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Danone e nestlé vão 
brigar também pelo  
leite premium

Danone e nestlé brigam arduamente no mercado de 
iogurtes há décadas. Começaram, há quatro anos, a disputar 
também o consumidor de água mineral. agora terão mais um 
campo para se enfrentar: a Danone está lançando seu leite 
longa vida premium, segmento inaugurado pela nestlé no brasil 
em 2009 e que atraiu a brasileira brF ano passado.

os novos leites enriquecidos 
com ferro, zinco e vitaminas D e e 
(por isso são considerados premium) 
estão chegando agora aos supermer-
cados do estado de são paulo com 
a marca Danone. os leites longa 
vida paulista - marca que pertence 
à empresa desde 2000 - continua 
como está. 

o mercado de leite no brasil é 
bilionário e o segmento dos espe-
ciais é ainda mais atrativo, pois é o filão que cresce. No ano 
passado, o consumo de leite de caixinha chegou a 5,7 bilhões 
de litros. mas dentro dessa categoria, a venda de leite comum 
caiu 0,4% em volume. os especiais, ao contrário, cresceram na 
casa dos dois dígitos (31,4%, segundo a consultoria Kantar). 
só a nestlé registrou alta de 54% nas vendas (em volume) 
de leites premium.

Hoje, segundo dados da Kantar, os especiais somam 1,9% 
do total de leites de caixinha vendidos no país. em 2009, eram 
1,5%. no méxico onde os especiais foram lançados há mais 
tempo, eles já representam 50% do mercado.

toda categoria madura, como é a de leite, tende a passar 
por uma transformação. Quando uma categoria cresce tanto, 
atingindo a maior parte dos consumidores, ela começa a se 
segmentar e é isso o que tem acontecido com o leite.

mas não é só a expansão da categoria que atrai empresas 
para os leites enriquecidos. elas também estão interessadas 
em aparecer mais. a empresa passa a expor sua marca em 

uma prateleira do supermercado que antes não ocupava. isso 
ajuda a marca a ganhar mais visibilidade.

é essa a jogada da Danone. para os franceses, entrar em 
uma nova categoria funciona como reforço de marca. o nome 
Danone, conhecido dos iogurtes - onde a marca é líder, com 
28% de participação em volume e 38% em valor - pode ajudar 
a levar mais consumidores dos leites de caixinha comuns a 
passarem para o premium. e vice versa, uma vez que leite, para 
os supermercados, é o que se chama de “categoria geradora 
de tráfego”. é um produto que atrai o consumidor para a loja. 
o que acontece é que a pessoa vai ao supermercado com-
prar leite mais vezes do que compra iogurte. Como o foco 

da Danone continua sendo iogurte, 
a empresa espera que a marca nas 
duas prateleiras reforce a frequência 
de compra de iogurtes.

o preço mais elevado, porém, 
pode ser um fator de exclusão se a 
marca não for bem trabalhada. isso 
porque, segundo a nielsen, metade 
dos consumidores ainda escolhe o 
leite de caixinha pelo valor - bus-
cando sempre o preço mais baixo. 

outros 33% dos compradores decidem pela marca e 24%, 
pela qualidade.

esses dois grupos de consumidores - que não decidem 
pelo preço e representam mais da metade do total - ajudam 
a explicar por que a experimentação do leite premium é tão 
alta. Cerca de 14% a 15% dos consumidores já compraram 
pelo menos um litro de leite especial no último ano. o leite 
é um produto querido e, quando há novidade na prateleira, 
é sempre um atrativo.

a brF, dona da marca batavo, sabe disso. tanto que, sete 
meses depois de reposicionar a marca e lançar sua linha de 
leite premium, a empresa coloca agora outra novidade no 
mercado. é um leite semidesnatado com 1,5% de gordura, 
que é um pouco mais que a média de 1% da concorrência. 
isso faz com que o sabor do semidesnatado se aproxime 
mais do gosto do integral, que é a preferência do brasileiro. 
ao que parece, nessa categoria tão homogênea, qualquer 1% 
de novidade, conta.

sara lee atuarÁ Com nome De HillsHire branDs nos eua 
a empresa norte-americana de alimentos sara lee esco-

lheu o nome Hillshire brands para atuar no mercado norte-
-americano após sua cisão. a Hillshire comercializará alimentos 
e bebidas e será listada na bolsa de nova York. a sara lee 
adquiriu a marca Hillshire Farm em 1971 e disse que o nome 
representa sua herança forte e sua “ambição por aumentar o 
portfólio de marcas importantes no futuro”. no entanto, após 

a cisão, o segmento de alimentação fora de casa continuará 
a ser chamado de sara lee Foodservice.  a sara lee tem 
estreitado seu foco nos últimos anos. em 28 de junho, ela se 
separou em duas empresas negociadas publicamente: uma 
empresa internacional de café e chá que adquiriu o nome de 
D.e master blenders, e a Hillshire brands, que inclui as marcas 
Jimmy Dean e Hillshire Farm. 

gorDura vegetal 
HiDrogenaDa espeCÍFiCa 
para paniFiCaÇão

a Crista, indústria brasileira de foodservice, apresenta ao 
mercado a Crista pb, gordura vegetal hidrogenada, desen-
volvida especialmente para atender o setor de panificação, 
que possui características especiais, como alta plasticidade 
e estabilidade, que permite sua aplicação na preparação de 
pães, bolos, biscoitos, conferindo aos alimentos mais volume, 
textura e sabor ideal. trabalhando com uma equipe técnica 
capacitada em desenvolver os melhores produtos, todas as 
matérias-primas passam por um processo de seleção crite-
rioso. e foi com base nessa seleção que surgiu a Crista pb, 

gordura feita com excelên-
cia em matéria-prima.  
a gordura vegetal  
hidrogenada é utili-
zada em panificação, 
por dar maciez e umi-

dade à massa, além de 
prolongar a vida útil do 
produto.  também con-

tribui no sabor, cor, tex-
tura e auxilia no manuseio 

de massa, deixando-a menos pegajosa. 
o portfólio de produtos da Crista é composto 

de óleos, gorduras e margarina vegetal, além de óleos de soja 
girassol, milho, canola, azeite virgem e óleo composto em 
embalagens para o varejo.  

