
MERCADO, EMPRESAS & CIA

GRUPO M.CASSAB ANUNCIA PARCERIA COM A BASF
A Unidade de Negócios Nutrição Humana do Grupo M.

Cassab, que fabrica pré-misturas de vitaminas e minerais há 25 
anos, comemora sua recente parceria com a líder mundial na 
indústria química, a empresa alemã BASF. Com esta iniciativa, as 
empresas passam a aproveitar as muitas sinergias que possuem 
para oferecer aos seus clientes soluções mais completas e um 
maior suporte para as indústrias dos setores de alimentos e 
bebidas, nutrição esportiva e suplementos nutricionais. A parceria 
envolve o atendimento a empresas de todo o Brasil, elevando 
às demandas dos clientes para o fornecimento de vitaminas e 
minerais. Segundo a BASF, a complementaridade entre sua alta 
qualidade na fabricação de vitaminas e ingredientes funcionais 
e a expertise do Grupo M.Cassab em produzir pré-misturas e 
distribuir rapidamente ao mercado é o ponto-chave da parceria 
e trará o nível de excelência 
que a BASF quer proporcio-
nar a seus clientes.

Há 86 anos no mer-
cado, o Grupo M.Cassab 
possui três grandes áreas 
de negócios: Distribuição, 
Consumo e Incorporação, 
que juntos englobam 14 

unidades de negócios e 1,2 mil colaboradores diretos. 
A M.Cassab, cuja matriz está localizada em São Paulo, SP, 
está presente nas grandes capitais do Brasil, Miami (Esta-
dos Unidos), Dubai (Emirados Árabes), Shanghai (China), 
Argentina e Uruguai. 

A BASF é uma empresa química líder mundial: The 
Chemical Company. Seu portfólio de produtos oferece 
desde químicos, plásticos, produtos de performance e 
para proteção de cultivos, até petróleo e gás. Por meio da 
ciência e da inovação, possibilita a seus clientes de todas 
as indústrias atender às atuais e futuras necessidades da 
sociedade. A BASF contabilizou vendas de € 74 bilhões 
em 2013 e contava com mais de 112 mil colaboradores 
no final do ano.

Distribuidor 
Autorizado

0

5

25

75

95

100

mercado_111.indd   24 12/09/14   10:31

25

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

ED
IE

N
T

ES

FARINHA DE TRIGO PRIMOR
A Bunge lança a farinha de trigo Primor e amplia a linha 

de produtos da marca. O produto atende à demanda das 
consumidoras por uma farinha mais branca, fina e solta, que 
ajuda a preparar bolos, pães, biscoitos e tortas com massas 
mais claras e leves. A novidade está disponível em embalagens 
plásticas de um quilo, nas versões tradicional e com fermen-
to. A marca Primor está há 50 anos no mercado e tem uma 
histó ria de tradição e versatilidade. A empresa também possui 
as marcas Delícia, Salada, Soya, Salsaretti, Primor, Cardeal, All 
Day e Bunge Pro. SAC: 0800 727 5544 -  www.bunge.com.br

CONDIMENTOS EM NOVOS SABORES
A Granfino aposta em novos produtos para compor a 

família de condimentos. Os sabores Barbecue, Mostarda 
com Mel, Mostarda Escura, Agridoce e Big Burguer  
(molho para hambúrguer) chegam ao portfólio da 
marca. Os novos sabores de condimentos estão dispo-
níveis em embalagens com 180g. Dona de um portfólio 
com mais de 90 produtos, a empresa de alimentos é 
líder absoluta na venda de fubá e farinha de mandioca. 
Além de farináceos, a Granfino produz arroz, feijão, 
molhos, atomatados, farofa pronta, pipocas para 
microondas, óleos vegetais, entre outros produtos.  
SAC: (21) 2765-9400 - www.granfino.com.br

SAL LIGHT 
A Magro, marca de varejo da 

Lightsweet, amplia seu mix com 
o  sal light Magro 70%. A proposta 
é apresentar ao consumidor um 
produto saudável que auxilie na 
prevenção de doenças renais e 
cardiovasculares e no controle 
da pressão arterial. O sal light 
Magro é o único do segmento 
com redução considerável de 
sódio, não contém glúten, é ioda-
do e também uma fonte de potássio. O produto é oferecido 
em embalagem premium com 500gr. Detentora das marcas  
Lowçucar e Magro, a Lightsweet possui um mix com 150 
itens e está presente nas principais redes varejistas e ataca-
distas de todo país, atendendo a demanda de consumidores 
finais e profissionais que atuam no food service. Seu portfólio 
é composto por uma variedade de produtos, como acho-
colatado, capuccino, chá verde, refrescos, waffers, misturas 
para bolo, doce de leite, leite condensado, gelatinas, mous-
ses, pudins e manjar, além dos adoçantes líquidos e em pó.  
SAC 0800 642 8182 - www.lightsweet.com.br

