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Mercado,
Empresas&Cia.

Soluções tecnológicas que abrangem 
todas as categorias de aditivos e 

ingredientes para as

indústrias de 
Cárneos

Conte com nossa expertise e obtenha 
vantagens competitivas no mercado.

Via das Paineiras, 3.864
Bairro Pinhal - Cabreúva - SP - CEP:13315-000 
tel: 11.4529.8622 | email: foods-br@ashland.com Ingredientes para Alimentos

NOSSA LINHA DE PRODUTOS:

Antioxidantes • Condimentos • Conservantes 
Corantes • Culturas Starters • Estabilizantes 
Realçadores de Sabor • Sistemas Funcionais 

Completos • Texturizante

PURATOS LANÇA BRIOCHE DE PARIS
Desde 1919 criando opções diferen-

ciadas em panificação, a Puratos traz para 
o paladar brasileiro a herança de gera-
ções do país berço da gastronomia mun-
dial: o brioche de Paris. O verdadeiro  
brioche francês com um mix inovador 
em sua formulação, garante maciez e 
aroma inconfundíveis por mais tempo. 
É uma combinação de sabor, miolo bem 
amarelinho, fibras e maciez típicas do genuíno brioche francês, 
aliadas à praticidade de elaboração. O brioche de Paris dispensa 
o uso de manteiga no seu preparo, é leve, tem um toque amantei-
gado, fica fresquinho por mais tempo, tem menos calorias e muito 
mais sabor. O desenvolvimento do brioche de Paris manteve o 
absoluto rigor na preservação das mesmas características da 

receita original francesa e alinhou o sabor do produto ao paladar 
brasileiro, trazendo versatilidade de aplicação. Com uma maior 
facilidade de manuseio da massa e maior velocidade de fermen-
tação em relação às misturas disponíveis no mercado, o brioche 
de Paris oferece bom volume final, características que, associadas 
ao menor custo do produto final, tornam a mistura atrativa para 
estabelecimentos que buscam enriquecer sua linha de produtos 
com pães diferenciados em qualidade e sabor.

COCA-COLA BRASIL ENTRA NO MERCADO DE CAFÉS
Aroma e sabor diferenciados, com pureza de grãos. A Coca-

-Cola Brasil lança no mercado brasileiro o Café Leão, produto com 
grãos 100% arábica, cultivados, torrados e embalados no país, com 
o objetivo de ampliar o acesso do consumidor à categoria de cafés 
especiais. O Café Leão marca a entrada da Coca-Cola Brasil no seg-
mento de cafés, por meio da Leão, uma marca de origem brasileira 
com 115 anos de tradição no segmento 
de chás. Com uma mistura de grãos do 
cerrado mineiro e das montanhas do 
Espírito Santo, o produto está disponível 
em duas torras: escura, com a bebida 
encorpada e equilibrada, com aroma e 
sabor intensos; e média, com aroma e 
sabor balanceados, com dulçor marcan-
te. Segundo a Coca-Cola, a Leão quer 
expandir a disponibilidade de café de 
alta qualidade no mercado, aumentando 
o acesso do consumidor brasileiro a 

esse tipo de produto, para que esse segmento possa se desenvolver 
e ajudar no crescimento da categoria no Brasil. Inicialmente, o Café 
Leão pode ser encontrado no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, 
com a previsão de chegar aos principais pontos de venda de todo o 
país a partir de janeiro de 2017. Os consumidores brasileiros também 
podem adquirir o Café Leão em canais de e-commerce. O produto 

está disponível em quatro embalagens: 
500g em grãos de torra média, 500g 
em grãos de torra escura, 250g moído 
de torra média e 250g moído de torra 
escura. De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria de Café (ABIC), o 
Brasil é o maior produtor e exportador 
de café e o segundo maior mercado 
consumidor em volume total do mundo. 
O segmento de cafés finos e diferencia-
dos apresenta taxas de crescimento de 
15% a 20% ao ano. 
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CARGILL SE UNE A BORGES 
BRANDED FOODS

A Cargill, uma das maiores indús-
trias de alimentos do país, se uniu a 
Borges Branded Foods em uma par-
ceria para a comercialização de azeites 
e vinagres Borges e azeite Maria no 
Brasil. Desde o dia 1 de setembro, a 
Cargill adicionou ao portfólio o azeite 

extra virgem, a linha de azeites premium e vinagre balsâmico Borges, além 
do novo azeite extra virgem Maria, importados diretamente da Espanha 
para o Brasil. Segundo a Cargill, a empresa juntou o profundo conhecimento 
e tradição da Borges nas categorias de azeites e vinagres à excelência em 
execução da Cargill, entregando desta forma a melhor solução para seus 
clientes. Para a Borges Branded Foods,  a parceria com a Cargill inclui, além 
da linha de produtos mais completa do mercado, uma equipe de vendas 
e merchandising próprios que oferecerá uma solução híbrida e completa 
para as vendas no país. O novo azeite extra virgem Maria será produzido 
na Espanha pela Borges Branded Foods e comercializado no Brasil pela 
Cargill. A marca Maria, líder no segmento de óleos compostos, continua 
disponível nas versões Tradicional e Saborizada.

