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NOVO SITE SOLAE
A Solae acaba de repaginar seu site Brasil. Com um visual 

mais leve e atrativo, a página www.solae.com.br traz, além das 
informações sobre a empresa e suas soluções para o mercado, 
novos conteúdos e ferramentas, com foco em consumidores, 
clientes e profissionais de saúde. 

Para clientes, o novo site disponibiliza informações sobre 
os ingredientes e aplicações oferecidos pela Solae, além de 
suporte nas áreas de marketing, técnica, sensorial e nutrição 
e ciência, para diversos segmentos da indústria, destacando 
a lucratividade, funcionalidade, qualidade e sustentabilidade 

de seus ingredientes à base de soja. Os visitantes também 
poderão conhecer, em “Casos de Sucesso”, projetos em que 
a tecnologia e inovação da empresa foram o diferencial para o 
sucesso do cliente.  A novidade na seção “Nutrição e Saúde” 
são os conteúdos científicos sobre os benefícios da soja para 
nutrição infantil, controle de peso, saúde do coração, qualidade 
da proteína entre outros, que reúnem resultados de estudos 
científicos - um material essencial para nutricionistas, médicos 
e profissionais de saúde em geral. Para esse público, estão 
também disponíveis links para referências científicas sobre a 
soja reconhecidas por institutos e importantes associações 
da área de saúde. 

VIGOR APRESENTA NOVO POSICIONAMENTO DE MARCA
Há 94 anos, a Vigor Alimentos está presente na vida de 

muitas famílias de todo o Brasil e vem entregando ao con-
sumidor produtos de qualidade. Em 2012, a marca exibe um 
novo posicionamento que vem para fortalecer seus valores 
mais genuínos: a qualidade e autenticidade de seus produtos, 
a tradição e a relação verdadeira com os consumidores. A 
empresa vem crescendo em valor 18% nas categorias em que 
atua, lácteos e queijos, o que representa o dobro do desem-
penho do mercado. O reposicionamento da Vigor se reflete 
em diversas frentes.  A empresa preparou a renovação das 
embalagens de todos os produtos da marca, que passaram a 

espelhar o novo momento transmitindo sua tradicional cor 
azul e evidenciando seus ingredientes principais, apresentando 
ainda mais appetite appeal. Além disso, a marca ainda inovou 
com o lançamento de uma linha de iogurtes Mix de Cereais & 
Frutas, em que o próprio consumidor faz a mistura da granola 
com o iogurte, mantendo assim as propriedades de crocância e 
saudabilidade do ingrediente. Os lançamentos ainda ampliaram 
as categorias de iogurtes líquidos e de margarinas cremosas. 
Os novos produtos posicionam a Vigor como um player atento 
às necessidades do mercado, levando aos consumidores a 
possibilidade de uma alimentação saborosa e saudável. 

NESTLÉ INVESTE US $ 140 MILHÕES EM NOVA FÁBRICA NO CHILE
Com a presença dos Ministros das Finanças, Felipe Lar-

rain, da Agricultura, Luis Mayol, do Meio Ambiente, Maria 
Ignacia Benitez, e autoridades nacionais e locais, líderes de 
sindicatos de grandes laticínios, personalidades empresariais 
e produtores de leite, a Nestlé inaugurou sua nova fábrica 
no Chile.  Após quase um ano e meio de construção, o 
centro de produção envolveu um investimento de US$ 140 
milhões, que é o mais importante já realizado na indústria de 
laticínios do país. Este novo laticínio aumentará a capacidade 
produtiva da empresa para desenvolver produtos nutricionais 
de valor agregado, destinados a diferentes necessidades dos 
consumidores. Com isso, a Nestlé reforça sua liderança como 

SOLUÇÕES PARA SUBSTITUIR 
GOMA GUAR EM FORMULAÇÕES 
PARA ALIMENTOS

A goma guar é uma matéria-prima amplamente utilizada 
em diversas aplicações para alimentos, tais como bebidas, 

plataforma de exportação de produtos para os mercados dos 
Estados Unidos, Peru,  América Central, Oriente Médio e Ásia. 
Nido 1 +, Nido 3 +, 5 + Nest, leite desnatado, semidesnata-
do com adições de fibras, vitaminas, probióticos e minerais 
são alguns dos produtos com alto valor nutritivo que serão 
produzidos na nova fábrica. Segundo a Nestlé, o mercado 
chileno é importante, com um portfólio de produtos variados, 
e representa uma incubadora para novos projetos e fonte 
de desenvolvimento e inovação contínua.  A partir de julho, 
a nova fábrica, que está localizado a 15 km de Osorno, entre 
Cancura e Pichil, irá operar em plena capacidade, produzindo 
30.000 toneladas de diversos produtos. 

produtos de panificação, culinários, carnes e alimentos sal-
gados, além de produtos lácteos e sorvetes, devido ao seu 
baixo custo de uso e ao bom rendimento que proporciona 
à indústria. No entanto, com o aumento repentino e sem 
precedentes da demanda pela goma guar, houve também 
um aumento substancial dos preços da matéria-prima e, por 
isso, profissionais que formulam alimentos estão atentos a 
alternativas para aplicação em alimentos.  A estimativa é de 
que a escassez atual continue. Para responder ao cenário 
acima, a DuPont oferece hidrocolóides que representam 
a maior linha de hidrocolóides na indústria de alimentos. 
Além da goma guar, os produtos incluem alginato, car-
ragena, goma de celulose, LBG, celulose microcristalina, 
pectina e goma xantana, além de soluções personalizadas/
misturas de hidrocolóides, emulsificantes, enzimas etc., 

que são vendidos sob as marcas registradas Grindsted® e  
Cremodan® da DuPont. Uma ampla gama de alternativas 
à goma guar já foram desenvolvidas, as quais são ofereci-
das a uma variedade de indústrias e de aplicações, com 
economias que ultrapassam 50% nas soluções com uma 
substituição de 1 para 1. A DuPont possui sólida experiên-
cia técnica sobre todos os hidrocolóides e conhecimento 
sobre as aplicações em uma série de Centros de Aplicação 
e Desenvolvimento de alimentos que atendem às demandas 
de clientes no mundo todo.

A DuPont™ Danisco® é a marca de uma linha de ingre-
dientes que ajudam a aumentar e a melhorar bioproteção, 
perfil de nutrientes, sabor e textura, com maior eficiência 
de custos e menor impacto ambiental, atendendo às ne-
cessidades de fabricantes de alimentos e bebidas, e suple-
mentos alimentares.  Através do trabalho da rede global 
de cientistas e tecnologistas em alimentos na DuPont, a 
linha Danisco® é apoiada pelo vasto e único espectro de 
conhecimento em aplicações e processamentos.

