açúcar, deixando o produto com menos calorias. Entre 

as opções são encontrados sistemas 
que reduzem o custo de produção, fácil 
aplicação e perfi l sensorial extremamente 
agradável. As misturas podem ser feitas 
com sucralose, aspartame, acessulfame-k, 
ciclamato de sódio, sacarina e taumatina, 
além de misturas com stévia.
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QUEIJOS CURADOS DE PASTA MOLE 
COM BAIXO TEOR DE GORDURA

A Arla Foods Ingredients desenvolveu uma solução de pro-
teína de soro que permite que as empresas de laticínios produ-
zam queijos curados de pasta mole com baixo teor de gordura 
que são tão saborosos quanto as suas versões tradicionais. O 
Nutrilac® SoftCheese possibilita a redução de 50% da gordura 
em queijos curados de pasta mole, sem perder a cremosidade. É 
fornecido na forma de um pó branco que é simplesmente adicio-
nado ao leite do queijo antes da etapa de pasteurização. No geral, 
como aumenta o rendimento fi nal na ordem de 10% a 20%, não 
agrega nenhum custo adicional ao processo de fabricação. Isso 
quer dizer que se paga sozinho na forma de uma maior produção. 
Os fabricantes de queijos têm tradicionalmente tentado resolver 
este problema com substitutos de gordura, tais como as fi bras, 
mas no geral a substituição da gordura foi sofrível e a qualidade 
do paladar foi afetada. Além disso, elas exigem a informação no 
rótulo, algo que não é desejável em uma categoria em que os 
únicos ingredientes listados normalmente são leite, sal, coalho e 
cultura. Entretanto, a proteína do soro se comporta no queijo de 
maneira similar à gordura, garantindo que o produto mantenha 
sua textura cremosa e sabor. Por ser um ingrediente produzido 
a partir da proteína de soro, que é encontrada naturalmente 
no leite de vaca, é possível incluir o Nutrilac® SoftCheese em 
receitas de queijo na maior parte dos países europeus, sem ne-
cessidade de qualquer informação no rótulo, mantendo o status 
de rótulo limpo. Para demonstrar o potencial que ela oferece, a 
Arla Foods Ingredients experimentou incluir o Nutrilac® Soft-
Cheese na fabricação de um Brie, que é um dos queijos de pasta 
mole mais cremosos do mercado e, portanto, mais afetado do 
que a maioria quando a gordura é removida. Foram feitos dois 
queijos: um incorporando 0,6% do Nutrilac® SoftCheese e com 
10,9% de gordura no produto fi nal e um queijo referência que 
não continha Nutrilac® SoftCheese e com um nível de gordura 
de 11,4% no produto fi nal. O Brie padrão contém tipicamente 
20% a 30% de gordura. A Arla Foods Ingredients solicitou a um 
laboratório independente que realizasse os testes para avaliar a 

qualidade de cada queijo em termos 
de sabor, textura e aparência. Em 
todos os casos, o Brie feito com o 
Nutrilac® SoftCheese superou o queijo 
de referência. Segundo a Arla Foods, a redução 
do nível de gordura e o aumento da quantidade da proteína de 
soro em um queijo curado de pasta mole pode resultar em um 
produto que os fabricantes de queijo evitavam fazer até agora: 
um queijo delicioso com baixo teor de gordura indistinguível 
do seu equivalente tradicional. Finalmente, o queijo curado de 
pasta mole com baixo teor de gordura e de alta qualidade está 
ao alcance e, portanto, tem o potencial de aumentar as vendas 
nesta subcategoria pouco desenvolvida no mercado de laticínios.

