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Mercado,
Empresas&Cia.
INGREDIENTE EXTRAÍDO DA MADEIRA PODE  
REDUZIR TEOR DE GORDURA DOS ALIMENTOS

Sorvetes, salgadinhos, molhos para salada, creme de leite e 
pães diversos.  Esses alimentos têm largo consumo no Brasil e 
cada vez mais seus fabricantes se preocupam em oferecer um 
produto saudável, mais saboroso e que não ofereça perigo à 
dieta do consumidor. Para ficarem mais cremosos, crocantes 
e menos calóricos, levam em sua fórmula a celulose micro-
cristalina, que pode se apresentar como fibra insolúvel ou 
agente estabilizante. Este ingrediente também é chamado de 
multifuncional porque desempenha as mais diversas funções em 
produtos alimentícios: inibe a formação de grandes cristais de 
gelo no sorvete, absorve gordura em queijos ralados, emulsifica, 
confere viscosidade e melhora a textura de diversos tipos de 
sistemas.  Atualmente, a celulose microcristalina é fabricada nos 
Estados Unidos, China, Alemanha e Brasil.  O uso da celulose 
microcristalina em alimentos pode reduzir açúcares e gorduras 
e aumentar o teor de fibras . O ingrediente tem larga aplicação 

na indústria alimentícia e é utilizado na fabricação de bolos, 
cookies, pães, queijos, recheios pronto para uso, salgadinhos 
extrusados, creme de leite, bebidas lácteas e de soja, sorvetes, 
doces, molhos e leite de coco. No creme de leite, por exemplo, 
evita a camada de soro e gordura. No sorvete, permite uma 
baixa viscosidade de processo, deixa mais cremoso e estável 
e impede a formação de grandes cristais de gelo. Os pães 
brancos também podem ter o conteúdo de fibras aumentado 
sem conferir aquela cor escura.  A Blanver começou a fornecer 
celulose microcristalina para pequenas indústrias alimentícias 
justamente pela economia que conferia com as matérias-primas. 
Hoje, a empresa conta mais de 100 clientes do segmento de 
alimentação, entre pequenos, médios e grandes, nacionais e 
internacionais.  Em 2011, só no Brasil, a Blanver aumentou seu 
faturamento em quase cinco vezes com relação ao ano de 
2007 para a celulose microcristalina no mercado de alimentos.

NOVAPROM OBTÉM CERTIFICAÇÃO GLOBAL DE QUALIDADE 
A Novaprom, unidade de negócios da JBS responsável pela 

produção de colágeno, recebeu  o selo britânico BRC (British 
Retail Consortium) de qualidade. A certificação, uma das mais 
respeitadas do mundo, possibilitará a entrada do produto em 
mercados como Reino Unido, Alemanha, França e Estados 
Unidos. A empresa obteve nota máxima na avaliação. Com o 
intuito de estabelecer e garantir uma norma rígida de controle 
de qualidade para revendedores espalhados pelo mundo, o 
selo BRC faz com que fornecedores e varejistas cumpram 
obrigações legais de proteção ao consumidor. Para obter a 
certificação, a empresa deve aderir e implementar o  HACCP, 
um sistema de gestão da qualidade, documentado e efetivo, 
e de controle de normas ambientais para fábricas, produtos, 
processos e pessoal. A chancela concedida ao colágeno 
produzido pela Novaprom trará vantagens tanto à empresa 
quanto ao mercado, como acesso aos maiores consumidores 
do mundo, fortalecimento das relações com clientes, maior 

confiabilidade nos produtos fornecidos, melhoria do sistema 
de gestão de alimentos e redução de riscos alimentares. A JBS 
é líder mundial na fabricação e comercialização de colágeno, 
com capacidade de produção de 300 toneladas por mês, 
em sua unidade instalada em Lins, SP. O produto destina-se 
principalmente à indústria de alimentos, sendo utilizado em 
produtos lácteos, bebidas preparadas, panificação e alimentos 
funcionais. O colágeno agrega uma série de  benefícios, como 
o enrijecimento dos tecidos da pele, aumento da tonicidade 
dos músculos, fortalecimento de unhas e cabelos, entre outros. 

Multinacional brasileira na área de alimentos, a JBS é líder 
mundial em processamento de carne bovina. Com mais de 
135 mil colaboradores, a empresa possui mais de 300 unidades  
de produção e atua nas áreas de alimentos, couro, biodiesel, 
colágeno, latas e produtos de limpeza. Presente em 100% dos 
mercados consumidores, a JBS é a maior processadora global 
de proteína animal, vendendo para mais de 110 países.

DSM ADQUIRE NEGÓCIOS 
DE CULTURAS E ENZIMAS 
DA CARGILL

A DSM adquiriu os negócios de culturas e enzimas da 
Cargill, em uma transação que chegou ao valor total de € 
85 milhões. Sujeita às condições habituais, a transação de-
verá ser concluída nos próximos meses. A DSM e a Cargill 
anunciaram em 20 de setembro de 2012 que estavam em 
negociações exclusivas sobre essa transação. A Cargill é 
fabricante global de culturas e enzimas para as indústrias 
de laticínios e carne com operações de fabricação em 
Wisconsin (EUA) e França. Possui um forte fluxo de novos 
produtos construídos em três pilares de tecnologia: cultura 
de textura, acidificação rápida para melhoria de produti-
vidade e sistemas de cultura sabor queijo. O negócio gera 
um faturamento líquido de cerca de € 45 milhões por ano. 
O mercado de culturas e enzimas está avaliado em mais de  
€ 1 bilhão, crescendo constantemente em 
mais de 5% ao ano. Tais aplicações se des-
tinam principalmente a produtos lácteos, 
que continuam a apresentar um apelo 
saudável para os consumidores em todo 

o mundo. A crescente diversidade de produtos lácteos 
requer culturas versáteis que melhorem a textura, sabor 
e paladar característicos, bem como ofereçam benefícios 
de saúde (baixo teor de gordura, redução de açúcar, etc.) 
e de conveniência. Ao combinar os negócios de culturas e 
enzimas da Cargill com o negócio leiteiro da DSM Food 
Specialties, será criado um forte negocio global, permitindo 
a DSM impulsionar o crescimento das vendas, bem como 
captar sinergias consideráveis   na produção global, e capa-
cidades de inovação em biotecnologia.