Mercado,
Empresas&Cia.
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TETRA PAK RENOVA 
CERTIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR

A Tetra Pak, líder mundial em soluções para processamento 
e envase de alimentos, renovou a certificação do FDA (Food 
and Drug Administration). O documento emitido pelo órgão 
regulador americano tem reconhecimento mundial e atesta 
as condições de exportação das duas fábricas, localizadas 
em Monte Mor, SP, e em Ponta Grossa, PR, para países que 
exigem boas práticas de produção. Em 2001, a Tetra Pak foi a 
primeira indústria de embalagens na América Latina a receber 
o certificado. Atualmente, apenas cinco empresas brasileiras do 
setor de embalagens possuem a certificação. De acordo com 
a Tetra Pak, a cada ano, o órgão inclui novas recomendações 
para manter a qualificação das empresas e garantir a segurança 
alimentar. No país há 55 anos, a Tetra Pak realiza anualmente 
auditoria externa do Sistema de Gestão Integrada (SGI) pela 
certificadora ABS Quality Evaluations. A empresa também é 
certificada nas áreas de segurança e saúde, meio ambiente e 
qualidade na ISO 14001:2004, na OHSAS 18001:200 e na ISO 
9001:2008, respectivamente. 

NESCAU COMEMORA 80 
ANOS DE SUCESSO

A  m a r c a  
Nescau® está co-
memorando  80 
anos de existência. 
Criada no Brasil, e 
sucesso desde seu 
lançamento, a marca 
hoje é líder em ven-
das no segmento de 
achocolatado em 
pó, com presença 
em mais de 65% 
dos lares brasileiros, 
além de atuar em diversas categorias de produtos, como 
cereais matinais, chocolates, biscoitos e bebidas lácteas. Con-
siderando apenas os segmentos de achocolatado em pó e 
bebidas prontas, a marca Nescau faturou mais de R$ 1 bilhão 
no Brasil em 2011. A Nestlé criou um logo comemorativo 
que estampa as embalagens dos achocolatados em pó e da 
bebida Nescau® Prontinho, ao longo deste ano.  A iniciativa faz 
parte das ações para celebrar o aniversário de oito décadas 
da Nescau® no Brasil. 

COCA-COLA INVESTIRÁ R$ 14,1 BILHÕES NO BRASIL ATÉ 2016 

TATE & LYLE INAUGURA NOVA 
UNIDADE DE APLICAÇÕES E 
SERVIÇOS TÉCNICOS 

A Tate & Lyle, líder global de fornecimento de ingre-
dientes e soluções para os setores de alimentos, bebidas 
e outros, inaugurou seu novo Laboratório de Aplicações e 
Serviços Técnicos em São Paulo, SP. A nova unidade faz parte 
de uma rede global da Tate & Lyle, com mais 14 laboratórios 
de aplicações e serviços técnicos, que fornecem estudos de 
aplicações, rápido desenvolvimento de protótipos e comple-
ta especialização em formulação, para ajudar os clientes do 
setor de alimentos e bebidas a fazerem uma transição mais 
eficiente da concepção do produto até sua comercialização. 
O novo laboratório está convenientemente localizado pró-
ximo ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e oferece 
expertise em aplicações inovadoras e versáteis dos ingre-
dientes da Tate & Lyle, além de apoiar o desenvolvimento 
de novos produtos e extensões de linhas nas categorias 
bebidas, panificação, sopas, molhos e coberturas, laticínios 
e lanches (snacks). As novas instalações empregam a mais 
avançada tecnologia disponível em adoçantes, ingredientes 
para a saúde e bem estar, texturizantes, inclusive com um 
moinho coloidal IKA e sistema RVA para testar a aplica-
bilidade e comportamento de uma grande variedade de 
amidos, simulando as condições de processamento. 

A Tate & Lyle é uma empresa global no fornecimento 
de ingredientes e soluções para os setores de alimentos 

e bebidas, com cerca de 30 unidades fabris, ao redor do 
mundo. A empresa opera através de duas unidades de 
negócios, a Specialty Food Ingredients e Bulk Ingredients, 
com suporte das áreas de Inovação e Desenvolvimento 
Comercial e tem uma produção em larga escala, podendo 
converter matérias-primas em ingredientes diferenciados, 
de alta qualidade, para a indústria de alimentos e bebidas. 
Seus ingredientes e soluções dão mais sabor e textura, são 
nutritivos e aumentam a funcionalidade dos produtos que 
são consumidos todos os dias por milhões de pessoas ao 
redor do mundo. O portfólio de ingredientes alimentícios 
inclui as marcas líderes de mercado sucralose Splenda®, 
fibra alimentar Promitor™ e polidextrose Sta-Lite®.

O Sistema Coca-Cola Brasil, formado pela Coca-Cola 
Brasil e 15 fabricantes autorizados, investirá R$ 2,8 bilhões 
apenas em 2012. Este investimento representa aumento de 
8% em relação a 2011 (R$ 2,6 bilhões) e coroa os oito anos 
de crescimento consecutivos da Coca-Cola Brasil, que detém 
o quarto maior volume de vendas dos produtos Coca-Cola 
em todo o mundo, atrás apenas de Estados Unidos, México 
e China. Em 2011, a empresa consolidou seu crescimento, 
avançando 1% no volume de vendas, com 10,7 bilhões de litros 
vendidos. Segundo anuncio da Coca-Cola América Latina, os 
investimentos do Sistema Coca-Cola Brasil atingirão R$ 14,1 
bilhões até 2016. O Sistema ainda fechou 2011 tendo criado 
7 mil novos empregos diretos, totalizando 60 mil funcionários. 
Indiretamente, a operação é responsável pela geração de 600 
mil empregos. O desempenho positivo e o crescimento da 
empresa no Brasil são permeados pelos compromissos com a 
sustentabilidade. Entre os objetivos da empresa estão ter todas 
as fábricas verdes certificadas; atingir níveis de reciclagem de 
quase 100% nas embalagens; chegar a 1,5 litro de água por litro 
de bebida produzida (em 2008, esse número era de 2,08) e 
diminuir as emissões provocadas pelas geladeiras e caminhões.

O Sistema Coca-Cola Brasil atua em sete segmentos do 
setor de bebidas não-alcoólicas - águas, chás, refrigerantes, su-
cos, energéticos, isotônicos e lácteos -, com uma linha de mais 
de 150 produtos, entre sabores regulares e versões de baixa 
caloria. Formado pela Coca-Cola Brasil e 15 grupos fabricantes 
brasileiros, além do Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil 
(SABB), emprega diretamente mais de 53 mil funcionários, 
gerando indiretamente cerca de 500 mil empregos. Os inves-
timentos do Sistema no Brasil somaram mais de R$ 8 bilhões 
nos últimos seis anos e, em 2012, serão investidos mais R$ 2,5 
bilhões.  A sustentabilidade é um compromisso da Coca-Cola 
Brasil e se reflete na forma como a empresa e seus fabricantes 
lidam com as pessoas e com o meio ambiente. O índice de uso 
de água da Coca-Cola Brasil, por exemplo, é um dos melhores 
do mundo: 1,95 litro de água para cada litro de bebida produ-
zido - menos da metade do volume utilizado 12 anos atrás. Na 
reciclagem, a Coca-Cola Brasil desenvolveu, através do Instituto 
Coca-Cola Brasil, um programa chamado “Reciclou, Ganhou” 
que, desde 1996, colabora para que o país seja um dos mais 
avançados na reciclagem de materiais. Hoje, 98,2% das latas de 
alumínio e 55,6% das garrafas PET são recicladas.