Novosprodutos
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SOY TEEN COM MARCA E 
EMBALAGEM MODERNIZADAS

A Latco Alimentos apresenta ao mercado os novos layouts 
desenvolvidos para o Soy Teen (bebida produzida à base de 
soja), que consistem na modernização da logomarca e da em-
balagem do produto. O objetivo foi modernizar a linguagem da 
linha, adequando o produto à expectativa dos consumidores. 
Áreas coloridas na parte de cima da embalagem foram incluí-
das para facilitar sua diferenciação pelo sabor. A relação com as 
vantagens da soja estão mais evidentes nas embalagens, ressal-
tando que, além do sabor, a saúde também é beneficiada. Dessa 
forma, o resultado final é a releitura do produto, mantendo os 
principais pontos de reconhecimento da marca já existentes. 
A mudança será iniciada com os sabores original e mix la-
ranja+pêssego, com a troca gradual seguindo demanda do 
mercado. Comercializado nas versões original, laranja, pêssego, 
uva e o mix laranja+pêssego, o Soy Teen é a aposta da Latco 
Alimentos para o segmento de bebidas produzidas à base de 
soja. Disponível em embalagens de 1 litro, Soy Teen é uma 
bebida leve, saborosa e saudável, que pode ser consumida sem 
restrições ao longo do dia, sendo um acompanhamento tanto 
para o café da manhã quanto para as demais refeições. A versão 
original pode ser utilizada nas dietas de pessoas intolerantes à 
lactose, além de ser fonte de vitamina A e rica em vitamina D.  
SAC: (44) 3676-1545 - www.latcoalimentos.com.br

LIMONADA SUÍÇA

A Maguary co-
loca no mercado a 
exclusiva Maguary 
Limonada Suíça, que 
realça ainda mais 
o sabor refres-
cante do limão. 
O produto tem 
aroma de cas-
ca de limão e 
sabor mais acen-
tuado que a limo-
nada tradicional. Outro 
lançamento é a Maguary Limonada Zero, ainda mais saudável, 
sem adição de açúcar e com 96% menos calorias que a li-
monada tradicional. Todos os produtos Maguary não contêm 
conservantes. Tradicional, Zero ou Suíça, Maguary Limonada 
tem sabor de suco feito em casa e é uma opção prática e 
saborosa. Os produtos são feitos com frutos selecionados, que 
preservam suas propriedades e benefícios funcionais. Maguary 
limonada tradicional está disponível no mercado de todo o 
país em embalagens de 1 e 2 litros. A embalagem maior é  uma 
exclusividade da marca. O produto é oferecido  também em 
lata de 255ml. Os lançamentos Maguary Limonada Suíça e 
Maguary Limonada Zero são comercializados em embalagens 
de 1 litro. Maguary é marca da Ebba - Empresa Brasileira de 
Bebidas e Alimentos-, detentora também da marca Dafruta.  
SAC: 0800 081 3022 - www.maguary.com.br

LEITE EM PÓ EM EMBALAGENS 
STAND UP POUCH

Consumidores de todo Brasil já 
contam com mais uma novidade da 
Piracanjuba nas gôndolas. Trata-se 
do leite em pó, nas versões integral 
(800g), integral instantâneo (800g) 
e desnatado instantâneo (600g), 

que poderão ser encontradas em embalagens stand up pouch 
(fica em pé nas gôndolas), propiciando ainda mais praticidade 
para os consumidores. A linha stand up pouch é ambiental-
mente indicada por consumir menos plástico no processo de 
produção e, consequentemente, gerar menos resíduos de des-
carte. Além disso, é uma embalagem mais econômica e segura.  
SAC: 0800 722 1718 - www.piracanjuba.com.br

