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CHR. HANSEN LANÇA 
CORANTES NATURAIS 
INSTANTÂNEOS PARA 
BEBIDAS EM PÓ

A categoria de bebidas em pó é um importante segmen- 
to da indústria de bebidas. Os principais atributos desses 
produtos são a conveniência, praticidade, facilidade no 
preparo e a economia. Dessa forma, as bebidas em pó 
tornam-se uma alternativa amplamente aceita pelos con-
sumidores e apresentam grande consumo no país. Todas 
essas vantagens ganham ainda mais valor, se a aparência do 
produto agradar os exigentes consumidores. E foi pensando 
nesta necessidade da indústria, que a Chr. Hansen desenvol-
veu o I-Colors® - uma linha exclusiva de corantes naturais 
instantâneos para bebidas em pó. Além de apresentarem 
uma alta capacidade de dissolução e facilidade na aplicação, 
as novas soluções da linha I-Colors® também podem ser 
combinadas para atingir diferentes tonalidades. Esses bene-
fícios representam uma série de novidades aos fabricantes 
de bebidas em pó, que a partir de agora, 
poderão contar com um novo jeito de 
colorir os seus produtos, de maneira 
mais fácil e eficiente. O mercado de be-
bidas em pó é especialmente popular na 

América do Sul e na Ásia, principalmente por sua habilidade 
de suportar condições quentes e apresentar longa validade. 
A linha I-Colors® está disponível nas cores amarelo, laranja, 
vermelho e roxo para aplicação em diversos sabores.

A Chr. Hansen é uma empresa de biotecnologia que 
desenvolve soluções em ingredientes naturais para as 
indústrias de alimentos, nutrição, farmacêutica e agrícola. 
Todas as soluções são baseadas em sólida pesquisa, desen-
volvimento e significativos investimentos em tecnologia. O 
faturamento global no ano fiscal de 2010/11 foi de € 636 
milhões.  A empresa conta com 2.300 colaboradores em 

mais de 30 países e possui a liderança 
do mercado em todas as divisões que 
atua: Culturas & Enzimas, Saúde &  
Nutrição e Corantes Naturais. 

SARA LEE COMPRA FABRICANTE DE CHÁ TEA FORTÉ
A Sara Lee anunciou a compra da Tea Forté, fabricante de 

chás ultra premium, que tem sua sede em Massachusetts. Com 
a aquisição, a empresa norte-americana de alimentos reforça 
a sua presença em um setor em rápido crescimento: chás de 
luxo.  A Tea Forté teve um faturamento de US$ 12 milhões em 
2011. A CoffeeTeaCo, divisão da Sara Lee, pretende manter 
a atual equipe administrativa da Tea Forté para executar os 

negócios independentes, antes de integrá-los às operações 
internacionais de chá e café. Recentemente, a Sara Lee também 
anunciou a intenção de dividir a empresa em duas empresas 
de capital aberto e foco único, uma voltada para o setor de 
carnes na América do Norte e a outra no mercado interna-
cional de café e chás. A separação deve acontecer durante a 
primeira metade deste ano.

HARVARD APRESENTA NOVA PIRÂMIDE DOS ALIMENTOS

BRF ANUNCIA INCORPORAÇÃO DA SADIA
Até o final deste ano a Sadia será extinta e suas ações, 

canceladas.  A empresa será totalmente incorporada pela BRF, 
empresa resultante da fusão com a Perdigão, que é atualmente 
a maior exportadora de carne de frango do mundo e uma 
das maiores empresas de alimentos do país. A marca Sadia, 
uma das mais fortes do mercado de consumo no Brasil, per-
manecerá. Segundo comunicado da empresa, o objetivo da 
incorporação é o da “integração total dos negócios da Sadia e 

da BRF, buscando a maximização de sinergias, a racionalização 
de atividades, com a consequente redução de custos adminis-
trativos e operacionais e o aumento de sua produtividade”. 
A data prevista para essa junção é 31 de dezembro deste 
ano. E como efeito da operação, a empresa estima perdas de 
R$ 215 milhões no resultado de 2011, relativa à constituição 
de provisões para perdas fiscais, que não serão aproveitadas 
após a operação.

O Departamento de Nutrição da Universidade de Harvard 
propôs substituir a pirâmide dos alimentos, apresentando a 
figura de um prato que mostre quantidades aconselháveis e 
incluindo exercício físico. Os especialistas dizem que esta su-
gestão “é baseada em investigação mais atual, sem interesses da 
indústria nem pressões políticas e, além disso, dá recomendações 
mais específicas e precisas”. O guia de alimentação designado 
por My Plate sugere ser mais informativo e intuitivo do que o 
modelo piramidal, já que as proporções dos alimentos a ingerir 
são mais explícitas.  A proposta é encher metade do prato com 
fruta e legumes, um dos quartos restantes é para cereais e o 
outro é reservado a proteínas (recomendando peixe, aves, feijão 

e nozes), mas inclui ainda óleos vegetais e um copo de água, que 
pode também ser substituído por uma xícara de café ou chá 
(limitado para crianças). No entanto, não se sabe se a quarta parte 
ocupada pelos cereais no prato se refere a cereais normais ou 
integrais, por exemplo, entre outras questões.  Alguns especialis-
tas já estão criticando de forma negativa o My Plate por serem 
mais favoráveis a proteína de carne vermelha do que ao peixe. 
Quanto aos óleos, o esquema em forma de prato não fala das 
vantagens do azeite relativamente a outros. Esta nova pequena 
pirâmide dos alimentos inclui ainda o exercício físico, um setor 
que até agora nunca tinha sido abordado. A sugestão principal 
desse esquema alimentar é ter um “prato colorido” e variado.