A Arla Foods Ingredients é um líder global em ingredientes 
naturais do soro de leite para uso em produtos em uma série 
de categorias - nutrição esportiva, nutrição clínica e infantil, 
bebidas, panifi cação, laticínios e sorvetes. Os pilares da empresa 
são ingredientes inovadores, instalações modernas e uma equipe 
de especialistas dedicados. Baseando-se em sua gama de proteí-
nas do soro de leite funcionais e nutricionais, minerais do leite, 
lactose e permeado do soro, nossa equipe especializada fornece 
soluções que trazem novos produtos alimentícios com rapidez 
e efi ciência para o mercado. Arla Foods Ingredients Grupo P/S 
é 100% subsidiária da Arla Foods, uma indústria láctea global e 
cooperativa de propriedade de produtores de leite na Dinamarca, 
Suécia, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica e Luxemburgo.

MARS ANUNCIA REMOÇÃO DE CORES 
ARTIFICIAIS DE SEU PORTFÓLIO DE ALIMENTOS

A Mars, dona de marcas como M&M’S e Skittles, anunciou que irá remover todas as cores artifi ciais de seus 
produtos para alimentação humana. Segundo a empresa, a medida é parte de um compromisso para atender às 
mudanças nas preferências dos consumidores. Os produtos que serão afetados pela mudança incluem chocolates, 
gomas, balas, bebidas e alimentos. A previsão da empresa é que o processo, que será realizado em fases, seja con-
cluído em cinco anos.A empresa aponta que, embora os corantes artifi ciais não apresentem riscos conhecidos para 
a saúde, os consumidores estão pedindo mais ingredientes naturais. A estratégia para remoção das cores artifi ciais 
inclui parceria com fornecedores para identifi car novos ingredientes e fórmulas que cumpram com as normas de 
segurança e qualidade da empresa, que ainda espera a colaboração de seus fornecedores para encontrar alternativas 
que mantenham cores vibrantes e divertidas tão identifi cadas pelos consumidores de suas marcas.
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NESTLÉ BRASIL COMPLETA 95 ANOS E 
RENOVA APOSTA NOS JOVENS

No ano em que celebra 
globalmente seus 150 anos, a 
Nestlé completou 95 de atuação 
no Brasil, no último mês de ja-
neiro, investindo nos jovens para 
um crescimento sustentável e o 
fortalecimento dos processos de 
inovação. O refl exo disso é que 
mais de 40% do capital humano 
da empresa, que conta atualmen-
te com 22,6 mil colaboradores no país, já é de pessoas com menos 
de 30 anos. A empresa entende que é seu papel contribuir para a 
formação de jovens capazes de atender sua demanda por mão de 
obra qualifi cada. E para apoiar a transição da fase de estudos para o 
primeiro emprego, expandirá, em 2016, o programa Nestlé Nutrindo 
os Sonhos dos Jovens. Parte de uma estratégia global, a iniciativa 
lançada em setembro de 2015 reformulou e ampliou a capacitação 
oferecida a participantes do programa Jovem Aprendiz, do Ministé-
rio do Trabalho, em seis cidades. Com isso a empresa busca elevar 
sua empregabilidade a 30%. A partir de agora, o Programa chegará 
gradualmente a todas as cidades onde a Nestlé possui fábricas. A 
meta é contratar mais 7 mil pessoas abaixo de 30 anos até 2017. 
A Nestlé é a única empresa a estar entre as Top 10 Empresas dos 
Sonhos dos Jovens nas 14 edições da pesquisa realizada anualmente 

pela Companhia de Talentos. 
Entre os critérios apontados 
pelos jovens para escolher 
suas empresas preferidas, estão: 
desenvolvimento profissional; 
boa imagem no mercado; fazer 
o que gosta; desafi os constantes 
e; possibilidade de inovar. 

