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Mercado,
Empresas&Cia.

DUPONT NUTRIÇÃO & SAÚDE 
E AB-BIOTICS ANUNCIAM 

ACORDO 
A DuPont Nutrição & Saúde e a AB-Biotics assinaram um acordo global de licen-

ciamento e colaboração para o AB-Life®, um probiótico clinicamente documentado 
que mantém níveis saudáveis de colesterol em indivíduos de risco. Com o acordo, 
a DuPont terá direitos exclusivos sobre a produção, comercialização e vendas do 
produto, e a AB-Biotics continuará realizando pesquisas clínicas para fundamentar 
ainda mais os benefícios comprovados à saúde. O AB-Life® é uma formulação pro-
biótica patenteada e desenvolvida pela AB-Biotics, com sede em Barcelona, Espanha. 
A DuPont está integrando o produto a sua gama de probióticos  Howaru®  para as 
indústrias de suplementos dietéticos, alimentos e bebidas. A empresa espera lançar o 
produto no quarto trimestre de 2014. O novo produto complementará o portfólio 
da DuPont para a saúde cardiovascular, que inclui os fitoesteróis Danisco® Pinvita™  
e Danisco® Evesse™ EPC, um extrato natural de maçã e proteína de soja que aten-
de as necessidades de uma população global que está envelhecendo de maneira 
saudável. 

A AB-Biotics é uma empresa de biotecnologia com foco em pesquisa, desen-
volvimento, proteção e distribuição de soluções exclusivas de biotecnologia para 
melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas. Suas áreas de atividade incluem 
o desenvolvimento de testes farmacogenéticos para neuropsiquiatria, além de 
probióticos e outros ingredientes funcionais para as indústrias farmacêutica e 
de alimentos. A empresa iniciou sua expansão internacional em 2012 e fechou 
vários acordos para comercializar seus produtos na América, Europa e Ásia. 

CADE APROVA COMPRA DA MASSA LEVE PELA JBS 
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) apro-

vou, sem restrições, a compra da empresa de alimentos Massa Leve 
pela JBS, empresa processadora global de carnes, conforme publicado 
no Diário Oficial da União. Segundo o Cade, a operação não resulta 
em índices de concentração horizontal significativos ou em reforços 
de integração vertical suficientes para levar a preocupações de natu-
reza concorrencial, devendo a operação ser aprovada sem restrições. 

A JBS comprou a indústria Massa Leve por R$ 260 milhões no final 
de dezembro de 2013, com a processadora de carnes buscando 
ampliar sua participação em segmentos de maior valor agregado. A 
Massa Leve, que atua na produção e comercialização de produtos 
como pizzas congeladas e massas frescas, ficará sob gestão da JBS 
Foods, divisão da empresa que inclui as operações de aves, suínos 
e alimentos processados.
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BONDUELLE COMEMORA 20 ANOS NO BRASIL
Com um portfólio com mais de 40 itens e a mis-

são de oferecer uma alimentação saudável e saborosa 
aos consumidores, a Bonduelle comemora 20 anos 
de presença no Brasil. Líder mundial em vegetais 
em conserva e congelados, a empresa obteve um 
crescimento de 43% em faturamento no ano de 2013, comparado 
ao ano anterior em um mercado considerado estável. A conquista 
acontece por meio de uma forte estratégia comercial, expansão da 
distribuição nacional e investimento em comunicação com o objetivo 
de expandir a categoria. A Bonduelle detém a liderança em duas cate-
gorias consideradas as mais importantes no segmento conservas, que 
são milho e ervilha, com 20% e 22% de participação, respectivamente. 

A Bonduelle foi fundada em 1853, na França. 
Em 1926, iniciou o processamento de ervilhas 
frescas em conserva. O desenvolvimento rápi-
do desta nova atividade foi coroado em 1957 
por um grande sucesso popular: a mistura das  

ervilhas com cenouras. Em 1968, inaugurou a tecnologia do vegetal 
congelado, e no final dos anos 90, estreou na categoria de legume 
fresco. Simultaneamente, desde os anos 60, a Bonduelle expandiu 
suas atividades internacionalmente. O Grupo Bonduelle entrou no 
Segundo Mercado da Bolsa de Paris em 1998, afirmando-se como 
um Grupo de porte internacional. Atualmente, a marca está presente 
em mais de 100 países.
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Arla Foods Ingredients Brasil
Tel.: (11) 3469-6233
anmou@arlafoods.com
www.arlafoodsingredients.com

·  Ingredientes inovadores do 
 Soro de Leite natural
·  Instalações com alta tecnologia
· Dedicação e conhecimento

Lácteos | Nutrição Esportiva | Sorvetes | Nutrição Clínica | Queijos | Nutrição Infantil | Panifi cação

CATUPIRY® AGORA TAMBÉM NO FACEBOOK 
Já está no ar a fanpage da Catupiry® no Facebook  

(www.facebook.com/catupiryoriginal), levando aos seguidores 
receitas, dicas culinárias, promoções, lançamentos e outras 
notícias em tempo real da mais tradicional marca de requeijão 
do Brasil. A página da rede social é parte do novo projeto de 
marketing da marca, que tem como objetivo promover maior 
interação com o público alvo, seja consumidores, profissionais 

da área de gastronomia ou clientes do varejo e food service, 
estreitando, dessa forma, o relacionamento com toda a cadeia 
de consumo. Segundo a Catupiry®, a empresa está apostando 
em hotsites e agora nas redes sociais não só para divulgar os 
produtos da marca e novas formas de consumo, como também 
para trocar informações com os consumidores de uma maneira 
mais rápida e direta. 



TETRA PAK® APOSTA NO MERCADO 
DE QUEIJO FRESCAL 

Com o objetivo de de-
senvolver o mercado de 
queijo frescal no Brasil, a 
Tetra Pak® apresenta uma 
nova solução de processo e 
envase para a produção em 
embalagens longa vida. De 
acordo com a Tetra Pak®, 
embora o Brasil destine cerca 
de 34% de todo leite pro-
duzido à fabricação de quei-
jos, o consumo per capita ainda é bastante 
baixo. Já segundo a Associação Brasileira das 
Indústrias de Queijo (ABIQ), o brasileiro 
consome cerca de quatro quilos de queijo 
por ano, enquanto os argentinos consomem 
11 quilos e os franceses 27 quilos. O queijo 
frescal em embalagens da Tetra Pak® agrega 
uma série de benefícios à indústria, ao varejo 
e aos consumidores. Além de mais segurança 
alimentar, o produto pode oferecer até o 
triplo do prazo de validade (90 dias). De 
acordo com a Tetra Pak®, hoje a produção 
de queijo frescal é artesanal, o que demanda 

muita mão de obra, com muitas perdas, além 
das dificuldades logísticas do transporte e 
da pouca diferenciação entre os produtos; 
o processo produtivo do queijo em caixinha 
proporciona total controle e padronização 
do peso e do formato dos produtos, flexibi-
lidade dos tipos e das receitas, ganho de es-
cala, além de um rendimento até 25% maior, 
com o aproveitamento máximo dos sólidos 
do leite. Diferente da produção tradicional, 
com o novo sistema o leite recebe o coalho 
para formar o queijo somente quando já 
está sendo envasado. Isso proporciona uma 
redução de 85% na utilização do coalho. 