Mercado,
Empresas&Cia.
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CRYSTAL E BONAFONT 
DISPUTAM MERCADO  
DE R$ 2,1 BILHÕES

Marcas, que estão entre as líderes do segmento de águas, se 
preparam para brigar por consumidores em 2012. Depois da 
guerra das cervejas e da eterna briga entre Pepsi e Coca-Cola, o 
consumidor brasileiro pode se preparar para assistir a batalha 
das águas. Com crescimento na casa dos 16% no ano passado, 
a água mineral deixou de ser commodity para transformar-se 
em um mercado com receita de R$ 2,1 bilhões em 2011. 
Empresas como Coca-Cola, Danone e Lindoya preparam a 
artilharia para brigar pela preferência do público. Não é fácil. 
Afinal, não é o tipo de produto em que se possa distinguir 
um sabor melhor que o da concorrência, por exemplo. A 
estratégia, até agora, têm duas frentes comuns: a aposta em 
embalagens diferenciadas e a comunicação direcionada a um 
público específico. Um dos trunfos recentes na manga da 
Coca-Cola é uma nova embalagem. A empresa começou a 
distribuir a água Crystal, marca carro-chefe de seu portfólio 
de águas, em uma nova embalagem, batizada de ‘Eco’, para São 
Paulo e Minas Gerais. Segundo a empresa, além de ser uma 
embalagem feita a partir do etanol de cana, é mais maleável 
porque leva menos plástico. Após o uso, o consumidor poderá, 
então, torcê-la. Ficará mais fácil para reciclar. O apelo susten-
tável tem o objetivo de cair nas graças do universo cada vez 
maior de consumidores preocupados com o meio ambiente 

e, com isso, proteger seu lugar entre os líderes do segmento. 
Ao todo, as marcas da Coca-Cola dominaram o setor de águas 
no Brasil em dezembro de 2011. Segundo dados Nielsen, a 
empresa deteve, em dezembro, 17,3% das vendas, em volume, 
de embalagens até 10 litros. Além da Crystal, comercializada 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do 
Sul e Santa Cantarina, a Coca-Cola tem as marcas Vittalev, 
Charrua e Aquarius. A Crystal, sozinha, deteve fatia de 13,4% 
das vendas em volume no período. O seu maior oponente 
é a Bonafont, da Danone, com fatia de 9,2%. Segundo fonte 
do setor, a briga está cada vez mais acirrada. A Coca-Cola é 
líder em bares, restaurantes e hotéis. Já no auto serviço, onde 
o consumidor escolhe a marca que vai comprar, a liderança 
foi assumida pela Bonafont. O segredo da Bonafont tem sido 
a propaganda. Lançada em 2008, a marca alia a experiência 
de beber água à beleza. Com isso, ganhou aliados, sobretudo, 
entre o público feminino. O objetivo da campanha Experiência 
15, que alia o consumo regular de água a uma experiência de 
beleza, é promover o consumo de dois litros de água durante 
15 dias para que as pessoas percebam o benefício do hábito. 
A campanha evidencia que, do mesmo jeito que se cuida do 
corpo por fora, é preciso cuidar dele por dentro. Outras 
marcas, como Crystal e Minalba, reforçaram investimentos 
nessa área. A Minalba não veiculava propagandas há 15 anos. 
Além de comunicação e embalagens, a agilidade para atender 
os clientes também é passo importante. Por isso, a Lindoya 
Verão quer dobrar seu número de centros de distribuição 
até 2013. Um deles será construído em São Paulo e o outro 
em Campinas.

FRUTAROM ADQUIRE EMPRESA BRASILEIRA DE AROMAS
A Frutarom Industries firmou contrato para a aquisição 

da empresa brasileira Mylner Indústria e Comércio, que 
desenvolve, produz e comercializa soluções em aromas 
principalmente para a indústria alimentícia, além de extra- 
tos de malte. A Mylner possui escritório na cidade de 
São Paulo e uma fábrica no município de Porto Feliz, SP. 
A grande base de clientes da Mylner inclui principalmente 
fabricantes de alimentos brasileiros além de também aten-
der outros países em desenvolvimento na América Latina. 
A Mylner tem mostrado taxas de crescimento impressio-
nantes em anos recentes, tendo suas vendas aumentado 
43% nos últimos quatro anos, de R$ 13,2 milhões (US$ 6,8 
milhões), em 2007, para R$ 19 milhões (US$ 11,4 milhões), 
em 2011. No ano passado apenas, a evolução de vendas 
foi de 8%. Esta aquisição deve aumentar significativamente 
o número de clientes da Frutarom com relação ao seu 
portfólio de produtos e sua abrangência em vendas no 
mercado de aromas e, ao mesmo tempo, aprofundar suas 
operações e participação no crescente mercado brasileiro 
e também na América Latina.  A Frutarom pretende utilizar 
a plataforma de produção, desenvolvimento e gestão da 
Mylner para a ampliação de seu negócio.

A Frutarom é uma empresa global atuando nos 
mercados de aromas e ingredientes especiais. Possui 
importantes centros de produção em três continentes e 
comercializa seus produtos nos cinco continentes, cobrin-
do assim mais de 13.000 clientes em mais de 130 países. 
Os produtos da Frutarom se destinam, principalmente, 
para aplicação em alimentos, bebidas, aromas, fragrâncias, 
produtos farmacêuticos, nutracêuticos, alimentos nutri-
cionais, alimentos funcionais e também cosméticos. Os 
produtos da Frutarom são produzidos em unidades no 
Reino Unido, Suíça, Alemanha, Israel, China, África do Sul 
e Turquia. A rede comercial da empresa inclui filiais em 
Israel, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Bélgica, Holanda, 
Dinamarca, Noruega, França, Hungria, Romênia, Rússia, 
Ucrânia, Cazaquistão, Bielorrússia, Turquia, Brasil, México, 
Costa Rica, China, Japão, Hong King, Índia, Indonésia e 
África do Sul.

AMAZON  WATERS CHEGA AO BRASIL E LANÇA NOVA 
CATEGORIA DE BEBIDAS

A AMAzon Waters desembarca no Brasil e insere no 
mercado uma nova categoria de bebidas, desenvolvida para os 
amantes das bebidas naturais e não gaseificadas: o coco+tea 
traz um mix de ingredientes ricos em nutrientes com base 
na água de coco, acrescido de chá. A combinação oferece os 
benefícios conhecidos da água de coco, como a hidratação, 
e os naturais dos chás. Ideal para os esportistas, para o dia  
a dia e também acompanha qualquer refeição. O produto é to-
talmente sem conservantes e também é uma boa opção para 
os adeptos da alimentação saudável. Alguns dos ingredientes 
utilizados na composição dos líquidos são provenientes da 
natureza brasileira, mais especificamente da Floresta Amazô-
nica. A empresa mantém ainda uma plantação de cocos na 
Bahia, fato este que atesta que a bebida base de seus produ-
tos seja sempre fresca e de alta qualidade. Outro diferencial 
do coco+tea é a embalagem, que traz uma comunicação 
moderna, reforçando o conceito de inovação do produto e 
que o “diferente é ser natural”, destacando-se também das 
embalagens convencionais de água de coco. A bebida está 
disponível nas versões água de coco + chá branco, água de 
coco + chá de menta, e água de coco + chá verde. O produto 
foi desenvolvido pela equipe da AMAzon Waters nos Estados 

Unidos utilizando laboratórios locais para produtos naturais e 
por meio de biólogos no Brasil. Nos Estados Unidos o produto 
é envasado em PET e no Brasil em Tetra Pak.