 A Nestlé é a maior empresa 
mundial de nutrição, saúde e 

bem-estar, com operações em 194 países e fábricas em 86 países. No 
Brasil, instalou a primeira fábrica em 1921, na cidade paulista de Araras, 
para a produção do leite condensado Milkmaid, que mais tarde seria 
conhecido como Leite Moça. A atuação da Nestlé no Brasil abrange 
segmentos de mercado achocolatados, biscoitos, cafés, cereais, cereais 
matinais, águas, chocolates, culinários, lácteos, refrigerados, sorvetes, 
nutrição infantil (fórmulas infantis, cereais infantis e papinhas prontas 
para o consumo), nutrição clínica, produtos à base de soja, alimentos 
para animais de estimação e serviços para empresas e profi ssionais 
da área de alimentação fora do lar. A Nestlé Brasil e suas empresas 
coligadas estão presentes em 99% dos lares brasileiros, segundo 
pesquisa realizada pela Kantar Worldpanel. A empresa tem 30 unidades 
industriais, localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, 
Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. 

EMBRAPA TERÁ UNIDADE DEDICADA A ALIMENTOS 
FUNCIONAIS, AROMAS E SABORES

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou 
a criação de uma nova unidade dentro da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A estrutura será voltada ao estudo 
de alimentos funcionais, aromas e sabores do Brasil, com sede em 
Maceió, AL. Alimentos funcionais são enriquecidos com aditivos, 
como vitaminas, fi bras e minerais dietéticos, que contribuem para 
a manutenção da saúde e a redução de risco de doenças. Esses 
produtos já são pesquisados pela Embrapa. Agora, entretanto, eles 
receberão atenção especial. Segundo a Embrapa, essa tendência 
está em explosão no mundo, é um mercado potencial de bilhões de 
dólares;nenhum país grande produtor e exportador de alimentos 
pode ignorar que há um movimento forte de integração do conceito 
de alimento, nutrição e saúde. Ainda segundo a Embrapa, a entidade já 
possui sólida base científi ca sobre alimentos funcionais, que relaciona 
nutrição e saúde à biodiversidade brasileira. A Embrapa Alimentos 
Funcionais, Aromas e Sabores faz parte da estratégia do Ministério 
da Agricultura, Pecuá ria e Abastecimento de aumentar a competiti-
vidade e a inovação na produção agropecuária brasileira. Alimentos 
que trazem maior densidade nutricional e novas funcionalidades 
agregam alto valor à produção. A nova unidade também visa integrar 
produção agropecuária, gastronomia e turismo, a exemplo de regiões 

do interior da França e da Itália, como a Toscana e Champagne. De 
acordo com a Embrapa, a agricultura focada nos produtos, na culinária 
e nos hábitos regionais deu origem a uma indústria pujante nesses 
locais; imagine o que se pode fazer no Nordeste, com a biodiversi-
dade de sabores, temperos e culturas gastronômicas existentes ali. 
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QUEIJOS CURADOS DE PASTA MOLE 
COM BAIXO TEOR DE GORDURA

A Arla Foods Ingredients desenvolveu uma solução de pro-
teína de soro que permite que as empresas de laticínios produ-
zam queijos curados de pasta mole com baixo teor de gordura 
que são tão saborosos quanto as suas versões tradicionais. O 
Nutrilac® SoftCheese possibilita a redução de 50% da gordura 
em queijos curados de pasta mole, sem perder a cremosidade. É 
fornecido na forma de um pó branco que é simplesmente adicio-
nado ao leite do queijo antes da etapa de pasteurização. No geral, 
como aumenta o rendimento fi nal na ordem de 10% a 20%, não 
agrega nenhum custo adicional ao processo de fabricação. Isso 
quer dizer que se paga sozinho na forma de uma maior produção. 
Os fabricantes de queijos têm tradicionalmente tentado resolver 
este problema com substitutos de gordura, tais como as fi bras, 
mas no geral a substituição da gordura foi sofrível e a qualidade 
do paladar foi afetada. Além disso, elas exigem a informação no 
rótulo, algo que não é desejável em uma categoria em que os 
únicos ingredientes listados normalmente são leite, sal, coalho e 
cultura. Entretanto, a proteína do soro se comporta no queijo de 
maneira similar à gordura, garantindo que o produto mantenha 
sua textura cremosa e sabor. Por ser um ingrediente produzido 
a partir da proteína de soro, que é encontrada naturalmente 
no leite de vaca, é possível incluir o Nutrilac® SoftCheese em 
receitas de queijo na maior parte dos países europeus, sem ne-
cessidade de qualquer informação no rótulo, mantendo o status 
de rótulo limpo. Para demonstrar o potencial que ela oferece, a 
Arla Foods Ingredients experimentou incluir o Nutrilac® Soft-
Cheese na fabricação de um Brie, que é um dos queijos de pasta 
mole mais cremosos do mercado e, portanto, mais afetado do 
que a maioria quando a gordura é removida. Foram feitos dois 
queijos: um incorporando 0,6% do Nutrilac® SoftCheese e com 
10,9% de gordura no produto fi nal e um queijo referência que 
não continha Nutrilac® SoftCheese e com um nível de gordura 
de 11,4% no produto fi nal. O Brie padrão contém tipicamente 
20% a 30% de gordura. A Arla Foods Ingredients solicitou a um 
laboratório independente que realizasse os testes para avaliar a 