I-Colors
A escolha natural para 
bebidas em pó. 

               é uma inovadora linha de 
corantes naturais com diversos 
benefícios exclusivos para aplicação 
em pós.

I-Colors

Rodovia Visconde de Porto Seguro, 2860, 
13278-327 - Valinhos/SP Fone: (+55) 19 3881 8300 www.chr-hansen.com.br

INSTANTÂNEO - Fácil de dissolver.

INTENSO - Excelente capacidade de 
coloração da base.

INTELIGENTE - Uniformidade na 
mistura entre o corante e a base.

IdEAL - Facilidade na aplicação e 
dosagem.

MERCADO
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ALIMENTOS COAMO CRESCE 62% EM 2011 
A linha de produtos alimentícios da Coamo, detentora das 

marcas Coamo, Primê, Anniela e Sollus obtive um significativo 
crescimento em 2011. Com um faturamento de R$ 599,50 
milhões, 62% maior que o ano anterior, os Alimentos Coamo 
ganharam destaque junto aos consumidores e no cenário 
empresarial. Outro aspecto que marcou o ano de 2011 para 

os Alimentos Coamo foi o lançamento de produtos e a mo-
dernização de diversas embalagens. Os novos produtos são: 
café Coamo Premium, café Sollus com embalagem à vácuo, 
gordura para sorvetes Ice e Ice zero trans. Quanto as emba-
lagens foram modernizadas a margarina Coamo light, o creme 
vegetal Primê e o balde retangular para a gordura Coamo Fry. 

MASTERSENSE APRESENTA NOVO WEBSITE  
EM PORTUGUÊS DA WORLÉE NATURPRODUKTE

Com o objetivo de estreitar sua relação com seus 
clientes brasileiros, a Worlée reformulou seu website  
(www.worlee.de/naturprodukte/pt/) com uma versão to-
talmente em português. Com mais de 5.000 itens em 
seu portfólio, a empresa implantou um sistema de busca 
inovador, no qual o cliente encontra facilmente qualquer 
item de interesse com apenas alguns cliques. Conhecida 
mundialmente pela altíssima qualidade de seus produtos, 
a Worlée também disponibiliza no site todos os seus 
certificados para download, inclusive o “Fair Trade”, que 

se trata de uma modalidade de comércio que busca o 
estabelecimento de preços justos, bem como de padrões 
sociais e ambientais equilibrados, nas cadeias produtivas.

A MasterSense é o distribuidor oficial de produtos 
Worlée no Brasil e conta com uma equipe técnica especia-
lizada e treinada para oferecer total suporte aos clientes.

KAMPFFMEYER FOOD INNOVATION ANUNCIA NOVO LOGO

BRF E KRAFT FECHAM 
PARCERIA PARA LEITES 
AROMATIZADOS 

As empresas de alimentos BRF Brasil Foods e Kraft Foods  
Brasil anunciaram uma parceria na fabricação, produção e 
distribuição de leites aromatizados da marca Trakinas, o 
Trakinas Shake. O desenvolvimento do Trakinas Shake, que 
possui dois sabores, morango e chocolate, foi feito em 12 
meses. O produto é fabricado em uma linha específica da 

NITA ALIMENTOS APRESENTA NOVA FERRAMENTA  
DE COMUNICAÇÃO COM O CONSUMIDOR  

A Kampffmeyer Food Innovation desenvolveu um 
novo logotipo que se conecta ao da sua empresa irmã, a  
Kampffmeyer Milling Group. Na sequência do relançamento 
do site no final do ano passado, o novo logotipo representa 
mais um passo rumo a um modelo uniforme para a marca 
corporativa da família Kampffmeyer Brand. 

Embora a sua empresa irmã tenha o logotipo de cor 
laranja, o novo logotipo da Kampffmeyer Food Inno-
vation é azul. Esta distinção visual de cores reforça as 
diferentes competências de cada empresa: enquanto a  
Kampffmeyer Food Innovation produz 
soluções funcionais individuais baseadas 
em grãos, a Kampffmeyer Milling Group 
concentra sua produção em farinha  
premium e outros grãos.

Com sede em Hamburgo, Alemanha, 
a Kampffmeyer Food Innovation GmbH 

é uma joint venture entre as empresas de moagem líde-
res da Europa, a Kampffmeyer Milling Group e a dina- 
marquesa Palsgaard A/S. Juntamente com a sua filial polo-
nesa, Kampffmeyer Food Innovation, a empresa emprega 
120 pessoas na Europa.

A Kampffmeyer Food Innovation GmbH atua global-
mente e combina a extensa experiência em grãos com as 
tecnologias de refino.  Através de uma estreita cooperação 
entre pesquisadores e a indústria, produtos inovadores de 
grãos naturais são desenvolvidas, combinando funcionali-

dade e bom gosto, e contribuindo signifi-
cativamente para a saúde. Os clientes das 
indústrias de alimentos e panificação, bem 
como de panificação artesanal, podem 
usufruir de produtos personalizados e de 
apoio em todos os níveis tecnológicos, 
questões regulatórias e de mercado.

Com uma proposta inovadora e design criativo, o 
novo site da Nita Alimentos entra no ar com o objetivo 
de atender às expectativas e exigências de consumidores, 
representantes, clientes, parceiros e colaboradores. Com a 
reformulação dessa ferramenta de comunicação, a empresa 
pretende agregar ainda mais valor a marca que há 44 anos 
está presente na mesa dos brasileiros. O site foi desenvol-
vido com os melhores recursos tecnológicos, tornando os 
acessos ainda mais rápidos. Ao entrar na página, os inter-
nautas poderão conhecer os produtos das linhas Doméstica 
e Profissional, além de obter as imagens de todos os itens. 
Uma das novidades que os usuários irão encontrar são 
as receitas elaboradas pela Culinarista Edivânia Reis. Os 
interessados em colocar a mão na massa poderão imprimir 
as receitas, além de deixar comentários para a profissional 
e representantes da empresa. Dessa forma, todos os con-

sumidores terão um canal direto com a área comercial da 
empresa. Já os representantes de vendas terão uma área 
exclusiva (com acesso restrito) com informações comerciais 
e campo específico para cadastro prévio de novos clientes. O 
módulo de Atendimento ao Cliente está mais completo e os 
consumidores terão a oportunidade de postar sugestões de 
melhorias e críticas.  Além disso, todas as reclamações feitas 
por meio desse canal serão protocoladas para oferecer ao 
internauta todo suporte necessário. Os visitantes também 
poderão visualizar as Dicas de Saúde da Associação Brasi-
leira da Indústria do Trigo (ABITRIGO) e links para outras 
associações relacionadas ao tema. Outra novidade é a área 
Imprensa, onde os internautas irão acompanhar todas as 
notícias publicadas na mídia e releases sobre lançamentos 
de produtos, reformulação de embalagens e sobre outras 
informações da empresa.