A WACKER oferece uma fibra 
alimentar solúvel com efeito sig-
nificativo de redução da resposta 
glicêmica pós-prandial. Esta fibra, 
comercializada como CAVAMAX® 
W6, é uma alfa-dextrina derivada 
do amido. Estudos clínicos mostram  
que CAVAMAX® W6 reduz o aumento 
do nível de glicose no sangue após 
a ingestão de refeições contendo 
amido. CAVAMAX® W6 é altamente 
estável ao calor e à condições 
ácidas e não é higroscópica. É 
adequada para a aplicação em 
bebidas por ser incolor, de sabor 
neutro e produzir soluções sem 
turbidez com viscosidade baixa. 

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

Visite o site do nosso centenário em
www.wacker.com/100years

VOCÊ QUER UMA 
FIBRA QUE REDUZ 
A RESPOSTA 
GLICÊMICA?

WAC_60x260mm_pt_ Fiber_260314_RZ.indd   1 26.03.14   12:37

Dependendo da configuração produtiva, 
o processo ainda tem a vantagem de uti-
lizar até 90% menos mão de obra, já que 
a produção não permite nenhum contato 
manual, o que também aumenta a segurança 
do alimento. Em diversos tamanhos e for-
matos, as embalagens cartonadas da Tetra 
Pak® ainda permitem a impressão em toda 
a superfície, proporcionando maior impacto 
para a marca e flexibilidade para a indústria. 
Já para os consumidores, os benefícios da 
novidade se traduzem em comodidade 
e segurança. Com diversos clientes ao 

redor do mundo, a 
Tetra Pak® possui 
vasta experiência na 
oferta de soluções 
completas para o 
processamento e o 
envase de queijos. 
Para apoiar as indús-
trias de alimentos no 
Brasil, a Tetra Pak® 
mantém uma parce-
ria com o Instituto 
de Tecnologia dos 
Alimentos (ITAL), 

onde podem ser realizados testes de formu-
lação e produção. As embalagens da Tetra 
Pak® provocaram uma grande revolução no 
mercado de queijos do Oriente Médio. No 
Egito, por exemplo, até o final dos anos 80, 
grande parte do volume era comercializado 
a granel. Hoje, são consumidos 260 mil 
toneladas de queijo branco por ano e 72% 
deste total já está disponível em embalagens 
da Tetra Pak®. Além da conveniência, segu-
rança alimentar, disponibilidade e diversi-
ficação de tipos, os consumidores contam 
com diferentes tamanhos que variam entre 
70 até 1.100 gramas.
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DORI APRESENTA NOVAS MARCAS E EMBALAGENS 
Quem buscar os famosos amendoins da marca Dori 

nas prateleiras e gôndolas a partir do segundo semestre 
de 2014 encontrará novas marcas, novas embalagens e 
novos sabores. Com um arsenal de novidades para esse 
ano, a empresa modernizou suas linhas de amendoim, 
que respondem por cifras consideráveis de seu fatura-
mento. Muda-se a comunicação visual, mas mantêm-se o 
mesmo sabor e qualidade que tornaram sucesso as linhas 
de amendoins Dori. Nessa fase de transição a empresa 
tem como principal cuidado a construção de identidades 
fortes para as novas marcas, ao mesmo tempo em que 
utiliza a logomarca da Dori como chancela para os amendoins doces 
e salgados, que têm públicos diferentes: salgado voltado ao público 
jovem e adulto, doces confeitados para crianças e adolescentes. Nos 
últimos anos, a demanda para a categoria amendoim tem apresentado 
crescimentos consideráveis, o que estimulou a empresa a realizar 
investimentos em sua capacidade de produção. Em abril, 
a tradicional fabricante de candies e snacks inaugurou 
a segunda fase das instalações voltadas à produção de 
amendoim torrado e miçangas confeitadas, sendo o 
amendoim tipo japonês responsável pela maior escala 
de ocupação do novo sistema de manufatura na Unidade 
40. Com as instalações completas, a produção do petisco 

passou de 800 para 2.100 toneladas/mês. Há 47 anos a 
Dori Alimentos produz e comercializa produtos de alta 
qualidade nos segmentos de candies e snacks. Com um 
faturamento anual de R$ 520 milhões, a marca tem forte 
presença no mercado nacional e vem crescendo de forma 
constante no cenário internacional. A fábrica matriz em 
Marília, interior de São Paulo, é totalmente inovadora no 
processo de queima da casca de amendoim. A empresa 
instalou um sistema de lavagem de gases para caldeiras, 
que reduz as emissões de CO2 e possibilita o tratamento 
de resíduos sólidos lançados na rede de esgoto. Já na 

unidade de Rolândia, no Paraná, a geração de energia renovável é 
realizada por outros processos de biomassa. A fábrica, que produz 
cerca de 350 toneladas de doces por dia, utiliza desde 2003 o efluente 
tratado para o projeto de fertirrigação de uma área agrícola de 150 
mil metros quadrados, destinada ao plantio de feno e eucaliptos.
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DUPONT É A PRIMEIRA EMPRESA DE INGREDIENTES 
COM UMA ALEGAÇÃO DE SAÚDE APROVADA NA 

EUROPA PARA PROBIÓTICOS
A DuPont é a primeira empresa de 

ingredientes a receber uma alegação 
de saúde para probióticos na Europa, 
reforçando ainda mais as descobertas 
da ciência para esse segmento. Em uma 
estreita colaboração com uma grande 
rede suíça, a DuPont Nutrição & Saúde 
recebeu recentemente a aprovação do 
Gabinete Federal de Segurança Alimen-
tar e Veterinária da Suíça (FSVO) para 
comercializar o Danisco® Howaru® 
Bifidobacterium lactis HN019™, que 
auxilia a digestão ao reduzir o tempo de 
trânsito. Segundo a DuPont Nutrição & 
Saúde essa aprovação reafirma as fortes 
evidências científicas sobre a relação 
entre a saúde digestiva e as bactérias 
do bem, representando um importante 

marco que pode servir de incentivo para 
outros países. Para a DuPont, os probióticos 
são um negócio de rápido crescimento em 
todo o mundo nas indústrias de alimentos, 
bebidas e suplementos. Além da linha de 
produtos Howaru®, que inclui os produtos 
Howaru® Protect e Howaru® Restore, 
a DuPont tem uma ampla variedade de 
outras cepas probióticas em seu portfólio. 
Os probióticos apresentam benefícios para 
a saúde digestiva e imunológica. A DuPont 
Nutrição & Saúde possui mais de 20 unidades 
de pesquisa e desenvolvimento em todo o 