Mercado,
Empresas&Cia.
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itaiQuara alimentos 
oFereCe oFiCinas 
proFissionaliZantes 

Desde maio, os técnicos da itaiquara alimentos estão minis-
trando Oficinas Práticas para capacitação de profissionais da área 
de panificação e confeitaria em São Paulo. O objetivo da ação, 
realizada em parceria com a escola apas, é auxiliar na formação e 
aprimoramento dos profissionais associados da APAS - Associação 
Paulista de Supermercados. As Oficinas Práticas de Confeitaria, 
Panificação e Massas Semi-Folhadas são destinadas aos operado-
res e encarregados da seção de confeitaria ou de panificação, que 
já tenham conhecimentos básicos na área. São diversas oficinas 

tetra paK aposta 
em embalagem para 
alimentos no brasil

menos de um ano após a inauguração da primeira planta 
da américa latina para testes de alimentos em embalagens 
cartonadas, a tetra pak já vislumbra novos negócios. Desde 
julho de 2011, mais de 30 receitas foram desenvolvidas na 
fábrica piloto, instalada em mauá, sp. além disso, diversos 
testes foram realizados em conjunto com quatro clientes 
de três países sul americanos. De acordo com a tetra pak, 
a estrutura disponível localmente foi fundamental para fir-
mar a parceira com a agro andina sapem, que inaugurou 
recentemente a primeira fábrica na argentina equipada com 

a linha tetra recart para embalagens de alimentos em pe-
daços.  atualmente, 10% do mercado brasileiro de vegetais 
em conserva já utiliza a tetra recart e em 2012 cerca de 
130 milhões de embalagens devem ser comercializadas em 
toda a américa latina. além do milho, ervilha, soja, lentilha 
e feijão, outros produtos diferenciados estão sendo desen-
volvidos no país. no início deste ano, a tetra pak anunciou 
investimentos de r$ 144 milhões na ampliação de sua uni-
dade fabril localizada em ponta grossa, no paraná. segundo 
a empresa, o projeto para produção das embalagens tetra 
recart em ponta grossa deverá ser validado em julho de 
2013, quando será concluída a primeira fase do projeto de 
expansão. segundo a tetra pak, a empresa tem o objetivo 
de continuar crescendo no país para acompanhar a meta 
global de multiplicar por oito as vendas de embalagens para 
alimentos até 2020.

práticas ao longo de 2012, no mês de maio aconteceram quatro 
na escola senai “Horácio augusto da silveira”, na barra Funda. 
Cada oficina tem duração de 16 horas, divididas em dois dias de 
curso. Durante o mês de junho, Oficinas de Panificação e Massas 
semi-Folhadas acontecerão em dois períodos diferentes, sendo 
18 e 19 a primeira turma e 27 e 28 a segunda, fechando a agenda 
do mês. As próximas datas das oficinas são: no período de 2 e 
3 e 30 e 31 de julho serão duas turmas de panificação e massas 
semi-folhadas. nesse mesmo mês também acontecem aulas de 
confeitaria, marcadas para 4 e 5 de julho. para o segundo semestre, 
apenas uma turma de Panificação e Massas SemiFolhadas será 
aberta para os dias 6 e 7 de agosto.

As oficinas têm vagas limitadas e a inscrição é gratuita para 
os associados da apas, sendo limitada a um participante por 
empresa associada. 

tangarÁ FooDs 
anunCia entraDa Da 
neo investimentos 

a tangará Foods anunciou novos investimentos prove-
nientes da neo Capital mezanino Fundo de investimento 
em participações, que se darão por meio de subscrição e in-
tegralização de debêntures conversíveis em ações ordinárias 
da empresa. os investimentos marcam a associação entre 
a neo investimentos, gestora do neo Capital mezanino 
Fip, e a tangará Foods, grupo mineiro que atua no mercado 
de alimentos. Com a parceria, a neo Capital passa a ter 
participação de cerca de 8% na empresa mineira.  a captação 
tem o objetivo de alavancar o crescimento da tangará no 
mercado de foodservice e consolidar seu foco de atuação. 
segundo a tangará Foods, a intenção é que a empresa se 
torne uma das maiores empresas de alimentos da américa 
latina e uma provedora de soluções completas e de ponta 

para a cadeia de foodservice. os recursos aportados darão 
suporte à execução do planejamento estratégico da tan-
gará, que envolve o desenvolvimento de novas linhas de 
produtos e marcas, construção de centros de distribuição 
e plantas industriais, e aquisições de outras indústrias de 
alimentos. na visão da tangará Foods, a parceria com a 
neo investimentos marca um momento importante para 
a tangará, já que o mercado de foodservice e a demanda 
por novos produtos e soluções têm crescido no brasil e 
nos demais países latino americanos, e essa parceria será 
importante para alavancar a participação da tangará nesse 
mercado. a empresa tem o objetivo de crescer anualmente 
de 15% a 20%. para isso, a intenção é abrir 20 centros de 
distribuição para atender grandes clientes nos próximos 
cinco anos, os clientes menores continuarão sendo aten-
didos por meio das revendedoras.

seara FooDs reCebe novas  
plantas e marCas Da brF 

a seara Foods, segmento de ne-
gócios de alimentos industrializados à 
base de carnes, massas, vegetais conge-
lados e sobremesas do grupo marfrig, 
assumiu cinco novas plantas industriais 
e o controle da empresa excelsior 
alimentos s.a., conforme previsto 
no “Contrato de permuta de ativos 
e outras avenças” celebrado com a 
brF em 20 de março de 2012. passam 
a integrar a plataforma de produção da 
seara Foods no brasil as unidades são 
gonçalo dos Campos, ba,que produz 
cortes de frango, salsichas e mortadelas; 
salto veloso, sC, produtora de ham- 
búrgueres, linguiças e linha de produ-
tos light à base de peru; três passos, 
rs, dedicada ao processamento de 
suínos; bom retiro do sul, rs, focada 
na produção de linguiças, mortadelas 
e salsichas; e santa Cruz do sul, rs, 
produtora de salsichas e mortadelas 
com a marca excelsior.  além dos 
produtos Rezende, Excelsior, Confian-
ça e Wilson, estas plantas passarão a 

produzir também produtos com as 
especificações da marca Seara. A Seara 
Foods assumiu também o controle 
por participação acionária majoritária 
(64,57%) da Excelsior Alimentos S.A., 
detentora da marca excelsior. a seara 
Foods manterá ativa a marca e a linha 
de produtos excelsior, composta por 
pizzas, lasanhas, pães de queijo, presun-
tos, salsichas e frios artesanais. segundo 
a seara Foods, a excelsior é uma marca 
com mais de 100 anos de tradição e de 
convivência ininterrupta com os con-
sumidores gaúchos. no mês passado, 
a seara Foods incorporou as unidades 
industriais de lages, sC, Duque de  
Caxias, rJ, e Carambeí, pr, além de qua-
tro centros de distribuição localizados 
em salvador, ba, Campinas, sp, brasília, 
DF, e são José dos pinhais, pr. para o mês 
de agosto estão previstas as incorpora-
ções das unidades industriais  de brasília, 
DF, e várzea grande, mt, e dos centros 
de distribuição de ribeirão preto, bauru 
e santos, no estado de são paulo.