A empresa, que chega agora ao Brasil, já está estabelecida 
nos Estados Unidos, onde atua com duas linhas de produtos: 
Funcional Waters e o coco+tea.

QUER ESTABILIZAR SUA EMULSÃO
COM UMA FIBRA? 

CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

Gostaria de ter uma fi bra para substituir seu emulsifi cante? Converse conosco. Nós temos a solução. 
Oferecemos ao mercado uma fi bra dietética solúvel para a texturização da sua emulsão óleo em água. Esta fi bra é uma alfa-
ciclodextrina, uma molécula de açúcar natural derivada de amido, que é altamente estável ao calor e a condições ácidas.
Em testes de laboratório, demonstrou condições para regular a viscosidade de emulsões. Nossa fi bra é não higroscópica,
não escurece, é incolor, de sabor neutro e fácil de manusear.

Wacker Química do Brasil Ltda., Tel. +55 11 4789-8300, info.biosolutions@wacker.com, www.wacker.com/emulsifi er

WACKER BRASIL
1977 - 2012
WACKER BRASIL
1977 - 2012
WACKER BRASIL
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WICKBOLD INVESTIRÁ  
R$ 25 MILHÕES EM 
EXPANSÃO NACIONAL

A Wickbold, que superou a meta de chegar ao meio 
bilhão e comemora um faturamento anual de R$ 511  
milhões, apresenta em 2012 um elaborado plano de expansão 
nacional, que inclui a inauguração de fábricas em regiões 
inéditas. Entre as três maiores empresas de panificação do 
país, a expectativa é de chegar ao primeiro bilhão anual em 
três anos. Atualmente, conta com uma unidade fabril no Rio 
de Janeiro e outras três em São Paulo. O Estado escolhido 
para a construção da quinta fábrica é Santa Catarina, a ser 
inaugurada até o final deste ano, com o objetivo de melhorar 
a distribuição na região Sul. O empreendimento aumentará 
a capacidade produtiva em 12%, suprindo à alta demanda 
de mercado. Outro aspecto a considerar é a melhoria no 
tempo de entrega de produtos na região Sul, garantindo que 

VOGLER APRESENTA DIVISÃO DE AROMAS E EMULSÕES 

cheguem ainda mais frescos e saborosos aos consumidores 
locais. Também está prevista para este ano a ampliação da 
fábrica de Hortolândia, SP, onde funcionará uma quarta linha 
de produção, aumentando sua capacidade produtiva em 25%. 
Inaugurada em 2007, a unidade conta com uma área total 
de 72.352m2 e uma área construída de 22.411m2, sendo 
responsável pela produção de pães especiais, tradicionais e 
bisnaguinhas. Seguindo o novo plano de expansão e dando 
continuidade a um intenso processo de modernização ini-
ciado em 2008, a Wickbold pretende oferecer ao mercado, 
a cada ano, lançamentos saborosos, nutritivos e inovadores, 
elaborados com toda a qualidade, pioneirismo e tradição que 
marcam os 74 anos da empresa. A marca detém a liderança 
no segmento de pães especiais, que inclui as linhas Integral, 
Light e Funcional (linha Estar Bem), sendo esta a única no 
mercado de pães funcionais registrada pela ANVISA. Possui 
quatro unidades fabris e nove unidades de distribuição no 
Brasil, que comercializam produtos em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Bahia.

Oferecer ao mercado soluções é o grande talento da 
Vogler Ingredients. A empresa surgiu para atender uma 
demanda da indústria alimentícia, que necessitava de uma 
empresa focada nesse segmento. Assim, desde o início, a 
Vogler foi direcionada para ingredientes das mais diversas 
funções, como conservantes, corantes, acidulantes, hidro-
colóides/gomas, gorduras especiais, entre outros. Aliado a 
idéia de oferecer soluções aos clientes, funcionando desde 
2008, a divisão Vogler Systems, é focada na produção de 
blends e/ou sistemas personalizados, e hoje conta com oito 
linhas de produtos, Innogum, Innostab, Innodolce, Innovit, 
Innofiber, Innodox, Innoacid e Innocolor. Em 2011, a gran-
de novidade foi o lançamento da divisão Flavors, focada 
em aromas e emulsões, tendo como grande diferencial, 
um produto com a marca Vogler Flavors. A divisão Vogler 
Flavors conta ainda com profissionais experientes, aten-
dendo toda a indústria de alimentos, bebidas, laticínios, 
balas e doces, e com profissionais especializados para 

atender o segmento pet food, desenvolvendo projetos 
exclusivos para cada produto. Ao lançar a marca Vogler 
Flavors, a empresa se destaca como uma parceira com-
pleta de soluções, unindo ingredientes, cores e sabores. 
A Vogler Flavors já nasce com know how de mais de 20 
anos de mercado, com agilidade e a qualidade que a Vogler 
já oferece. Desenvolvimentos completos de protótipos 
com funcionalidades e acompanhando as tendências do 
mercado mundial em um só lugar.

GENERAL MILLS ADQUIRE YOKI 
A General Mills acertou a compra da fabricante de alimen-

tos Yoki por R$ 2 bilhões. A Yoki é um negócio familiar que 
faturou R$ 1,1 bilhão em 2010 e é conhecida no mercado por 
sua pipoca de microondas. A aquisição marca o que seria a 
volta da General Mills ao Brasil. Desde 2009, quando vendeu 
a Forno de Minas, vem atuando no Brasil apenas com produ-
tos importados: barras de cereais e sorvetes Häagen-Dazs. A 
empresa chegou ao país em 1996 com a compra da Massas 
Frescarini. Em seguida, lançou a Häagen-Dazs no mercado 

nacional e adquiriu a Forno de Minas. Mas, nos anos 2000, os 
negócios desandaram. As vendas de massas encolheram e a 
americana decidiu transferir a produção para a Argentina. Mas, 
em 2007, com a melhora da economia brasileira, a empresa 
resolveu trazer a unidade de volta. Contudo, um incêndio 
destruiu toda a fábrica. Sem ter onde produzir, a Frescarini 
sumiu das prateleiras. 

A Yoki possui nove fábricas em seis Estados e produz 610 
itens diferentes, de salgadinhos a sucos prontos. 