mundo, mais de 40 anos de experiência 
em probióticos com pesquisas lideradas 
por alguns dos principais cientistas no 
mundo e mais de 70 estudos clínicos 
com cepas probióticas da empresa. Os 
recursos da DuPont Nutrição & Saúde 
auxiliam os fabricantes a criar produtos 
com um perfil mais saudável e que pro-
movem uma saúde melhor, atendendo 
as necessidades dos consumidores e 
as tendências de saúde e bem-estar. 
Os produtos da DuPont são aplicados 
em diversos produtos com foco nas 
necessidades específicas dos principais 
segmentos da indústria, incluindo pani-
ficação, bebidas, barras e petiscos, pro-
dutos lácteos, carne, refeições prontas, 
nutrição pediátrica e suplementos. 
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CONFERÊNCIAS TÉCNICAS DA FI SOUTH AMERICA 
TRAZEM CONTEÚDO PARA PROFISSIONAIS DO SETOR 

Tendências em produtos e soluções nutricionais inovadoras 
para a indústria de alimentos e bebidas serão apresentadas por 
renomados especialistas do mercado brasileiro e internacional, 
nas conferências técnicas da 18ª Fi - Food Ingredients South 
America. Novas tendências na área de panificação, ingredien-
tes para produtos cárneos, suplementos, processamento de 
óleos vegetais, alimentação saudável e muitos outros assuntos 
relacionados ao mercado alimentício estão na programação. O 
Congresso Health Ingredients, organizado pela Dra. Glaucia 
Maria Pastore, pró-reitora de pesquisa da Unicamp, SP, por 
exemplo, abordará os aspectos técnicos envolvidos nos ingre-
dientes funcionais, debatendo as soluções nutricionais para a 
indústria de alimentos e bebidas ligados à saúde e bem-estar. 
Segundo Gabriela Ramos, gerente do evento, promovido pela 
UBM, existe um aumento considerável na preferência dos 
consumidores por alimentos mais saudáveis e que tragam 
menos produtos químicos e o fabricante de alimentos precisa 
acompanhar essa demanda crescente para que seu produto não 
saia das prateleiras. No painel Brazil Ingredients Trends, serão 
apresentadas as tendências e inovações relacionadas ao setor 
de ingredientes alimentares, definidas pelo estudo desenvolvido 
pelo ITAL - Instituto de Tecnologia de Alimentos. Em primeira 
mão, os participantes receberão a publicação impressa do 
“Brasil Ingredients Trends 2020”, inédita no mercado brasileiro. 
Já no workshop promovido pela Associação das Indústrias de 
Ingredientes para Alimentos (ABIAM), os participantes terão a 
oportunidade de trocar experiências sobre a inovação frente aos 
desafios tecnológicos, regulatórios e econômicos. Além disso, 
empresários que representam setores específicos na indústria 
também encontrarão na programação temas direcionados ao 
segmento do mercado que atuam. Durante os três dias da Fi 
South America, estão programados mais de 30 conferências 
que contemplam palestras, seminários, workshops, congressos e 
debates, com a participação de renomados especialistas de diver-
sos setores do mercado de alimentos. O evento é estratégico 
para empresas e profissionais envolvidos no processo de P&D 

de seus produtos alimentícios. Outro destaque da 18ª Fi South 
America são os alimentos funcionais. O que há de novo nesse 
setor? Para os expositores da Fi South America (FiSA), feira que 
é referência há 18 anos no Brasil e principal plataforma para a 
indústria de alimentos e bebidas, as novidades se somam a cada 
ano. Na edição 2014, os visitantes irão encontrar colágenos que 
evitam a perda de massa muscular ou que aumentam a elasti-
cidade da pele, novas linhas de extratos naturais, filtros para a 
produção de vinhos, aminoácidos para o mercado de nutrição 
esportiva, entre outros. Novidades em acidulantes, aminoácidos, 
conservantes e corantes serão levados pela Química Anastácio, 
empresa que quer consolidar sua marca como uma das principais 
distribuidoras de soluções para a indústria alimentícia e que 
também está focada em aumentar sua participação no mercado 
de ingredientes funcionais. A alemã Gelita irá mostrar por que 
nem todos os colágenos atuam da mesma maneira. A empresa 
vai apresentar os diferenciais do seu portfólio com base em 
estudos científicos publicados por instituições internacionais de 
renome. Uma das demonstrações será a do colágeno Peptiplus®, 
que ajuda a combater a perda progressiva da massa muscular, 
que ocorre com maior prevalência em pessoas acima de 65 
anos. Já a Merck tem observado que as mudanças no setor 
vêm, principalmente, a partir das demandas dos clientes, que 
cada vez mais procuram produtos saudáveis e saborosos. Além 
das novidades, os visitantes também terão acesso a mais de 30 
conferências que contemplam palestras, seminários, workshops, 
congressos e debates, com a participação de renomados espe-
cialistas de diversos setores do mercado de alimentos. A 18ª 
Fi South America será realizada de 5 a 7 de agosto de 2014, 
no Expo Center Norte, em São Paulo, SP. Mais informações:  
http://www.fi-events.com.br

A Gremount é uma empresa global de negócios fundada em 1999.
Nesses 13 anos, a empresa passou por um período de crescimento e tornou-se 
lider de mercado na área de aditivos alimentícios e produos químicos

Seus principais produtos:
Sucralose, vital glúten de trigo, proteína isolada de soja,  
gelatina, amêndoa em pó, Beta-criptoxantina, aminoácidos e vitaminas.

A Gremount trabalha com a filosofia:
“Confiança, Qualidade, Serviço e Especialidades”.

Room 409, Building 2, Jinhai International Plaza, N0 21 - Guangqu Road Chaoyang District, Beijing China
Tel: (86) 10 5969-3741/42/43/44 - Fax: (86) 10 5969-3740 - www.gremount.com.cn - info@gremount.com.cn
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WE BRING IDEAS TO LIFE.

w w w . d o e h l e r . c o m . b r  •  w w w . w e - b r i n g - i d e a s - t o - l i f e . c o m  •  m a i l b o x . b r @ d o e h l e r . c o m

Buscando …

inovações inteligentes

produtos premiados
aromas naturais 

corantes naturais

ingredientes naturais 
          para alimentos e bebidas

novas idéias
produtos inovadores

DOE221638_Anzeigen_Januar_ES_210x280.indd   ESPT1 24.01.14   14:38
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Bebidas Lácteas  
ou Alternativas
Para aplicação em:
•	Lácteos,	soja	ou	alternativas	

ao	leite
•	Bebidas	proteicas	com	suco
•	Bebidas	nutricionais
•	Condições	especiais	de	pH