unidade da BRF em Carambeí, PR, com embalagem de 185 ml  
da Tetra Pak. A distribuição e venda também é de responsabi-
lidade da BRF e a comunicação e a marca, da Kraft. Segundo 
a BRF, a pretensão da empresa é ficar entre os três líderes 
do mercado de leite aromatizado, categoria que tem um 
faturamento anual de R$ 1 bilhão, com vendas em volume 
de cerca de 200 mil litros.  A BRF já tem produtos nessa 
categoria, como o Bob Esponja Elegê e o Chocomilk, mas 
são itens mais convencionais, com preço médio do mercado. 
Com o Trakinas Shake, a BRF quer trabalhar com um público 
consumidor diferente e posicionar o item com um valor 15% 
acima da média do segmento. 

www.vogler.com.br

Fonte de Sabores, Ingredientes e Tecnologia para a sua Empresa!
Adicione ao seu produto toda a qualidade, segurança e inovação 
que a Vogler dispõe para o mercado alimentício.  São ingredientes 
que aliam saúde e bem estar com a mais alta tecnologia. 

55 11 4393 4400
vendas@vogler.com.br

• INNOFIBER • INNODOX • INNOVIT • INNOGUM • 
INNODOLCE • INNOSTAB • INNOCOLOR @VoglerIngred 

Linha de produtos
• Hidrocolóides
• Edulcorantes (substitutos de 

Açúcar)
• Estabilizantes
• Fibras Solúveis e Insolúveis
• Corantes Artificiais e Naturais
• Conservantes
• Acidulantes

• Antioxidantes
• WPC
• Beta Caroteno
• Xantanas Especiais
• Celulose Microcristalina Coloidal
• Goma Acácia/Arábica
• Health Ingredients
•  Estévia

Linha Completa de Aromas - Vogler Flavors
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PESQUISA MOSTRA QUE A FI SOUTH AMERICA É UM 
EVENTO DE PRESENÇA INDISPENSÁVEL PARA OS 
PROFISSIONAIS DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 

O principal evento de ingredientes alimentícios da 
América Latina, a Fi South America (FiSA),  chega em 
sua 16ª edição quebrando todos os recordes. Depois do 
crescimento de 120% de 2008 para 2010, o evento mostra 
crescimento de 50% comparado à última edição, atingindo a 
marca de 20.000m² de área de exposição no Expo Center 
Norte. Hoje, a edição sul americana do evento é a 2ª maior 
do portfólio Fi da UBM, perdendo apenas para a Fi Europe. 
Com todos os stands praticamente vendidos a seis meses 
do evento, a FiSA trará cerca de 500 marcas nacionais e 
internacionais, incluindo os principais fornecedores mun-
diais de matérias-primas para a indústria alimentícia, que 
apresentarão inovações em produtos, processos, serviços 
e lançarão as próximas tendências para um público de mais 
de 14.000 profissionais, tomadores de decisão, vindos de 
todo o mundo. Além da exposição, o evento é composto 
por programa de conferências organizado pela UBM Con-
ferences e o Fi Awards, premiação que terá novidades nesse 
ano. Paralelamente a FiSA, a UBM organiza a Nutraceuticals 
Expo, evento dedicado ao crescente mercado de alimen-
tos nutracêuticos e funcionais, composto por exposição, 
programa de conferências e premiação. Em pesquisa feita 
entre os visitantes da feira, 100% dos que responderam 

afirmam que visitarão a edição desse ano e 98% classificam 
a feira como “muito importante” ou “importante” para 
seus negócios. Além disso, 79% dizem preferir eventos 
mais abrangentes, como é a FiSA, e 81% preferem eventos 
anuais para se manterem atualizados e buscarem inovações. 
A UBM está finalizando o novo formato da FiSA para 2013, 
que será o guarda chuva e cobrirá todos os segmentos da 
indústria alimentícia, com destaque em produtos funcio-
nais e nutracêuticos, integrando assim os eventos HiSA e 
Nutracêuticos Expo. As novidades para os próximos anos 
serão anunciadas em breve pela promotora UBM, que 
garante manter a qualidades dos eventos tanto na área de 
exposição como no congresso e premiações organizadas 
paralelamente aos eventos.

SARA LEE INOVA PORTFÓLIO DOS CAFÉS PILÃO E DAMASCO
A Sara Lee, líder nacional em café torrado e moído, traz 

inovações para as duas principais marcas de seu portfólio. O 
Café Pilão teve as embalagens de toda sua linha reformuladas 
e o Café Damasco, além do novo visual, ganhou as versões 
Sabor&Leveza e Intenso. Em Pilão, as mudanças ocorreram em 
seis produtos da linha de torrado e moído, além dos solúveis, 
capuccinos e filtros. Pilão foi fundado em 1978, sendo que a 
marca foi incorporada pela Sara Lee no ano 2000. Desde 2008, 
a embalagem do produto não passava por uma renovação. Foi 
desenvolvido um visual mais moderno, com a preocupação 
de manter a essência da marca, que tem mais de 30 anos de 
tradição e uma forte relação emocional com os consumidores. 
A principal mudança pode ser notada na área que envolve o 
logotipo, que ganhou traços mais orgânicos, além do destaque 
para a assinatura “O Café Forte do Brasil”, que acompanha a 
marca há dez anos. A marca Pilão se mantém como líder no 
mercado nacional de café torrado e moído, com 13,3% de  
market share, com destaque em São Paulo e Rio de Janeiro, 
onde tem mais de 40% de participação. O portfólio de Pilão 
conta atualmente com 15 produtos, entre os quais Pilão Tradi-
cional, Pilão Sabor&Leveza, Pilão Intenso, Pilão Reserva Especial, 
Descafeinado, Orgânico e Pilão Origem, além das linhas de 

Solúveis, Cappuccinos, Filtros e Grãos para café espresso e 
dos saches Pilão Senseo®. Já o Café Damasco teve sua linha 
ampliada com a chegada de Sabor&Leveza, desenvolvido com 
uma exclusiva seleção de grãos para agradar o paladar dos 
consumidores que buscam uma bebida naturalmente mais leve; 
e Intenso, um café que mantém a torra escura característica 
de Damasco, porém vem com uma nova e exclusiva seleção 
de grãos robusta e arábica, que o torna mais encorpado e 
mais forte do que a versão Clássica. Além dessas novidades, 
as embalagens de Damasco foram repaginadas. As principais 
mudanças que podem ser notadas são a modernização do 
logotipo, o apetite appeal com a xícara do café e a visibilidade 
e clareza das informações. 