A combinação das duas empresas permitirá  a DSM 
alcançar a sua ambição de se tornar um fornecedor de 
culturas e enzimas para o mercado global de lácteos, além  
de acelerar os seu planos de crescimento para o seu 
negócio, beneficiando o consumidor com mais opções de 
laticínios.  A aquisição fortalece ainda mais a posição glo-
bal da DSM em ingredientes lácteos com enzimas, PUFAs, 
vitaminas, culturas, probióticos, ativos biológicos, sistemas 
de preservação e testes. Esta é a oitava aquisição da DSM 
desde que a empresa anunciou sua estratégia corporativa. 

As aquisições fazem parte integrante da 
estratégia da DSM para seu negócio de 
Nutrição e contribuirá para o crescimento 
atual e futuro da empresa em saúde, nutri-
ção e materiais.
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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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ELEGÊ REPOSICIONA MARCA E AMPLIA PRESENÇA NACIONAL 

EMULSIFICANTES SUSTENTÁVEIS

A Elegê, marca de grande volume e abrangência nacional 
da BRF, lançou um novo conceito: “Um gesto. Dois Sorrisos”. 
Segundo a empresa, a proposta é estar presente em todos os 
momentos do dia, criando oportunidades de relacionamento 
para que as pessoas possam mostrar o quão importantes são 
umas para as outras. Para reforçar esta atitude, a empresa 
reformulou todas as embalagens. A linha de leites UHT, por 
exemplo, traz no verso das embalagens histórias de simples 
gestos de demonstração e, na lateral, um espaço para recados. 
A tipografia da logomarca foi alterada e será estampada no 
topo de todas as embalagens. A tradicional “vaquinha” e o 
“xadrez”, caracteristicas fortes de Elegê, estão mais modernas 
e atraentes. O objetivo das novidades é aumentar a percepção 
de qualidade e destacar os produtos nas gôndolas. A estratégia 
bem sucedida nos Estados do Rio Grande do Sul e Rio de 
Janeiro, locais onde a marca mantém forte presença e lide- 
rança em várias categorias, será replicada em todo o Brasil. No 
Nordeste, por exemplo, serão lançados produtos específicos, 
como a bebida láctea em sache. Outros lançamentos estão pre-
vistos, tais como as polpas morango e morango/coco. Segundo 
a empresa, os produtos Elegê priorizam a praticidade, além de 

A DuPont Nutrição & Saúde é pioneira com seu por-
tfólio completo de emulsificantes à base de óleo de palma 
e outros óleos de fontes sustentáveis. Em janeiro de 2009, 
a empresa foi a primeira a oferecer emulsificantes com 
balanço de massa (MB) e certificação RSPO.  No ano pas-
sado, a empresa também foi líder ao abrir caminho para 
o fornecimento de emulsificantes segregados (SG) com 
certificação RSPO. Para 2015, a DuPont se comprometeu 
em empregar 100% das matérias-primas certificadas para a 
obtenção de óleo de palma certificado e tem cumprido as 
atividades necessárias para atingir esta meta. Os varejistas 
e as empresas alimentícias mais importantes do mercado 
assumiram o compromisso de utilizar, de forma exclusiva, o 
óleo de palma sustentável certificado até 2015, mas o tema 
é de difícil compreensão e gera confusões. A DuPont Nutri-
ção & Saúde deseja educar os clientes sobre as diferentes 
categorias de óleo de palma sustentável para que saibam 
que a única forma de ter certeza que um produto contém 
óleo de palma sustentável é que seja segregado (SG.) O 
óleo de palma SG conserva-se separado durante a cadeia 
de abastecimento, garantindo que o produto final contenha 
apenas óleo de palma de plantações com certificação RSPO 
- um compromisso sério por parte do produtor. O óleo de 
palma MB pode ser misturado com óleo 
de palma convencional nas diferentes 
etapas da cadeia de fornecimento, mas 
contabilizar cada etapa assegura que a 
quantidade de óleo de palma utilizada 

para elaborar um produto para o consumidor com uma 
declaração MB seja igual ao consumo da mesma quantidade 
de óleo de palma de plantações com certificação RSPO. 
Este conceito é mais difícil de explicar aos consumidores, 
mas oferece uma solução mais simples para os produtores. 
A linha de ingredientes da DuPont™ Danisco® oferece uma 
ampla variedade de emulsificantes SG e MB. Para os pro-
dutores que não desejam adiar a conversão para óleo de 
palma sustentável certificado até 2015, já não há limitações 
para encontrar emulsificantes de fonte sustentável, pois a 
DuPont pode produzir quase todos os emulsificantes de 
forma sustentável. Alguns mercados têm escolhido evitar 
os materiais somente à base de palma; para tanto, a linha de 
ingredientes da DuPont™ Danisco® também oferece uma 
ampla variedade de emulsificantes que não contém palma, 
à base de óleo de girassol e de canola não modificados 
geneticamente (OMG) e de glicerina sem palma.

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 necessida-
des de fabricantes de alimentos e bebidas, de suplementos ali-
mentares e de alimentos para animais de estimação. 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.

oferecerem uma ótima relação custo/benefício; a junção desses 
fatores faz da Elegê uma grande aliada do consumidor no dia a 
dia, do café da manhã ao jantar.  A unidade de produtos lácteos 
da BRF em Bom Conselho, Pernambuco, será crucial para o 
desenvolvimento da marca Elegê no Nordeste. E ampliar a 
presença na região depende de uma logística bem planejada. 
Dados recentes mostram que cerca de 40% das categorias 
existentes no mercado nacional não estão consolidadas no 
Nordeste. Com cerca de 54 milhões de habitantes, o Nor-
deste tem o porte de um país como o Chile. E o crescimento 
econômico está acima da média brasileira.

Marca de volume e abrangência nacional da BRF, a Elegê 
oferece uma linha completa de leites, que inclui as versões 
UHT integral, semidesnatado, desnatado e leites especiais 
(ferro, cálcio, baixo teor de lactose), além de leite em pó lata 
e sache. A marca também produz bebida láctea, doce de leite, 
leite condensado, creme de leite, manteiga, molho e requeijão. 
Mantém também a linha Bob Esponja, dedicada ao público 
infantil. Entre os produtos comercializados estão: petit suisse, 
aromatizados (chocolate e morango), flan, leite fermentado, 
entre outros.