Dupont lanÇa  
antioXiDante natural

a Dupont Danisco lançou o 
guardian Chelox l (eu), uma mis-
tura de antioxidantes naturais que 
se destina a substituir o eDta ou 
outros antioxidantes sintéticos em 
aplicações como maionese, molhos, 
margarina e spreads. segundo a em-
presa, o novo produto é feito sob 
medida para o mercado europeu. 
Combina antioxidantes naturais e 
aromatizante natural de camomila, 
em uma mistura desenvolvida para 
aumentar e estabilizar a frescura e o 
sabor dos alimentos contendo óleos 
e gorduras, mantendo ao mesmo 
tempo um rótulo limpo. o guardian 
Chelox l (ue) difere apenas por 
conter extrato de alecrim, seleciona-
do de acordo com os regulamentos 
específicos para este ingrediente na 

UE. O sufixo ‘(UE)’ foi adicionado ao 
nome simplesmente para distingui-lo 
do produto da américa do norte. 
De acordo com a Dupont Danisco, o 
produto atende aos regulamentos de 
alimentos não somente na ue, mas 
em toda a europa. o guardian Che-
lox l (ue) é a mais recente adição às 
soluções naturais de ingredientes da 
Dupont Danisco, que também inclui 
os antimicrobianos naturais nisaplin 
e natamax, e outras culturas de pro-
teção, como o Holdbac, bem como 
outros extratos naturais guardian. Brasil

SternIngredients

Melhoria das condições  
de farinhas

Ingredientes de panificação  
e confeitaria

Sistemas enzimáticos

Pré-misturas de vitaminas  
e minerais

Sistemas estabilizantes
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tegral bolo aipim - mais uma noviDaDe Da puratos
padarias e confeitarias estão 

se tornando pequenas indústrias 
e, como tal, precisam de suporte 
para crescer, sem perder a qua-
lidade e a aparência artesanal de 
seus produtos. Com esse foco, 
a puratos traz ao mercado mais 
uma deliciosa mistura para bolo: é 
o tegral bolo aipim. Com preparo 
manual ou com uso de batedeira, 
essa nova mistura se transforma 
num bolo cremoso de aipim, tam-
bém conhecido como mandioca e 

macaxeira, apenas com a adição de leite e ovos, ou ainda com 
coco ralado para incrementar ainda mais a receita. prático, 
fácil de fazer e bem oportuno nos meses de inverno, o tegral 
bolo de aipim proporciona excelente maciez e umidade 
ao bolo, com um apelo tipicamente artesanal, porém com 
longa validade, permitindo oferecer aos consumidores um 
bolo fresquinho e macio por mais tempo. Desenvolvido com 
tecnologia internacional, o tegral bolo aipim traz ao mercado 
uma economia de tempo no preparo, com ingredientes que 
garantem sua maciez, umidade, sabor, consistência ideal e uma 
aparência tentadora, valorizada pelo consumidor no momento 

de decisão da compra. é importante salientar que a mistura 
do novo bolo aipim vem em práticas e modernas embalagens 
de apenas 2 kg – as preferidas do varejo -, em caixas com 5 
pacotes, uma praticidade que atende confeitarias, panificadoras 
e outras áreas do foodservice dos mais diversos portes. 

o setor de confeitaria tem grande potencial de desenvol-
vimento dentro de uma padaria; com treinamento de colabo-
radores, equipamentos adequados e suporte em ingredientes 
com tecnologia de ponta, o empresário pode oferecer uma 
ampla gama de produtos com maior valor agregado, melhoran-
do em muito seu negócio e a confiabilidade de seus produtos.

Dori alimentos inaugura FÁbriCa para a proDuÇão 
eXClusiva De proDutos À base De amenDoim

a Dori alimentos, indústria 100% nacional, acaba de 
inaugurar uma nova fábrica para a produção exclusiva de 
produtos de amendoins, a unidade 40, localizada no Distrito 
industrial de marília, interior de são paulo. os produtos feitos 
à base do grão respondem hoje por 24% das vendas líquidas 
da empresa no país, que esse ano projeta um crescimento 
de 18% nos resultados, associando atuação no atacado, no 
segmento do varejo popular, o chamado mercado de pre-
ço único, e aumentando a presença no varejo através dos 
distribuidores Dori, especialmente para amendoim. a nova 
unidade terá, inicialmente, um quadro de 200 funcionários, 
sendo 150 alocados na produção. são 12 mil m² para a 
produção exclusiva de 3 mil toneladas mensais de confeitos 
doces e salgados de amendoim, distribuídos em um layout 
totalmente horizontal, usando o conceito sustentável de 
produção limpa, de fluxo contínuo, com o mínimo de ge-
ração de resíduos, alta eficiência e total acessibilidade. Esse 
conceito gera vantagem competitiva operacional, com maior 
velocidade e flexibilidade, atributos essenciais para que a 
empresa atenda com eficiência atacado e varejo.  Outra 
novidade é o laboratório montado com os mesmos equi-
pamentos da fábrica, que desenvolverá produtos em escala 
menor, sem a necessidade de interromper a linha produção. 
a inovação vai garantir a agilidade no desenvolvimento de 
novos produtos para apresentação ao mercado e aumento 
do número de itens comercializados. a implantação também 
consumiu investimentos significativos para a aquisição de 
equipamentos de ponta, tais como seletoras eletrônicas, 
torrador e secador contínuo, empacotadeiras e um moder-
no laboratório de análises, para atender a controles com 
amostragens bem maiores que o especificado por lei. Todo 
esse investimento se justifica, considerando-se que a Dori 
é líder de mercado na categoria amendoins, com 22,5% de 
participação, segundo dados nielsen de 2009. Fazem parte 
do portfólio de produtos de amendoins da marca, as linhas 
Dori e pettiz. os amendoins Dori estão disponíveis nos sa-