BRF INVESTE EM 
PROCESSADORA 

DE ALIMENTOS NA 
MALÁSIA

A BRF anunciou investimento internacional, 
desta vez na Malásia, para expandir presença em 
mercados muçulmanos. A controlada BRF Foods 
deterá participação de 70% na processadora de 
alimentos da Malásia FFP - FFM Further Processing 
SDN BHD -, com um aporte de aproximadamente 
US$ 16 milhões. Os outros 30% ficarão com a 
FFM Berhad, que por sua vez é subsidiária da PPB 
Group Berhad, que atua no Sudeste asiático nos 
segmentos de grãos, agrobusiness e produtos de 
consumo. No início do ano, a BRF havia anunciado 
abertura de um escritório em Kuala Lumpur como 
plataforma para alcançar mercados consumidores 
muçulmanos. Segundo a BRF, a transação está em 
linha com a estratégia da empresa em expandir sua 
presença no Sudeste asiático e seu contínuo com-
prometimento com os mercados muçulmanos.
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R&S BLUMOS CELEBRA 
NOVA FASE

Focada no fornecimento técnico de ingredientes e soluções 
especiais e inovadoras para as indústrias de alimentos e bebidas, 
a R&S Blumos tem como principal preceito o slogan “Entregando 
Soluções”. Fundada em 2008, é pioneira no fornecimento técnico 
de ingredientes ancestrais para a indústria brasileira, além de 
oferecer fórmulas para grandes marcas atuantes no varejo. Em 
2012, a empresa passou a ser de capital brasileiro-chileno, o que 
possibilitou um crescimento ainda mais sólido e estruturado, 
fortalecendo seu nome perante o mercado e permitindo se 
tornar uma das maiores fornecedoras técnicas de ingredientes e 
soluções para a indústria de alimentos e bebidas. A fim de ampliar 
seus mercados de atuação, a R&S Blumos tem buscado, cada vez 
mais, aliar importantes empresas de grande extensões e potenciais 
tecnológicos à sua visão promissora. Prova disto são as parcerias 
firmadas com as mundialmente famosas Eurogerm, So Pure e 
Lucid. Com o principal faturamento vindo, atualmente, da venda 
de ingredientes, a empresa se prepara para diversificar a gama 
de opções oferecidas a seus clientes, passando a vender também 
serviços e soluções inovadoras. Para tornar isto possível, investiu 
em uma moderna e completa fábrica de misturas e envasamentos 
que permitirá produzir cerca de 1.000 toneladas de produtos  
Allergy Friendly ao mês. A estrutura contará ainda com planta 
piloto e uma mini fábrica de protótipos que viabilizará a comer-
cialização de soluções inéditas, voltadas principalmente para os 
setores de panificação, estabilização de bebidas UHT e sorvetes.

QUATÁ RENOVA CERTIFICADO HALAL PARA QUEIJOS 
DE SUAS MARCAS

A indústria de laticínios Quatá está renovando com a certifica-
dora FAMBRAS Halal o certificado Halal para produção e comer-
cialização dos queijos e requeijão das marcas Quatá e Cristina no 
mercado interno e também no exterior. A Quatá 
oferece aos muçulmanos uma série de produtos 
certificados, como queijos estepe, prato, coalho, 
entre outros. As unidades fabris da Quatá são 
certificadas desde 2013 (Vazantes) e 2014 (Teodoro 
Sampaio). A cada ano, cresce a procura por produtos 
com o certificado Halal também por não muçulma-
nos, já que esses alimentos são considerados mais 
puros e com alto controle de qualidade, rastrea-

mento e higiene. Vale lembrar que o Brasil é o maior exportador 
de produto Halal do mundo. Segundo a FAMBRAS Halal, o alimento 
Halal ultrapassa a questão religiosa e em todo o mundo é considerado 
modelo em segurança alimentar, sendo procurado por quem leva 
um estilo de vida mais saudável. Assim, pessoas que, independente 

de sua crença, buscam uma dieta mais saudável, 
podem optar pelos produtos com selo Halal, 
pois os alimentos com tal certificação possuem 
uma garantia de confiança. Todo o processo do 
alimento é auditado e, no caso de industriali-
zados, cada matéria-prima passa por rigorosos 
testes de qualidade. 

J. MACÊDO 
INVESTE EM NOVAS 
INICIATIVAS COM A 

MARCA DONA BENTA
A J. Macêdo, fa-

bricante de farinha 
de trigo e misturas 
para bolos, anun-
ciou um conjunto 
de iniciativas que 
impu l s i ona r á  o s 
seus negócios com 
a marca Dona Benta. 
A empresa fechou 
parceria com o con-
feiteiro Buddy Valas-
tro, além de anunciar 
uma total reformulação das embalagens. Ao mesmo 
tempo, a empresa está lançando uma nova linha de pro-
dutos - Delícias da Dona Benta - e repaginando a linha 
Chocolatíssimo, que passa a se chamar Receitas Espe-
ciais, expandindo ainda mais sua presença no segmento 
de mistura para bolos, no qual já detém a liderança. A 
J. Macêdo elaborou uma nova linha “Delícias da Dona 
Benta”, que conta com quatro novas receitas de misturas 
de bolos nos sabores Chocolate com Avelã, Chocolate, 
Floresta Negra e Brownie. Já a linha Receitas Especiais 
foi repaginada e ganhou, o Petit Gâteau de chocolate, 
ampliando a família de produtos, que também conta com 
os bolos Chocolate Cremoso e Formigueiro.  Além disso, 
cerca de 40 produtos Dona Benta estão de cara nova e 
as novas embalagens já estão começando a chegar aos 
pontos de venda.
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VIGOR SE DESTACA COM TRÊS PRÊMIOS EM EVENTO 
PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMBALAGENS

A Vigor, empresa nacional de alimentos e bebidas, é um dos 
destaques do 16º Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira. A empresa 
conquistou ouro em dois produtos de seu portfólio. O primeiro ficou 
com Vigor Mix, um blend de margarina e manteiga que venceu na 
categoria "Embalagem de Alimentos Salgados". O segundo foi para 
os cremes de queijos Danubio, na categoria "Design Estrutural -  
Forma". A empresa também foi reconhecida por sua inovação na 
categoria "Embalagens de Bebidas Não Alcoólicas", conquistando 
medalha de prata por seu leite fermentado Vigor Minions. O ouro 
de Vigor Mix veio a partir de critérios como inovação, criatividade 
do design, apelo de venda, objetividade de posicionamento e outros. 