INDÚSTRIA DE 
ALIMENTAÇÃO DEVE 
CRESCER 4% EM 2012

A indústria de alimentos deve encerrar 2012 com cres-
cimento de 4% na produção física, e de 4% a 5% nas vendas 
reais. Para 2013, as projeções apontam para incremento de 
4% a 5% na produção física e de 5% a 6% nas vendas reais. 
Os números foram divulgados pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Alimentos (ABIA). A desaceleração no 
ritmo de crescimento da produção física no ano, segundo 
a entidade, é reflexo da crise internacional da economia. A 
situação redundou em queda nos investimentos da indústria 
de alimentos, responsável por 57% do destino da produção 
agrícola nacional. No primeiro semestre de 2011, os inves-
timentos haviam somado R$ 12,1 bilhões. Nos primeiros 
seis meses de 2012, este valor recuou para R$ 8,1 bilhões. 
Segundo a ABIA, o setor de alimentos enfrenta os mesmos 
desafios do agronegócio, ou seja, problemas de infraestrutura 
e logística, a falta de acordos comerciais e a alta tributação. 
Mesmo com todos estes desafios, a ABIA mantém otimismo 
em suas previsões e considera que o cenário é positivo, com 
aumento da população mundial e necessidade de crescimen-
to do agronegócio brasileiro. O Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (ITAL) divide a opinião de que as oportunidades 

do setor crescerão com as perspectivas de aquecimento 
da demanda, pelo menos até 2020, mas ressalta que o setor 
precisa estar preparado para as exigências do mercado e 
para a necessidade de reduzir o desperdício de alimentos, 
adotando novos processos e novas tecnologias, incluindo 
investimentos em pesquisas para inovação nas embalagens. 
Pensado especificamente na questão das embalagens, o ITAL 
lançou o programa “Brasil Pack Trends 2020”. O documento 
traz as tendências para o setor de embalagens para 2020, 
levando em conta conveniência, simplicidade, estética, qua-
lidade, tecnologia, sustentabilidade, segurança e legislação. A 
intenção é sinalizar as alternativas para o setor. 
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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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DORI ALIMENTOS INVESTE NA ÁREA DE INOVAÇÃO 
A Dori Alimentos investirá R$ 13,6 milhões em cinco pro-

jetos destinados ao Estado de São Paulo. O principal deles será 
a construção e implantação de um laboratório de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) de produtos e processos inovadores, 
equipado com planta piloto de alta tecnologia, em Mairinque, 
cidade localizada a 65 km da capital paulista. Os recursos 
serão destinados para atividades contínuas de P&D, além de 
promover a capacitação de mão de obra, por meio de parce-
rias com universidades e institutos de pesquisas tecnológicas. 
Segundo a empresa, a decisão da Dori em ampliar o foco em 
inovação é uma quebra de paradigma importante na indústria 
de alimentos, que não tem tradição de investir em P&D. Mostra 
também que não só as grandes corporações investem para 
criar um ambiente propício à pesquisa e desenvolvimento. O 
novo laboratório será instalado às margens da Rodovia Castelo 
Branco, próximo ao Parque Tecnológico de Sorocaba, o que 
cria um vínculo de extrema importância para dar envergadura 
ao projeto. A preocupação em inovar sempre fez parte do dia 
a dia da Dori, que há 45 anos atua no mercado de candies e 
snacks e tem um portfólio de aproximadamente 350 itens. A 
empresa fabrica e comercializa marcas reconhecidas pelo con-
sumidor, entre elas Bolete, Disqueti, Deliket, Gomets e Yogurte 
100, que também ganharam a preferência de consumidores em 
mais de 60 países, incluindo todos os do Mercosul, Austrália, 
África do Sul, parte da Europa e Estados Unidos. Outro projeto 
de inovação encabeçado pela Dori inclui uma parceria com 
o IAC - Instituto Agronômico de Campinas -, que envolve 
pesquisa e desenvolvimento de cultivares de amendoim de 
porte rasteiro para plantio nas áreas de renovação de cana 
e visa atender toda cadeia do amendoim do Estado de São 

Paulo. A empresa fabrica produtos à base de amendoim há 
30 anos, lidera esse mercado com 22,5% de participação e 
é uma das poucas marcas brasileiras certificada com o selo 
Pró - Amendoim, da Associação Brasileira da Indústria de 
Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (ABICAB). 
Os outros três projetos estão em andamento com o Instituto 
Mauá de Tecnologia, no ABC paulista. Um deles também está 
ligado à produção de amendoim. O outro, desenvolvido pelos 
pesquisadores técnicos da instituição junto com a Dori busca 
uma forma de utilizar polímeros plásticos resultantes da trans-
formação de resíduos de embalagens flexíveis como parte da 
matéria-prima para a fabricação de baús para caminhões. O 
resultado será baús mais leves, que permitirão aumentar os 
volumes de carga, contribuindo para a redução dos níveis de 
emissão de CO2. Há, ainda, um terceiro projeto revolucioná-
rio em andamento que deve resultar na conquista de uma 
patente internacional de grande relevância. Recentemente, a 
empresa anunciou uma parceria com o Instituto de Tecnologia 
de Alimentos (ITAL), com o propósito de criar o chamado 
Radar Tecnológico, que permite rastrear todas as tendências e  
avanços do setor. O foco do Instituto é promover o crescimento 
econômico e social em toda a cadeia da inovação, com ações 
estratégicas e de impacto para o desenvolvimento sustentável 
do país. Além disso, a Dori inaugurou em junho uma fábrica 
para a produção exclusiva de produtos à base de amendoim, a 
Unidade 40, localizada em Marília, interior de São Paulo. O novo 
local, que recebeu investimento de R$ 15 milhões, conta com 
layout totalmente horizontal, usando o conceito sustentável de 
produção mais limpa e fluxo contínuo, com o mínimo de geração 
de resíduos, alta eficiência e total acessibilidade. 

MCCAIN FOODS ANUNCIA COMPRA DA PINGUINLUTOSA 
A McCain, empresa que atua na produção e venda de 

batatas pré-fritas congeladas, anunciou a compra da divisão 
de batatas da empresa Belga PinguinLutosa pelo valor de  
US$ 290 milhões. Com a aquisição, importante para os planos 
de expansão internacional, a empresa busca aumentar sua 
participação de mercado, ampliar seu portfólio de produtos 
e fortalecer sua presença em regiões estratégicas. Atualmente, 
as vendas da Lutosa no Brasil correspondem a 10% do que 
a McCain comercializa no país. Segundo a McCain Brasil, 
essa compra beneficiará de imediato a operação nacional. O  
segmento de foodservice (alimentação fora do lar) corresponde 
a 90% da operação da Lutosa. O faturamento da indústria 
de alimentos em 2011 foi de R$ 383 bilhões, sendo a venda 
para o canal de foodservice responsável por R$ 88 bilhões. A 
previsão de crescimento do canal é de 12,5% para este ano, 
com velocidade de crescimento 50% maior do que a do varejo 
alimentício tradicional. 