DSM LANÇA CAMPANHA GLOBAL EM  
COMEMORAÇÃO AOS CEM ANOS DAS VITAMINAS

A DSM lança uma campanha mundial em comemoração 
aos cem anos da descoberta das vitaminas. O intuito é 
promover a conscientização e incentivar o consumo desses 
micronutrientes, que são essenciais para as funções vitais 
do corpo humano. Para atingir sua meta, a DSM trabalha 
em parceria com organizações internacionais, a exemplo 
do World Food Programme (WFP), entidade vinculada à 
Organização das Nações Unidas (ONU), e da International 
Osteoporosis Foundation (IOF). A primeira ação da empresa 
aconteceu em uma sessão sobre nutrição no Fórum Eco-
nômico Mundial, em Davos. Foi doado U$ 1 milhão para 
o WFP. Os recursos serão utilizados pela organização 
para combater a deficiência de micronutrientes na Ásia, 
por meio da fortificação do arroz, um alimento básico 
nos países desse continente, especialmente no Sudeste. 
Com a iniciativa, a DSM prevê ajudar cerca de 4 milhões 
de pessoas. Além da doação, a empresa também forneceu 
um de seus ingredientes funcionais, o NutriRice, composto 
com micronutrientes essenciais, distribuído em saches, 
que pode ser misturado ao arroz sem alterar a cor nem 

o sabor do alimento. 
A Royal DSM N. V. é uma empresa mundial baseada 

na ciência, com atividades nas áreas de saúde, nutrição 
e materiais. Ao associar suas competências sem igual em 
Ciências da Vida e Ciências dos Materiais, a DSM gera pros-
peridade, progresso ambiental e avanços sociais para criar 
valor sustentável para todos os envolvidos. A DSM oferece 
soluções inovadoras que alimentam, protegem e melhoram 
o desempenho em mercados mundiais como alimentos e 
suplementos dietéticos, cuidados pessoais, rações, produtos 
farmacêuticos, dispositivos médicos, peças automotivas, 
tintas, componentes elétricos e eletrônicos, energia alter-
nativa e materiais biológicos. Os 22.000 funcionários da 
DSM geram vendas líquidas anuais de cerca de € 9 bilhões. 
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PURATOS APRESENTA 
NOVIDADES PARA 
COBERTURAS E RECHEIOS

A Puratos apresenta ao mercado as novidades para 
coberturas e recheios da linha Carat: é o Carat Trufex. 
Creme de cacau trufado e aerado, o Trufex é sucesso na 
Europa e confere uma textura mais leve aos recheios de 
bolos, tortas, trufas, bombons, pão de mel e infinitas delícias 
que dão asas à criatividade de doceiras e confeiteiras. O 
Trufex, que traz a expertise Puratos no desenvolvimento 
de produtos inovadores, tem duas relevantes caracterís-
ticas: praticidade, não requer mão de obra especializada e 
garante a padronização das receitas; e versatilidade, permite 
inúmeras combinações, seja com todos os outros recheios 
da própria linha Carat, ou seja com adição de frutas secas, 
saborização com licores diversos, combinando bem com 
preparados de doce de leite, como o Decorcrem Doce 
de Leite. Sabor e aroma intenso de chocolate, econômico 
e fácil de preparar, são outras características do Carat 
Trufex, de textura cremosa, excelente brilho, corte limpo e 
estabilidade ao congelamento / descongelamento, ideal para 

tortas mousse ou trufadas e recheio de bombons. Trufex é 
fornecido em baldes de 5 kg, com longa validade de nove 
meses. A produção de um chocolate genuíno é uma forma 
de arte, e a Puratos é mestre do gênero. Profissionais em 
todo o mundo exploram sua criatividade utilizando a linha 
ilimitada de produtos exclusivos da Puratos: chocolates, 
coberturas, recheios, decoração.

ROUSSELOT TRAZ 
INOVAÇÃO À INDÚSTRIA 
DA CONFEITARIA

Tof’Gums, uma nova bala criada pelo laboratório de 
aplicações da Rousselot, foi desenvolvida com gelatina 
Rousselot® especificamente escolhida para conferir a 
este novo doce uma elasticidade perfeita e uma textura 
que derrete na boca e libera sabor. Este produto oferece 
muitas vantagens, tanto para os consumidores quanto 
para a indústria da confeitaria. As balas de goma estão ge-
ralmente disponíveis em sabores de frutas. Esta nova bala 
de goma desenvolvida pela Rousselot tem sabor caramelo, 
um sabor apreciado por todas as gerações de amantes 
de doces. Derrete lentamente na boca, liberando sabor 
caramelo, com textura não pegajosa nem elástica. Uma 
das grandes vantagens deste produto é que não contêm 
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 estru-
tura, permitindo assim um teor reduzido de açúcares e 
gorduras. Usando a gelatina e o método de preparação 
Rousselot® , as empresas podem formular facilmente as 
Tof’Gums™. A Rousselot está preparada para apoiar seus 
clientes no desenvolvimento e produção dessa nova bala 
em grande escala.

Dedicada ao sucesso de seus clientes, a Rousselot® é o 
fabricante líder de gelatina para a indústria da confeitaria. 

Filial da VION Food Group (Países Baixos), a Rous-
selot é líder na fabricação de gelatina e de peptídeos de 
colágeno para indústrias de alimentos, farmacêuticas 
e técnicas. Com um efetivo de 2.400 pessoas, o grupo 
dispõe de uma rede global de vendas e produção com 13 
fábricas e 10 escritórios de vendas na Europa, América 
do Norte, América do Sul e Ásia.

A VION N.V. é uma empresa do setor alimentício 
que opera a nível internacional e possui duas atividades 
principais: alimentos e ingredientes. A empresa cria gê-
neros alimentícios de elevada qualidade para humanos 
e animais. A VION apresenta um faturamento anual 
de € 8,9 bilhões e emprega mais de 26.500 
pessoas. A sede da VION está situada em 
Eindhoven, nos Países Baixos.