GRÃO CASTANHA-DO-PARÁ  
E QUINOA NA VERSÃO 
QUADRADA

A Wickbold lança a versão quadrada do Grão Sabor 
castanha-do-pará e quinoa. Com receita idêntica à versão 
redonda, o novo formato facilita o preparo do lanche e o uso 
em torradeiras ou sanduicheiras, ampliando assim as formas 
e os momentos de consumo. Além disso, o produto valoriza 
a castanha-do-pará, rica em nutrientes e muito apreciada 
em todo o país. A linha Grão Sabor combina os benefícios 
dos grãos ao sabor dos mais refinados ingredientes. São 
elaborados especialmente para aqueles que desejam ter uma 
alimentação equilibrada sem abrir mão do paladar. Disponíveis 
nos formatos redondo ou quadrado, os pães Grão Sabor 
são ideais para quem quer uma dieta saudável, com fonte 
de fibras e muito saborosa. Outros produtos da linha Grão 
Sabor incluem castanha-do-pará e quinoa, canela e passas, 
amaranto e linhaça, e integral, todos no formato redondo, 
além de chia e macadâmia, girassol e castanha, multigrãos, 
quadradinho e granola e iogurte, no formato quadrado.  
SAC 0800 011 1938 - www.wickbold.com.br 
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SOY TEEN COM MARCA E 
EMBALAGEM MODERNIZADAS

A Latco Alimentos apresenta ao mercado os novos layouts 
desenvolvidos para o Soy Teen (bebida produzida à base de 
soja), que consistem na modernização da logomarca e da em-
balagem do produto. O objetivo foi modernizar a linguagem da 
linha, adequando o produto à expectativa dos consumidores. 
Áreas coloridas na parte de cima da embalagem foram incluí-
das para facilitar sua diferenciação pelo sabor. A relação com as 
vantagens da soja estão mais evidentes nas embalagens, ressal-
tando que, além do sabor, a saúde também é beneficiada. Dessa 
forma, o resultado final é a releitura do produto, mantendo os 
principais pontos de reconhecimento da marca já existentes. 
A mudança será iniciada com os sabores original e mix la-
ranja+pêssego, com a troca gradual seguindo demanda do 
mercado. Comercializado nas versões original, laranja, pêssego, 
uva e o mix laranja+pêssego, o Soy Teen é a aposta da Latco 
Alimentos para o segmento de bebidas produzidas à base de 
soja. Disponível em embalagens de 1 litro, Soy Teen é uma 
bebida leve, saborosa e saudável, que pode ser consumida sem 
restrições ao longo do dia, sendo um acompanhamento tanto 
para o café da manhã quanto para as demais refeições. A versão 
original pode ser utilizada nas dietas de pessoas intolerantes à 
lactose, além de ser fonte de vitamina A e rica em vitamina D.  
SAC: (44) 3676-1545 - www.latcoalimentos.com.br

LIMONADA SUÍÇA

A Maguary co-
loca no mercado a 
exclusiva Maguary 
Limonada Suíça, que 
realça ainda mais 
o sabor refres-
cante do limão. 
O produto tem 
aroma de cas-
ca de limão e 
sabor mais acen-
tuado que a limo-
nada tradicional. Outro 
lançamento é a Maguary Limonada Zero, ainda mais saudável, 
sem adição de açúcar e com 96% menos calorias que a li-
monada tradicional. Todos os produtos Maguary não contêm 
conservantes. Tradicional, Zero ou Suíça, Maguary Limonada 
tem sabor de suco feito em casa e é uma opção prática e 
saborosa. Os produtos são feitos com frutos selecionados, que 
preservam suas propriedades e benefícios funcionais. Maguary 
limonada tradicional está disponível no mercado de todo o 
país em embalagens de 1 e 2 litros. A embalagem maior é  uma 
exclusividade da marca. O produto é oferecido  também em 
lata de 255ml. Os lançamentos Maguary Limonada Suíça e 
Maguary Limonada Zero são comercializados em embalagens 
de 1 litro. Maguary é marca da Ebba - Empresa Brasileira de 
Bebidas e Alimentos-, detentora também da marca Dafruta.  
SAC: 0800 081 3022 - www.maguary.com.br

LEITE EM PÓ EM EMBALAGENS 
STAND UP POUCH

Consumidores de todo Brasil já 
contam com mais uma novidade da 
Piracanjuba nas gôndolas. Trata-se 
do leite em pó, nas versões integral 
(800g), integral instantâneo (800g) 
e desnatado instantâneo (600g), 

que poderão ser encontradas em embalagens stand up pouch 
(fica em pé nas gôndolas), propiciando ainda mais praticidade 
para os consumidores. A linha stand up pouch é ambiental-
mente indicada por consumir menos plástico no processo de 
produção e, consequentemente, gerar menos resíduos de des-
carte. Além disso, é uma embalagem mais econômica e segura.  
SAC: 0800 722 1718 - www.piracanjuba.com.br