Fundada em 1957 pelos irmãos Wallace e Harrison  
McCain, no Canadá, a McCain iniciou suas atividades no Brasil 
em 1992. Atualmente, a empresa conta com 50 fábricas de 
alimentos congelados no mundo e aproximadamente 20 mil 

colaboradores. Entre os principais produtos comercializados 
estão as conhecidas batatas Smiles, Noisettes e Tradicional.  

Já o Grupo PinguinLutosa atua predominantemente em três 
segmentos: vegetais congelados, batatas e produtos enlatados. 
Dentro do segmento de vegetais congelados, a produção de 
congelados (conveniência) constitui uma extensão da ativida-
de básica da empresa, enquanto o segmento de conservas e 
alimentos prontos para comer, como sopas, molhos e massas, 
constitui uma ampliação da atividade básica (processamento 
de colheita de frutas frescas e legumes).  Além da produção e 
venda de batata pré-frita congelada (chips e especialidades), o 
Grupo produz com excelência batatas pré-fritas chips e flocos 
de batata. O Grupo possui 17 unidades de produção em seis pa-
íses diferentes (Bélgica, França, Reino Unido, Polônia, Alemanha 
e Hungria) e 19 subsidiárias e escritórios de vendas nos cinco 
continentes.  No exercício finalizado em 31 de março de 2012, 
a PinguinLutosa registrou US$1.087 bilhão em vendas. O grupo 
é inteiramente dedicado a clientes de todos os segmentos da 
indústria alimentícia, bem como grandes e médios estabeleci-
mentos comerciais e fast food. O Grupo mantém o seu centro 
de P&D próprio para a inovação de produtos e processos.

GRUPO AGROPALMA 
CONSTRÓI PRIMEIRA 
REFINARIA SUSTENTÁVEL  
DA AMÉRICA

Os Estados de São Paulo e Minas Gerais estão na mira 
do Grupo Agropalma para a instalação de uma refinaria sus-
tentável capaz de atender a alta demanda de óleo de palma 
certificado. A escolha da região Sudeste vem ao encontro 
da facilitação logística na melhor distribuição dos produtos, 
concentrada no Estado do Pará. Hoje, em função das distâncias 
e do consequente custo, a empresa não consegue atender o 
Sul do país, o Mercosul, entre outros países do mundo, devido 
à baixa frequência de rotas de navios nos portos do Norte 
do Brasil. A segunda refinaria do Grupo contará com a mais 
avançada tecnologia disponível atualmente no setor e utilizará 
processos, conceitos e matérias-primas sustentáveis em cada 
passo da sua construção. O novo empreendimento processará 
somente óleo de palma e palmiste certificados pelo RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil/ Mesa Redonda do Óleo 
de Palma Sustentável), atendendo à crescente demanda por 
consumo responsável no Brasil e no mundo. Para assegurar o 
volume necessário de óleo bruto às duas refinarias do Grupo, 
uma nova usina de extração está sendo construída no Pará, que 

também adota os mais modernos conceitos sustentáveis de 
construção, como autos suficiência em eletricidade, inclusive 
com a captação e aproveitamento dos gases de efeito estufa 
resultantes do processo de efluentes industriais, e redução no 
consumo de água nos processos em cerca de 45%. Com esse 
investimento, que processará os frutos de áreas já plantadas 
que entrarão em produção a partir de 2014, o Grupo contará 
com um parque industrial composto por seis usinas, com 
capacidade de extração de 260 toneladas de cachos de frutos 
frescos por hora. Além dos projetos que valorizam infraes-
trutura, produção e distribuição, uma parte do investimento 
total será destinada a melhorias no plantio da palma até 2015. 
Para isso, o Grupo desenvolveu um programa que envolve a 
redução da densidade de parte dos plantios, substituição dos 
cultivos antigos pelos de alta produtividade, plantios de va-
riedades híbridas para a produção de óleo de palma orgânico 
alto oléico, programa teste de irrigação e um forte plano de 
mecanização, além de dar continuidade ao monitoramento 
ambiental da fauna e início da identificação da flora, aliado 
a um moderno manejo biológico de pragas e doenças. O 
objetivo final é aumentar a produtividade média dos plantios 
adultos de 4 para 6 tons/óleo/ha/ano até 2017, quando se 
espera atingir uma produção anual de 260 mil toneladas de 
óleo bruto. Segundo o Grupo Agropalma para concretizar 
o plano de expansão, que envolve a refinaria sustentável, a 
usina de extração e melhorias no cultivo da palma, a empresa 
destinará ao projeto cerca de R$ 300 milhões. 

MERCADO



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 

A próxima era de ingredientes para as indústrias de alimentos e de saúde

NeOpuntia®, Cacti-Nea™, Oli-Ola™, 
Serenzo™, ViNitrox™

Gerenciamento de peso
Saúde cardiovascular e anti-idade
Saúde das articulações
Anti-stress
Nutrição esportiva

Fortificação com fibras
Emulsificantes
Texturizantes
Encapsulantes
Agentes de drageamento
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Fibregum™, Equacia™, Eficacia™, 
       Encapcia™, Instantgum™

Extratos botânicos ativos com múltiplos 
benefícios para a saúde

Líder mundial em goma acácia, especialista 
em ingredientes naturais para aplicações 
alimentícias
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NEXIRA COMPRA TOURNAY
Em outubro de 2012, o grupo 

Nexira adquiriu a Tournay Bio- 
technologies, especialista europeu na 
extração de ativos botânicos para as 
indústrias de suplementos dietéticos 
e nutracêuticos.

Essa aquisição faz parte do plano 
de expansão do grupo, que amplia a 
sua linha de produtos com novos ex-
tratos botânicos de alta qualidade, que 
incluem Exocyan, uma gama única de 
extratos de cranberry com numero-

sos benefícios à saúde; café verde & 
chá verde; proteínas vegetais hidro- 
lisadas; e magnésio marinho. Com 
essa nova aquisição, a Nexira, um 
dos líderes mundiais em ingre-
dientes naturais, reforça o seu 
posicionamento nos mercados de 
saúde e bem estar.

