
INTRODUÇÃO
A Fufeng Group Co. Ltd. é 

uma empresa de capital aberto, 
com ações livremente negociá-
veis na Hong Kong Exchanges 
and Clearing (HKEx); é fabri-
cante de produtos biológicos 
que opera a nível internacional. 
O Grupo Fufeng é compos-
to pelas empresas Shandong  
Fufeng Fermentação Co. Ltd., 
Neimenggu Fufeng Biotecnolo-
gia Co. Ltd., Baoji Fufeng Bio-
tecnologia Co. Ltd., Jiangsu  
Shenhua Pharmaceutical Co. Ltd.,  
Fufeng R & D Center e Fufeng Im-
port & Export Co. Ltd.

A Fufeng é certificada pe-
las normas ISO 9001, ISO 
22000 (HACCP), ISO 14001, 
OHSAS 18001, GMP, Kosher e Halal.  
Seus produtos de goma xantana 
atendem aos padrões FCCIV, E-415, 
GB13886-92 e outras normas pertinen-
tes. É uma das poucas companhias na 
China que atende aos requisitos do 
British Retail Consortium (BRC), com 
Grau A, conferido pela Intertek Labtest.

A Fufeng é especializada, principal-

FUFENG 
UM DOS MAIORES 
FABRICANTES MUNDIAIS 
DE GOMA XANTANA

mente, em pesquisa, desenvolvimen-
to, produção e comercialização de pro-
dutos de fermentação biológica. Sua 
linha de produtos é composta de goma 
xantana, MSG (glutamato monossódi-
co), ácido glutâmico, adoçantes deri-
vados de amido (HFCS), óleo de milho, 
e caldo de galinha, entre outros.

É o maior fabricante mundial de 

goma xantana e glutamato monossó-
dico. Sua capacidade de produção de 
goma xantana é de 42.000 MT, e a de 
MSG e ácido glutâmico é de 600,000 MT.

ÊNFASE NO 
GERENCIAMENTO  
DOS NEGÓCIOS

O grupo está empenhado em esta-



CENTRO DE PESQUISA  
E DESENVOLVIMENTO

O Centro de Pesquisa e Desenvol-
vimento possui recursos tecnológicos 
específicos de ponta. Fazendo bom 
uso de seu extremo talento em P&D e 
de sua grande capacidade inovadora, 
este Centro supervisiona as atividades 
de uma empresa hi-tech da província 
de Shandong. A equipe da província de 
Shandong se concentra principalmen-
te na pesquisa da tecnologia de fer-
mentação de aminoácidos, enquanto 

que as instalações 
propriamente dita 
estão utilizadas 
como estação de 
pesquisa nacional 
de pós-doutorado.

O Centro de 
P&D tem uma área 
de 9.000 m² e exis-
te também uma 
unidade de testes 
de produção com 
área de 2.000 m². 
O Centro de P&D 
é composto por 
mais de 10 labo-
ratórios equipa-
dos com recursos 
tecnológicos de 
fermentação, la-
boratórios para 
projetos de baixo 
fluxo, salas de en-
saios bioquímicos, 

salas de instrumentais de precisão, la-
boratórios para professores convida-
dos, entre outros. O grupo já investiu 
15 milhões de RMB para aquisição de 
100 conjuntos de equipamentos de tes-
tes avançados para clientes nacionais 
e internacionais, bem como de equipa-
mentos de experimentação de bioenge-
nharia, incluindo cromatógrafo líquido 
de alta eficiência (CLAE, em inglês High 
Performance Pressure Liquide Chroma-
tography, HPLC), espectrofotômetro 
UV/Visível, microscópio de contraste de 

belecer e assegurar um elevado nível 
de práticas de governança corporativa, 
com ênfase na qualidade da sua dire-
toria, sólidas e eficazes práticas contá-
veis e de controle interno e total trans-
parência para os acionistas. 

A estrutura de governança corpo-
rativa do grupo inclui um Comitê de 
Direção (Board) e dois subcomitês, a 
saber um Comitê de Auditoria e um 
Comitê de Remuneração, ambos com 
poderes e responsabilidades clara-
mente definidos.



fase, auto-fixadora de nitrogênio total, 
instrumentos biológicos de transferên-
cia, tanque de fermentação de controle 
serial, filtro de filmes, equipamentos 
equipotentes, e sistemas de equipa-
mentos off-change. O Centro de R&D 
também possui equipamentos avan-
çados e instalações para testes biotec-
nológicos, análises, testes em pequena 
escala e arranque de produção.

Ao mesmo tempo, atribui grande 
importância às sinergias de produção, 
aprendizado e pesquisa. Para esta fi-
nalidade, estabeleceu parcerias de 
longo prazo nas áreas de comunica-
ção tecnológica e acordos de coope- 
ração com mais de 20 universidades 
e instituições científicas. 

FOCO NO MEIO 
AMBIENTE

O Grupo Fufeng continua a imple-
mentar estratégias de desenvolvimen-
to sustentável, alicerçadas em uma 
visão de desenvolvimento científico  e 
desenvolvimento ativo de economias 
cíclicas, um caminho para combater a 
miséria e o desperdício.  Para a Fufeng, 
resultados vencedores dependem de 
um sábio equilíbrio entre desenvolvi-
mento e proteção ambiental, pelo uso 
de conceitos produtivos inovadores, 
bem como melhorias tecnológicas e 
dos processos de produção.