A Sara Lee, multinacional americana, ingressou no Brasil em 
1998 e iniciou um processo de aquisições de marcas.  Atual-
mente, todas as suas operações no Brasil estão concentradas 
no mercado de cafés, com as marcas Pilão, Café do Ponto, 
Seleto, Caboclo, Moka, Jaraguá, Damasco, Maracanã, Bom Taí, 
Pacheco e Palheta, além do sistema monodose de café Sen-
seo®, uma parceria mundial da Sara Lee com a Philips. A Sara 
Lee lidera o mercado nacional de café torrado e moído, com 
21,5% de participação.

CAFÉ DO CENTRO E NATIVE INICIAM PARCERIA  
NA FABRICAÇÃO DE CAFÉ ORGÂNICO 

O Café do Centro, maior torrefadora de grãos gourmet 
e especiais do país, inicia a produção de grãos orgânicos de 
qualidade premium para a Native, maior empresa de produtos 
orgânicos do Brasil. A empresa é a maior produtora de açúcar 
e álcool orgânicos do mundo, com três usinas em operação, e 
possui também a linha mais ampla de produtos orgânicos com: 
azeites, achocolatados, cookies, sucos, geleias, corn flakes, entre 

outros. A partir de agora, três tipos de cafés da marca serão 
processados pelo Café do Centro, são eles: torrado em grãos 
500g para café expresso, torrado e moído à vácuo 250g e torrado 
e moído extra forte, à vácuo, 250g, que serão comercializados 
em supermercados e varejo em geral. Todos os produtos e cafés 
possuem certificado  do Instituto BioDinâmico (IBD) que garante 
a procedência orgânica dos produtos da lavoura até a loja. 

LUCRO DA CARGILL SOBE 0,4%
O lucro da norte-americana Cargill cresceu levemente 

no terceiro trimestre fiscal, sustentado pelo aumento da 
receita nos setores de ingredientes alimentícios e serviços 
agrícolas. No trimestre finalizado em 29 de fevereiro, a 
Cargill lucrou US$ 766 milhões com base em operações 
continuadas, pouco acima dos US$ 763 milhões registrados 
no mesmo período do ano passado. A receita subiu 5%, para 
US$ 31,9 bilhões. A empresa americana tem se esforçado 
para manter os ganhos em um mercado volátil.  Após  
alcançar resultados recordes no último ano fiscal, encer-
rado em 31 de maio, a Cargill relatou uma série de quedas 

nos lucros deste ano fiscal. No terceiro trimestre fiscal, a 
companhia lucrou mais que o dobro do total apurado no 
primeiro semestre. Os setores que mais se recuperaram 
foram os de ingredientes para alimentos e serviços agrí-
colas. Na base combinada, os ingredientes alimentícios 
registraram ganhos recordes no terceiro trimestre, embora 
o resultado das operações de carne tenham ficado bem 
abaixo do recorde do ano passado, conforme os americanos 
se distanciaram da carne vermelha. 

Os lucros com processamento e produção de grãos sal-
taram em relação à mínima do trimestre anterior, enquanto a 
companhia estabeleceu posições mais vantajosas no momento 
de instabilidade e risco na economia global. 

Em Abril deste ano entrará em operação uma Torre de Secagem (Spray 
Dried) em nossa indústria localizada em Buin, Zona Central do Chile.

Isto nos permitirá oferecer à indústria de alimentos regional:
 Uma grande variedade de frutas e vegetais desidratados em pó. 
 Produtos elaborados com os mais altos padrões de qualidade. 
 Flexibilidade e versatilidade produtiva. 

 Geração de soluções sob medida, combinando esta tecnologia com 
outras atualmente disponíveis.

Para maiores informações, entre em contato com nossos representantes 
em seus respectivos países.

A INOVAÇÃO  
é o nosso principal ingrediente

Inauguração imediata

COR   SABOR  NUTRIÇÃO  SAÚDE

Uma divisão do Grupo Diana representado pela  
DIANA NATURALS SAS
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NATUREX ADQUIRE VALENTINE

JBS REESTRUTURA  
SUAS MARCAS

A JBS colocou em prática um processo de reestruturação 
de suas marcas que terá duração de cinco anos. Ao longo dos 
próximos 18 meses a empresa concentrará seu portfólio de 
produtos sob as duas principais bandeiras do grupo: Friboi 
e Swift. Dentro dessa estratégia, está a inovação de colocar 
marca na carne in natura, produto encarado apenas como 
commodity. A partir de agora, as embalagens receberão uma 
nova identidade visual criada para Friboi, garantindo ainda mais 
segurança, qualidade e origem do produto aos consumidores 
de todo país. 

A reestruturação conta com o maior plano de comunica-
ção da história da cadeia da carne in natura nacional. De forma 
pioneira, a meta é fazer com que Friboi seja reconhecida como 
a principal marca de produtos alimentícios de carne. O plano 
de construção da marca leva ao consumidor os conceitos de 
garantia de origem e qualidade, além de reorganizar o mix de 
produtos e melhorar a presença nos pontos de venda. Além 
disso, outros produtos serão agregados ao portfólio da Friboi. 
Serão mais de 500 itens à disposição do consumidor. Entre os 
produtos estão os supergelados (hambúrguer, quibes e almôn-
degas), industrializados (fiambres, salsichas e mortadelas) e os 
da categoria in natura. A partir de pesquisas com consumidores 
por todo o Brasil, a marca, que também é reconhecida como 

a mais lembrada em todo o território brasileiro, segundo a 
pesquisa da TNS, foi vinculada diretamente a atributos como 
confiança e tradição. Por isso, seu conceito passa a ser: “Friboi -  
Confiança é nossa história”. 

Fundada em 1953, a JBS é a maior empresa em processa-
mento de proteína animal do mundo, atuando nas áreas de 
alimentos, couro, biodiesel, colágeno, latas e transporte. A 
empresa está presente em todos os continentes, com plata-
formas de produção e escritórios no Brasil, Argentina, Itália, 
Austrália, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, México, China, 
Rússia, entre outros países. Com acesso a 100% dos mercados 
consumidores, a JBS possui 134 unidades de produção no 
mundo e mais de 125 mil colaboradores. 