Lácteos
Para aplicação em:
•	Iogurtes	 

(substituição	à	gelatina)
•	Cremes
•	Sobremesas
•	Queijos
•	Sorvetes
•	Substituição	de	

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®

PARCERIA ENTRE GIVAUDAN E CENTRO DE 
CITRICULTURA GERA FRUTOS

A Givaudan recebeu o Prêmio Centro de Citricultura 
2014, concedido pelo Centro de Citricultura Sylvio Moreira, 
que pertence ao Instituto Agronômico de Campinas (IAC). A 
premiação fez parte da solenidade de abertura da 36ª Semana 
da Citricultura, realizada em Cordeirópolis, interior paulista. 
Parceira do IAC desde 2011, a Givaudan foi reconhecida por 
seu apoio e contribuição aos trabalhos desenvolvidos no Banco 
Ativo de Germoplasma (BAG-Citros), do Centro de Citricultura, 
onde se encontra a maior e mais importante coleção de frutas 
cítricas do mundo, que hoje é referência internacional de geração 
de conhecimento, tecnologia e desenvolvimento voltados para o 
melhoramento de citros. A empresa desenvolve trabalhos que 
exploram as inúmeras variedades de cítricos do BAG, com o  
objetivo de desenvolver novos aromas, que contribuirão para 
que a indústria de alimentos e bebidas ofereça produtos inova-
dores, exclusivos e com sabores autênticos aos seus consumi-
dores. Segundo a Givaudan Brasil, a premiação é um importante 
reconhecimento do esforço da empresa em buscar sempre 
inovação, autenticidade e exclusividade para seus clientes. A 
parceria entre o IAC e a Givaudan teve início quando cientistas 
da empresa fizeram uma pesquisa de campo nas plantações do 
Centro, em busca da descoberta de novos aromas. O trabalho faz 
parte do programa TasteTrek™ Citrus da Givaudan, que rendeu 
a  criação de aromas inéditos, nunca antes experimentados pelos 
consumidores. Esses novos aromas cítricos contribuem para que 
a Givaudan ofereça aos seus clientes sabores originais que podem 
ser aplicados em produtos, como sucos, refrescos refrigerantes e 
outros tipos de alimentos. O TasteTrek™ faz parte do programa 
TasteEssentials™, um trabalho desenvolvido pela Givaudan com 
o objetivo de descobrir sabores únicos e autênticos que aten-

dam as expectativas dos consumidores. O TasteTrek™ explora 
as fontes da natureza em busca de novos aromas que possam 
proporcionar à indústria de alimentos e bebidas o lançamento 
de produtos que surpreendam o consumidor final. Inovação e 
tecnologia são prioridades da empresa, que investe 8% de seu 
faturamento global em pesquisa e desenvolvimento. A Givaudan, 
nos últimos anos, solicitou mais de 80 patentes no segmento de 
aromas. A busca por novas descobertas no mundo do sabor é 
constante e faz parte da estratégia de negócios da empresa, que 
tem parcerias estratégicas para a realização dos programas Trek 
há mais de 10 anos. Uma destas parcerias, também na área de 
citros, é mantida com a Universidade da Califórnia, nos Estados 
Unidos, em Riverside. 

A Givaudan Aromas é um importante parceiro para as prin-
cipais empresas de alimentos e bebidas do mundo. A empresa 
combina sua experiência global em entendimento e análise sen-
sorial com inovação alinhada às expectativas do consumidor. Por 
isso, a Givaudan consegue atender seus clientes com aplicações 
únicas e exclusivas que abrem novas oportunidades no mercado. 
Do conceito às gôndolas dos supermercados ou restaurantes 
tipo fast food, a Givaudan trabalha com empresas de alimentos 
no desenvolvimento dos aromas de produtos líderes de mercado 
nos cinco continentes.
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MERCADO, EMPRESAS & CIA

SUQO CONSTRÓI NOVA FÁBRICA E INICIA 
EXPORTAÇÃO

Com o intuito de ampliar e aperfeiçoar sua produção, a Suqo, marca de bebidas artesanais 
100% paraibana, desenvolvida pela Indústria de Alimentos Buon Gelatto, ganhará em breve 
novas instalações. A fábrica será instalada no Distrito Industrial do bairro de Mangabeira, 
na Paraíba. Em atual fase de construção, com cerca de três mil metros, a fábrica dará início 
ao ciclo de exportação de toda a linha da Suqo, que inclui 11 sabores, além do energético 
Extra. O novo prédio está previsto para ser inaugurado no primeiro semestre de 2015. O 
investimento de mais de R$ 1,5 milhões foi motivado pelo notável crescimento da marca. A 
nova instalação irá garantir o triplo do volume já produzido atualmente pela marca. Segundo 
a empresa, a construção também está direcionada ao mercado exterior e com um padrão 
rígido, que se encaixa nas normas dos órgãos fiscalizadores. 
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PLURY QUÍMICA COMPLETA 25 ANOS 
Ética, responsabilidade e profissionalismo são os pilares que traduzem a história da Plury 

Química nesses 25 anos de existência. A empresa alcançou com orgulho as bodas de prata de 
um casamento que deu muito certo e que a deixa ainda mais inspirada para continuar fazendo 
uma história sempre muito especial. Parceria, qualidade e evolução são os ingredientes que 
orientam a Plury Química na busca incessante para superar as expectativas do mercado em 
que atua. A empresa agradece a amizade e cumplicidade de seus amigos, parceiros e clientes, 
que são o combustível de sua jornada de sucesso.
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TATE & LYLE COLABORA COM ESTUDANTES NOS 
EUA PARA DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

para redução de sal Soda-Lo® em âmbito global, incluindo a manu-
fatura, desenvolvimento do produto, vendas e ações de marketing 
nos Estados Unidos, Japão, Brasil, Argentina e países da Europa.

A Tate & Lyle é um fornecedor global de ingredientes e soluções 
para a indústria de alimentos e bebidas, operando em mais de 30 
unidades de produção por todo o mundo. A empresa possui duas 
unidades de negócios globais: Ingredientes Alimentícios Especiais 
e Ingredientes a Granel, apoiada pelo grupo de Desenvolvimento 
Comercial e Inovação. A estratégia do Grupo é tornar-se o maior 
fornecedor mundial de ingredientes alimentícios especiais por meio 
de um foco disciplinado no crescimento e direcionando os ingre-
dientes a granel para geração sustentada de caixa para alimentar esse 
crescimento. Os Ingredientes Alimentares Especiais da Tate & Lyle 
compreendem texturizantes, compostos de amidos e estabilizantes; 
edulcorantes, que abrangem edulcorantes nutritivos e uma gama de 
edulcorantes não calóricos, como Splenda® sucralose; e produtos 
de saúde e bem-estar, abrangendo fibras especiais e ingrediente para 
redução de sal. Além disso, a empresa oferece uma ampla variedade 
de soluções de ingredientes combinados. Os Ingredientes a Granel 
da Tate & Lyle consistem em edulcorantes, amidos industriais e pro-
dutos para fermentação (principalmente acidulantes). Os produtos 

de milho de ambas as divisões são 
principalmente comercializados 
como alimentação animal.  