bores Japonês, torrado sem pele,  Chocolate e Colorido. Já 
a linha pettiz traz os tradicionais pettiz special tipo Japonês, 
torrado e salgado sem pele, Coberto com mel, Crocante 
natural, Crocante Cebola e salsa, Crocante pimenta ver-
melha e Crocante Queijo. também merece destaque a forte 
presença do amendoim Dori tipo japonês, com embalagem 
de 200g, no segmento do auto serviço. Com um portfólio 
atual de aproximadamente 350 itens (sKus), a empresa es-
tima fechar o ano com 18% de crescimento. para atingir as 
metas previstas para 2012, a Dori deu início a um conjunto 
de ações que visa aumentar de 36% para 47% a sua partici-
pação no varejo, que hoje responde por aproximadamente 
25% de suas vendas. o primeiro passo foi investir, ainda em 
2011, na construção de uma nova unidade de produção de 
amendoim, vislumbrando um mercado crescente para essa 
linha de produto. Disposta a manter a sua vocação para o 
crescimento, a empresa também reservou r$ 15 milhões 
no orçamento de 2012, valor destinado à continuidade da 
ampliação de sua capacidade produtiva e de distribuição. a 
busca pelo aumento do market share no varejo contemplou 
em 2011 a inauguração de um centro de distribuição na ci-
dade de maceió, com o objetivo de elevar o nível de serviço 
da empresa nos estados da paraíba, pernambuco, rio grande 
do norte e sergipe. Com uma área de 1200 m2, capacidade 
de giro de 1000 pallets e 600 toneladas de produtos/mês, o 
empreendimento vai elevar a receita da Dori em até R$ 36 
milhões na região esse ano. Do total faturado pela Dori em 
2011, R$ 46 milhões foram provenientes de exportações. 
Atualmente, a empresa exporta para mais de 60 destinos, 
incluindo todos os países do mercosul, austrália, África do 
sul, parte da europa e estados unidos. essa estreita ligação 
com o mercado internacional obriga a adoção de rigorosos 
processos de qualidade, pois as linhas de produção são cons-
tantemente auditadas para a verificação de conformidade 
com normas internacionais, a exemplo da brC – British Retail 
Consortium, norma global de segurança de alimento, e do FDa.  

MERCADO
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givauDan Combina pesQuisa CientÍFiCa e estuDo 
Com o ConsumiDor para lanÇar aromas De Carne

A pesquisa científica CulinaryTrek™ Carne, realizada 
no brasil e na argentina, e o levantamento qualitativo 
com consumidores, ajudaram a givaudan, empresa suíça 
especializada no desenvolvimento de sabores, a desenvol-
ver 12 novas criações de sabores de carne para alimentos 
processados. o processo de investigação contou com a 
participação de uma equipe interdisciplinar de aromistas 
e engenheiros de alimentos da givaudan, que percorre-
ram cozinhas de restaurantes tradicionais de cada país 
para capturar componentes aromáticos nos pratos, usan-
do a tecnologia proprietária Headspace. as informações 
coletadas foram descritas em uma detalhada análise sen-
sorial, uma linguagem única desenvolvida pela companhia, 
chamada sense it™, que permite uma percepção singular 
do perfil sensorial de cada sabor. Para complementar os 
resultados da exploração científica, a empresa realizou 
um estudo qualitativo com consumidores de carne bovina 
para compreender processos envolvidos no sabor, como 
técnicas de preparo, ingredientes e temperos utilizados 
e os critérios para a seleção de um corte e cozimento 

ideal. a empresa lançou 12 sabores de carne, dos quais 
seis são os sabores típicos de carne brasileira e seis ar-
gentina. no brasil, foram selecionados os sabores: carne 
de sol, carne com cebola, picanha, hambúrguer caseiro, 
ossobuco e costela. na argentina, os escolhidos foram 
bife de chorizo, matambre, lomo a la pimienta, vacio al 
horno de barro, costillar al asador e lomo de terne-
ra ahumado. este é o primeiro estudo realizado pela  
givaudan no brasil para analisar as características do 
sabor da carne. o programa Culinarytrek™  faz parte 
de um departamento da givaudan que realiza, há mais 
de 10 anos, pesquisas ou “treks” em todo o mundo para 
investigar e, consequentemente, desenvolver perfis de 
sabor específicos  analisando a natureza, pratos culinários 
e a percepções dos consumidores.

pesQuisa investiga o 
Futuro Dos alimentos 
no munDo 

a edição do mais completo dossiê de tendências do setor 
de alimentos - the Future report Food - aponta que o setor 
deve faturar us$ 5,9 trilhões em 2014. entre as tendências, 
destaque para o mercado de alimentos orgânicos, que deve 
movimentar us$ 104,5 bilhões (2015) e o de funcionais, res-
ponsáveis por alterar a percepção que os consumidores têm 
dos alimentos geneticamente modificados. O mercado global 
de alimentos funcionais deve faturar, em 2014, us$ 29,8 bilhões; 
o Japão, maior mercado consumidor de alimentos funcionais, 
vai faturar us$ 11,3 bilhões em 2014; nos estados unidos, as 
vendas devem crescer 20,7%, chegando a us$ 9,1 bilhões. em 
um mundo onde há 7 milhões de bocas a serem alimentadas 
não chega a ser surpreendente que a indústria alimentícia viva 
uma expansão vertiginosa. Até o final de 2014, o setor deve 
faturar us$ 5,9 trilhões, um crescimento de 37,2% em relação 
a 2009. em contrapartida, a turbulência econômica, geopolítica 
e ambiental da nova década traz desafios significativos para 
os produtores de alimentos, varejistas e marcas. segurança 
alimentar, sustentabilidade e a preocupação do consumidor em 
adquirir produtos saudáveis se tornaram fatores críticos para o 
mercado. o crescimento dos produtos artesanais e os prós e 
contras do abastecimento local também são tópicos que têm 
causado impacto na forma do homem consumir alimentos. a 

análise de tendências de consumo e produção de alimentos é 
a base do estudo the Future report Food, produzido pelo the 
Future laboratory em parceria com a voltage, agência produ-
tora de Human insights e tendências aplicados aos negócios e 
às estratégias dos clientes. a questão alimentar com certeza 
será uma das principais a conduzir o século 21, presente na 
base dos movimentos sociais e geopolíticos. a segurança ali-
mentar, por exemplo, esteve no coração da revolução de 2011 
no egito. Como resultado, mais e mais pessoas querem ter 
controle sobre a forma com que os alimentos são produzidos 
e consumidos. Há necessidade de aumentar a produção de 
alimentos com preços mais acessíveis; há uma demanda por 
maiores níveis de transparência no processo de produção, 
sobretudo nos geneticamente modificados. Quando a análise 
abarca as tendências em países como China e Índia, embora os 
consumidores adotem um estilo de vida ocidental no tocante 
à alimentação, as marcas devem atentar para aspectos e gostos 
locais, especialmente porque o consumidor contemporâneo 
mostra interesse no convívio social. Do lanche hiperconectado 
da geração D ao rubarnism artesanal, o estudo the Futures 
report Food mostra que a forma de se relacionar com a alimen-
tação tem mudado ao longo dos séculos. Hoje, as populações 
dos países ricos e dos emergentes têm exercido importante 
pressão em prol da sustentabilidade de todo o processo de 
produção de alimentos. o estudo aponta que a sustentabilidade 
será uma preocupação não apenas dos países ricos, mas dos 
emergentes. Há, inclusive, estudos consistentes para a produção 
de alimentos livres de alergênicos como o glúten, produtos que 
devem auxiliar a alimentação de portadores da doença celíaca.