A nova embalagem é marcada por 
um design ergonômico e exclusivo 
no Brasil, que inclui uma sobretampa 

com brilho e transparência, além da rotulagem IML (in mold label) 
de alta qualidade gráfica. Essa tecnologia de impressão reproduz os 
detalhes do grafismo, ressaltando as imagens e deixando-as apeti-
tosas. Pote e rótulo utilizam a mesma matéria-prima facilitando a 
reciclagem. Para o consumidor o tato da embalagem é prático e o 
produto é consumido até o fim, sem desperdício. Já entre os cremes 
de queijos Danubio, o diferencial está na perfeita utilização da área 
de rotulagem, que garante uma melhor exposição na gôndola. Seu 
formato facetado permite que o produto seja exposto tanto na 
horizontal, com face voltada para o consumidor, quanto na vertical 
(empilhado). A aplicação de um grafismo leve nas embalagens ainda 
entrega o frescor e a qualidade dos produtos Danubio. Como re-
sultado, a marca já superou suas expectativas de vendas logo nos 
três primeiros meses após o lançamento dos cremes. Na linha de 

leite fermentado, a Vigor ficou com a prata por conta de 
embalagens inspiradas nos personagens amarelinhos que 
viraram febre no país: os Minions. Nesse caso, o destaque 
foi mesmo para o formato diferenciado e inovador. Dessa 
vez, muito diferente do padrão, a marca trouxe o produto 
envasado em garrafinhas, onde cada uma delas representa 
um personagem diferente dos Minions. 
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DUAS RODAS ESTÁ ENTRE AS EMPRESAS 
MAIS INOVADORAS DO PAÍS

A multinacional Duas Rodas, líder brasileira na fabricação de 
aromas e produtos para a indústria de alimentos e bebidas, está 
entre as empresas mais inovadoras do país, segundo o Prêmio 
Valor Inovação Brasil, uma iniciativa do jornal Valor Econômico, 
em parceria com a consultoria global Strategy& (PWC), que 
reconhece o esforço das empresas que carregam a inovação no 
DNA de suas estratégias de negócio. Presente pela primeira vez 
no ranking, a Duas Rodas comemora a conquista, considerando 
o prêmio como um reconhecimento por todo o investimento 
que tem feito em inovação nos últimos anos, área em que 
direciona esforços não só para inovação 
tecnológica, de produtos e processos, mas 
também ao início de uma mudança de 
cultura através do Open Innovation. Na 
Duas Rodas, o investimento em inovação 
é entendido como um pilar estratégico de 
competitividade e expansão dos negócios.  

A empresa aposta em diferentes frentes de investimentos nas áre-
as de pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura, equipamentos 
e capital intelectual, na busca por inovar em produtos, processos 
e tecnologias, além de ampliar o posicionamento no mercado 
mundial. Atualmente, a empresa possui dois centros de pesquisa 
no seu parque industrial, na matriz em Santa Catarina, além de 
centros de desenvolvimento e aplicação de produtos em suas 
unidades em São Paulo, Chile, Argentina, Colômbia e México. A 
implantação do Innovation Center, há três anos, consolidou o 
posicionamento estratégico da empresa em relação à inovação 

como caminho para a descoberta de so-
luções criativas para atender e antecipar 
tendências do mercado consumidor, além 
de novos modelos de negócios. Em 2015, 
5,5% da Receita Operacional Líquida da 
Duas Rodas foram destinados a P&D - in-
vestimento 10% acima de 2014.

VIGOR INAUGURA 
FÁBRICA COM FOCO 
NO FOOD SERVICE
A Vigor inaugurou a mais moderna fábrica de lácteos 

da América Latina. Com investimento de R$ 130 milhões, 
a unidade fica no município de Barra do Piraí, RJ, ocu-
pando uma área de aproximadamente 400 mil metros 
quadrados, sendo 17 mil de área construída. A empresa 
chega ao município com capacidade de captação de leite 
de 1 milhão de litros/dia. De acordo com a Vigor, a planta 
está focada na fabricação de produtos nas áreas de food 
service (B2B) e de consumo, como iogurtes e leite longa 
vida. A construção levou 17 meses para ser concluída 
e hoje conta com um alto nível de automação em seus 
processos produtivos. Iniciativas como uso de biomassa 
na produção de vapor, tecnologias com baixo impacto 
ambiental, consumo energético eficiente, recuperação 
de calor, tratamento de efluentes com sistema biológico 
e envase asséptico estão presentes na nova estrutura. 
Segundo a Vigor, a unidade fabril de Barra do Piraí compõe 
um plano de crescimento e desenvolvimento da empresa 
no Brasil, por meio de uma planta moderna, com infra-
estrutura e layout eficientes. A implementação da fábrica 
da Vigor faz parte do Programa Rio Leite, em parceira 
com o governo do Estado. Tem como objetivo aumentar 
a produção de leite de qualidade, estimular produtores e 
contribuir para a ampliação do mercado, com incentivos 
tributários e a estruturação da cadeia de comercialização.