COCA-COLA FEMSA PRETENDE 
AUMENTAR A PRODUÇÃO NO BRASIL

A nova fábrica mineira da Coca- 
Cola Femsa, em construção no muni-
cípio de Itabirito, na Região Central do 
Estado de São Paulo, reforça um amplo 
programa de crescimento no mercado 
brasileiro da companhia mexicana 
Femsa, dona de quase 49% da maior 
franquia da marca de refrigerantes no 
mundo. Além de ampliar a produção 
no país, a empresa pretende dobrar a 
participação da franquia no segmento 
das vending machines (máquinas de 
refrigerantes) e estuda as possibilida-
des de fincar no Brasil a bandeira da 
sua cadeia de lojas de conveniência 
Oxxo, com mais de 10 mil unidades 
no México. Segundo a empresa, a es-
tratégia para a expansão pega carona 
no ingresso das famílias brasileiras das 
classes C e D no consumo nos últi-
mos anos, ascensão social que criou 
oportunidades. O mesmo fenômeno da 
mobilidade social beneficia a presença 
da Femsa na Colômbia e no México. 
As vendas no Brasil representam cerca 
de 30% da comercialização do sistema 
Coca-Cola. A franquia mexicana opera 
fábricas de refrigerantes em Jundiaí, no 
interior de São Paulo; Belo Horizonte 
e Campo Grande, em Mato Grosso 
do Sul. Anunciada no ano passado a 
unidade de Itabirito terá a estrutura e 
tecnologia mais modernas do mundo 
operadas pelas grandes engarrafadoras. 
No segmento das vending machines, a 

Coca-Cola Femsa detém participa-
ção ainda modesta, ante a importân-
cia do negócio. A empresa encerrou 
2011 com 10 mil máquinas instaladas 
na América Latina, das quais 650 no 
Brasil. A proposta é duplicar esse 
universo. Nas mesmas regiões em 
que atua a franquia, a Femsa estuda 
novos pontos da Oxxo, rede de lojas 
de conveniência que comercializa ao 
redor de 2 mil itens, entre bebidas, 
representando 40%, alimentos e 
produtos de mercearia. Mais que 
a fábrica considerada referência 
no mundo da Coca-Cola Femsa, 
instalada no município de Toluca, a 
uma hora da Cidade do México, a 
unidade de Itabirito já nasce com a 
tecnologia de última geração e in-
corporando os padrões de eficiência 
máxima em consumo de energia e 
de água, insumo crítico para a indús-
tria de bebidas. O conceito batiza a 
planta de primeira fábrica verde da 
Coca-Cola, que deverá entrar em 
funcionamento no fim do primeiro 
semestre de 2013, depois de con-
cluídos aportes de R$ 250 milhões. 
Até 2015, a nova fábrica mineira 
terá capacidade para produzir 2,1 
bilhões de litros, proporcionando 
um aumento de 47% em comparação 
à produção atual e já sem espaço 
para crescer da unidade de Belo 
Horizonte. 

MERCADO

BRF E CARBERY CRIAM  
JOINT VENTURE NA  
ÁREA DE LÁCTEOS

Depois de quase um ano de ne-
gociações, a BRF - Brasil Foods - e o 
grupo irlandês Carbery anunciaram 
a criação de uma joint venture para 
produzir ingredientes nutricionais 
destinados à indústria de alimentos 
a partir do soro do leite, subproduto 
da fabricação de queijos. Em comu-
nicado, as empresas informaram que 
cada uma terá 50% na associação e 
que os investimentos conjuntos na 
empreitada deverão somar US$ 50 milhões. Esses aportes 
contemplam a construção de uma unidade de processamento, 
cuja construção deverá começar em breve e que tem sua en-
trada em operação prevista para 2014. A joint venture deverá 
se chamar Nutrifont e a fábrica tende a ser erguida no Rio 
Grande do Sul, dependendo dos incentivos fiscais à disposição. 
O município de Três de Maio é um dos cotados para receber 
a planta. A BRF é a segunda maior captadora brasileira de 
leite e processa mais de 1,6 bilhão de litros por ano. Produz 
queijo, leite longa vida e produtos lácteos comercializados 

com as marcas Batavo e Elegê. Mas o segmento representa 
uma pequena parte de seu negócio, puxado pelas carnes de 
frango e suína e por produtos industrializados. No primeiro 
semestre do ano, a receita líquida total da empresa alcançou 
R$ 6,7 bilhões, 11% mais que em igual período de 2011. Mas 
o lucro caiu quase 82%, para R$ 159,6 bilhões. Já a Carbery 

tem negócios no Reino Unido, nos 
Estados Unidos e na Tailândia e fatu-
rou em 2011 cerca de €256 milhões. 
A partir da parceria com a BRF, a 
intenção da empresa é avançar no 
mercado brasileiro, onde o soro de 
leite ainda é muito pouco utilizado. 
Os ingredientes produzidos pela BRF 
e Carbery a partir da matéria-prima 
serão destinados à fabricação de ali-
mentos funcionais, voltados ao público 

infantil e a praticantes de esportes. O mercado estima que 
no Brasil haja uma produção da ordem de 4 bilhões de litros 
anuais desse soro. Apenas uma pequena parte desse volume é 
utilizada na fabricação de bebidas lácteas similares a iogurtes. 
Porém, a maior parte é usada como ração ou simplesmente 
descartada. Mas isso não significa que não haja demanda pela 
proteína. Estima-se que o Brasil importe cerca de 30 mil to-
neladas de proteínas do soro de leite, mas já beneficiadas em 
países que dominam essa tecnologia, como Estados Unidos, 
Argentina e Nova Zelândia.
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SEARA ESTREIA 
EM NOVAS 
CATEGORIAS NO 
REINO UNIDO

A Seara Foods está lançando duas 
novas categorias de produtos com a 
marca Seara no Reino Unido: os fatia-
dos de presunto, frango, peru e rosbife 
Seara e a inédita linha de snacks Seara 
Good to Go, feitos com 100% de carne 
de peito de frango cozido.  A estratégia 
faz parte da ampliação e consolidação 
da Seara como marca global do Grupo 
Marfrig. Os fatiados e os snacks fazem 
parte de uma série de lançamentos 
da Seara Foods desenvolvidos exclu-
sivamente para o mercado britânico. 
Segundo a empresa, o mercado de 
snacks à base de carnes no Reino Uni-
do cresceu aproximadamente 5% no 
ano passado, movimentando £93.5m; 

os snacks não são mais vistos apenas 
como as tradicionais batatinhas fritas 
ou amendoins. Carnes, frutas, vege-
tais e alimentos à base de leite agora 
também são considerados snacks, o 
que acaba por ampliar a escolha dos 
consumidores no dia a dia. A marca 
Seara já estava presente no país com 
produtos tradicionais, como o Garlic 
Kiev, um empanado de peito de frango 
recheado com temperos na manteiga. 
Os lançamentos agora serão comer-
cializados em toda a rede varejista no 
Reino Unido e Irlanda.