FORNO DE MINAS  
EXPANDE UNIDADES FABRIS

As duas unidades industriais da Forno de Minas – uma 
localizada em Conceição do Pará, região centro-oeste de 
Minas Gerais, e outra em Contagem, região metropolitana de 
Belo Horizonte, estão passando por processos de expansão. 
O objetivo é aumentar a capacidade produtiva e tornar o 
ambiente de trabalho ainda mais confortável para os colabo-
radores. Os recursos das ampliações fazem parte do plano de 
investimentos da empresa para o triênio 2009/2012, orçado 
em R$ 40 milhões. Para a fabricação dos queijos utilizados 
nos principais produtos da marca, a Forno de Minas conta 
com a unidade em Conceição do Pará, também conhecida 
como Laticínios Condessa. Segundo a empresa, as obras 
começaram em 2009 e seguem a todo vapor em 2012. As 
mudanças vão ampliar a capacidade produtiva de 400 tone-
ladas/mês de queijos diversos para 500 toneladas/mês. O 
Laticínios Condessa conta com 146 funcionários e além dos 
queijos usados nas receitas do pão de queijo Forno de Minas, 
produz mussarela, queijo prato, requeijão e creme de leite. As 
obras da unidade de Contagem, matriz da Forno de Minas, 
ampliaram a planta da fábrica em 2.500 m². Foram criadas 
áreas para massas congeladas, almoxarifado de secos, linha 
de tortas e empadas, uma cozinha industrial para recheios, 
áreas para abrigar dois novos fornos usados na produção 
do pão de queijo assado congelado e do waffle. A unidade 
Contagem conta com 498 funcionários e irá receber 20 
novos colaboradores nos próximos meses.

ALIMENTOS COAMO  
CRESCE 62% EM 2011

A linha de produtos alimentícios da Coamo, detento-
ra 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 consu-
midores e no cenário empresarial. Prova disso, foram as 
diversas premiações que marcaram o reconhecimento de 
um trabalho realizado em conformidade com os programas 
de qualidade e de segurança alimentar implantados pela 
Coamo no seu moderno parque industrial. Os prêmios re-
cebidos foram “Troféu Ponto Extra”, da Associação Paulista 
de Supermercados (Apas), “Marcas de Destaque” da revista 
Distribuição e “Cozinha Profissional”, detentora de um site 
para profissionais da área. Outro aspecto que marcou o 
ano de 2011 para os Alimentos Coamo foi o lançamento 
de produtos e a modernização 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 embalagens foram modernizadas a 
margarina Coamo light, o Creme vegetal Primê e o balde 
retangular para a gordura Coamo Fry. 
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TATE & LYLE APRESENTA  
NOVA LINHA DE AMIDOS 
EXTRA SECOS 

A Tate & Lyle, fornecedora global de soluções para ingre-
dientes e alimentos, anunciou a expansão de sua variedade 
de amidos nativos, com a introdução de dois produtos de 
amido extra secos: Merizet® 116 e Merizet® 118, com baixo 
teor de umidade, em geral, de 5% a 7%, respectivamente. Os 
amidos extra secos são utilizados em massas congeladas, 
sopas desidratadas, massas, molhos, sobremesas e outras 
misturas secas em que o controle da umidade é crucial. 
Melhoram a estabilidade e tempo de validade do produto 
final, ajudando a evitar o desenvolvimento de umidade no 
produto durante o armazenamento. Os amidos extra secos 
são fundamentais para as misturas secas comercializadas 
nos mercados tropicais.  As duas novas referências de amido 
são feitas a partir do milho não geneticamente modificado 
e fabricadas na principal unidade europeia da Tate & Lyle 
na Holanda. Embora a fábrica seja especializada em amidos 
modificados, também produz amidos nativos com valor 
agregado, tais como os amidos granulados Merizet® 150 e 

Merizet® 158 para uso em doceria e confeitaria. 
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 mun-
do, a empresa 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. Seu portfólio de ingredientes alimentícios 
inclui as marcas líderes de mercado, sucralose Slenda®, fibra 
alimentar Promitor™ e polidextrose Sta-Lite®. A Tate &  
Lyle também produz ingredientes industriais, tais como os 
amidos de papel Bio-PDO™, Ethylex® e Sta-Lok®; além de 
ingredientes básicos, tais como xarope de milho de alta 
frutose, etanol, ácido cítrico e amidos básicos. O Grupo 
de Inovação e Desenvolvimento Comercial também apóia 
os clientes no desenvolvimento de produtos, na assessoria  
técnica e em estudos exclusivos de percepção do consumidor.

NESTLÉ CONSTRUIRÁ O MAIOR CENTRO LÁCTEO CHINÊS
A Nestlé investirá aproximadamente € 310 milhões 

em um centro de abastecimento de leite no Nordeste da 
China. A Nestlé e o governo da cidade de Shuangcheng, 
na província de Heilongjiang, firmaram um acordo que 
contempla que a empresa suíça construa, num prazo de 
cinco anos, a operação de aprovisionamento de leite de 
maior dimensão em território chinês. O acordo inclui um 
centro de formação para a gestão de pesquisas leiteiras. 
Shuangcheng possui mais de 20.000 produtores de leite 
que produzem 1,2 milhões de litros por dia.

A crescente, mas fragmentada, indústria láctea chinesa 
procura recuperar a confiança dos consumidores depois 
de uma série de escândalos relacionados com leite con-
taminado com substâncias tóxicas. A China planeja quase 
duplicar a sua produção de leite para 64 milhões de tone-
ladas em 2020, como parte de um plano de longo prazo 
do seu Ministério da Agricultura para melhorar a nutrição 
da população chinesa. Atualmente, os seus 7 milhões de 
vacas produzem em torno de 38 milhões de toneladas de 
leite por ano.

NOVAS EMBALAGENS DE AÇÚCAR GUARANI
Em linha com as diversas ações voltadas para a sus-

tentabilidade e também com o processo de revitalização 
da sua logomarca, a Guarani lança suas novas embalagens 
de açúcar refinado (1 e 5 kg) e açúcar cristal (1,2 e 5 kg). 
A nova identidade agrega valor emocional e conceitos 
atuais de bem viver, além de promover 
maior destaque e visibilidade para os 
produtos. Assim como a nova logomarca 
que transmite atualização, renovação, 
modernidade, mas preserva a identidade 
da marca, as novas embalagens mantêm 

as cores tradicionais com os tons de verde e vermelho 
para o açúcar refinado, e azul e vermelho para o açúcar 
cristal. O novo visual insere a marca em um contexto 
mais convidativo e sugestivo através da inclusão de uma 
personagem que traz emoção, modernidade e afinidade 

com as consumidoras, além de dar graça 
e força à embalagem. A Guarani inovou 
incorporando dicas de bem estar e de 
saúde, e o conceito de conscientização 
de uso do açúcar, revelando assim trans-
parência e postura adequada. 