Uma equipe de alunos da Universidade Estadual de Nova 
Jérsei, também conhecida como Universidade de Rutgers, maior 
instituição de ensino superior de Nova Jérsei, nos Estados Unidos, 
venceu o Concurso de Desenvolvimento de Produtos Saudáveis 
para o Coração, na Wellness Conferencedo Institute of Food Technologists 
(IFT), realizada em abril de 2014, em Chicago, utilizando a tecnologia 
inovadora de redução de sódio da Tate &Lyle, Soda-Lo® Salt Micros-
pheres. A equipe da Rutgers utilizou o Soda-Lo® Salt Microspheres 
em um biscoito assado com teor reduzido de sal, que mostra como 
a indústria alimentícia pode atender à demanda por opções saudáveis 
para o coração, sem comprometer o sabor. Após colaborarem com 
a equipe de aplicações da Tate &Lyle, os alunos da Rutgers decidiram 
usar o Soda-Lo® de maneira tópica em pedaços de biscoito assado, 
o que foi aprovado no teste de sabor sensorial, realizado dentro da 
universidade. O ingrediente Soda-Lo® Salt Microspheres foi lançado 
globalmente em outubro de 2012 e no Brasil em outubro de 2013. 
É uma tecnologia patenteada que reduz o conteúdo de sal e sódio 
dos alimentos. Apresenta sabor, rotulagem e funções similares às 
do sal, já que é base sal. A Tate & Lyle licenciou o Soda-Lo® da 
Eminate Ltd., uma subsidiária integral da Universidade de Not-
tinghan, no Reino Unido, para comercializá-lo mundialmente. Sob 
o acordo de licença, a Tate & 
Lyle assume a responsabilidade 
de comercialização da tecnologia 

MARCAS DE FOOD SERVICE DA AJINOMOTO DO 
BRASIL SE REINVENTAM EM 2014

Com o objetivo de atender às demandas específicas do variado 
mercado de food service, a Ajinomoto lança novas versões de alguns 
de seus produtos. A empresa, que teve crescimento de 34% entre 
2012 e 2013 no segmento, acredita que ainda há espaço para crescer 
e a expectativa para 2014 é de incrementar as vendas em 35%. Em-
balagens menores, versatilidade e facilidade no manuseio e aplicação 
são os grandes diferenciais das novas opções da empresa. A primeira 
novidade é o molho Shoyu Satis, destinado a restaurantes e demais 
estabelecimentos que servem pratos da culinária oriental. Disponível 
em garrafas de 870ml, galão de 5 e 20 litros, na versão tradicional, e 
em galão de 20 litros, na versão light, o produto conta com formulação 
personalizada para uso de chefs de cozinha, voltado para atender às 
necessidades do segmento. O tempero Sazón® vermelho, já bem esta-
belecido no mercado com sua versão de 900g, ganha uma embalagem 

menor, de 450g. A novidade chega ao mercado para atender a de-
manda de operadores que preparam poucas refeições por dia. Nesses 
casos, uma embalagem com peso e desembolso menores oferece um 
benefício competitivo. O mesmo acontece com o conhecido azeite 
extra virgem Terrano, que também apresenta uma nova embalagem, 
de 250ml, somando às já tradicionais versões de 500ml e 5,01  litros. A 
nova opção visa atender à demanda de estabelecimentos que preferem 
embalagens menores e de fácil manuseio para mesas. A marca ganha 
também o reforço do azeite tipo único, em embalagens de 500ml, que 
apresenta acidez de  0,5% para uso em mesa ou dentro da cozinha. 
As embalagens em garrafa PET facilitam o manuseio e o descarte, 
evitando o acúmulo de garrafas.  As opções de 250ml e 500ml de 
Terrano extra virgem ganharam bico dosador retrátil, facilitando a 
manipulação e dosagem do produto nos estabelecimentos. 
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UNIVERSAL ROBOTS APRESENTA INOVAÇÕES EM 
ROBÓTICA PARA A INDÚSTRIA NACIONAL

SADIA COMEMORA 70 ANOS DE HISTÓRIA
Há 70 anos, tinha início  em Concordia, 

região Oeste de Santa Catarina, a história de 
umas das marcas de alimentos mais emble-
máticas do Brasil: a Sadia, batizada a partir 
das iniciais de Sociedade Anônima e das três 
últimas letras da palavra Concórdia. Partindo 
de um simples moinho de trigo, onde também 
eram criados e comercializados porcos para 
as fábricas locais, a Sadia se tornou referência 
em alimentação graças aos produtos e cam-
panhas inovadoras que ajudaram a mudar a 
realidade da cidade, que está entre os 45 municípios com o melhor 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, segundo relatório 
divulgado pela ONU em 2013. Atualmente, mais de 5.000 colaborado-
res trabalham no complexo industrial, responsável pelo abate diário 
de 290 mil frangos e produção de 426 toneladas de cortes suínos, 

fornecidos por um sistema integrado com 
mais de 1.400 produtores. Cerca de 100 itens 
da família Sadia são produzidos no local, entre 
eles, presunto, linguiça, salsicha, mortadela 
e salame. Ao longo de seus 70 anos, a Sadia 
ganhou o território nacional e conquistou o 
paladar dos brasileiros. Agora, a marca está 
preparada para desbravar novos mercados, 
desta vez, no exterior. Eleita pela BRF para 
ser a marca global da empresa, a Sadia já man-
tém posição de destaque no Oriente Médio 

e países da América do Sul. Uma nova estratégia foi colocada em 
prática e novas embalagens lançadas para unificar a identidade visual 
da marca fora do Brasil. Ásia e África estão no radar da empresa. E, 
se depender do sucesso da marca no Brasil, a Sadia também será a 
preferência dos consumidores no restante do mundo.