KERRY INGREDIENTES & AROMAS 
ADQUIRE LABORATÓRIOS  
GRIFFITH DO BRASIL 

Dando sequência à estratégia de 
ampliar sua posição de liderança no 
desenvolvimento, fabricação e entrega 
de soluções para a indústria de ali-
mentos e bebidas na América Latina, a 
Kerry Ingredientes & Aromas efetuou 
a aquisição da empresa Laboratórios 
Griffith do Brasil, localizada em Mogi 
das Cruzes, SP. Fundada em 1951, a 
Griffith foi pioneira na fabricação de 
insumos para as empresas processa-
doras de produtos cárneos no Brasil. 
Atualmente, é um dos líderes no for-
necimento de ingredientes ao merca-
do de carnes processadas, tais como 
condimentos, aditivos, hidrocolóides e 
proteínas. Em 2006, passou a atuar no 
segmento de panificação e confeitaria, 
com uma linha de ingredientes para 
bolos e pães regulares e especiais, 
salgadinhos e sobremesas. A Kerry é 
reconhecida como um dos maiores 

e mais avançados fabricantes de in-
gredientes e aromas para alimentos 
e bebidas do mundo. Está presente 
na América Latina desde 1994, com 
um amplo espectro de plataformas 
tecnológicas e estrutura completa de 
pesquisa, desenvolvimento, aplicação e 
análise sensorial, aportando soluções 
inovadoras aos consumidores das 
principais categorias da indústria de 
alimentos, bebidas e foodservice da re-
gião.  A sinergia proveniente da junção 
das duas empresas proporcionará ao 
mercado de carnes e panificação no 
Brasil um conjunto de soluções inte-
gradas que trará maior agilidade no 
desenvolvimento de produtos inova-
dores para a indústria e o consumidor. 

SISTEMAS PROTÉICOS E ESPESSANTES PARA 
PRODUÇÃO DE QUEIJO CREMOSO 

VITALIN LANÇA NOVA IDENTIDADE VISUAL

A constante busca por novos produtos, oportunidades 
e diferenciais produtivos impulsiona o mercado e diferencia 
as empresas. A Genkor Ingredientes acredita no potencial 
competitivo e na importância de viabilizar novos produtos 
e conceitos aproveitando, sempre que possível, a estrutura 
e equipamentos já disponíveis em seus clientes e parceiros. 
Nesse sentido, a empresa desenvolveu novos sistemas 
protéicos e espessantes indicados para a produção de 
queijo cremoso/cream cheese. O GENKORLAC CHEESE 
527, é um sistema protéico e espessante para a produção 
de cream cheese com 27% de gordura. Já o GENKORLAC 
CHEESE 216, é um sistema protéico e espessante para 
a produção de cream cheese com 21% de gordura. Os 
sistemas Genkor conferem corpo cremoso, textura lisa 
e espalhável, características do cream 
cheese, além de contribuir para o sabor 
lácteo característico (resultado da fer-
mentação), e não interferir em sua cor 
branca.  Ajudam a evitar a ocorrência 

de sinérese, não apresentam sabor residual e não alteram 
as características de sabor do produto final. Considerado 
um produto nobre e diferenciado no mercado brasileiro, 
ainda há poucos fabricantes, o que abre oportunidade para 
as empresas dispostas a ampliar suas linhas. Embora seja 
comum encontrá-lo na mesma categoria de produtos que 
o requeijão (produto tipicamente brasileiro), o cream che-
ese tem um valor de mercado que chega, em alguns casos, 
ao dobro do preço do requeijão cremoso, o que indica o 
maior valor agregado. A forma mais comum que este pro-
duto é encontrado é a versão tradicional, embora versões 
light e adicionados de condimentos e outros ingredientes 
também estejam disponíveis. A Genkor possui sugestões 
de sistemas protéicos e estabilizantes para a produção de 

versões light e, também, soluções para 
produtos mais “leves” e com corpo 
diferenciado para consumo como 
sobremesas adicionadas de polpas de 
frutas ou geleias.

Os consumidores estão cada vez mais 
exigentes, e não apenas no que diz respeito 
à qualidade dos produtos, mas também à 
aparência, às informações disponibilizadas 
e à praticidade. Foi pensando nisso que a 
Vitalin, empresa catarinense que atua no 
mercado de alimentos orgânicos e naturais, 
decidiu investir na mudança da identidade 
visual, contemplando nova logomarca e modernização de todas 
as embalagens. A intenção da empresa foi revitalizar a marca, 
criar um padrão de identidade visual, apresentar melhor os 
benefícios dos produtos e gerar maior  aproximação com seus 
consumidores. A partir da mudança, a empresa prevê um cres-
cimento de 20% a 25% nas vendas. Para os consumidores dos 
produtos da Vitalin, a principal vantagem é que haverá maior 
diferenciação entre os produtos integrais e orgânicos, além de 

mais informações. As novas embalagens 
divulgam os principais nutrientes de cada 
produto e ajudam as pessoas celíacas e 
intolerantes à lactose a identificar os ali-
mentos sem essas proteínas.  As novida-
des vêm acompanhadas da reformulação 
do site (www.vitalin.com.br) e da inserção 
da empresa nas redes sociais.

A Vitalin atua no mercado de alimentos orgânicos e inte-
grais desde 2004 oferecendo aos consumidores produtos com 
características únicas. Para isso, busca em diversas culturas e 
regiões do mundo produtos que proporcionem bem estar e 
qualidade de vida aos consumidores, além de colaborar para 
um mundo mais sustentável. Atualmente, a Vitalin está presente 
em todos os Estados brasileiros por meio de distribuidores 
e representantes.