MASTERSENSE FORTALECE SEU PORTFÓLIO COM 
FERMENTO INSTANTÂNEO BAKERDREAM

A MasteSense reforça sua presença no mercado de 
panificação com a marca exclusiva de fermento instantâ-
neo Bakerdream. Produzido com a tecnologia Angel Yeast 
Co., a terceira maior do mundo no setor, o fermento 
Bakerdream está disponível para aplicação em massa 
doce e salgada, fortalecendo todas as fatias do mercado, 
desde o nível industrial até o artesanal. O fermento ins-
tantâneo massa salgada é indicado para pães zero açúcar 
ou com teor de até 7% de açúcar. Possui alta atividade 
de fermentação com significante redução de tempo. 
Promove boa expansão no forneamento, coloração 
uniforme e boa textura. É adequado para aplicação em 
pães, snacks e biscoitos com fermentação biológica. Já o 
fermento instantâneo massa doce é indicado para pães 
cuja formulação contenha de 7% a 25% de açúcar. Reduz 
o tempo de fermentação, promovendo boa expansão 
no forneamento. Adéqua-se a diferentes processos de 
fermentação (método direto ou esponja) e fornece boa 
coloração e sabor aos pães. É adequado para aplicação 
em pães doces e semi doces e panetones.  

A MasterSense traz para o Brasil as vantagens 
tecnológicas dos produtos das maiores empresas de 

ingredientes do mundo. Além disso, oferece soluções 
em ingredientes e aromas que aprimoram os produtos 
para a indústria de alimentos. Tem serviço personalizado, 
garantindo um pronto-atendimento, respostas técnicas, 
definição de resultados e novas alternativas. Distribuido-
ra Oficial dos produtos Agropalma, Danisco, IFC, Kievit, 
Loders Croklaan, Niutang e Worlée, a MasterSense 
atua em todo o segmento de alimentos levando para o 
território nacional novidades em ingredientes e aromas.

INDÚSTRIA DE BISCOITOS PROJETA CRESCIMENTO EM 2012
A indústria brasileira de biscoitos quer aumentar suas 

vendas em 3% neste ano, em volume, e elevar o faturamen-
to entre 6% e 7%. De acordo com a Associação Nacional 
das Indústrias de Biscoitos (ANIB) o aumento da renda e, 
consequentemente, do poder de compra da população, de-
vem impulsionar os resultados do setor neste ano. No ano 
passado, conforme dados da ANIB, as vendas de biscoitos 
aumentaram cerca de 6%, passando de um faturamento de 
R$ 6,4 bilhões em 2010 para R$ 6,8 bilhões em 2011. Em 
volume, ficou praticamente estável. Em 2010, o consumo 
de biscoitos foi de 1,2 milhão de toneladas para 1,2 milhão 
de toneladas em 2011, queda de 1,8%. Segundo a ANIB, os 

biscoitos do segmento cookies tiveram crescimento de mais 
de 40% em faturamento em 2011, enquanto os “cobertos” 
(palitos) registraram um percentual de aumento superior a 
20%. Entretanto, os brasileiros consomem mais os biscoitos 
“recheados” (28% do total vendido, com penetração maior 
no Sul e Sudeste) e os “água e sal” (com representatividade 
de 25%, como volume maior no Norte e Nordeste). Os 
funcionais (mais saudáveis) também estão crescendo a taxas 
relevantes, mostrando que o biscoito não é mais considerado 
um alimento prejudicial à saúde. A tendência é que haja uma 
maior procura para esses tipos de biscoitos e também pelos 
de embalagens menores para serem consumidos fora do lar. 
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AJINOMOTO INVESTE 
PARA AMPLIAR 
PRODUÇÃO DO  
TEMPERO SAZÓN® 

A Ajinomoto anunciou investimento de R$ 47 milhões 
no Brasil, na expansão da planta de Limeira, localizada no in-
terior de São Paulo. O aporte de recursos visa incrementar 
a produção do tempero Sazón® destinado ao varejo. Com o 
investimento, a empresa espera aumentar em quase 40% a 
produção de seu carro-chefe, o que representa um acrés-
cimo de 6.700 toneladas por ano. Com os investimentos, 
a Ajinomoto pretende adicionar, até 2016, 3% aos atuais 
82% de marketing share de Sazón®, conquistando novos 
consumidores e aumentando a experimentação do produto. 
A fábrica de Limeira é uma das quatro que a empresa possui 
no Brasil. Além de ser única e exclusivamente responsável 
pela produção da linha Sazón® (temperos e caldos), tam-

GEMACOM TECH LANÇA 
SEU CALENDÁRIO DE 
WEBINARS 2012 

A Gemacom Tech, primeira empresa de ingredientes 
do Brasil a implementar os seminários online, também 
conhecidos como Webinars, lança seu calendário 2012. No 
mesmo modelo do que foi realizado em 2011, os seminá-
rios serão realizados bimestralmente, começando no mês 
de abril até outubro (abril, junho, agosto e outubro). Os  

bém fabrica todos os produtos destinados ao consumidor 
final. As obras de ampliação ocorrem de janeiro de 2012 a 
maio de 2013. A partir dos investimentos, a empresa espera 
também ampliar as exportações de Sazón® para Argentina, 
Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Panamá e Costa 
Rica, países já importadores do produto. Os investimentos 
em Limeira fazem parte de um pacote de R$ 290 milhões 
destinados ao incremento das quatro fábricas da empresa 
no Brasil, no período de 2011 a 2013; a Ajinomoto também 
tem unidades em Laranjal Paulista, Valparaíso e Pederneiras. 

Presente no Brasil desde 1956, a Ajinomoto se empenha 
em oferecer produtos de qualidade, tanto para o consumi-
dor como insumos para as indústrias alimentícia, cosmética, 
farmacêutica, de nutrição animal e agronegócios. A linha 
de produtos da Ajinomoto, voltada para o consumidor, é 
composta pelos temperos Aji-No-Moto®, Aji-Sal®, tempero 
Sazón®, caldo Sazón®, Receita de Casa™, Hondashi® e Sabor 
a Mi®, além das sopas individuais Vono®, dos refrescos em 
pó MID® e FIT™ Zero Açúcar, e do adoçante MID Sugar™. 
A Ajinomoto também atua no segmento de foodservice (ali-
mentação fora do lar). 

Webinars acontecem sempre às quintas-feiras, às 15h, e para 
ficar por dentro dos temas que serão apresentados, basta 
se cadastrar através do e-mail seminario@gemacomtech.com. 
Vale lembrar que para quem perder as palestras ao vivo, 
as apresentações são disponibilizadas no site da Gema-
com Tech, no link ‘webinar’. Para maiores informações:  
Tel.: (32) 3249-7600 ou pelo gemacomtech@gemacomtech.com.