O Grupo Fufeng tem sido bem su-
cedido em controle da poluição e des-
contaminação de efluentes, fazendo 
ao mesmo tempo o melhor e mais 
amplo uso de todos os materiais. Em 
30 de abril de 2009, os equipamentos 
para tratamento de emissão de fuma-
ça instalados experimentalmente na 
unidade de Baoji alcançaram os re-
sultados esperados. O sucesso do tra-
tamento da poluição por fumaça em  
Baoji pavimenta o caminho para so-
lucionar as dificuldades que cercam o 
tratamento das emissões de fumaça 
na indústria mundial de MSG.

A empresa ainda possui em an-
damento estratégias de desenvolvi-

mento com relação a economia de 
recursos, utilização integrada, con-
servação de energia, redução das 
emissões de poluentes e proteção 
ambiental, com resultados positi-
vos; a empresa investiu mais de 2 
bilhões de RMB em proteção am-

biental. Com isso, o Grupo Fufeng 
foi homenageado pela indústria de 
biofermentação da República Popu-
lar da China como  “Empresa Chine-
sa Modelo do Setor de Fermentação 
para uma Economia Circular*”.

* A Economia Circular surgiu na China como 
uma ferramenta capaz de operacionalizar ações 
na área da produção que reduz os danos ao 
meio ambiente, gera emprego e renda, e con-
tribui para o crescimento econômico do país.

A GOMA XANTANA
A goma xantana, feita principalmen-

te a partir do amido, é um polissacarí-
deo de alto peso molecular, produzida 
por fermentação microbiana da bacté-
ria Xanthanomonas Campestris, sob 
condições de meio nutriente especial, 
pH, suprimento de oxigênio e tempe-
ratura, sendo em seguida, purificada, 
seca e moída, resultando em um pó 
solto, branco ou amarelado.

A determinação radiográfica mostra 
que a goma xantana apresenta dupla 
hélice de longas cadeias de nucleotídeos 
antiparalelas, as quais são responsáveis 
pelas suas propriedades especiais em 
soluções aquosas. Apresenta alta visco-
sidade, mesmo em pouca concentração.

A goma xantana pode ser ampla-
mente utilizada em mais de 20 segmen-
tos indústriais, tais como alimentício, 
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farmacêutica, perfurações e 
exploração petrolífera, entre 
outros.

Goma xantana de grau 
alimentício

A goma xantana grau ali-
mentício da Fufeng pode 
ser amplamente utilizada 
como espessante estável em 
meios ácidos e na presença 
de sais, agente de suspen-
são e emulsificante de alta 
eficiência, e agente de enchimento 
altamente disperso em vários ali-
mentos e bebidas. Apresenta grande 
resistência ao aquecimento e cisa-
lhamento, importantes para adequa- 
ção do processo de preparo das for-
mulações. Por sua estabilidade frente 
aos ácidos e sais, as bases formuladas 
com goma xantana podem ser utiliza-
das como veículos para esses ativos.

Pode não só melhorar o desem- 
penho na retenção de água e forma, 
mas também melhorar a estabilidade 
ao congelamento/descongelamento e 
palatabilidade de alimentos e bebidas.

Produtos: Fufeng 80, Fufeng 200, 
Fufeng 40, Fufeng SR, Fufeng SN,  
Fufeng JY, Fufeng AF, Fufeng FD,  
Fufeng LD, etc. 

Goma xantana grau 
farmacêutico

A goma xantana grau farmacêutico 
da Fufeng pode ser usada como espes-
sante e estabilizante em soluções ou 
pomadas farmacêuticas, cosméticos, 
produtos de higiene bucal e loções 
diversas. Mesmo com baixa concen-
tração apresenta uma eficiência quase 
que mágica em casos como na preven-
ção, em medicina, da delaminação, é 
conveniente em sistemas de alimen-
tação & extrusão, aumentando a ma-
nutenção da umidade e capacidade de 
formação de filme, etc.

Goma xantana para 
perfuração petrolifera

A goma xantana para perfuração 

petrolifera da Fufeng é espe-
cialmente produzida como 
aditivo para lamas de perfu-
ração e exploração de petró-
leo. Sendo um aditivo de alta 
eficiência e que não agride o 
meio ambiente, a goma xan-
tana produzida pela Fufeng 
para essa aplicação específica 
pode aumentar sensivelmente 
a taxa de penetração e de sus-
pensão de pequenos materiais 
sólidos e reduzir a perda de 

pressão durante a perfuração.

TECNOLOGIA 
O controle do processo de fabrica-

ção opera em conformidade com um 
plano de amostragem definido. Todas 
as operações de produção são cober-
tas por procedimentos/instruções des-
critos, implementados e disponíveis 
aos funcionários.

SISTEMA DE CONTROLE 
DE QUALIDADE 
RIGOROSO

Equipamentos sofisticados e profis-
sionais técnicos treinados são garan-
tias de produtos de qualidade. Ainda 
possui sistema de qualidade interna-
cional implementado e documentado!