A Naturex anunciou a aquisição da Valentine, empresa 
indiana especializada na produção de frutas e legumes em 
pó e corantes naturais para a indústria de alimentos e 
bebidas.  A Valentine tem dois locais de produção, situados 
perto de Mumbai. Esta terceira aquisição, desde o aumen-
to de capital em outubro de 2011, ajusta-se à estratégia 
de desenvolvimento da Naturex em países emergentes. 
A Naturex aumentará sua cobertura de vendas signifi-
cativamente na Índia com a aquisição da Valentine Agro 
Ltd., cujas vendas são realizadas sobretudo dentro desse 
país. Devido à sua experiência na formulação e proces-
sos de secagem por pulverização, a Valentine conseguiu  
conquistar ao longo dos anos a confiança de clientes de 
alta qualidade na indústria alimentícia indiana, constituída 
por empresas locais e filiais multinacionais. Realizar esta 
ação oferece importantes vantagens estratégicas à Natu-
rex, permitindo-lhe tornar-se um produtor local na Índia e 
ser local é um fator de importante sucesso nos negócios 
Naturex. Esta primeira instalação industrial na Ásia com-
plementará os centros de produção regionais do Grupo na 
Europa e Américas, principalmente em relação aos corantes 
naturais. Outra vantagem é garantir a promoção de todas as 
linhas de produtos do Grupo, beneficiando-se da estrutura 
comercial existente, e desenvolvendo relações estreitas 

com a indústria alimentícia indiana.
Simultaneamente, a Naturex instalou um escritório de 

compra e venda, semelhante ao escritório criado na China, 
para aproveitar a riqueza das matérias-primas do país (er-
vas, especiarias, etc.). Segundo a Naturex, esta aquisição não 
só proporciona uma presença comercial dinâmica na Índia, 
mas também permite a Naturex tornar-se um produtor 
nesse país para melhor responder aos problemas locais 
que seus clientes enfrentam.   

A Valentine é composta pela Valentine Agro Ltd. e pela 
Valentine Foods Ltd. A empresa indiana foi criada em 1994, 
sendo especializada na produção de corantes naturais 
(urucum, açafrão, etc.), frutas e legumes em pó (tomate, 
beterraba, etc.). 

A Naturex fabrica ingredientes especializados naturais 
para as indústrias de alimentos e bebidas, nutrição e saúde 
e cuidados pessoais. Com sua matriz na França, possui 14 
unidades de produção localizadas na Europa (França, Itália, 
Espanha, Suíça e Inglaterra), Estados Unidos, (nova Jersey 
e Califórnia), Brasil, Austrália e Marrocos.  Além disso, o 
grupo tem vários escritórios de vendas por todo o mundo. 

GIVAUDAN TASTESOLUTIONS™ MOUTHFEEL OFERECE SOLUÇÕES 
DE AROMAS PARA CONTRIBUIR COM REDUÇÃO DE CALORIA 

A Givaudan está focada no desafio de reduzir calorias 
dos alimentos e bebidas, por meio do Programa TasteSo-
lutions™ Mouthfeel. Esta ferramenta inclui uma linguagem 
sensorial única, chamada Sense It™ Mouthfeel, e também 
tecnologias avançadas que são utilizadas para aprimorar 
o sabor dos alimentos com redução calórica, bem como 
despertar nos consumidores o desejo de consumo. O 
mouthfeel, juntamente com o aroma, proporciona a sensa-
ção completa de um alimento no momento do consumo. 
A Givaudan, ao mesmo tempo em que desenvolve novos 
ingredientes naturais que interferem na percepção do 
mouthfeel, também elaborou uma linguagem específica para 
descrever tais atributos de através de seu programa. O 
programa Sense It™ Mouthfeel é uma ferramenta única que 
quebra as barreiras culturais e de linguagem para descrever 
os sabores e percepções, formando um elo imprescindível 
entre o desejo do consumidor, qualidade do produto e as 
criações dos aromistas. A percepção de mouthfeel varia 
drasticamente quando as calorias e, particularmente, gordu-
ras são reduzidas nos produtos.  A linguagem do Sense It™  

faz uma descrição e identificação completa de todos os 
aspectos relacionados ao mouthfeel, possibilitando a solu-
ção de grandes desafios e validação do desempenho das 
propostas apresentadas. O programa Sense It™ Mouthfeel 
permite que a Givaudan inclua todas as dimensões da ex-
periência sensorial em suas soluções de sabor. Atualmente, 
as tendências de consumo demandam por produtos mais 
saudáveis, mas que sejam indulgentes e que tenham um 
bom custo benefício. Os clientes, através de trabalhos con-
juntos ou parcerias com as equipes de criação e aplicação 
da Givaudan, podem obter as melhores soluções naturais 
ou artificiais com estabilidade, desempenho e consistência 
excelentes, e que atendam a demanda dos consumidores. 
Através de um trabalho conjunto de criação de aromas, 
tecnologia de aplicação e expertise sensorial, a Givaudan 
está criando para os vários segmentos do mercado, um 
pacote completo de soluções com alto desempenho.

Seguindo a tendência global de redução de sódio em alimentos, a Purac desenvolveu o PuraQ®

Arome NA4. Este produto realça o sabor de uma maneira geral, principalmente a percepção

do sabor salgado. Isto permite a redução da quantidade de sal em até 40%, sem alterar o sabor,

a textura e a atividade de água, mantendo assim a estabilidade microbiológica. 

PuraQ® Arome NA4: uma escolha saudável e natural! A Purac é sua parceira no desenvolvimento de 

produtos inovadores, fornecendo suporte técnico há mais de 80 anos. Para maiores informações, 

visite: www.purac.com/meatandpoultry 
T: +55 11 5509 3099

F: +55 11 5103 0599

Solução Natural para Redução de Sódio
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SANTA HELENA INAUGURA 
UMA DAS MAIS MODERNAS 
FÁBRICAS DE SNACKS DA 
AMÉRICA LATINA 

A Santa Helena, maior fabricante de produtos à base de 
amendoim do Brasil, inaugurou seu mais novo complexo in-
dustrial, que será responsável por toda a produção de snacks 
da empresa. Resultado de um projeto que começou a ser 
construído em 2010, a nova fábrica, localizada em Ribeirão 
Preto, SP, consumiu investimentos de R$ 30 milhões e terá 
capacidade para produzir, mensalmente, 4 mil toneladas de 
produtos. No entanto, inicialmente, não operará com sua 
capacidade máxima. O novo complexo industrial ganhou o 
nome da matriarca da família, Sra. Maria Teles Fechino, em uma 
homenagem póstuma. Com conceito de produção vertical, a 
fábrica possui três andares, totalizando 29 metros de altura e 
11 mil m² de área construída. Segundo a empresa, a demanda 
crescente do mercado nacional de snacks e os próximos 
eventos mundiais que terão o Brasil como protagonista mo-
tivaram a construção desta nova planta fabril, que produzirá 
exclusivamente as linhas Mendorato, Crokíssimo, Grelhadito’s, 
Amindu’s e Troféu, produtos altamente associados com práti-
cas esportivas pela alta qualidade nutricional e interação que 
eles proporcionam. A antiga fábrica passará por um processo 
de reforma e continuará abrigando todas as linhas doces da 
Santa Helena, como Paçoquita, Crokatto, Gibi, Molecão, entre 
outras. A inauguração da nova fábrica integra a comemoração 
dos 70 anos da empresa. 