SOLUÇÕES 
PERSONALIZADAS E 
INOVADORAS

A Wacker é uma das empresas líderes com maior 
volume de pesquisas no mundo. Operando através de 
cinco divisões de negócios, possui equipe de especialistas 
e técnicos locais concentrada nas necessidades do mer-
cado, bem como auxilia seus clientes no mundo inteiro 
no desenvolvimento de novos produtos. Com 15.900 
colaboradores, 26 unidades fabris na Europa, nas Améri-
cas e na Ásia e mais de 100 subsidiárias e distribuidores 
em todo o mundo, a Wacker está presente em todas as 
regiões econômicas e mercados em crescimento. Décadas 
de experiência, uma rede de serviço globsl e um índice de 
investimento em P&D acima da média fazem da empresa 
um forte parceiro comercial em muitos campos. A divisão 
Wacker BioSolutions oferece soluções personalizadas e 
inovadoras e produtos para o setor de ciência da vida. Par-
ticularmente para a indústria nutracêutica e de alimentos 
funcionais, a Wacker BioSolutions fornece uma engenhosa 
linha de materiais e soluções para o parefeiçoamento 
de produtos e processos industriais. Inclui, entre outros, 
uma fibra alimentícia solúvel destinada à estabilização de 
emulsões óleo em água. Esta fibra é uma alfa-ciclodextrina, 
uma molécula de açúcar derivada de amido, com estrutura 
de anel e de ocorrência natural. A Wacker tem mais de 15 
anos de experiência na fabricação e na formulação de alfa, 

beta e gama-ciclodextrinas. As ciclodextrinas da Wacker 
também são utilizadas para o encapsulamento controlado 
de uma grande variedade de moléculas. A Wacker também 
produz uma linha  de alta qualidade de produtos derivados 
de L-cisteína não-humana e não-animal. Com base em 
matérias-primas de origem vegetal e oligoelementos inor-
gânicos, estes produtos são fabricados através de processo 
patenteado Wacker de fermentação e, consequentemente, 
aprovados para o uso em alimentos vegetarianos, Kosher e 
Halal. A cisteína Wacker produzida a partir de fermentação 
é utilizada, por exemplo, na produção de aromatizantes e 
como suplemento na fabricação de produtos de panificação. 
Resinas solidas de acetato de polivinila para goma-base 
completam a linha de produtos. Assim, a mais alta quali-
dade e a estrita adesão a todos os padrões internacionais 
aplicáveis ganham maior prioridade.

NESTLÉ ELIMINA 
INGREDIENTES ARTIFICIAIS 
DE TODOS OS SEUS DOCES 
NA GRÃ-BRETANHA

O braço da Nestlé no Reino Unido anunciou ter removido 
totalmente cores, sabores e preservativos artificiais de seus 
doces, entre os quais barras de chocolate e balas. Em comuni-
cado, a empresa anunciou que promoverá a mesma mudança 
em países europeus e no Canadá, mas não menciona o Brasil. 
Segundo jornais britânicos, a Nestlé seria a primeira grande 
empresa de produtos alimentícios a retirar todos os com-
ponentes artificiais de toda sua linha de doces. A empresa, 
que produz marcas populares no Brasil como Nescau, 
Chokito e Tostines, eliminou mais de 80 ingredientes não 
naturais das receitas de 79 produtos vendidos no Reino 
Unido. Os químicos foram substituídos por alternativas 
naturais vindas de concentrados de frutas, legumes e 
plantas comestíveis, como cenoura, hibisco, cártamo, 
rabanete e limão. A barra de chocolate Crunch foi o 

último dos itens da companhia a ter a fórmula modificada. Há 
seis anos a empresa vem promovendo as mudanças. A Food 
Standards Agency, que cuida da qualidade dos alimentos no 
país, havia recomendado fabricantes de alimentos a eliminarem 
ingredientes químicos. Um estudo da ONG britânica Grupo 
de Apoio a Crianças Hiperativas mostra que de um total 
de 357 crianças hiperativas examinadas 87% apresentaram 
agravamento do seu quadro devido a colorantes artificiais na 
comida, enquanto 72% reagiram a preservantes. De acordo 
com comunicado da Nestlé, as mudanças foram feitas em 
resposta a pesquisa da empresa Health Focus International 
que mostra que 74% dos consumidores buscam produtos 
naturais nas prateleiras de supermercados. A Health Focus 
International tem entre seus clientes grandes empresas do 
ramo de alimentação, incluindo a própria Nestlé.
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AGROPALMA É A PRIMEIRA A 
EXPORTAR ÓLEO DE PALMA 
SUSTENTÁVEL NO BRASIL

Após conquistar o certificado internacional emitido 
pela RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil/ Mesa Re-
donda do Óleo de Palma Sustentável) em agosto de 2011, 
a Agropalma fechou venda do primeiro lote de óleo de 
palma sustentável para uma empresa em Hamburgo, na 
Alemanha, que recebe os produtos a partir de fevereiro. 
Com saída pela região portuária de Belém, PA, o embarque 
do navio Wappen Von Leipzig inclui o Brasil em um seleto e 
reduzido número de países produtores e exportadores da 
matéria-prima. A Agropalma exportará 6.400 toneladas de 
óleo de palma e 500 toneladas de óleo de palmiste, ambas 
certificadas pela RSPO. O certificado foi obtido após uma 
auditoria (que segue oito princípios, 39 critérios e mais de 
190 indicadores sociais, ambientais, técnicos e econômicos) 
realizada no entorno da Agropalma, que abriga 40 mil hecta- 
res de plantios, cinco usinas de extração e 
uma refinaria no Pará. Além desses, outras 
1.000 toneladas de óleo de palma orgânico 
também estarão no navio. Muito conhecido 
no mercado internacional, o óleo de palma 
orgânico da Agropalma já foi exportado para 

países como Alemanha, França, Holanda, Israel, Coréia do 
Sul, Estados Unidos e Canadá.

