
69

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

ESTRELAS DA FiSA

Com um portfólio amplo de produtos 
e marcas consagradas como Sadia, 
Perdigão e Qualy, a BRF é reconhecida 
internacionalmente por sua atuação  
baseada no crescimento e desenvolvi-
mento sustentável. Com uma história de 
mais de 80 anos, produz alimentos que 
são fonte de força para colocar a vida em 
movimento, todos os dias, para o maior 
número de pessoas em todo mundo.

Durante a Fi South America 2019, 
especialistas de Pesquisa e Desenvolvi-
mento da BRF Ingredients, unidade de 
negócios da BRF responsável por prover 
soluções em Food Ingredients e Saúde e 
bem-estar, integraram a programação de 
palestras do evento. Luisa Gené, espe-
cialista em P&D, falou sobre a influência 
das propriedades físicas, químicas e 
interações moleculares na solubilidade, 
emulsificação, formação de fibra, textura, 
hidratação e capacidade de retenção de 
água das proteínas de soja. Thaís Andrade, 
engenheira de P&D Sr., explicou como os 
peptídeos bioativos são definidos como 

BRF INGREDIENTS PARTICIPA DA MAIOR FEIRA DO SEGMENTO

sequências específicas de aminoácidos 
com baixa massa molecular e uma ativi- 
dade biológica específica no organismo. 
E, Alejandro Chiocconi, consultor de P&D 
da consultoria BOSS para BRF ingredients, 
abordou como o sulfato de condroitina de 
sódio é uma substância natural presente 
na cartilagem, que compõe e protege as 
articulações dos humanos, mamíferos e 
aves (cerdos, vacas e frangos).

Além das palestras, a BRF participou 
com um stand com 73,5 m², onde apre-
sentou os seus produtos e soluções, 
com destaque para os aromas naturais, 
proteínas de soja, óleos e gorduras vege- 
tais, farinha de empanamento e sulfato 
de condroitina. 

“Participar da FiSA é uma oportunidade 
para expandir nossa atuação global no 
segmento e desenvolver o negócio de Food 
Ingredients e Saúde e bem-estar, uma 
das prioridades da BRF para os próximos 
anos. Aqui, tivemos a oportunidade de 
apresentar nossa gama de produtos, bem 
como a alta tecnologia que aplicamos para 

transformar insumos em soluções inovado-
ras para a indústria”, afirma Gabriela Dal 
Vesco, gerente de Marketing e Inovação 
da BRF Ingredients.

PRODUÇÃO

Com presença em mais de 140 países, 
a BRF possui mais de 90 mil funcionários 
comprometidos com a gestão, qualidade 
e inovação da produção de alimentos. A 
primeira fábrica da BRF Ingredients no Bra-
sil foi inaugurada em 2017, no município 
de Concórdia, SC. Com aporte de R$ 25 
milhões, a unidade tem um processo pro-
dutivo inovador, que utiliza matéria-prima 
proveniente de outras atividades realiza-
das pela própria empresa, tais como, 
vísceras e penas. Além do portfólio de 
nutrição animal e food ingredients, a uni-
dade fornece soluções para as frentes de 
nutrição em plantas e saúde e bem-estar. 
Atualmente, o portfólio da BRF Ingredients 
é comercializado em países das Américas, 
África e Ásia.

(21) 3261-9432foodingredients@brf-ingredients.comwww.brfingredients.com
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Com o objetivo de dar mais visibi- 
lidade à sua linha de óleos e gorduras 
para aplicação em confeitaria e também 
apresentar as versões de produtos low 
sat, a Agropalma participou da FiSA 2019 
(Food ingredients South America 2019), 
principal ponto de encontro da indústria 
de ingredientes alimentícios da América 
Latina, que aconteceu de 20 a 22 de 
agosto, no Transamérica Expo Center, 
em São Paulo.

O gerente comercial da Agropalma, 
Bruno Garcia, reconhece a importância e a 
abrangência da FiSA para dar visibilidade 
à marca. “Desde a inauguração de nossa 
nova fábrica em Limeira (SP), estamos 
trabalhando em um novo mindset: ser 
a alternativa sustentável em produto de  
valor agregado”, diz o gerente. “A Agropalma 
sempre foi reconhecida no mercado pela 
excelente qualidade de seus produtos e 
serviços em óleos e gorduras convencio-
nais e, desde 2017, estamos, cada vez 

AGROPALMA PARTICIPA DA FISA 2019 COM NOVIDADES EM GORDURAS ESPECIAIS

mais, focando na produção de óleos e 
gorduras especiais. Muito nos orgulha 
apresentar para soluções nacionais, 
como é o caso do CBS (substituto de 
manteiga de cacau), e outras gorduras 
que, até então, só poderiam ser adquiri-
das por meio de importação. Nossas 
interações com as empresas locais e o 
ganho de share neste mercado mostram 
que estamos no caminho certo”.

A empresa adota uma política rigo- 
rosa de preservação e compromisso 
ambiental: para cada hectare plantado, 
1,6 hectare da floresta é conservado. 
“Desde 2001, temos um compromisso 
público com a eliminação de queimadas 
e desmatamento zero. Outra preocupação 
permanente é a preservação da fauna e 
flora. Esse trabalho nos permite monito-
rar a população de animais e espécies, 
inclusive várias em ameaça de extinção”, 
destaca o diretor executivo da Agropal-
ma, Marcello Brito. Outras medidas de 

sustentabilidade adotadas são a geração 
da própria energia elétrica utilizada no 
processo industrial e nas estações de 
tratamento de água, gestão dos gases 
do efeito estufa e o aproveitamento de 
água de reuso. 

SOBRE A AGROPALMA

A Agropalma é a maior produtora de 
óleo de palma sustentável da América 
Latina e sua atuação perfaz toda a cadeia 
produtiva, da produção de mudas ao 
óleo refinado e gorduras especiais. Sua 
trajetória começou em 1982, no municí-
pio de Tailândia, no Pará. Atualmente, a 
empresa conta com seis indústrias de 
extração de óleo bruto, um terminal de  
exportação e uma refinaria de óleo de  
palma e emprega cerca de 4.500  colabora-
dores. O compromisso da Agropalma com 
o meio-ambiente é um de seus valores, o 
que é representado, na prática, por certifi-
cações ambientais, abrangendo insumos, 
matérias-primas e 100 % de sua produção. 

(11) 2505-6400 fale@agropalma.com.br

Durante a feira anual de ingredientes da indústria alimentícia, além de 
óleos e gorduras convencionais, a Agropalma apresentou novidades para 

diversas aplicações, como confeitaria.

www.agropalma.com.br
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