PERDIGÃO LANÇA SALSICHAS 
COM ADIÇÃO DE VITAMINA A, 

FERRO E ZINCO
A Perdigão, marca líder em vendas de salsichas no Brasil, está lançando 

uma nova linha de salsichas com adição de vitamina A, ferro e zinco. O item 
foi desenvolvido com base em um estudo realizado pela consultoria RG 
Nutri sobre as carências nutricionais dos brasileiros. As novas salsichas 
contêm os principais micronutrientes apontados como os mais deficientes 
na alimentação do brasileiro em todas as faixas etárias e que sejam aplicáveis 
a fortificação em alimentos cárneos. Com isso, a marca busca elevar ainda 
mais a qualidade de seus produtos, cujo consumo cresceu 20% nos últimos 
dois anos, segundo dados da Nielsen. Fonte de proteína, as novas salsichas 
Perdigão não tiveram alteração de preço, textura ou sabor. As embalagens 
também continuam as mesmas, incluindo, apenas, um selo que destaca quais 
nutrientes foram adicionados ao produto, o que contribui para uma alimen-

tação mais nutritiva. A salsicha é o 
primeiro de uma série de produtos 
Perdigão a contar com adição de 
vitaminas e minerais. As novas 
salsichas Perdigão com adição de 
vitamina A, ferro e zinco estão 
disponíveis em todo o Brasil nas 
versões tradicional (hot dog, fran-
go e Viena), em embalagens de 12 
unidades e à granel nas versões 
tradicional, frango e tradicional, 
sem corante, em embalagens de 
3 kg e 5 kg. 
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LINHA SEARA GOURMET CHEGA AO MERCADO
A JBS Foods apresenta a linha Seara 

Gourmet, com produtos elaborados com 
ingredientes da mais alta qualidade, em 
processos cuidadosos, especialmente 
para entregar ao mais exigente paladar 
uma experiência sensorial única. Com-
posta por 16 itens, a nova linha traz três 
grandes destaques: o presunto de Parma 
Seara Gourmet, a Costela Suína com 
Molho Barbecue e o Hambúrguer Angus. 
O presunto de Parma Seara Gourmet é produzido na região de 
Parma, na Itália, com os mesmos criteriosos métodos artesanais 
de mais de 2.000 anos, apenas com pernil suíno e sal marinho, sem 
adição de conservantes e com o mínimo de 14 meses de maturação. 
O produto tem o selo internacional de Denominação de Origem 
Protegida (D.O.P), garantindo a qualidade da origem do presunto 
e seu sabor diferenciado, único e leve. A Costela Suína com Molho 
Barbecue, assim como as encontradas nas melhores steak houses, 
é feita com ingredientes selecionados e passa por um criterioso 
processo de preparo, em que as costelas são marinadas com muito 
cuidado e, em seguida, embrulhadas manualmente e cozidas por três 
horas, resultando em uma carne macia, suculenta e que desmancha 
na boca. O Hambúrguer Angus é produzido com 100% da carne 

Angus, raça bovina escocesa e reconhecida 
por sua altíssima qualidade, maciez, sabor 
e textura. Com altura quatro vezes maior 
do que os hambúrgueres tradicionais, o 
Hambúrguer Angus não tem conservantes 
artificiais e nem tempero, para que o con-
sumidor possa preparar e temperar ao seu 
gosto. A experiência premium já começa 
nas embalagens. Inspiradas nos rótulos 
de vinho, as embalagens da Linha Seara 

Gourmet trazem elementos que traduzem sofisticação, inovação, 
alta qualidade e máximo de suculência. O selo da Seara é elegante 
e diferenciado, remete à singularidade e personalização, e confere 
tradição e autoridade à marca. A linha completa da Seara Gourmet 
é composta ainda por Copa Italiana; importada diretamente da Itália, 
condimentada com pimenta branca e noz moscada; Tábua de frios, 
que traz finas fatias de Copa Italiana, Presunto de Parma e Salame; 
Presunto defumado, combinado com tempero de especiarias e um 
toque de defumação; Presunto Royal, marinado no vinho e processo 
de cura de três dias; Hambúrguer Tradicional, feito à mão, com pura 
carne bovina selecionada; Hambúrguer Mix de Pimentas; Linguiça de 
pernil com alho; Linguiça de pernil com pimenta; Linguiça de pernil 
com erva; e Linguiça toscana com especiarias.



14

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S
MERCADO, EMPRESAS & CIA

LATICÍNIOS JUSSARA 
AVANÇA NO MERCADO 

DE LÁCTEOS
Após fechar o primeiro semestre deste ano com um incremento 

de 28% na receita líquida em relação ao período anterior, mesmo com 
a recessão econômica, a Usina de Laticínios Jussara quer atingir a ambi-
ciosa meta de crescimento de cerca de 30% no faturamento até o final 
de 2016. Para dar sequência à onda de crescimento, está expandindo 
seus negócios com produtos de valor agregado. Um dos principais 
focos da empresa é uma nova categoria de mercado: a de bebidas 
lácteas prontas para consumo com apelo saudável. A marca estreia no 
segmento com o lançamento da Jussara Jump, com cinco opções de 
bebidas lácteas longa vida com polpa de frutas, chocolate ou cereais, 
para consumo em movimento (on the go). De acordo com a empresa, 
a linha representa uma renovação no portfólio, que até agora contava 
com produtos comoditizados. A estratégia de marketing da Jussara segue 
a atual tendência de consumo entre os brasileiros. Pesquisas da própria 
empresa e da FIESP/Ibope revelam que a maior parte dos consumidores 