A venda do primeiro lote de óleo de palma sustentável, 
certificado pela RSPO, abre uma nova fronteira à agricultura 
brasileira e, principalmente, ao modelo de agricultura a ser 
praticada nas áreas degradadas da Amazônia. O grande salto 
no consumo de óleo de palma sustentável deverá ocorrer 
a partir de 2015, prazo definido por alguns gigantes do 
setor de consumo de óleo de palma em um compromisso 
público de somente utilizá-lo com certificado sustentável. 
Neste hall entram Unilever, Cargill, Nestlé, Carrefour, Tesco, 

Wal-Mart, Henkel, entre dezenas de outros, e 
até países como Holanda e Bélgica, que por 
meio de associações patronais, em parceira 
com os governos, também limitarão suas 
importações a partir do final de 2015 a óleo 
de palma certificado RSPO.

PIRACANJUBA PREVÊ FATURAR R$ 1 BILHÃO EM 2012
Investimentos em novas fábricas devem movimentar o setor 

de laticínios neste ano. A Laticínios Bela Vista, detentora da mar-
ca Pirancajuba, pretende aquecer o segmento com aplicação de 
R$ 200 milhões em novas fábricas, produtos e embalagens.  A 

empresa inaugurou uma nova unidade em Maravilha, em Santa 
Catarina, com capacidade de produção de 450 mil litros por 
dia. A previsão, segundo informações da empresa, é de que até 
2015, o número avance para 1,2 milhões de litros. 

CONSUMO DE LÁCTEOS SOBE 23% EM SETE ANOS

BIMBO INAUGURA PRIMEIRA FÁBRICA EM BRASÍLIA

O brasileiro está consumindo mais produtos lácteos, re-
flexo do aumento da renda dos últimos anos. Levantamento 
da Leite Brasil (Associação Brasileira dos Produtores de Lei-
te), mostra um aumento de 23% no consumo per capita de 
lácteos nos últimos sete anos. O crescimento é puxado por 
derivados como queijos e requeijão. Desde 2005, o consumo 
per capita desses produtos aumentou 52%. Somente no ano 
passado, o avanço foi de 16%. A demanda por outros derivados, 
como iogurtes, bebidas lácteas e leite condensado, mais que 
duplicou em sete anos. Em 2011, subiu 53%. Tradicional consu-
midor de leite fluido, o brasileiro ensaia mudança nos hábitos 
alimentares, dizem analistas. O maior interesse por produtos 
diferenciados explica, em parte, o aumento das importações. 
Em 2011, o Brasil importou o equivalente a US$ 205 milhões 
(R$ 354 milhões) somente em queijos, um aumento de 58% 
ante 2010, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento. 
A sofisticação do hábito alimentar não é a única explicação 

para a expansão do consumo -tampouco para o aumento das 
importações, pois o setor produtivo reclama de concorrência 
desleal, devido aos subsídios concedidos em outros países. 
O consumidor está mais preocupado com a saúde, o que 
explica o aumento de 10% no volume de vendas de iogurtes 
no ano passado, puxado pelos alimentos funcionais. Apesar 
do avanço recente, o consumo de lácteos no Brasil - de 166 
litros de leite equivalente por pessoa em 2011, segundo a 
Leite Brasil - ainda está abaixo do nível mínimo indicado pela 
FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 
Alimentação) -de 200 litros por ano. O alto índice de infor-
malidade no setor, em torno de 30%, tem influência negativa 
sobre os dados per capita, apesar da queda no consumo de 
leite informal nos últimos anos. Mas, mesmo juntando as 
vendas formais e informais, o consumo nacional não é alto. 
Enquanto o brasileiro ingeriu 166 litros em 2011, o consumo 
nos países desenvolvidos foi de 235 litros. 

MIL MIX APRESENTA LINHA 
DE PRODUTOS SAUDÁVEIS 
ZIMA HEALTH 

A marca Zima Health é uma linha de produtos que 
está preocupada com a saúde e o bem estar de seus 
consumidores, com produtos mais saudáveis e diet. Entre 
eles destaca-se o bolo cremoso nutrição humana, rico em 
fibras e outros nutrientes que ajudam o 
bom funcionamento do intestino. Outra 
novidade é a linha sem glúten. Essa pré- 
mistura é usada para bolos nos sabo-
res abacaxi, aipim, baunilha, chocolate, 
laranja, milho e biscoito, sendo que não 
utiliza trigo e nem contém a proteína 
que causa a doença celíaca, mas possui 
o mesmo sabor de um bolo comum. Já 
no segmento de panificação a Mil Mix 

A Bimbo do Brasil, empresa do Grupo Bimbo, líder mundial 
em panificação, abre sua primeira fábrica na região Centro- 
Oeste, em Brasília, com um investimento de US$ 29 
milhões. A nova planta, localizada no Pólo Industrial JK, 
produzirá toda a linha de pães brancos, pães de forma, 
lanche, Rap10, bisnagas da marca Pullman, além de torradas 
da marca Nutrella. Com essa iniciativa, a Bimbo totalizará 
oito fábricas no Brasil.  A primeira sede da empresa no 
Centro-Oeste qualificará a logística de distribuição para 
as cidades locais, ampliando a quantidade de produtos 

ainda mais frescos ao consumidor dos Estados de Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Pará, 
Tocantins e Minas Gerais.  A iniciativa visa, também, a 
ampliação dos negócios da empresa e o acesso ao seu 
portfólio, consolidando marcas já renomadas na região, 
como Pullman, Nutrella, Ana Maria e Crocantíssimo. A 
inauguração da planta Bimbo em Brasília representa um 
marco importante para a empresa, pois se trata de uma 
fábrica modelo e ecologicamente correta, equipada com 
maquinário de ponta.  

possui os pães light sem glúten, que mesmo sem o glúten 
possuem um sabor acentuado e delicioso. Os pães podem 
ser encontrados nos sabores: aipim, alho, batata, branco, 
cenoura, ervas finas, fibras, integral, linhaça, milho, multi-
cereais e soja. A Zima Health também possui a linha light 
para os adeptos de poucas calorias. Há uma diversidade 
de produtos e sabores, como o pão light de aveia, centeio, 
fibras, de forma, integral, milho, multicereais, preto, soja, 
lentilha e quinoa. Já a gama de pães francês light inclui o 
de alho, aveia, centeio, ervas finas, fibras, integral, linhaça, 

milho, multigrano e soja. O destaque 
é o pão prebiótico de fibras brancas 
light e o pão nutrição humana light, 
produto exclusivo da Mil Mix. Outras 
novidades dentro da gama de produtos 
Zima Health mais diferenciados dentro 
do mercado de panificação são os pães 
de linhaça e amaranto com castanha do 
Pará, o pão de quinoa com castanha do 
Pará e pão francês light de açaí.

MERCADO