JanDaia reForÇa sauDabiliDaDe e 
mira merCaDo De alimentos 

especializada em bebidas, a sucos Jandaia pretende aprovei-
tar a onda crescente de alimentação saudável para impulsionar 
seus negócios. a empresa lançou recentemente uma série de 
produtos sob este conceito, com destaque para a linha com 
ômega-3, que conta com os sabores laranja, pêssego e uva. esta 
segmentação parece tão sedutora para a marca que, muito 
além dos sucos, a Jandaia não descarta a entrada no mercado 
de alimentos, com produtos com apelo para a saudabilidade. 
Contudo, a possibilidade de entrada da Jandaia em alimentos 
existe, mas o investimento não será imediato. segundo a empre-
sa, nos próximos cinco anos, a questão da saudabilidade ainda 

vai aumentar bastante; a ideia é que os sucos com este apelo, 
num período de um ano, representem 10% do faturamento da 
empresa, portanto, este ainda não é o momento de entrada 
em um novo segmento. para a Jandaia, ainda há muito a crescer 
no brasil quando o assunto é suco. o consumo per capita de 
sucos no Brasil é de 3 litros/ano por habitante. O número é 
muito baixo se comparado com países latinos. a argentina, 
por exemplo, tem mais de 8 litros/ano. Quando comparado 
com algumas nações européias, essa diferença aumenta muito. 
Alguns europeus tem mais de 40 litros/ano de consumo per 
capita. isso mostra o potencial deste mercado.

arinos agora é univar
a aquisição da arinos por parte da univar foi um 

marco na consolidação do mercado de distribuição no 
país. para o mercado de clientes e fornecedores, a arinos 
continua o trabalho que iniciou, entregando produtos e 
serviços da mais alta qualidade, aliando o seu conhecimento 

de mercado local a toda cadeia global da 
univar. segundo a arinos, essa mudança 
é positiva, pois a empresa oferecerá cada 
vez mais um modelo de negócio altamente 
complementar que fornecerá uma forte 

plataforma para futuro crescimento no amplo e crescente 
mercado brasileiro de distribuição de produtos químicos.

A divisão de Nutrição e Ingredientes da M.Cassab tem uma linha completa de 

mixes de vitaminas e minerais e diversos aditivos funcionais que são 

essenciais para sua qualidade de vida. Um grupo sólido, dotado da mais alta 

tecnologia e com uma equipe técnica altamente qualificada são parte da 

fórmula de sucesso que a M.Cassab faz questão de fortalecer no dia a dia.

 

Nossa especialidade é garantir sua qualidade de vida.
 

Conheça nossa linha de Vitaminas e Minerais

• Vitaminas A, D, C, E, B1, B2, PP, B5, B6, Ácido Fólico, B12, Biotina 

(Vitamina H), K e Colina;

• Minerais: Cálcio, Ferro, Magnésio, Zinco, Iodo, Fósforo, Flúor, Cobre, 

Selênio, Molibdênio, Cromo, Manganês, Potássio, Sódio, Cloreto.

A solução ideal para
fortificar o seu negócio

Av. das Nações Unidas, 20.882
São Paulo - SP - Brasil
CEP 04795-00  -  +55 11 2162-7769
nutrihumana@mcassab.com.br

www.mcassab.com.br
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Zaeli anunCia entraDa em são paulo 
a alimentos Zaeli anunciou a chega-

da dos produtos da marca ao mercado 
de são paulo. Hoje, a empresa conta com 
16 representantes na Capital paulista, 
um no vale do paraíba e um na baixada 
santista. a empresa pretende fechar o 
ano com um total de 24 representantes. 
a Zaeli está presente em quase todos 
os estados brasileiros, sendo o paraná 
o principal deles, onde está a fábrica 

matriz há 42 anos. a empresa fabrica 
22 linhas nacionais de produtos e duas 
importadas e produz 180 milhões de 
quilos de alimentos por ano. a forte 
atuação em diversos estados do brasil é 
possível por conta de filiais e centros de 
distribuição existentes em todo o país e 
pela sua rede de mais de 40 mil pontos 
de vendas. em 2011, a Zaeli faturou 
cerca de r$ 400 milhões.

sWiFt é eleita uma Das marCas  
mais valiosas Do brasil 

HaralD Comemora 30 anos Com 
novas linHas De proDutos  

Como parte do seu calendário 
comemorativo de 30 anos, a Harald, 
primeira fábrica de chocolates do brasil 
com tradição de mais de 100 anos e líder 
em coberturas fracionadas, ampliou seu 
portfólio através de suas novas linhas de 
produtos:Harald melken amor e Harald 
melken Doce Cozinha; e a ampliação das 
linhas Harald melken e Harald Confeitei-
ro. a linha Harald melken amor marca 
a entrada da empresa no segmento 
de vendas para o consumidor final em 
supermercados. é composta por três 
produtos, amor suave, amor ao leite 
e amor intenso, que estão disponíveis 
na versão 120g. Já a linha Harald melken 
Doce Cozinha é composta por sete pro-

dutos que se completam no preparo de 
recheios, coberturas e sobremesas: chips 
chocolate ao leite, açúcar de confeiteiro, 
chocolate em pó 50%, chocolate em pó 
100% e as barras de chocolate meio 
amargo, chocolate ao leite e chocolate 
branco. para quem trabalha com a produ-
ção de chocolates, doces e sobremesas, a 
novidade é a  linha Harald melken, com 
os itens gotas e creme ganache, sabor ex-
clusivo, consistência ideal e pronto para 
uso. os produtos da linha possuem óti-
mo rendimento e fácil aplicação.  a linha 
Harald Confeiteiro lança cinco produtos, 
que incluem os açucares coloridos nas 
versões azul, verde, vermelho e amarelo 
e as escamas crocantes de chocolate.

a swift foi eleita pela consultoria 
brandanalitcs uma das 50 marcas mais 
valiosas do brasil em 2012. pelas análises 
realizadas, o valor da marca swift foi 
estimado em us$ 217milhões, o que a 
coloca entre as três marcas de alimentos 
mais preciosas do país. o levantamento 
foi realizado exclusivamente com mar-
cas brasileiras e de empresas com capital 
aberto. Foi analisado o desempenho de 
220 marcas, de 162 empresas nacionais, 
por meio de entrevistas com mais de 
12 mil consumidores em todo o país. 
atualmente, a marca é de propriedade 
da Jbs. a swift foi a primeira marca de 
carne bovina do mundo e, até hoje, a 

única presente em todos os países. no 
brasil, a marca pode ser encontrada em 
vegetais, patês, pratos prontos, salsichas, 
sopas, hambúrgueres, entre outros pro-
dutos, além de cortes de carne bovina. 
além disso, a marca swift engloba linhas 
especiais de carne da Jbs. entre essas 
linhas estão o açougue swift nota 10, 
criado para atender a demanda dos su-
permercados para cortes porcionados 
de carne bovina, a swift maturatta, linha 
destinada ao preparo de churrasco, swift 
Orgânico, única carne orgânica certifi-
cada do brasil e a swift black, marca 
premium da Jbs voltada a restaurantes 
de alta gastronomia.