leva uma vida corrida e não tem tempo para cuidar da alimentação, por 
isso optam por produtos convenientes e práticos, que aliem qualidade 
e preços acessíveis. Os levantamentos indicam ainda a preferência por 
produtos de valor agregado que possam trazer algum benefício à saú-
de ou reforçados com nutrientes. Para conquistar novos espaços no 
mercado, a Laticínios Jussara também adotou o modelo de distribuição 
fracionada e pulverizada para a Jump, em vez de comercialização em 
escala que vem praticando. Com isso, desde o seu lançamento em abril, 
a linha já conquistou mais de cinco mil pontos de venda no Estado de 
São Paulo, entre eles, segmentos do varejo e food service, em que a marca 
não tinha presença. O sucesso do projeto já deu start em novas etapas 
previstas. Uma delas é a ampliação da linha com produtos com maior 
valor proteico para atender atletas e perfis de público que buscam alta 
performance com exercícios físicos. A expectativa é de que a Jussara 
Jump seja a curto-médio prazo uma das principais linhas de produtos 
da indústria, gerando um volume de vendas de R$ 20 milhões a R$ 30 
milhões anuais. Com a nova estrutura fabril, a Laticínios Jussara também 
pretende crescer no segmento de leites longa vida. Além do leite UHT 
em embalagem de 1,5 litro, com melhor custo/benefício para consumi-
dores, a empresa lança a linha de leites especiais (achocolatado e leite 
zero lactose) em garrafa PET de 1 litro. 

SENSIENT® COLORS LANÇA VERMELHO NATURAL 
SUPER ESTÁVEL AO CALOR

A Sensient® Colors, uma divisão da Sensient Technologies 
(NYSE:SXT), anuncia o maior avanço em performance de corantes 
naturais. Por muitos anos, produtores de alimentos se frustraram 
por não ter uma cor vermelha realmente estável ao calor para 
produtos de pH neutro que sofrem alguma etapa de aquecimento. 
O novo SupraRedTM da Sensient, aliado a uma nova tecnologia em 
corantes naturais, vai permitir que marcas entreguem a demanda 
crescente do consumidor por corantes naturais de origem vegetal 
sem sacrificar o brilho da cor.

“Fechar a lacuna entre corantes sintéticos e corantes de fontes 
naturais é uma prioridade estratégica na Sensient. Nós estamos empe-
nhados em fornecer, à indústria de alimentos e bebidas, soluções que lhes 
permitam concluir a conversão para cores naturais sem comprometer 
outras características do produto” relatou Michael Geragthy, Presidente 
da Sensient Colors LLC. 

Muitos produtos de panificação, derivados de cereais ou  
snacks geralmente estão na faixa de pH de 5-7, enquanto a etapa 
de aquecimento na produção pode aumentar ainda mais esse nível. 
O aumento do pH provoca a alteração de cor para roxo ao usar 
antocianinas vermelhas.  Beterraba seria a opção ideal, porém 
é propenso ao escurecimento durante o processo térmico. O 
novo suco vegetal SupraRedTM proporciona uma estabilidade ao  
aquecimento antes inatingível.

“Este avanço tecnológico em cores naturais significa que os fabri-
cantes de alimentos poderão fornecer aos 
consumidores alimentos extrusados ou 
assados com a cor vibrante do Red Velvet 
tão esperada, usando corantes naturais. 

Além disso, o SupraRedTM normalmente é aplicado em baixa dosagem, 
o que pode reduzir custo aplicado e fornecer outras vantagens únicas” 
explicou David Gebhardt, Diretor Técnico da Sensient Food Colors. 

A nova tecnologia empregada no SupraRedTM é livre de quais-
quer solventes químicos e usa apenas suco vegetal para rotulagem 
simples dos ingredientes. As aplicações ideais incluem produtos 
extrusados, cereais prontos para consumo, snacks fritos como 
batata chips, e outros produtos que passam por alguma etapa de 
aquecimento mesmo no consumidor final. Além disso,  o SupraRedTM 

oferece vantagens significativas para aplicações do segmento de 
lácteos como bebidas UHT e confeitos. 

A Sensient Colors traz vida aos produtos, adicionando prazer 
visual às aplicações de alimentos e bebidas no mundo. Oferecendo 
inovações inigualáveis em corantes e tecnologias proprietárias, 
Sensient Food Colors aplica expertise em corantes que define a 
indústria, aumentando o valor das marcas através de apelo sensorial 
e desempenho premium.

A Sensient Technologies Corporation é líder global em fabrica-
ção e comercialização de corantes, aromas e fragrâncias. Sensient 
emprega tecnologias avançadas em suas instalações ao redor do 
mundo para desenvolver especialidades em sistemas para alimentos 
e bebidas, sistemas cosméticos e farmacêuticos, tintas de impressão 
e tintas especiais e corantes, e outras especialidades e químicos 
finos. Os clientes da empresa incluem os principais fabricantes 

internacionais que representam a 
maioria das marcas mais conhecidas 
do mundo. Sensient tem sede em 
Milwaukee, Wisconsin. 
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PLURY QUÍMICA ANUNCIA PARCERIA EXCLUSIVA 
COM A FUSO CHEMICAL 

Há 27 anos importando e distribuindo aditivos, ingredientes 
e outros produtos químicos para todo mercado de alimentos 
e bebidas, a Plury Química anunciou parceria com a japonesa 
Fuso Chemical para trazer ao Brasil uma linha de ácido málico 
e ácido fumárico. A iniciativa visa atender a demanda do mer-
cado brasileiro por soluções econômicas e inovadoras. Prestes 
a completar 60 anos, a Fuso Chemical está listada na Bolsa de 
Tóquio e conta com unidades na China, Tailândia e Japão. O 
ácido málico comercializado pela empresa é um ácido orgânico, 
encontrado naturalmente em frutas como a maçã e a pêra, e 
é utilizado pela indústria alimentícia na composição de geleias, 
bebidas e sorvetes, dentre outros. Já o ácido fumárico é utilizado 
como agente flavorizante e de ação antioxidante para dar sabor 
a sobremesas. Segundo a Plury Química, a parceria nasceu de 
um interesse da Fuso em expandir na América Latina, e da busca, 
por parte da Plury Química, por produtos de alta qualidade a 
preços competitivos.