MERCADO



TATE & LYLE LANÇA GLOBALMENTE SAL MICROESFERAS
A Tate & Lyle, empresa global de ingredientes e soluções 

para a indústria de alimentos e bebidas, anuncia o lança-
mento mundial de um ingrediente inovador para redução 
de sal, SODA-LO™ sal microesferas, com sabor, rotulagem e 
funções similares às do sal, já que é sal. Com SODA-LO™, os 
fabricantes de alimentos podem reduzir os níveis de sódio 
em 25% a 50% em diversos produtos sem comprometer o 
sabor. SODA-LO™ sal microesferas foi criado utilizando-se 
uma tecnologia patenteada, que transforma os cristais de sal 
comuns em microesferas cristalinas ocas. Estes pequenos 
cristais de densidade reduzida entregam o sabor salgado de 
forma eficiente em uma quantidade reduzida de produto, 
já que maximizam a superfície relativa do volume utilizado. 
SODA-LO™ torna possível desfrutar o sabor do sal con-
sumindo menores quantidades do mesmo. É feito a partir 
de sal e, por isso, não apresenta nenhum sabor residual 
amargo ou aromas característicos de outros compostos 
salinos ou substitutos do sal. Segundo a Tate & Lyle, apesar 
dos defensores da saúde pública continuarem a alertar 
para a necessidade da redução mundial do consumo de 
sal, estudos mostram que os consumidores associam os 
produtos identificados como reduzidos em sal a um sabor 
inferior; contar com uma alternativa para redução do sal 
que é feita a partir de sal e corresponde à expectativa de 
sabor pode ser o primeiro passo no sentido de romper a 
associação presente na mente das pessoas de que um produto 
com teor de sal reduzido tem seu sabor comprometido. Os 
testes realizados pela Tate & Lyle mostram que os consumi-
dores apresentam percepções de sabor semelhantes quando 
degustam alimentos feitos com sal tradicional e alimentos que 
contêm SODA-LO™. Além disso, os consumidores relatam 
não haver sabores estranhos ao alimento degustado. O sal 
é um marco na produção de alimentos, não somente por 
conta do sabor, mas também pela função, já que atua como 
conservante e auxiliar na melhora da textura, por exemplo. 
Por meio de tecnologia avançada, a Tate & Lyle foi capaz de 
produzir microesferas de sal para oferecer aos fabricantes 
de alimentos um ingrediente que funciona da mesma forma, 
senão melhor, que o sal. SODA-LO™ foi testado e mostrou boa 
aplicabilidade em uma grande variedade de alimentos, incluindo 
produtos de panificação, empanados e snacks salgados, e os 

trabalhos continuam no 
sentido de avaliar sua 
adequação em diversas 
outras aplicações.

A Tate & Lyle é 
uma fornecedora glo-
bal de ingredientes 
e soluções para a in-
dústria de alimentos, 
bebidas e outras, operando a partir de mais de 30 unidades 
de produção ao redor do mundo. A empresa opera por 
meio de duas unidades de negócios globais, a de Ingredien-
tes Especiais e a de Ingredientes básicos, apoiadas pelas 
unidades de Inovação e Desenvolvimento Comercial. A 
estratégia do Grupo é se tornar líder global no forneci-
mento de Ingredientes Especiais para Alimentos por meio 
do foco disciplinado no crescimento. Os Ingredientes Es-
peciais para Alimentos incluem amidos especiais (amidos, 
adoçantes e fibras à base de milho), adoçantes sem calorias 
(incluindo Sucralose SPLENDA®) e Sistemas de Ingredien-
tes que fornecem soluções em mistura de ingredientes. 
Os Ingredientes texturizantes incluem amidos à base de 
milho, amidos industriais e produtos para fermentação 
(principalmente acidulantes). 

MERCADO DE SOJA MOVIMENTARÁ R$ 4 BILHÕES EM 2020
De acordo com o Ministério da Agricultura, a cultura da 

soja foi a que mais cresceu nas últimas décadas, correspon-
dendo hoje a 49% da área plantada com grãos do país. Por 
ano, a indústria brasileira transforma, em média, 30 milhões 
de toneladas de soja, incluindo a produção voltada para 
rações de animais e para o consumo humano. Pensando no 
futuro, não é difícil fazer previsões positivas em relação ao 
mercado de soja no país. O Brasil está entre os principais 
produtores do grão do mundo e é o que demonstra as 
melhores oportunidades de expansão da produção. O Brasil 
possui, somente no Cerrado, mais de 50 milhões de hectares 
em área virgem, adequadas para o plantio da soja. Segundo 
dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), os 
ótimos preços da safra brasileira em 2011 e 2012 resultam 
no aumento da área com soja no país entre 5,5% e 9,1%, que 
totaliza entre 26 e 27 milhões de hectares. Na safra passada, 
a expansão o plantio do grão no país não passava dos 25 
milhões de hectares. A tendência para os próximos anos é 
que a soja ganhe espaço em áreas que hoje são ocupadas por 
algodão, milho e feijão, principalmente no Centro-Oeste. Já, 
nos nossos principais concorrentes (Argentina, China, EUA 
e Índia), devido à falta de áreas disponíveis para expansão 
do cultivo, a tendência é que se estabilize. Com isso, o Brasil, 
além de produzir para o mercado interno, exportará com 

mais facilidade. Segundo pesquisa do instituto AC Nielsen, 
o mercado de produtos à base de soja registrou um cres-
cimento de 215% na última década. A perspectiva é que 
esse mercado movimente mais de R$ 4 bilhões em 2020, 
impulsionado principalmente pelo aumento no consumo e 
na variedade dos produtos.

NUTRINOVA LANÇA SISTEMA 
DE ADOÇANTES PARA 
ALIMENTOS E BEBIDAS

A Nutrinova lançou o sistema Sunsation para ajudar os 
fabricantes de alimentos e bebidas a desenvolverem produtos 
de baixo e/ou sem calorias, com sabor agradável. O primeiro 
produto do sistema é o Sunsation Sunett SL, um sistema de 

edulcorante para alimentos e bebidas com reduzido teor 
ou livre de açúcar. Segundo a empresa, o sistema Sunsation 
fornece aos fabricantes soluções individuais, selecionadas para 
complementar um ao outro. O sistema Sunsation Sunett SL 
inclui outros adoçantes de alta intensidade e ingredientes que 
foram combinados para proporcionar sabor doce, similar ao 
do açúcar. O Sunsation Sunett SL pode ser usado em uma 
ampla gama de produtos, incluindo bebidas carbonatadas e 
energéticas, misturas de bebidas em pó, iogurtes e outros 
produtos lácteos; também pode ser utilizado em sucos.

MERCADO MERCADO
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ALIMENTAÇÃO FORA DE CASA CRESCE 15% EM DEZ ANOS

ANVISA APONTA TEOR 
DE SÓDIO EM ALIMENTOS 
INDUSTRIALIZADOS

Uma pesquisa divulgada pela ANVISA mostra que os 
campeões em alto teor de sódio são o queijo parmesão 
ralado, o macarrão instantâneo, os embutidos (mortadela) e 
o biscoito de polvilho. De acordo com o órgão, o brasileiro 
consome duas vezes mais sal em relação à quantidade reco-
mendada e grande parte vem de alimentos industrializados. 
O queijo parmesão ralado lidera o ranking, com teor médio 
de 1.981 miligramas de sódio por 100 gramas do produto. 
Nas colocações seguintes, aparecem o macarrão instantâneo 
e a mortadela.  O biscoito de polvilho tem quantidade média 
de 1.092 miligramas do ingrediente para cada 100 gramas. 