A Universal Robots, empresa dina marquesa especializada no de-
senvolvimento de aplicações em robótica,em parceria com a  Pollux 
Automation, reconhecida como uma das empresas de tecnologia na 
área de automação mais inovadoras do Brasil, traz para a cadeia pro-
dutiva da indústria brasileira de alimentos e bebidas uma solução que 
vai agilizar a automação, reduzir custos e aumentar a produtividade. 
Trata-se dos braços robóticos UR5 e o UR10, os primeiros robôs 
amigáveis a atuar na linha de produção sem necessidade de grade de 
proteção. Devido ao seu modo integrado de segurança (certificado de 
acordo com o padrão de segurança EN ISO 10218), o braço robótico 
de seis eixos pode trabalhar lado a lado com pessoas, sem a necessi-
dade de estruturas de proteção, contribuindo de forma significativa 
na otimização de processos de trabalho ergonômicos. Os robôs UR5 

e UR10, que pesam 18 kg e 25 kg e podem movimentar cargas de até 
5 kg e 10 kg, respectivamente, podem ser transportados de um local 
para outro em um veículo comum, o que permite sua utilização em 
vários casos. Além de ocuparem um espaço menor, adaptam-se aos 
mais variados espaços: a programação possibilita todos os movimentos 
necessários, sem riscos de colisões com outras máquinas, pessoas ou 
paredes. São leves e fáceis de reprogramar, incorporando o que é 
necessário para sua programação: braço robótico, controlador, touch 
screen amigável e software. A tela touch screen de interface gráfica 
torna a programação mais fácil e elimina a necessidade de especialis-
tas. Além disso, os robôs são fornecidos com uma interface elétrica 
que é compatível com a maioria dos sensores industriais e incorpora 
controladores lógicos programáveis   (PLC).
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NITA ALIMENTOS FIRMA PARCERIA COM A UNISANTOS
A Nita Alimentos realizou uma parceria com a Universidade 

Católica de Santos (UNISANTOS). Com essa união, os alunos 
matriculados no curso de Tecnologia em Gastronomia poderão 
utilizar o Centro Técnico da empresa para as aulas práticas, além 
de conhecerem todos os processos de produção da farinha de trigo 
e misturas para bolo. Os alunos também irão participar das aulas 

de Confeitaria Fina e terão a oportunidade de saber mais sobre 
panificação, já que os técnicos da empresa irão até a UNISANTOS 
para realizar uma aula básica sobre o tema. Segundo a Nita Alimen-
tos, essa é uma oportunidade para que os alunos conheçam mais 
sobre o universo da panificação e confeitaria; será uma parceria 
duradoura que irá gerar muitos conhecimentos.

VIGOR INVESTE NA UNIDADE DE BARRA DO PIRAÍ
reavaliava o projeto, em mais um passo do processo de reestruturação 
das operações da empresa, iniciada com a nova gestão de Abílio Diniz. 
Há dois anos a Vigor se instalou no Estado do Rio de Janeiro com a 
construção de um centro de distribuição na capital carioca, dentro do 
programa RioLog, que dá incentivos fiscais a empresas que invistam 
em logística e distribuição. Na ocasião, a Vigor também assumiu o 
compromisso de ter uma unidade de produção de lácteos no Estado, 
que busca incentivar a cadeia produtiva de leite, em um prazo de cinco 
anos.  A desistência da BRF acabou acelerando os planos da empresa 
controlada pela J&F. O plano da Vigor é produzir iogurtes tradicionais, 
grego, petit suisse, leite fermentado e leite longa vida na nova fábrica, e 
a previsão é de que a planta processe, inicialmente, cerca de 6 milhões 
de litros por mês.

A Vigor Alimentos, empresa de lácteos controlada pela J&F, as-
sumiu a indústria de laticínios que estava sendo construída pela BRF 
em Barra do Piraí, RJ. Segundo a Vigor, a empresa está assumindo a 
unidade que a BRF abandonou para dar continuidade à sua expansão no 
país. Cerca de 70% da nova fábrica está construída, e o plano é colocar 
a planta em operação em quatro a cinco meses.  A Vigor pretende 
investir cerca de R$ 150 milhões na unidade e na construção de um 
novo centro de distribuição nos próximos cinco anos. A construção 
da unidade de Barra do Piraí pela BRF foi anunciada no final de 2011, 
mas a atual gestão da empresa sempre mostrou restrições à operação 
de lácteos, por considerá-la pouco rentável, e já admitiu que pode se 
desfazer total ou parcialmente dessa divisão. Em relação à unidade de 
Barra do Piraí, a BRF também já havia indicado, no início deste ano, que 
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DO BEM™ INOVA COM 
EMBALAGENS INÉDITAS 

NO VAREJO
A do bem™, marca carioca de bebidas 100% naturais, traz mais 

uma novidade em seus produtos, as primeiras caixinhas de suco 
de 330ml do varejo. As novas embalagens chegam ao mercado no 
momento em que a marca amplia a sua missão que deixa de ser 
apenas “oferecer bebidas verdadeiras”, para se tornar “simplificar 
a vida das pessoas e deixar todos os corpos saudáveis”. As versões 
em 330ml complementam a linha da marca, que conta com opções 
em 1 litro e 200ml. Com as novas embalagens a do bem™ passa a 
oferecer mais uma opção saudável. As novas caixinhas de 330ml po-
dem ser encontradas nos sabores laranja, tangerina, limonada, detox 
monstro e água de coco, todos 100% naturais e sem nenhuma adição 
química. A linha de produtos da do bem™ inclui suco de laranja, na 
versão de 1 litro e 200 ml, e suco de laranja integral com 72mg de 
vitamina C; limonada na versão de 1 litro e 200 ml, contendo 5mg 
de vitamina C, 21g de carboidrato e 8mg de sódio; tangerina, com 

100% de frutas selecionadas (e sem água e adição de açúcar) o ano 
todo; suco verde, resultado de um mix de folhas, frutas, hortaliças e 
verduras; e água de coco, produzida com 100% de pura água de coco. 
Sucos com frutas fresquinhas, sem conservantes e sem o barulho do 
liquidificador. Essa é a filosofia da do bem™, empresa carioca que 
está conquistando o mercado nacional oferecendo bebidas naturais 
e integrais sem a adição de água, açúcar, conservantes, corantes ou 
aditivos químicos. É a fruta na caixinha e mais nada. Este conceito 
pode parecer estranho, ainda mais num segmento regido por gran-
des multinacionais que fazem bebidas com água, aditivos, açúcares 
e adoçantes. Mas a do bem™ se mantém fiel a ele com objetivo de 
fazer as melhores bebidas naturais do mundo com ingredientes da 
biodiversidade brasileira.

FIESC INAUGURA 
LABORATÓRIO DA 

TECNOLOGIA DE BEBIDAS 
DO SENAI

A Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) inaugurou 
o Laboratório da Tecnologia de Bebidas do SENAI em Pinheiro 
Preto, no Meio-Oeste catarinense. Com investimento que supera os  
R$ 4,5 milhões, apenas em equipamentos, a estrutura vai prestar ser-
viços metrológicos que vão desde o controle da qualidade da bebida 
produzida, suas matérias-primas, produto final até o atendimento a 
requisitos obrigatórios legais de conformidade. Também fornecerá 
serviços metrológicos de classificação para registro de produto, além 
de realizar pesquisas aplicadas para o setor. O novo laboratório tem 
518 metros quadrados de área construída, em local especialmente 
escolhido, longe de fatores poluentes, imune a vibrações e de outras 
possíveis interferências. Tudo para garantir resultados precisos e 
atendendo aos padrões ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. A estru-
tura foi organizada para atender aos requisitos para acreditação no 
Inmetro e credenciamento no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA).