FooD ingreDients soutH 
ameriCa lanÇa  
o Fi seminar sessions

Com o intuito de atrair os visitantes para seus estandes 
e também de aumentar a visibilidade das suas marcas, os 
expositores da 16ª FiSA - Food Ingredients South America -,  
poderão contar com um espaço reservado para promover 
palestras e apresentações de 30 minutos so-
bre seus produtos e serviços. Chamados de 
seminar sessions, os eventos de 30 minutos 
trarão novidades em termos de desenvol-
vimento tecnológico e também tendências 

de mercado. a Fisa é a maior e mais importante feira de 
ingredientes alimentícios da américa latina, voltada ao 
desenvolvimento de novos produtos. a ideia de concentrar 
o seminar sessions dentro da área de exposição e sem 
custo para o visitante é para facilitar o networking, a troca de 
conhecimento e o fechamento de negócios. Cada empresa 
expositora poderá inscrever até três temas diferentes entre 
novas tecnologias, produtos, serviços e tendências da indús-
tria alimentícia. as palestras acontecerão em sequência das 
13 às 18hrs, durante os três dias de evento.  além do seminar 

sessions, haverá também o Fi Conferences, 
tradicional programa de conferências in-
ternacionais que acontece paralelamente 
à Fisa e que terá uma programação mais 
científica, ministrado por experts do setor. 

DÁlia alimentos inaugura FÁbriCa De leite em pÓ 

vigor abre o Capital e torna-se a ÚniCa empresa De 
lÁCteos Com aÇÕes em bolsa no brasil 

a Dália alimentos inaugurou sua fábrica de leite em pó 
com a expectativa de que até 2016 esteja operando em sua 
capacidade máxima de produção de 60 toneladas por dia. O 
complexo localizado às margens da ers-130, quilômetro 91, 
em palmas, arroio do meio, tem 45 mil metros quadrados 
compostos por uma torre principal e mais 12 prédios de apoio. 
segundo a empresa, a nova planta de leite em pó possibilitará 
um crescimento expressivo em produção e faturamento. o 
leite em pó instantâneo integral e desnatado e não instantâ-
neo será comercializado em versões de 200g e 25 kg. Com 
embalagens personalizadas também serão produzidos leites 
especiais no complexo. além disso, está sendo analisada a 

possibilidade de fabricação de manteiga e creme de leite. De 
acordo com a Dália alimentos, a indústria irá colaborar para 
que o país comece a participar do mercado externo. graças 
à tecnologia de ponta, importada da alemanha, a nova fábrica 
terá condições de produzir dentro de padrões internacionais. 
a Dália alimentos faz parte da Cooperativa dos suinocultores 
de encantado ltda. - Cosuel, que conta com 3,5 mil asso-
ciados em 105 municípios do rio grande do sul. em 2011, 
o faturamento da cooperativa foi de r$ 500 milhões, com  
R$ 16,5 milhões de sobras liquidadas para distribuição entre 
os associados. em 2012, a previsão é de um crescimento de 
14%, chegando a r$ 570 milhões de faturamento.

Depois de dar passos importantes nos últimos 11 meses, 
como o reposicionamento de suas principais marcas, lança-
mentos de novos produtos, comunicação, renovação do seu 
parque fabril, redesenho da sua cadeia de supply chain, a vigor 
abre seu capital através de uma operação inédita no mer-
cado brasileiro. a vigor alimentos s.a. iniciou a negociação 
pública das suas ações na bm&F bovespa, sob o mais alto 
nível de governança corporativa existente no país , o novo 
mercado. a empresa vem ao mercado de capitais regida por 
um conselho de administração composto por seis membros, 
dos quais quatro independentes, e conta com dois comitês 
de assessoramento à gestão (pessoas  e  gestão de riscos e 
finanças). As ações da Vigor chegam ao mercado após uma 
bem sucedida operação iniciada em fevereiro deste ano, sem 
precedentes no brasil. a Jbs, então controladora da vigor, 
realizou uma oferta voluntária de permuta de ações (opa), 
onde todos os acionistas da Jbs tiveram a livre escolha de 
migrar seus papéis e manter na vigor a mesma participação 

acionária que já detinham na companhia de carnes. após o 
leilão de permuta, a grande maioria dos acionistas (84%) da 
Jbs migraram voluntariamente, acreditando no potencial da 
vigor. no total, são 149,7 milhões de ações cotadas ao va-
lor inicial de R$ 7,96/ação e que passaram a ser negociadas 
livremente. Com faturamento de r$ 1,5 bilhão em 2011, a 
vigor tem em seu portfólio produtos de alto valor agregado, 
desenvolvidos ao longo de uma história de 94 anos. a qualidade 
e a diversificação dos produtos se dividem entre algumas das 
mais tradicionais marcas de produtos lácteos do brasil, como 
vigor, Faixa azul, Danubio, serrabella e leco. essas marcas 
estão distribuídas nos principais canais do varejo nacional. 
Com sete fábricas estrategicamente distribuídas nas principais 
regiões produtoras do brasil, a vigor atende mais de 20.000 
clientes no país.  essa estrutura já garante à empresa um alto 
potencial de expansão no brasil e dentro de um segmento 
que se encontra em forte crescimento, especialmente com o 
aumento da renda dos brasileiros ao longo dos últimos anos.

O alimento
é a extensão
da vida.
FAZER A DIFERENÇA
ESTÁ NA ESSÊNCIA DA
GRANOTEC.
O que acontece no mundo, chega antes 
aqui – a Granotec é sua parceira com 
acesso às tendências do mercado, em 
produtos e inovações em biotecnologia, 
nutrição e saudabilidade.

www.granotec.com.br  |  Fone 41 3027 7722 



lual alimentos proJeta 
CresCer 34% em 2012

a lual alimentos, empresa que atua 
na produção de alimentos e bebidas para 
o varejo, foodservice e co-packer (marca 
própria), faturou R$ 63 milhões no ano 
passado e projeta crescimento de 34% 
até o fim de 2012, devendo chegar a  
r$ 82 milhões. presente no mercado há 
27 anos, o grupo deve lançar 12 produ-
tos este ano, um dos principais motivos 
da expectativa de substancial aumento 
no retorno consolidado. a empresa já 
atua em oito categorias de produtos 
e pretende ampliar a atuação no mer-
cado entrando em mais quatro áreas, 
movimento esse que, possivelmente, 
poderá ocorrer por meio da aquisição 
de outras empresas. a lual também já 
tem previsto nos seus planos de 2012 
um forte investimento no nordeste, re-
gião com grande potencial e que oferece 
excelentes oportunidades de negócios. 
Dentro do projeto de expansão está a 
aquisição de equipamentos com a fina-
lidade de desenvolver o canal de food- 
service, bem como o investimento em 
pesquisa, desenvolvimento de produtos 
e distribuição. outra novidade para este 
ano é a criação de uma área interna na 
empresa voltada exclusivamente para 
o desenvolvimento de novas receitas 
culinárias. a empresa, hoje, está divida 
em quatro frentes, sendo 45% varejo, 
30% foodservice, 15% marca própria e 