qualidade de cada queijo em termos 
de sabor, textura e aparência. Em 
todos os casos, o Brie feito com o 
Nutrilac® SoftCheese superou o queijo 
de referência. Segundo a Arla Foods, a redução 
do nível de gordura e o aumento da quantidade da proteína de 
soro em um queijo curado de pasta mole pode resultar em um 
produto que os fabricantes de queijo evitavam fazer até agora: 
um queijo delicioso com baixo teor de gordura indistinguível 
do seu equivalente tradicional. Finalmente, o queijo curado de 
pasta mole com baixo teor de gordura e de alta qualidade está 
ao alcance e, portanto, tem o potencial de aumentar as vendas 
nesta subcategoria pouco desenvolvida no mercado de laticínios.

A Arla Foods Ingredients é um líder global em ingredientes 
naturais do soro de leite para uso em produtos em uma série 
de categorias - nutrição esportiva, nutrição clínica e infantil, 
bebidas, panifi cação, laticínios e sorvetes. Os pilares da empresa 
são ingredientes inovadores, instalações modernas e uma equipe 
de especialistas dedicados. Baseando-se em sua gama de proteí-
nas do soro de leite funcionais e nutricionais, minerais do leite, 
lactose e permeado do soro, nossa equipe especializada fornece 
soluções que trazem novos produtos alimentícios com rapidez 
e efi ciência para o mercado. Arla Foods Ingredients Grupo P/S 
é 100% subsidiária da Arla Foods, uma indústria láctea global e 
cooperativa de propriedade de produtores de leite na Dinamarca, 
Suécia, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica e Luxemburgo.

MARS ANUNCIA REMOÇÃO DE CORES 
ARTIFICIAIS DE SEU PORTFÓLIO DE ALIMENTOS

A Mars, dona de marcas como M&M’S e Skittles, anunciou que irá remover todas as cores artifi ciais de seus 
produtos para alimentação humana. Segundo a empresa, a medida é parte de um compromisso para atender às 
mudanças nas preferências dos consumidores. Os produtos que serão afetados pela mudança incluem chocolates, 
gomas, balas, bebidas e alimentos. A previsão da empresa é que o processo, que será realizado em fases, seja con-
cluído em cinco anos.A empresa aponta que, embora os corantes artifi ciais não apresentem riscos conhecidos para 
a saúde, os consumidores estão pedindo mais ingredientes naturais. A estratégia para remoção das cores artifi ciais 
inclui parceria com fornecedores para identifi car novos ingredientes e fórmulas que cumpram com as normas de 
segurança e qualidade da empresa, que ainda espera a colaboração de seus fornecedores para encontrar alternativas 
que mantenham cores vibrantes e divertidas tão identifi cadas pelos consumidores de suas marcas.
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PRÊMIO BIS

E o Oscar da indústria 
alímenticia vai para...
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GELITA FOCA EM 
GESTÃO DE QUALIDADE 