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

anuncio capuani.indd   1 20/03/14   10:59

MARFRIG GLOBAL FOODS 
RECEBE CERTIFICAÇÃO 

GRAU A+ DA BRC GLOBAL 
STANDARDS

A Marfrig Global Foods, uma das maiores empresas globais de 
alimentos, anunciou que a fábrica Pampeano Alimentos, localizada em 
Hulha Negra, RS, é a primeira no Brasil a receber a certificação Grau 
A+ da BRC Global Standards, líder em programas de certificação de 
qualidade e segurança. Isso significa que a fábrica atende plenamente 
os padrões internacionais de qualidade, segurança e operação, além 
de cumprir todas as obrigações legais e fornecer proteção para o 
consumidor final. A auditoria foi realizada pela Det Norske Veritas 
Certificadora (DNV) em abril deste ano. Ao todo, a Marfrig Global 
Foods possui 48 certificações pela BRC Global Standards. Segundo 
a Marfrig, essa certificação confirma a sua liderança no que se refe-
re ao controle operacional com foco na qualidade e na segurança 
alimentar. A BRC Food Standard foi o primeiro padrão de controle 
de alimentos reconhecido pelo Global Food Safety Initiative (GFSI) e 
é uma exigência das principais redes varejistas do mundo, incluindo 
diversos clientes da Marfrig.
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MERCADO, EMPRESAS & CIAA 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

anuncio capuani.indd   1 20/03/14   10:59

ELIMINE OU REDUZA DE FORMA EFICAZ A CARGA MICROBIANA DO SEU PRODUTO  
OU MATÉRIA-PRIMA! 
Você sabia que a aplicação de energia ionizante pode eliminar ou reduzir para o padrão desejado a carga 
microbiana de produtos ou matérias-primas em suas embalagens finais? 

A CBE está no mercado há mais de 30 anos com essa missão e aplica as mais modernas tecnologias em 
diversos produtos, sem alterar as suas propriedades e sem deixar resíduos. Temos capacidade para 
tratamento em larga escala e sem necessidade de quarentena. Nosso tratamento permite que os 
produtos sejam acondicionados de várias formas: caixas, sacos, big bags, bombonas, entre outros. 

Acesse www.cbesa.com.br e saiba como o nosso processo
pode ser eficaz para o seu negócio, ou ligue (11) 4417-3144.

Tecnologia

qualidade
que promove
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ÓLEO DE SOJA COAMO SE MANTÉM ENTRE OS MAIS 
VENDIDOS DO PAÍS  

Coamo tem sido referência e, anualmente, o óleo de soja refinado 
Coamo está entre os preferidos do consumidor. As perspectivas da 
linha alimentícia da Coamo são promissoras. De acordo com a em-
presa, o associado que produz a matéria-prima está consciente que 
seu produto só agregará valor, se a qualidade desta matéria-prima 
gerada for de qualidade para se ter um produto diferenciado. Assim, 
a linha de alimentos da Coamo tem sido reconhecida, o que motiva 
a empresa a continuamente analisar investimentos na capacidade 
industrial para o atendimento da crescente demanda. A Coamo 
também investe frequentemente na logística, na identidade da frota 
de caminhões e na força de vendas, tanto interna como externa, 
demonstrando o seu compromisso com os clientes e consumidores.

CONSUMO DE PÃES INDUSTRIALIZADOS ATINGE 57% 
DOS LARES BRASILEIROS 

O óleo de soja refinado Coamo se mantém entre os preferidos 
do consumidor brasileiro segundo o ranking divulgado na pesquisa 
“Reconhecimento de Marcas da Revista Supermercado Moderno”. 
O produto é o 3º mais vendido no país e no interior de São Paulo, 
e na capital paulista ocupa o 4º lugar. Além disso, na região Sul subiu 
de colocação e agora é o 2º mais vendido. Essa pesquisa - de share 
of mind - é realizada com exclusividade pela revista Supermercado 
Moderno que utiliza o critério da Nielsen de divisão do país, por áreas 
comerciais, junto a 1.466 varejistas de todo o país, durante o segundo 
semestre de 2013. Segundo a Coamo, essa é mais uma conquista 
que solidifica o crescimento dos Alimentos Coamo, uma vez que, 
nos diversos canais de vendas, a linha de produtos alimentícios da 

A Associação Brasileira da Indústria 
de Massas Alimentícias e Pão & Bolo In-
dustrializados (ABIMA) divulgou os dados 
dos quatro primeiros meses de 2014 
da pesquisa realizada pela consultoria 
Kantar WorldPanel sobre o consumo no 
segmento. No período, os pães industria-
lizados foram consumidos em 57% dos 
lares brasileiros, com alta de 3,8 milhões 
de domicílios frente ao dado do mesmo 
prazo de 2013. Os pães brancos seguiram 
na liderança de mercado e dominaram o 
ranking de consumo, embora as versões 
de pães industrializados integral e com 
grãos tenham avançado 50% no quadri-
mestre, chegando a mais lares. Em relação 
aos bolos prontos, consumidores de 24% 
das residências brasileiras compraram 
os produtos, o que determina crescimento de 2 milhões de resi-
dências frente ao volume  dos primeiros quatro meses de 2013.  
O levantamento mostrou ainda que 49% do crescimento da categoria 
vem dos lares com adolescentes ou daqueles com o perfil chamado 
de independente - residências sem crianças ou com filhos de mais 
de 29 anos de idade. Os mini bolos ganharam maior destaque no 
mercado, com os produtos com sabores que envolvem chocolate 

(seja na massa, no recheio ou na cobertura) respondendo por 62% 
do volume de vendas do período analisado pela Kantar. Segundo a 
ABIMA, a despeito da alta do número de residências em que os pro-
dutos são consumidos, este é um segmento que ainda tem elevado 
potencial de crescimento; mais da metade da população brasileira 
nunca experimentou opções de bolos industrializados, o que deixa 
claro o potencial de alta do segmento.

Lubrificantes com 
grau alimentício 
para maquinário 
com registro 
NSF H-1

Lubriplate®

A linha completa de lubrificantes da Lubriplate de alto desempenho, com grau 
alimentício para maquinário e registro NSF H-1 foi criada para proporcionar 
capacidade total de lubrificação em fábricas de processamento de alimentos 
e engarrafadoras. Fabricados em estrita conformidade com os padrões de 
garantia de qualidade registrada ISO 21469 e ISO 9001, estes lubrificantes 
são formulados com óleos da mais alta qualidade combinados com aditivos 
antidesgaste de última geração. Apresentam diversas vantagens na relação 
custo-benefício, como indicado no quadro abaixo.