Outra novidade da Plury Química, é a linha própria de 

antiespumantes para alimentos. Trata-se de uma emulsão à base 
de silicone que previne formação de espuma em processos ali-
mentícios, eficiente em baixas concentrações de uso. A empresa 
está buscando customizar suas ações para identificar demandas 
individuais dos clientes. A empresa aumentou sua equipe e a 
frequência de visitas, está intensificando suas relações, e percebeu 
que o mercado está muito receptivo a mudanças e ávido por 
novidades. De acordo com a Plury Química, o mercado está bem 
receptivo para soluções com funcionalidade similares a custos 
mais competitivos, que garantam a qualidade e desempenho 
similar dos produtos.
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REACHING FURTHER TOGETHER ALCANÇANDO MAIS JUNTOS

CComo produtor líder mundial de gelatinas e peptídeos de 
colágeno, acompanhamos a evolução das necessidades 
globais. Apoiamos seu sucesso através da criação de 
componentes naturais para soluções avançadas nos 
ramos alimentício e farmacêutico. Trabalhando próximo 
de nossos clientes, conseguimos ir mais longe.

Visite-nos no stand 846

FRIBOI APRESENTA NOVO LOGOTIPO,  
NOVAS MARCAS E EMBALAGENS

A Friboi, marca da JBS, apresenta seu novo logotipo e suas novas 
embalagens. As transformações foram realizadas em busca de maior 
harmonização e posicionamento mercadológico da marca frente à 
concorrência e à segmentação de públicos. As novidades comple-
mentam o portfólio da marca Friboi e as novas linhas do portfólio 
chegam para atender às demandas dos mais variados e exigentes 
consumidores. As alterações no logotipo Friboi foram muito sutis 
e praticamente imperceptíveis para o consumidor final. O objetivo 
técnico principal foi ajustar o espaço entre as letras e, assim, destacar 
os caracteres, permitindo a sua aplicação e legibilidade em todas as 
plataformas e mídias atuais. Nas novas embalagens, importante ponto 
de contato do consumidor com a marca, o logo passa a ter destaque 
em um fundo branco, mais clean e com linhas que dão leveza ao 
conjunto e transmitem atributos como higiene e controle de quali-
dade. As cores da marca foram preservadas, assim como o espaço 
de transparência presente nas embalagens para a visualização do 
produto. Reserva Friboi oferece uma carne mais selecionada e com 
cortes diferenciados, tanto para o dia a dia quanto para preparar algo 
diferente; a Maturatta Friboi valoriza a paixão e o desejo pelo verda-
deiro churrasco; a Do Chef Friboi atende ao mercado de food service 
com uma linha completa que serve muito além da carne, incluindo 
legumes e pescados, entre outros; e a Angus Friboi possui cortes 
certificados pela Associação Angus. A clareza das identidades ajuda os 
consumidores a identificarem de forma intuitiva e prática a proposta 
e o posicionamento de cada uma das novas marcas/linhas. Reserva 
Friboi é voltada para todos os públicos 
que procuram um produto pensado 
para o preparo de diversos tipos de 
pratos. A embalagem chega em tons 
de azul e dourado, diferenciando-se da 
marca mãe. Maturatta Friboi reflete a 

materialização da paixão e do desejo pelo churrasco, com imagem 
de fogo, brasa e outros elementos em detalhes, cores terrosas e 
uma foto da carne como estrela principal de qualquer churrasco. 
Do Chef Friboi é voltada para o setor food service e suas embalagens 
são maiores. O logo é clean com tons de cinza, prata, branco, preto 
e vermelho, transmitindo praticidade, profissionalismo e inovação. 
Angus Friboi é uma marca premium, com embalagem em papel textu-
rizado e logo com ícone forte representando a raça do gado angus 
na combinação do preto com o dourado, que reflete a qualidade, a 
diferenciação e a superioridade do produto. Com quase meio século 
de tradição, a Friboi é a marca líder em carne bovina no Brasil. Após 
três anos de um amplo 
trabalho de divulgação 
e ações de marketing, a 
marca promoveu uma 
grande mudança no se-
tor, que até então era 
tido como commodity. A 
Friboi é hoje reconhecida 
espontaneamente por 
80% dos brasileiros por 
oferecer produtos de 
confiança, com garantia 
de origem e rigorosos 
processos de qualidade. 
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REACHING FURTHER TOGETHER ALCANÇANDO MAIS JUNTOS

CComo produtor líder mundial de gelatinas e peptídeos de 
colágeno, acompanhamos a evolução das necessidades 
globais. Apoiamos seu sucesso através da criação de 
componentes naturais para soluções avançadas nos 
ramos alimentício e farmacêutico. Trabalhando próximo 
de nossos clientes, conseguimos ir mais longe.