GRÃO CASTANHA-DO-PARÁ  
E QUINOA NA VERSÃO 
QUADRADA

A Wickbold lança a versão quadrada do Grão Sabor 
castanha-do-pará e quinoa. Com receita idêntica à versão 
redonda, o novo formato facilita o preparo do lanche e o uso 
em torradeiras ou sanduicheiras, ampliando assim as formas 
e os momentos de consumo. Além disso, o produto valoriza 
a castanha-do-pará, rica em nutrientes e muito apreciada 
em todo o país. A linha Grão Sabor combina os benefícios 
dos grãos ao sabor dos mais refinados ingredientes. São 
elaborados especialmente para aqueles que desejam ter uma 
alimentação equilibrada sem abrir mão do paladar. Disponíveis 
nos formatos redondo ou quadrado, os pães Grão Sabor 
são ideais para quem quer uma dieta saudável, com fonte 
de fibras e muito saborosa. Outros produtos da linha Grão 
Sabor incluem castanha-do-pará e quinoa, canela e passas, 
amaranto e linhaça, e integral, todos no formato redondo, 
além de chia e macadâmia, girassol e castanha, multigrãos, 
quadradinho e granola e iogurte, no formato quadrado.  
SAC 0800 011 1938 - www.wickbold.com.br 
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NÉCTAR DE TANGERINA 
A Sufresh, marca de bebidas à base de frutas da WOW! Nutrition, 

amplia a linha +Fruta +Sabor e lança o novo sabor tangerina. O pro-
duto se posiciona entre o néctar regular e o suco integral, já que tem 
maior concentração de polpa de fruta. O novo produto é composto 
pelo suco de sete tangerinas por litro, que conferem o aroma e o sabor 
marcantes da fruta. Além disto, a novidade é rica em vitamina C, um 
poderoso antioxidante essencial para o sistema imunológico. A linha 
Sufresh + Fruta + Sabor já conta com as versões laranja (com e sem 
gominhos) e uva, lançadas em 2013. As embalagens da nova linha Sufresh 
+Fruta +Sabor foram desenvolvidas pela Tetra Pak e são inéditas no 
Brasil. A Tetra Gemina® Aseptic Crystal apresenta um design atrativo 
com quatro painéis em forma de cristais no corpo da embalagem, e a 
parte superior diferenciada, que lhe atribui uma aparência única. Além 
do apelo visual, o lançamento agrega funcionalidade, já que a geometria 
inclinada do topo facilita o ato de servir.  Além disso, a tampa HeliCap 
27 tem uma abertura maior, melhorando em 30% o desempenho do 
fluxo da bebida. O design rígido e a altura da tampa também facilitam 
a pegada, reduzindo em até 60% a força necessária para abertura.  
SAC: 0800 772 6566 - www.wownutrition.com.br

MISTURA PARA BOLO 
100% PRONTA 

A Finna, marca da M.Dias Branco, apresen-
ta a mistura 100% pronta Finna Mr. Cake em 
embalagem de 500g. Além de ampliar o mix 
de produtos, o objetivo principal da marca é 
oferecer ao consumidor praticidade, sabor e 
qualidade. O conceito da linha de Mistura Mr. 
Cake 100% Pronta está totalmente adequado 
aos tempos modernos e é a primeira linha 
do tipo lançada no Brasil. Os bolos estão 
disponíveis nos sabores chocolate, baunilha e 
laranja. Para preparar basta adicionar água ou 
leite, bater e levar ao forno. A Finna também 
está lançando mistura para bolo preparada 
de forma tradicional, nos sabores chocolate, 
laranja, baunilha, milho cremoso e brownie. 
Para preparar a massa basta adicionar itens 
básicos como leite, ovos, margarina e levar ao 
forno. A Finna pertence ao portfólio de marcas 
da M.Dias Branco que produz e comercializa 
biscoitos, massas, farinha e farelo de trigo, 
margarinas e gorduras vegetais, snacks e bolos.  
SAC: 0800 702 5509 - www.finna.com.br

Pioneira no cultivo de stevia rebaudiana 
no Brasil e na produção de produtos à base 
da planta, a fabricante de alimentos Stevia 
Soul coloca mais uma novidade no merca-
do: o Stevita Soul, um adoçante dietético 
feito apenas com puro cristal de stevia. O produto é zero açúcar, 100% natural e sem adição de 
nenhum outro tipo de edulcorante, não calórico ou artificial, como sacarina, ciclamato, sucralose 
ou aspartame. Por estar em sua forma pura, é necessária apenas a utilização de pequenas doses: 
um sachê de Stevita Soul, que contém 70mg de cristal - o equivale a três colherinhas de chá de 
açúcar refinado. O Stevita Soul foi desenvolvido para pessoas de gosto refinado e elaborado a partir 
de folhas selecionadas de stevia, que conferem ao produto o melhor princípio ativo da planta, o 
rebaudiosídeo. Além disso, o alto teor de “Reb A”, ativo responsável pelo seu dulçor, faz com que 
o adoçante seja mais concentrado e não tenha sabor residual. Outro diferencial é a não utilização 
de veículos como, por exemplo, a maldodextrina (extrato derivado do milho) e a lactose, que são 
compostos usados para diluir os edulcorantes e dar mais volume do que qualidade aos produtos.  
SAC: (44) 2101-4311 - www.steviasoul.com.br
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SALSICHÃO COM PICLES E DE FRANGO 
A linha de salsichões 