A Santa Helena possui 70 anos de história e está sediada 
em Ribeirão Preto, SP. Sua liderança de mercado deve-se, em 
parte, ao máximo zelo com a matéria-prima utilizada em sua 
produção. Ribeirão Preto está situada em uma das regiões 
mais ricas do país e onde se concentra a maior produção de 

açúcar, álcool, suco de laranja e amendoim do Brasil. Desde 
2001, a empresa conta com uma Unidade de Beneficiamento 
de Amendoim no vizinho município de Dumont, em uma área 
construída de18.000m², sendo uma das mais modernas do 
país. A empresa detém o selo de qualidade Pró-Amendoim, 
da Associação Brasileira das Indústrias de Chocolate, Cacau, 
Amendoim, Balas e Derivados (ABICAB), que atesta a boa 
procedência, o excelente armazenamento e a qualidade de 
todos os produtos fabricados pela Santa Helena. As análises 
dos produtos são realizadas pela SGS do Brasil, empresa suíça 
de renome internacional, contratada pela ABICAB para emitir 
a certificação do Pró-Amendoim. A história de sucesso da 
Santa Helena é permeada por valores como perseverança 
e criatividade, e marcas como Paçoquita e Mendorato se 
firmaram como sinônimos de paçoca e amendoim tipo 
japonês no Brasil.

MIL MIX EXPANDE SUA 
ÁREA DE ATUAÇÃO NO 
MERCADO DE ALIMENTOS

Para ampliar sua atuação no mercado, a Mil Mix 
adquiriu a Zimase, empresa com 25 anos de tradição 
no mercado alimentício. Após uma reestruturação, 
transformou a Zimase em marca e redistribuiu todos os 
700 produtos conforme suas características, por marcas 
dentro de duas grandes divisões: confeitaria & panifica-
ção; e sorvete & frozen yogurt. Além da reestruturação 
de divisões dos produtos, todas as embalagens, lay outs 
de rótulos, logotipos e comunicações da empresa foram 
modernizadas e receberam um design mais inovador e 
atrativo, com a marca mais ressaltada e reforço nas in-
formações mais importantes ao cliente.Dentre as marcas, 
uma que ganhou mais destaque por conter produtos 
diferenciados com ingredientes cuidadosamente selecio-
nados foi a linha Zima Premium, da Divisão Confeitaria &  
Panificação, feita para um público mais exigente que 
busca alta qualidade e sabor inigualável. A linha de pro-
dutos possui pré-misturas para bolos e pães especiais, 

como panetones, colombas pascoais e bolos cremosos. 
Também possui coberturas como crem ferr e ganache e, 
por último, recheios salgados diferenciados. Outra linha 
que mereceu atenção foi a Zima Health por possuir 
produtos voltados à saúde e ao bem estar de seus con-
sumidores com linhas mais saudáveis e diets. Entre eles 
destaca-se o bolo cremoso nutrição humana, rico em 
fibras e outros nutrientes que ajudam o bom funciona-
mento do intestino. Outra novidade é a pré-mistura sem 
glúten usada para bolos e pães. A Zima Health também 
possui a linha Light para os adeptos de poucas calorias 
com uma variedade de produtos e sabores. Por fim, um 
dos sucessos da empresa é o mix frozen, mistura para 
frozen yogurt, que se difere de seus concorrentes pela 
diversidade de sabores e também pelas variações nos 
diversos tipos de frozen. 
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SETOR DE MASSAS ALIMENTÍCIAS 
ATINGE FATURAMENTO  
DE R$ 6 BILHÕES EM 2011

ROUSSELOT  TRAZ INOVAÇÃO À 
INDÚSTRIA DA CONFEITARIA

O setor de massas alimen-
tícias registrou crescimento de 
3,5% no faturamento de 2011 
com relação a 2010, atingindo 
R$ 6,1 bilhões. O crescimento 
foi impulsionado principalmen-
te pelas categorias de massas 
instantâneas (5,9%) e frescas 
(18,2%), com faturamentos de 
R$ 1,8 bilhões e R$ 539 milhões, 
respectivamente. Em 2007, o fa-
turamento total do setor era de 
R$ 5,1 bilhões. Isso significa que o 
aumento nos últimos cinco anos chegou 
a 18,7%. As massas frescas pularam de 
R$ 366 para R$ 539 bilhões (crescimen-
to de 47,3%), enquanto as instantâneas 
subiram de R$ 1,4 para R$ 1,8 bilhões, 

o que representa aumento de 32,9%. 
A categoria de massas secas continua 
sendo o carro chefe do mercado e teve 
aumento de 9,6%, alcançando R$ 3,7 
bilhões em 2011.

Tof’Gums, uma nova bala desen-
volvida pelo laboratório de aplica-
ções da Rousselot, foi desenvolvida 
com uma gelatina Rousselot® espe-
cificamente escolhida para conferir 
a este novo doce uma elasticidade 
perfeita e uma textura que derrete 
na boca e libera sabor. Esse produto 
oferece muitas vantagens, tanto para 
os consumidores quanto para a 
indústria da confeitaria. As balas de 
goma estão geralmente disponíveis 
em sabores de frutas. Esta nova bala 
de goma desenvolvida pela Rousselot 
tem sabor caramelo, um sabor apre-
ciado por todas as gerações de aman-
tes de doces. Derrete lentamente na 
boca, liberando sabor caramelo, com 
textura não pegajosa nem elástica. 
Uma das grandes vantagens deste 
produto é que não contém corantes 
ou aromas artificiais. Com a gelatina 
Rousselot®, não é necessário 
usar lecitina nem outros 
aditivos. A bala de goma 

obtida não contém aditivos do tipo 
“E number”, cumprindo assim todos 
os requisitos dos consumidores que 
buscam produtos de “rótulo limpo” 
(clean label). Outra vantagem é que 
as Tof’Gums™ contêm menos 20% de 
gordura e de carboidratos e menos 
15% de calorias do que uma bala 
tradicional de caramelo amanteigada. 
A gelatina torna isso possível; sendo 
um agente gelificante, a gelatina liga 
as moléculas de água e estabiliza a 
estrutura, permitindo assim um teor 
reduzido de açúcares e gorduras. 
Usando a gelatina Rousselot® e o 
método de preparação Rousselot, 
as Tof’Gums™ podem ser facilmente 
formuladas. A Rousselot está prepa-
rada para apoiar seus clientes no de-
senvolvimento e produção 
dessa nova bala em 
grande escala.