Visite-nos no stand 846

JOINT VENTURE ENTRE NESTLÉ E R&R INICIA OPERAÇÃO
A joint venture Froneri, formada pela Nestlé e R&R, empresa líder 

em sorvetes sediada no Reino Unido, iniciou suas operações em 1º 
de outubro. E para atender o crescimento da demanda do mercado 
brasileiro de sorvetes nos meses mais quentes do ano, a empresa 
ampliou o quadro de colaboradores com a contratação de 130 
temporários para trabalhar no período da alta temporada na fábrica de 
sorvetes, localizada no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Para os próxi-
mos meses, estão previstos ainda diversos lançamentos no portfólio 
de Sorvetes Nestlé, tanto na linha de picolés e cones, como na linha 
de potes. As novidades chegam para reforçar a presença de marcas 
clássicas, como La Frutta e Mega®, além da linha super premium Nestlé 

Gelato, lançada em 2015 e que já conta com seis exclusivos sabores: 
Vaniglia, Caramello Salato, Limoncello, Cioccolato Nero, Pistacchio e 
Panna Cotta. A Froneri é uma joint venture com vendas de aproxima-
damente CHF 2,7 bilhões em mais de 20 países, empregando cerca 
de 15.000 pessoas. A sede da Froneri está situada no Reino Unido 
e suas operações abrangem, inicialmente, a Europa, Oriente Médio 
(exceto Israel), Argentina, Austrália, Brasil, Filipinas e África do Sul. A 
nova empresa combina as atividades da Nestlé e da R&R no segmento 
de sorvetes nos países relevantes e incluirá o negócio de alimentos 
congelados da Nestlé na Europa (exceto Itália e o segmento de pizza), 
bem como seu negócio de produtos lácteos refrigerados nas Filipinas.

CIENTISTAS DESCOBREM UM SEXTO SABOR
Além do doce, salgado, azedo e amargo, até recentemente acre-

ditava-se que éramos capazes de reconhecer mais um sabor básico: 
o umami (palavra japonesa para “gosto delicioso”), que deixa uma 
sensação aveludada na boca, semelhante ao de um caldo de carne. 
Depois de anos questionado se poderia ser considerado um quinto 
gosto básico, a dúvida desfez-se com a descoberta recente na língua 
de papilas gustativas específicas para o umami. Gerado pelo glutamato 
e aminoácidos, alimentos com umami incluem queijos envelhecidos, 
molhos de soja e de peixe e até cogumelos. Agora, cientistas da 
Universidade do Estado do Oregon anunciaram a descoberta de 
um sexto sabor, produzido pela presença de polissacarídeos em 
alimentos como massa, pão, bolachas ou batatas. De acordo com 
o estudo, publicado na Chemical Senses, as experiências realizadas 
pelos cientistas indicaram que estas biomoléculas criam este sabor, 
descrito como um “sabor de amido”, ou amiláceo. O grupo de cien-
tistas provou que os humanos conseguem detectar o sabor peculiar 
destes polissacarídeos em vários compostos. Os participantes da 
experiência consumiram um composto que bloqueava os receptores 
responsáveis pelo sabor doce. Os voluntários conseguiram facilmente 

distinguir o que é descrito pelos japoneses como “sabor de arroz”, e 
que os europeus associam ao pão e à massa, o que indica que existem 
receptores separados que reagem às moléculas dos polissacarídeos. 
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Cafés diferenciados participam com 20% 
do volume das exportações e 24% da receita 
cambial em 2016. Estes destaques fazem parte 
das análises das Exportações Brasileiras e 
Consumo Externo de Café constantes do 
relatório do mês de agosto de 2016, do 
Conselho dos Exportadores de Café do 
Brasil - CeCafé. Além desses destaques, o 
relatório traz ainda ampla análise e dados 
estatísticos acerca da evolução das expor-
tações brasileiras por ano-safra, principais 
destinos importadores, perfil do consumo 
mundial de café, entre outros. De acordo com 
o relatório do CeCafé, nos últimos 12 meses, 
de setembro de 2015 a agosto de 2016, as 
exportações brasileiras de café atingiram 
34,406 milhões de sacas de 60 kg e geraram 
US$ 5,175 bilhões de receita cambial. Do 
volume exportado, 1,598 milhão de sacas de 
60 kg foi de café robusta, 29,180 milhões de 
café arábica, 27,744 mil sacas de torrado & 
moído e 3,599 milhões de sacas de café solú-

vel. Outro destaque apontado no relatório foi 
a exportação dos cafés diferenciados, os quais 
são considerados assim por terem qualidade 
superior e/ou algum tipo de certificado de 
práticas sustentáveis, como os cafés especiais, 
por exemplo. No mês de agosto deste ano, 
foram exportadas 406,040 mil sacas de cafés 
diferenciados, volume que representa um 
crescimento em relação ao mês de julho 
deste ano da ordem de 9,1%. Conforme os 
dados do CeCafé constantes do relatório, os 
10 maiores países importadores de cafés di-
ferenciados brasileiros no período de janeiro 
a agosto de 2016 representaram 81,1% dos 
embarques. Os EUA continuam sendo o 
primeiro no ranking dos compradores desse 
tipo de café, com uma fatia de 20% do total 
de exportações (820.193 sacas). O Japão, 
com 14% (563.618 sacas), ficou em segundo, 
seguido pela Alemanha em terceiro com 12% 
(465.513 sacas). Em quarto lugar, a Itália com 
11% (437.194); quinto, a Bélgica com 10% 
(420.986); na sequência, Espanha, Reino Uni-
do, Suécia, Austrália e Canadá. De um modo 
geral, segundo o CeCafé, as exportações do 
produto brasileiro retomaram o ritmo de 
crescimento, pois no mês de agosto passado 
foram contabilizadas 2,692 milhões de sacas 
de exportadas, o que representou um cres-
cimento de 37% em relação ao mês de julho, 
quando o país exportou 1.956.116. 