10% exportação. e para ampliar cada 
vez mais a atuação em todo o território 
brasileiro, também tem investido de 
maneira significativa na área comercial, 
disseminando melhor o trabalho de seus 
vendedores pelo país, e ampliando a sua 
presença física em cada estado.  a lual 
já possui filiais no Rio Grande do Sul e 
rio de Janeiro. além disso, exporta para 
venezuela, guiana Francesa, suriname, 
angola, uruguai e panamá. acom- 
panhando o crescimento da empresa, 
investimentos na área de logística tam-
bém são constantes, tanto no serviço 
próprio quanto no terceirizado. Hoje, a 
distribuição dos seus produtos já chega 
a 17 estados brasileiros. 

a lual alimentos tem sede em itu, 
sp, e atua no mercado há 27 anos, tendo 
iniciado as atividades no setor de food-
service, em 1985, sob o nome brassuco 
alimentos. a empresa foi expandida 
com soluções para melhorar a quali-
dade e otimizar os custos das cozinhas 
industriais. em 1997, começou a investir 
também no mercado de varejo. Com o 
crescimento das atividades, a empresa 
reuniu suas duas linhas de atuação sob 
um único nome, a lual alimentos. Hoje, 
a empresa também produz gelatinas, 
pudins, flans, Maria mole, achocolatados, 
sopas, caldos, refrescos em pó, misturas 
para bolo, coco ralado leite de coco.

seara FooDs iniCia a 
ComerCialiZaÇão Da linHa  
De proDutos reZenDe 

após a incorporação das plantas de 
Duque de Caxias, rJ, e lages, sC, e dos 
centros de distribuição de salvador, ba, 
Campinas, sp, brasília, DF, e são José dos 
pinhais, pr, oriundos da troca de ativos 
com a brF, a equipe de vendas da seara 
Foods inicia em julho a comercialização 
no varejo das linhas de produtos rezen-
de produzidas nestas plantas.  a seara irá 
manter o portfólio, a produção e a en-
trega dos produtos rezende em todo o 
mercado nacional, garantindo a continui-

dade dos negócios e dos produtos nos 
pontos de venda.  as unidades de Duque 
de Caxias e lages produzem salsichas, 
mortadelas, linguiças, pizzas e lasanhas 
com a marca rezende. o portfólio da 
rezende é composto também por pre-
suntos, salames, cortes especiais, pão de 
queijo, batata congelada, hambúrgueres 
e empanados, que passarão também a 
ser comercializados pela seara Foods, de 
acordo com o cronograma de incorpo-
ração das próximas unidades produtivas. 

FleisCHmann lanÇa Fan page oFiCial  
Com um amplo portfólio de produtos destinados ao varejo 

tradicional, a Fleischmann lança sua Fan page na maior e mais 
popular rede de relacionamentos do mundo: o Facebook. a 
decisão de participar da rede faz parte das ações de inovação da 
marca, que tem como objetivo reforçar a comunicação com seus 
consumidores proporcionando uma aproximação mais direta 
e interativa. seguindo a forte tendência de atuação de grandes 

marcas nas redes sociais, a Fleischmann passa a disponibilizar em 
sua Fan page (www.facebook.com/fleischmannbrasil) informações 
em primeira mão aos fãs da marca, além de construir um canal 
de confiança e credibilidade com o consumidor que curtir a 
página. a marca deseja que seus consumidores tenham acesso 
preferencial a lançamentos de produtos, receitas, inovações, dicas 
sobre culinária e gastronomia, promoções e outras iniciativas.

germani alimentos 
iniCia ComerCialiZaÇão 
Das marCas Corsetti, 
soberana, perDiZ, mamY  
e Cereal vita

a germani alimentos passa a comercializar os produtos 
das marcas Corsetti, soberana, perdiz e mamy, real vita e Ce-
real vita.  a linha dessas marcas conta com diversos itens entre 
farinhas de milho e de mandioca, lentilhas, canjicas, amendoins, 
ervilhas, cevadas, farofas, cereais, polentas, sagu entre outros.

a germani alimentos, que já contava com as marcas ger-
mani, Filler e sulina, amplia seu portfólio de produtos com 
a tradição em levar sabor e qualidade a seus consumidores.

Solução natural para mascarar aftertaste em bebidas

 .

O consumidor atual busca benefícios à saúde em suas bebidas, sem abrir mão do sabor. Tal fato é um 
desafio à indústria, especialmente em bebidas de baixa calorias (ou zero açúcar), em que adoçantes 
intensivos são utilizados.

PURAC® FIT Plus, um ácido láctico natural de elevado grau de pureza, atua regulando o pH e é capaz 
de mascarar com sucesso o sabor residual indesejável de edulcorantes artificiais e naturais, incluindo Stévia.

A Purac é sua parceira no aprimoramento do sabor, desenvolvendo produtos inovadores e fornecendo 
suporte técnico há mais de 70 anos. Para maiores informações, por favor visite ww.purac.com/beverages.  

T: +55 11 5509 3099

F: +55 11 5103 0599
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Fisa promove roaDsHoW 
na argentina para 400 
proFissionais

o evento mostrou uma prévia do que será a Fisa – 
Food ingredients south america, a maior feira internacio-
nal de ingredientes alimentícios, marcada para setembro 
em são paulo

Com o intuito de atrair empresários e profissionais 
argentinos do setor de alimentos para a 16ª Edição da 
Fisa – Food ingredients south america, a ubm brazil - 
promotora da feira, realizou um roadshow na argentina. 
o evento aconteceu em 14 de junho durante o enfocan-
do, um encontro anual em buenos aires, que trata das 
tendências do setor de alimentos e bebidas patrocinado 
por grandes empresas como Dsm, givaudan, sensient, 
euromonitor e leatherhead.   o road show teve por 
objetivo demonstrar a força da Fisa em um espaço espe-
cialmente dedicado ao tema onde a equipe interagiu com 
outras empresas como arcor, bimbo, Coca Cola, Danone, 

nestlé, pepsico, tate and lyle dentre outras. Foram mais 
de 400 representantes de grandes empresas da área de 
alimentação. marcada para os dias 18, 19 e 20 de setembro, 
a 16ª FiSA – Food Ingredients South America é  maior 
feira da américa latina especializada em ingredientes e 
desenvolvimento de novos produtos e serviços para a 
indústria alimentícia. a partir de 2013 o evento deixa de 
ser bienal e passa a ser realizado todos os anos. a edição 
de 2013 já está marcada para 6 a 8 de Agosto no Expo 
Center norte em são paulo. 