O queijo ricota, muito consumido em dietas, também 
apresentou altas variações de sódio entre as marcas avaliadas. 
Ao todo, foram analisados 496 produtos de 26 categorias de 
alimentos. Os alimentos industrializados representam 20% 

da dieta alimentar. O brasileiro consome, em média, 11,75 
gramas de sal e 4,7 gramas de sódio, quando o recomendado 
são 5 gramas e 2 gramas, respectivamente. O sódio representa 
aproximadamente 40% da composição do sal. O governo e os 
representantes da indústria e dos supermercados firmaram 
acordo, iniciado em 2011, pela diminuição progressiva do 
sódio nos alimentos. A partir de 2013, produtos com menos 
sódio já deverão estar disponíveis no mercado. O acordo vai 
ajudar a reduzir aos poucos a quantidade de sal nos produtos. 

Embalados pelo aumento da renda e do emprego, os ser-
viços de alimentação crescem mais rápido do que o varejo 
tradicional de comida (supermercados) e hoje já consomem 
30% da produção da indústria de alimentos. No ano passado, 
segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Ali-
mentos (ABIA), o setor de serviços de alimentação faturou 
R$ 235 bilhões, crescimento de 16% em relação a 2010. Neste 
ano, apesar da crise que deve derrubar o crescimento da 
economia para 2%, o setor deve manter expansão acima de 
12%. Os números bilionários são a parte menos visível de um 
negócio movido a novidades e modismos. Depois dos sorvetes 
de iogurte, cupcakes e cafés gourmet, as novas tendências 
são as bebidas energéticas, os chás misturados, as cervejas 

artesanais e os drinques retrô, com gim e uísque. 
No conceito de restaurante, o novíssimo “fast casual” pro-

mete enfeitiçar consumidores também no Brasil. Nos últimos 
cinco anos, este modelo de negócios cresceu 11% nos Estados 
Unidos, ante 1,4% do fast food, que mudou de nome e hoje se 
chama quick service. Trata-se de um modelo de restaurante em 
que os comensais têm refeição rápida e padronizada, como no 
fast food, mas ambiente e serviço personalizados. Um fast food 
para ficar e relaxar. Um exemplo é a rede americana Yard House, 
que mistura um menu vasto de cervejas com rock ‘n roll. Ela 
triplicou de tamanho nos últimos cinco anos. Na última década, 
os serviços de alimentação cresceram em média 15% ao ano 
no Brasil, e o varejo de produtos alimentícios, ficou em 12%.

INDÚSTRIA FRANCESA DE ALIMENTOS 
INAUGURA UNIDADE EM GUARAPUAVA

CAFÉ COAMO É 
RECERTIFICADO 
PELA ABIC

O café Coamo acaba de conquistar 
a recertificação do selo de qualidade 
outorgado pela Associação Brasileira da 
Indústria do Café (ABIC). O programa 
objetiva agregar valor e ampliar 
o consumo a partir da melho-
ria contínua dos cafés, sendo 
o único, que se tem conheci-
mento no mundo, para avaliar 
a qualidade do café torrado e 
moído. De 500 torrefadoras 
no Brasil, somente 14% têm 
essa certificação da entidade, 
e entre elas a indústria de café 
da Coamo Agroindustrial Cooperativa. 
De acordo com a ABIC, a vantagem da 
certificação para as indústrias visa focar 
melhor o negócio, lançar ou reposicio-
nar as marcas de acordo com o perfil 
de seus consumidores. Para o varejo, 
é um diferencial importante ofertar 
cafés certificados e uma garantia no 
quesito segurança alimentar, e para os 
consumidores, as categorias têm um 
papel também educativo  fazendo com 
que eles saibam que existem diferenças 
entre os cafés e, inclusive, produtos para 
todos os bolsos.

Segundo a Coamo, anualmente a 
ABIC faz auditoria para a permanência 
da certificação do selo de qualidade. A 
avaliação é realizada por uma empresa 
independente e qualificada pela ABIC. 
Ela analisa as boas práticas de fabricação, 

matérias-primas utilizadas, processos 
de embalagem e expedição, limpeza , 
higiene, controle de pragas, blendagem, 
torrefação, moagem e qualidade do grão. 
O constante investimento no desen-
volvimento tecnológico e a busca por 
melhorias na produção e qualidade do 
café são fatores que vem determinando 
a conquista da recertificação dos cafés 
Coamo pela ABIC. 

Produzido com alta tecnologia, 
obedecendo aos critérios de BPF - Boas 
Práticas de Fabricação - e APPCC - 
Análise de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle, o café Coamo é originado 
da combinação de grãos selecionados, 
com torra média escura, resultando num 
café equilibrado, de sabor marcante e 
aroma intenso. Esse produto preserva 
o verdadeiro sabor do café, agradando 
a todos os paladares. É embalado nas 
versões almofada e a vácuo, em pacotes 
de 500g e 250g, que garantem a quali-
dade e aroma por mais tempo. Já o café 
Coamo Premium está disponível nas 
versões torrado e moído (embalagens 
de 500g) e apenas torrado em grãos 
(pacotes de 1kg e 250g), para que o 
consumidor possa moer em casa ou em 
estabelecimentos comerciais.

A fábrica francesa de alimentos 
Jacquet produzirá biscoitos, pães e 
bolos prontos em Guarapuava, região 
central do Paraná. A unidade foi inaugu-
rada recentemente com a participação 
de executivos franceses, brasileiros, 
representantes do Governo do Estado 
e da prefeitura local. A fábrica é a pri-
meira fora da Europa e é resultado da 
parceria do grupo paranaense Guerra 
com a também francesa Limagrain que 

trouxeram a marca Jacquet ao Brasil. 
Segundo a Jacquet, o mercado consu-
midor brasileiro foi priorizado por ser 
um dos mais importantes do mundo e 
que cresce mais de 15 % ao ano. Para 
os dirigentes das empresas, a parceria 
com o Governo do Estado aliada ao 
bom momento econômico e industrial 
do Paraná foram decisivos para o em-
preendimento, cujo investimento chega 
a cerca de R$ 40 milhões.

MERCADO