A CLÁUDIA ADORA O SEU 
IOGURTE ROXO E AGORA 
QUER SABER O QUE A 
TORNA TÃO ATRAENTE.

Os seus consumidores estão agora 
cada vez mais informados sobre 
as pretensões, os benefícios e 
ingredientes dos seus doces. Também 
querem saber de onde vêm e como 
afetam a saúde dos seus filhos. 
Pode contar connosco para ajudá-lo 
a responder corretamente às suas 
questões.

IR À
gnt-group.com

GROWING COLOURS
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PERDIGÃO RETOMA VENDAS DE 
SALAME NO MERCADO BRASILEIRO

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ 
RETOMAM RITMO DE CRESCIMENTO

Após quatro anos fora do mercado, o 
salame Perdigão está de volta às gôndolas 
brasileiras trazendo novidades. O produto 
agora será vendido em dois tamanhos: além 
do formato tradicional, com aproximada-
mente 700 gramas, a marca oferecerá uma 
versão menor, pesando cerca de 300 gramas. 
A proposta está em linha com a estratégia 
de promover acesso à categoria a um preço 
competitivo, oferecendo um produto com 
sabor marcante, garantindo a qualidade e 
a tradição da marca Perdigão. Segundo a 
empresa, o retorno do salame Perdigão ao 
mercado reforça a robustez da marca, que 

estava fora da categoria desde 2012, quando 
o Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (CADE) determinou sua suspensão 
após o anúncio da fusão entre Perdigão e 
Sadia, que resultou na criação da BRF. Em 
2015, a categoria de salames movimentou 
R$ 680 milhões, aumento de 12% em valor 
em comparação ao ano anterior. Além de 
toda tradição de mais de 80 anos, a Perdigão 
adéqua seu portfólio ao lançar uma versão 
menor, de aproximadamente 300g. Segundo 
a empresa, isso facilita o acesso à categoria, 
ampliando o consumo, tanto com a família 
como com os amigos. 



PERGUNTE-NOS COMO 
PODE A GNT AJUDAR.

Cada vez mais fabricantes de produtos 
alimentares contam com a EXBERRY®, 
a marca n.º 1 em alimentos corantes. 
O EXBERRY® não é um aditivo, 
mas simplesmente um concentrado 
de frutas e legumes comestíveis e 
totalmente rastreáveis. O que torna 
na combinação perfeita para a sua 
estratégia de consumidor de produtos 
com rotulagem clara. Saiba mais 
sobre dar cor a um alimento com 
outro alimento.

GROWING COLOURS

IR À 
gnt-group.com/exberry

para consultar 
com um especialista
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NESTLÉ É ELEITA A MARCA MAIS 
CONFIÁVEL PELA 10ª VEZ

Pelo décimo ano consecutivo a  
Nestlé foi eleita a marca mais confiável do 
país, independentemente da categoria de 
atuação, de acordo com a pesquisa Mar-
cas de Confiança, realizada pela Revista 
Seleções em parceria com o Datafolha. 
A empresa foi citada por 14% dos en-
trevistados, ficando a frente de Correios 
(6%) e Brastemp (5%). A Natura, por sua 
vez, foi eleita a marca mais res-
ponsável socialmente 
pela 9ª vez com 16% 
das citações. Nestlé, 
com 5%, e Bradesco, 

com 4%, apareceram na sequência. Além 
de analisar marcas em 36 categorias de 
produtos e serviços, a pesquisa apurou 
a confiança dos leitores em instituições, 
profissões e personalidades brasileiras. Em 
sua 15ª edição, a pesquisa coletou dados 
via web com leitores da revista entre maio 
e junho de 2016. Foram analisados 1.588 
questionários. Os resultados foram 

ponderados de acordo 
com a proporção de 
assinantes da Revista 
Seleções em cada 
região brasileira. 

SUCO PRAT’S EXPANDE SEUS 
NEGÓCIOS 

O Suco Prat’s acaba de chegar em 
território mineiro. A marca, que já aparece 
como expoente no mercado brasileiro de 
sucos, tem sede no interior do Paraná e já 
está presente nos Estados do Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, São Paulo (capital e interior), 
Rio de Janeiro (capital), Distrito Federal e 
Goiás. Segundo a empresa, trata-se de uma 
linha que beneficia tanto o consumidor final 
quanto o setor supermercadista. É um suco 
natural, totalmente integral e sem conser-
vantes. Até 2020, o Suco Prat’s pretende 
investir cerca de R$10 milhões no mercado 
mineiro. O objetivo principal é tornar a 
marca conhecida regionalmente. Para isso, 
a empresa está desenvolvendo uma série 

de ações estratégicas, que envolvem as 
áreas de marketing, comercial, imprensa, 
negócios e redes sociais. Os produtos 
saudáveis e naturais vêm ocupando cada 
vez mais espaço na mesa dos consumidores 
brasileiros. De acordo com estudo realiza-
do nesse ano pela empresa Marketstrat a 
pedido da CitrusBR (Associação Nacional 
dos Exportadores de Sucos Cítricos), o 
mercado de sucos vem crescendo a taxas 
acima de 10% anualmente. A comparação 
para essa categoria de produto era muito 
baixa, já que o brasileiro não tinha o hábito 
de adquirir sucos prontos para beber. Ainda 
segundo o levantamento, o consumo de 
suco 100% natural aumentou 258,2% em 
volume em dez anos. 