união reposiCiona 
marCa para se aproXimar 
Dos ConsumiDores 

a união apresenta um novo posicionamento estratégico 
para o mercado brasileiro, com foco na sua linha completa, 
que é composta por oito produtos para diferentes targets. 
Com o mote “onde tem Doce tem união”, o novo conceito 
teve um investimento de r$ 15 milhões em marketing. o 

inclui pesquisas com consumidores, reformulação de emba-
lagens, criação e veiculação de peças de mídia on e off-line e 
material de pDv. a nova assinatura busca traduzir o papel do 
açúcar união na vida dos brasileiros, construída a partir de 
estudos que identificaram a ligação da marca com a culinária 
afetiva. as peças trazem situações em que os produtos estão 
entrelaçados com as demonstrações de afeto, generosidade, 
amor e cuidado com o próximo. a estratégia contempla tam-
bém a criação de material de pDv para apresentar a linha de 
produtos e ajudar o consumidor a identificar no momento da 
compra qual opção atende melhor suas necessidades.

Serviço: Fi south america 2012 18 a 20 de setembro 
de 2012 expo Center norte – são paulo 
SP www.fi-events.com.br  
nutraceuticals@ubmbrazil.com.br

usina são João ConQuista CertiFiCaÇão 
internaCional na Área alimentÍCia

abima Comemora 
prorrogaÇão Da meDiDa 
Que Zera o pis e o CoFins 
para o maCarrão 

a associação brasileira da indústria de massas ali-
mentícias (abima), que representa também os setores 
de pães e bolos industrializados, celebra a prorrogação da 
redução a zero das alíquotas de PIS e Cofins para massas 
alimentícias.  a medida foi anunciada em 1º de dezembro 
de 2011 e sua prorrogação foi publicada em edição extra 
do Diário Oficial. A ação do governo deve continuar a 
estimular e fortalecer a economia do país por intermé-
dio do incentivo ao crédito e ao consumo, em meio a 
um cenário internacional adverso. a medida provisória  

substituto para glÚten Que mantém as 
CaraCterÍstiCas Dos alimentos 

O principal desafio para quem segue dietas com restrição 
de glúten, seja por intolerância à substância ou por escolha 
pessoal, é se adaptar à nova textura e sabor dos alimentos. Foi 
pensando nesse público que a Dow Wolff Cellulosics, Divisão 
de alimentos e nutrição da Dow, desenvolveu methocel™ 
glúten Free, uma solução inovadora de origem vegetal que 
consegue proporcionar aos produtos a mesma textura e 
consistência dos alimentos feitos com farinha de trigo (que 
contém glúten). um importante diferencial da solução de-
senvolvida pela Dow é permitir o uso de uma gama maior 
de farinhas para substituir a de trigo, reduzindo significati-
vamente um dos grandes problemas de produtos livres de 

glúten: a percepção de sabor indesejado pelos consumidores. 
methoceltm glúten Free forma um gel que imita a capacidade 
de glúten de construir uma “rede” estruturada no interior do 
produto. isso garante que bolos e pães atinjam forma, volume 
e textura desejados.

a Dow Wolff Cellulosics é a unidade de negócios de 
alimentos & nutrição da Dow, líder mundial e pioneira em 
produção e comercialização de ingredientes celulósicos para 
alimentação. as principais categorias alvo das soluções da área 
incluem panificação, bolos e biscoitos, cremes e recheios, bebi-
das, lácteos, sorvetes, congelados, molhos e maioneses, fritos e 
empanados, sobremesas, sopas e caldos, entre outros.

n° 552/2011 mantém a redução de 9,25% a zero para as 
alíquotas de PIS e Cofins sobre massas alimentícias até 31 de 
dezembro de 2012. a abima acredita que o benefício faz todo 
sentido porque o macarrão é um dos itens da cesta básica do 
brasileiro, assim como o arroz e o feijão, que já são desone-
rados. assim, a desoneração impacta diretamente as classes 
menos favorecidas. no primeiro trimestre de 2012, a abima 
observou que os preços do macarrão (apurados pelo ipCa) 
obtiveram queda acumulada de 3,51%, enquanto a inflação 
ao consumidor aumentou 1,22% e o grupo de alimentação 
e bebidas apresentou alta de 1,3%. no indicador acumulado 
em 12 meses a diferença é ainda mais significativa. O preço 
medido pelo IPCA atingiu inflação de 5,24%, sendo que o do 
macarrão registrou deflação de 2,44%. O produto também 
apresentou queda de 7,19% no ipC-Fipe. os dados evidenciam 
que a desoneração contribuiu decisivamente para a redução 
dos juros básicos da economia no tempo em que esteve ativa.  
A tendência é que seja ainda mais benéfica com a prorrogação. 

o sistema de gestão para segurança dos alimentos 
adotado pela usina são João, em araras, sp, acaba de 
lhe render a certificação internacional FssC 22000, que 
regula e analisa a qualidade dos processos de fabricação 
em empresas de produtos alimentícios. a certificação 
obtida pela são João atesta a excelência dos processos de 
produção de açúcar cristal, refinado e extra fino, desde o 
recebimento da matéria-prima até a expedição do produ-
to final. a FssC 22000 (Food Safety System Certification) é 
um esquema de gestão que acompanha toda a cadeia de 
suprimentos e engloba as normas que regulam o setor 
alimentício, principalmente a iso 22000. seu objetivo 
é definir técnicas operacionais que tragam aos clientes 
mais confiança no produto final, garantindo, de um lado, 
menor risco à saúde (por se tratar de alimentos) e, de 

outro, maior eficiência nos diversos aspectos de gestão da 
produção e dos fornecedores. Com a FssC 22000, a usina 
são João aumenta seu rol de certificações. ela já detinha 
a iso 9001 (sistema de gestão); o selo do Compromisso 
nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na 
cana de açúcar, do ministério do trabalho; e o bDK (Beit 
Din Kashrut), um certificado para produção de alimentos 
segundo os preceitos kosher dos judeus, o que permitiu 
ampliar a gama de clientes que a usina são João atende. 
além dessas, a usina conquistou várias certificações na 
área de sustentabilidade, atestando o cuidado de seus pro-
cessos de produção de açúcar e etanol: bonsucro (Better 
Sugar Cane Initiative), greenergy (Bioethanol Sustainability 
Programme), etanol verde (do protocolo agroambiental) 
e epa (Environmental Protection Agency).

MERCADO