Tose l lo inc lu i  versões  
exclusivas, como a de limão 
com salsa, e as tradicionais, 
preparadas com carnes de 
primeira qualidade, outros 
selecionados ingredientes 
e temperos que fazem a 
diferença no sabor. Fatiados 
ou em cubos, os salsichões 
são ótima opção para san-
duíches, maionese, tábuas 
de frios, aperitivos, saladas, 
omeletes e outras criações. 
Na Tosello, o salsichão com 
picles ganhou mais picles 
(pimentão vermelho e verde, e cenoura) e o salsichão de 
frango tipo campestre combina perfeitamente tomate seco, 
pimenta verde, cogumelos e azeitonas verdes e pretas, bem 
ao gosto do brasileiro. Com alguns procedimentos contro-
lados de produção, mas que remetem a origem artesanal , a 
Tosello  faz a diferença na elaboração de embutidos e carnes 
cozidas e defumadas (defumação feita do atrito da madeira, 
não utiliza fumaça líquida), com especial atenção na seleção 
das matérias-primas (principalmente carnes) e um rígido 
controle de qualidade que garante a segurança alimentar 
desde a fabricação até a mesa do consumidor. O salsichão 
com picles e o de frango campestre estão disponíveis fatiados, 
em embalagens a partir de 100 gramas e acondicionados em 

novas embalagens com maior validade, suprindo as necessi-
dades de quem não pode fazer compras constantes, e quer 
um coringa saudável para a alimentação diária. As novas e 
confiáveis embalagens utilizadas pela Tosello acondicionam 
os Salsichões fatiados em atmosfera modificada (ATM), 
com garantia de total higiene e qualidade e uma vida útil 
(shelf life) de até 40 dias. Os frios são embalados em locais 
refrigerados em temperaturas de 2 a 4º C na fábrica e o 
consumidor só tem que abrir a embalagem e servir, apro-
veitando todo frescor dessa tecnologia. Vale lembrar que o 
produto deve ser mantido sob refrigeração na residência 
(até 7º C e, depois de aberto, ser consumido em até 5 dias).  
SAC: (19) 3832-5505 - www.tosello.com.br

CREME DE AVELÃ COM 
CHOCOLATE ZERO AÇÚCAR

A Lowçucar, marca de va-
rejo da Lightsweet, oferece 
ao mercado o creme de avelã 
com chocolate zero adição de 
açúcares, uma opção saborosa 
indicada para pessoas com 
restrições alimentares e para 
aqueles que querem manter a 
formal. Ideal para ser utilizado 
na preparação de bolos, cup-
cakes, tortas, biscoitos, croissants e 
bombons, o creme de avelã com chocolate também pode ser 
consumido puro ou com pão. O principal diferencial do pro-
duto é ser adoçado com sucralose, uma substância derivada 
do açúcar da cana 600 vezes mais doce que o açúcar. Além 
disso, o creme de avelã não contém glúten, possui uma consis-
tência cremosa e uma porção de 20 gramas possui 96 kcal. O 
produto pode ser encontrado em embalagem de 150 gramas.  
SAC 0800 642 8182 - www.lightsweet.com.br

MISTURAS PARA CUPCAKE

A Nita Alimentos amplia seu portfólio com o lançamento 
das novas misturas para CupCake Nita Cook, nos sabores 
baunilha e chocolate. Voltadas para o consumidor final, as 
novidades chegam ao mercado em embalagens de 350 gra-
mas com a proposta de oferecer praticidade e qualidade. Os 
CupCakes Nita Cook podem ser assados tanto no forno 
convencional, quanto no microondas e, para prepará-los, 
basta adicionar 200ml de leite e 50ml de óleo. Já com a 
mistura para Petit Gateau Nita Cook é possível fazer tanto 
o petit gateau tradicional - acrescentando 160ml de leite, 1 
ovo e 60g de margarina à mistura -, quanto um brownie de 
chocolate, adicionando ao produto os mesmos ingredientes 
e uma quantidade menor de leite, 120 ml.
SAC: 0800 171134 - www.nita.com.br
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