E SEGURANÇA DOS 
ALIMENTOS E MANTÉM 

CERTIFICAÇÃO FSSC 22000

Fornecer produtos seguros e da mais alta qualidade é um 
compromisso assumido pela Gelita em seus mais de 140 anos 
de história. Líder global na produção de gelatina e proteínas de 
colágeno, a empresa desenvolveu um conceito amplo de segurança 
de produtos, rigorosamente aplicado em suas unidades mundiais. 
As gelatinas e os colágenos produzidos pela Gelita são aplicados 
em milhares de produtos, dos mais diversos segmentos, desde 
as indústrias alimentícia, farmacêutica e pet, até na produção de 
palito de fósforo e obras de arte. Não importa se destinadas 
a sobremesas ou aplicações técnicas, todas as matérias-primas 
utilizadas pela empresa são rastreáveis. Para garantir a qualidade e 
a segurança destes produtos, assim como a liderança de mercado, 
a Gelita segue as abordagens HACCP (Análise de Perigo e Pontos 
Críticos de Controle) e de Boas Práticas de Fabricação (GMP - 
Good Manufacturing Practices). 

Graças a esse amplo trabalho, suas três plantas no Brasil, lo-
calizadas em Cotia, Mococa e Maringá, são certifi cadas no sistema 
de gestão de segurança dos alimentos FSSC 22000 (Food Safety 
System Certifi cation). Reconhecido pela GFSI (Global Food Safety 
Initiative), principal associação mundial voltada para a Segurança de 
Alimentos, o FSSC 22000 é reconhecido mundialmente como um 
importante aval de qualidade e segurança na indústria de alimentos. 
Para ter FSSC 22000 é preciso reunir alguns pré-requisitos na área 
de qualidade e segurança dos alimentos. Além da implementação 
do HACCP e de GMP, é preciso atender aos requisitos de gestão 
da ISO 22 000. Segundo a Gelita, desenvolvida para atender toda 
a cadeia produtiva de alimentos e bebidas, a certifi cação FSSC 
22000 representa o compromisso da Gelita com a trilogia: quali-
dade, sanidade e inocuidade, a fi m de garantir o fornecimento de 
produtos que não causam riscos à saúde dos consumidores e que 
são produzidos com as melhores práticas mundiais de higiene. 

Sediada em Eberbach, Alemanha, a Gelita é especialista no 
fornecimento de gelatina e peptídeos de colágeno para indústrias 
alimentícias e farmacêuticas. Presente nos cinco continentes, a 
empresa detém expertise global no desenvolvimento de soluções 
inovadoras.

PÃO DE QUEIJO 
FORNO DE 

MINAS CHEGA 
AO CONSUMIDOR 

AMERICANO

Conhecido por sua qualidade e seu autêntico sabor ca-
seiro, o pão de queijo da Forno de Minas é líder no mercado 
brasileiro e possui apreciadores em várias partes do mundo. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, está presente há 12 anos 
e consolidou-se no segmento étnico de mercado. Agora, 
por meio da parceria fi rmada com a Cole’s Quality Foods, 
o produto chega aos consumidores americanos. Atualmente, 
já está disponível em cerca de 800 lojas, incluindo Shoprite 
(grande Nova Iorque), Jewel Osco (grande Chicago) e en-
trando no Giant Eagle (Pittsburgh). A expectativa é atingir 
dez mil pontos de vendas até o fi nal do ano. De acordo 
com os termos da parceria, a Cole’s é responsável pelas 
vendas e distribuição da marca mineira, enquanto a Forno 
de Minas tem a responsabilidade de promover a categoria 
e desenvolver a marca junto aos consumidores e varejistas. 

A Forno de Minas Alimentos, tradicional indústria de 
alimentos congelados e líder de mercado na comercialização 
de pães de queijo no Brasil, é nacionalmente reconhecida 
pela qualidade, praticidade e tradição de seus produtos. Além 
do pão de queijo, oferece soluções para todas as ocasiões 
de consumo, com um portfólio de mais de 20 produtos que 
atende tanto o varejo quanto o food service. 