KITANO REFORMULA SITE 
A marca Kitano, líder em condi-

mentos naturais no mercado nacional 
e pertencente ao Grupo Yoki Alimen-
tos, acaba de ganhar um novo site 
com uma série de novidades para os 
clientes. Criado especialmente para 
facilitar a rotina dos consumidores e 
reforçar a capacidade da Kitano de 
proporcionar aos pratos o verdadeiro 
sabor da culinária, a novidade oferece 
um conteúdo repleto de saborosas e 
variadas receitas, doces e salgadas, com 
dicas inéditas que prometem inovar 
e dar um gosto especial às refeições 
e sobremesas. E, para completar essa 
seleção especial, que resgata o estilo e 
o tempero do Brasil, agora o público 
pode personalizar seu próprio livro de 
receitas, colocando uma foto da família 
ou dos amigos e um título antes de 
baixar o arquivo do site. Além disso, 
o site traz a dica do dia, para dar um 
toque ainda mais especial à culinária. 
São orientações de como se livrar do 
cheiro de fritura, como proceder caso 

queime o feijão, como incrementar a 
tradicional macarronada, o que fazer 
se o ketchup acabar, entre outras. E, 
para não errar na medida, há ainda 
uma prática ferramenta de conversão, 
que permite obter a equivalência para 
um copo, uma xícara, uma colher de 
sopa ou de chá em litros e mililitros. E, 
como nada melhor do que conhecer 
os temperos e seus segredos para 
dar aquela pitada especial à comida 
e surpreender, a Kitano apresenta a 
categoria Temperos do Brasil, que traz 
os itens mais usados, dicas de com quais 
pratos combinam, origens, proprieda-
des e muito mais. 

A Kitano nasceu em setembro de 
1960, com a comercialização de cereais, 
farináceos e especiarias, e se tornou 
sinônimo de pimenta-do-reino. Hoje 
a marca representa cerca de 20% do 
faturamento da Yoki e é responsável 
por uma linha completa de sopas, 
condimentos industrializados, ervas, 
temperos, especiarias e pimentas.

QUAL É O SEU AROMA?
As empresas têm como identi-

dade principalmente a logomarca, 
mas cores e desenhos muitas vezes 
são espontaneamente remetidos 
à lembrança daquela marca. Na 
indústria de alimentos existe outra 
identidade, tão importante quanto 
a logomarca, que é o aroma do 
produto. Alguns aromas são tão 
específicos, que as pessoas colocam 
nome e sobrenome. O sabor de 
um tempero feito na fazenda está 
à disposição em formato de pó ou 
de cubinhos. Morde-se o biscoito 
e uma explosão de sabor lhe traz 
a sensação de comer uma pizza. 
O sabor de frutas nunca provadas 
torna-se o preferido ao ser expe-
rimentado em sorvetes, sucos e 
gomas de mascar. Existe todo um 
segmento do setor alimentício es-
pecializado em fabricar substâncias 
naturais ou sintéticas, destinadas 
a conferir sabores e aromas par-

ticulares aos alimentos, segredo 
guardado a sete chaves pelos flavo-
ristas ou especialistas do sabor. E a 
Vogler Ingredients conta com um 
flavorista com larga experiência no 
mercado, além do P&D altamente 
preparado para criar protótipos 
de produtos, que contam, além dos 
nossos ingredientes, com aromas. A 
divisão Vogler Flavors, gerenciada 
por Aguinaldo Sanchez, com mais 
de 25 anos de experiência somente 
em aromas, tem visitado os clientes 
Vogler para apresentar nossas no-
vidades. A Vogler vem investindo e 
apostando muito na divisão Flavors, 
oferecendo ao mercado soluções 
completas, aliando cor, sabor e 
frescor aos produtos.

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 



FATURAMENTO 
DO SETOR DE PÃES 
INDUSTRIALIZADOS 
CRESCE 56% NOS ÚLTIMOS 
CINCO ANOS

A  Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimen-
tícias (ABIMA), que também representa os fabricantes de 
pães e bolos industrializados, em parceria com a consultoria 
Nielsen, divulgou os dados do setor em 2011, que registrou 
crescimento de 56% no faturamento desde 2007, atingindo 
R$ 3,2 bilhões. Os bolos industrializados, parte do mesmo 
segmento, tiveram crescimento de 46% no período, com  
R$ 590 milhões em 2011. Em volume, as vendas do chama-
do “pão de forma” chegaram a 992 milhões de toneladas,  
enquanto os bolos atingiram 299 milhões. Segundo a ABIMA, 
o aumento do consumo deve-se, principalmente, à procura 
por uma alimentação mais saudável e prática. O consumo per 
capita de pães industrializados aumentou de 4,2 kg por habi-

PROCESSO DE MATURAÇÃO 
INTENSIFICA O GOSTO 
UMAMI NOS ALIMENTOS 

Aos poucos o umami, quinto gosto básico do paladar 
humano, tem se popularizado entre o grande público. Com 
isso, não só a população em geral, como também os grandes 
chefs começaram a se interessar pelos segredos e aplicações 
do quinto gosto. No livro “Umami e glutamato: aspectos 
químicos, biológicos e tecnológicos”, em um dos capítulos é 
feito um destaque especial para os processos de maturação, 
utilizado principalmente nos queijos. Mas o que a maturação 
dos queijos tem a ver com o gosto umami? Simples! Este tipo 
de processo consegue intensificar ainda mais o quinto gosto 
nos alimentos. Isso acontece, pois as proteínas do leite se 
quebram e liberam uma quantidade ainda maior de glutamato 
(ou ácido glutâmico), principal responsável por proporcionar o 

gosto umami. Coincidência ou não, o parmesão é o alimento 
com maior concentração de gosto umami e possui de 1.200 
a 1.680mg de glutamato livre para cada 100g de queijo. Outro 
ponto importante de ser destacado, é que apenas o glutamato 
na forma livre consegue conferir o quinto gosto, ou seja, quan-
do ele está ligado à proteína, não é possível sentir o umami. 

O gosto Umami é o quinto gosto básico do paladar huma-
no e foi descoberto em 1908 pelo químico japonês Kikunae 
Ikeda. Porém, só foi reconhecido pela comunidade científica 
em 2000, quando pesquisadores da universidade de Miami 
encontraram receptores específicos nas papilas gustativas. 
O aminoácido ácido glutâmico, o os nucleotídeos inosinato 
e guanilato são as principais substâncias que proporcionam 
o umami. Queijo parmesão, tomate, cogumelos e carnes em 
geral são os alimentos que têm estas substâncias em maior 
proporção, por isso possuem o quinto gosto de forma mais 
acentuada. As duas principais características do Umami são 
o aumento da salivação e a continuidade por alguns minutos 
após a ingestão do alimento.

tante em 2007 para 5,2 kg por habitante em 2011. Os bolos, 
por sua vez, pularam de 1,2 kg/habitante em 2007 para 1,6 
kg/habitante no ano passado. Outro fator que pode explicar 
o aumento é a praticidade dos produtos. O crescimento tem 
sido constante a uma média de 10% ao ano para ambas as 
categorias desde o início da série observada pela ABIMA/Niel-
sen, em 2007. Para 2012, a tendência é que este crescimento 
se mantenha. Para isso, a indústria está procurando oferecer 
cada vez mais opções aos consumidores. 

MERCADO