    CARACTERÍSTICAS

Formulações avançadas 
de alto desempenho

Produtos com registro 
NSF H-1

Uso multifuncional

Assistência técnica 
Tel: 11 4053-3339 (Brasil)

Levantamentos gratuitos 
da fábrica

                            BENEFÍCIOS

Durabilidade maior do maquinário; 
menor desgaste; menor consumo de energia; 
intervalos de lubrificação prolongados.

Garante o atendimento das diretrizes USDA/FDA 
e dos programas de Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle (HACCP).

Reduz, consolida e simplifica os estoques 
de lubrificantes minimizando a aplicação 
errada de lubrificantes.

Respostas rápidas às suas dúvidas 
sobre lubrificação.

Identifica oportunidades de consolidação 
e aperfeiçoamento do estoque de lubrificantes.

ISO
21469

Conforme a

ISO
9001

Registrado
REGISTRO H-1 Certificadas

Kosher Pareve

Distribuidor autorizado no Brasil:

Tirreno Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Rua Bandeirantes, 610 / Diadema, SP. CEP: 09912-230
Tel: +55 11 4053 - 3333  /  Fax: +55 11 4056 - 5061
www.tirreno.com.br  /  E-mail Comercial: admvendas@tirreno.com.br
E-mail Dúvidas Técnicas: labfluidos@tirreno.com.br

Lubriplate Lubricants Company
Matriz / 129 Lockwood Street / Newark, NJ 07105 EUA
Escritório e fábrica do Centro-Oeste (EUA) / 1500 Oakdale Ave. / Toledo, OH 43605 EUA
Tel: +1-973-465-5700 / www.lubriplate.com / E-mail: info@lubriplate.com
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BRF FOOD SERVICES LANÇA NOVOS PRODUTOS DA 
SADIA PARA O MERCADO PROFISSIONAL

A BRF Food Services, área da empresa destinada a criar produtos 
e soluções para os estabelecimentos especializados em alimentação 
fora do lar, lança dois produtos para o mercado profissional: frango 
à passarinho e batata Wedges, ambos da marca Sadia. Segundo a 
BRF, são produtos versáteis, que podem ser usados em diferentes 
receitas, e uma ótima opção de petisco. O frango à passarinho 
Sadia, que já compunha o portfólio de food services, recebeu nova 
embalagem, mais fácil de manusear e agora na versão de 1 kg, ideal 
para o porcionamento dos estabelecimentos. É o único do mercado 
que já vem temperado, pronto para ser preparado, e que garante 
uma carne mais suculenta. A batata Wedges da Sadia chega para 
incrementar as opções do portfólio, que já conta com as versões 
de 9mm e 7mm, essa última lançada recentemente. O seu corte, 
que mantém uma parte da casca, é ideal para o preparo da “batata 
rústica”, e garante crocância por fora e textura macia por dentro. 
A área de food services da BRF é a responsável por atender ao 
mercado profissional de alimentação, ou seja, todo estabelecimento 
dedicado às refeições fora do lar. Para isso, há uma equipe dedicada 

de vendedores capacitados que oferecem soluções customizadas, 
com suporte de um time de 15 chefs consultores em diferentes 
áreas do mercado de food services. Somam-se a esses esforços um 
portfólio com mais de 170 itens nas categorias, dressings, empana-
dos, fatiados, frango, frios, hambúrgueres, lácteos, leites, linguiças, 
margarinas, mortadelas, porcionados, pratos prontos, presuntaria, 
queijos, entre outras.

A BRF, detentora das marcas Sadia, Perdigão, Batavo e Elegê, é 
uma das maiores exportadoras mundiais de aves e uma das principais 
captadoras de leite e processadora de lácteos do Brasil. A empresa 
possui cerca de 110 mil funcionários, conta com 49 unidades indus-
triais no Brasil e 11 no exterior, sendo nove na Argentina, uma na 
Inglaterra e uma na Holanda, além de 28 centros de distribuição 
que abrangem todo território nacional. Hoje, a BRF exporta seus 
produtos para mais de 110 países e detém um portfólio superior 
a 5.000 itens, entre os segmentos de carnes, lácteos, margarinas, 
massas, pratos congelados e vegetais congelados. Em 2013, a BRF 
registrou faturamento líquido de R$ 30,5 bilhões.

ITAMBÉ INVESTE EM 
IOGURTE GREGO
A Itambé vem investindo pesado desde o ano 

passado na categoria de iogurte grego e já disponi-
biliza ao varejo opções do produto para cada mo-
mento do dia. Além das versões tradicionais e frutas 
vermelhas, os recentes lançamentos prometem ser 
também outro sucesso de vendas. Com a opção 
menos calórica do mercado, a Itambé apresentou 
o Grego Zero, produto com zero açúcar e zero 
gordura, nos sabores limão, morango e maracujá. 
Outro lançamento que promete deixar os consu-
midores com água na boca é a linha sobremesas, 
composta por sabores surpreendentes, como torta 
de limão, mousse de maracujá e cheescake de frutas 
vermelhas, ambos em embalagens de 540g. 

DANONE PLANEJA FECHAR 
FÁBRICAS EUROPEIAS DE 

LÁCTEOS
A empresa francesa de alimentos Danone planeja fechar três fábricas na Itália, 

Alemanha e Hungria para lidar com a queda na demanda por produtos lácteos fres-
cos. A fabricante de iogurte, com marcas como Activia e Actimel, deve 60% de sua 
receita aos produtos lácteos, um setor atingido por um salto nos preços do leite e 
pelos fracos gastos do consumidor na Europa, atingida por medidas de austeridade. 
A Danone informou que vai fechar suas instalações em Casale Cremasco (Itália),  
Hagenow (Alemanha) e em Budapeste (Hungria) e, gradualmente, transferir a produção 
para a Bélgica, Polônia e França para tornar seu negócio de lácteos mais competitivo. 
O negócio europeu de lácteos frescos da Danone emprega cerca de 9.000 pessoas 
em 19 fábricas. Enquanto o volume de vendas na Europa mostrou sinais de melhora 
gradual, houve enfraquecimento do negócio na Itália, Alemanha e Hungria; as vendas 
de lácteos frescos na Hungria, por exemplo, caíram 20% entre 2011 e 2013.

A Gremount é uma empresa global de negócios fundada em 1999.
Nesses 13 anos, a empresa passou por um período de crescimento e tornou-se 
lider de mercado na área de aditivos alimentícios e produos químicos

Seus principais produtos:
Sucralose, vital glúten de trigo, proteína isolada de soja,  
gelatina, amêndoa em pó, Beta-criptoxantina, aminoácidos e vitaminas.

A Gremount trabalha com a filosofia:
“Confiança, Qualidade, Serviço e Especialidades”.

Room 409, Building 2, Jinhai International Plaza, N0 21 - Guangqu Road Chaoyang District, Beijing China
Tel: (86) 10 5969-3741/42/43/44 - Fax: (86) 10 5969-3740 - www.gremount.com.cn - info@gremount.com.cn


