
Maior e Melhor

A segunda semana de agosto foi 
marcada pela realização da HiSA - 
Health ingredients South America -, o 
principal encontro da América Latina 
voltado para a indústria de alimentos 
e ingredientes saudáveis e funcionais. 
Durante dois dias, o mercado se uniu 
para evidenciar a força e todo o entu-
siasmo que ronda o futuro do setor. 

Com uma visitação 60% maior que 
a da edição anterior, realizada em 
2009, o evento superou as expectati-
vas de expositores e organizadores, e 
consolidou-se de vez como referência 
quando os assuntos são informa-
ções, tendências e novidades em 
ingredientes saudáveis e funcionais 

BalaNÇo PoSiTiVo Para a 
iNDÚSTria De aliMeNToS
A HiSA possibilitou o encontro entre 
patrocinadores e expositores com cerca 
de dois mil profissionais da indústria 
alimentícia interessados em conhecer as 
principais novidades em ingredientes 
funcionais e saudáveis.

Lyle, Döhler, Makeni  
Chemicals,  Tovani 
Benzaquen, DP Union, 
Mantrose, Ocimum, 
Optima, U.S. Pharma-
copeia, DSM, Master-
Sense, Purac e Vogler. 

A BASF apresen-
tou os seus mais recen-
tes conceitos Newtri-
tion™ que atendem à 
demanda do consumi-
dor atual, bem como 
soluções de sustenta-
bilidade e rastreabili-
dade de toda a cadeia 
de valor. Sua recém 
formada unidade de 
negócios de Nutrição 
Humana ofereceu aos 
clientes os benefícios 
de um maior portfólio, 
conhecimento de mercado, suporte 
em tecnologia e aplicação. 

Já a CNI Colloïdes, junto com a 
Bioserae, apresentaram o Fibregum 
Clear, cuja baixa viscosidade e exce-
lente estabilidade em meio ácido, o 
torna a primeira escolha em fibras 
para enriquecer o perfil nutricional 
de bebidas sem impactar na turbidez, 
brilho e sabor. 

A Danisco, presente pela segunda 
vez consecutiva e a principal em-
presa patrocinadora da HiSA 2011, 
apresentou novos desenvolvimentos 
e soluções para a saúde óssea, cardio-
vascular, digestiva, oral, imunológica 
e controle de peso. 

A DP Union apre-
sentou o VS-3000, um 
medidor por infraver-
melho In-Line e con-
trole para aplicações 
em plantas de bebidas 
e alimentos. O aparelho 
permite medição de 
CO2 e N2O dissolvidos, 
Brix, álcool, ácidos or-
gânicos, trabalhando 
com três parâmetros 
simultaneamente. Ope-
ra com 17 medições por 
segundo.

A Döhler apresentou produtos 
para segmentos tradicionais, como 
bebidas à base de suco, carbonata-
dos, isotônicos, chás e energéticos, 
além de conceitos inovadores, como 
smoothies e bebidas com vegetais, 
sucos fermentados e bebidas de malte 
e cereais, unindo a funcionalidade de 
um ingrediente com o know how da 
empresa em aplicação do sabor, con-
siderando as diferentes tecnologias 
de envase. 

A DSM apresentou sua completa 
plataforma de “Benefícios de Saúde”, 
como ingredientes nutricionais para 
beleza e para os ossos. Uma das 

novidades foi o Fruitflow® (ingre-
diente inovador HIE 2010) com uma 
nova opção para a saúde do coração.  
Recentemente, a DSM adquiriu a 
Market e a Vitatene, fortalecendo o 
mercado de ômega e carotenóides 
naturais.

A Fortitech South America tam-
bém esteve presente no evento, como 
parte da rede global de empresas de 
produção e distribuição da Fortitech, 
Inc. Fundadora e pioneira na indús-
tria de pré-mistura de nutrientes, a 
empresa lidera, de forma consistente, 
o caminho no campo da fortificação. 

Também presente pela segunda 
vez no evento, a Gelita 
apresentou seu novo 
ingrediente Verisol, que 
faz parte da sua linha de 
colágenos, com foco na 
saúde da pele, suavizan-
do marcas de expressão. 
A empresa também di-
vulgou o Fortigel, o úni-
co colágeno com eficácia 
comprovada na regene-
ração da cartilagem. 

A General Ingre-
dients levou para a HiSA 
os seus ingredientes 
inovadores e naturais, 

2011

para a indústria alimentícia. Para o 
presidente da ABIAM e diretor da 
Labonathus, Hélvio T. Collino, a HiSA 
se tornou um evento extremamente 
eficaz: “Este é um dos poucos eventos 
que atende 100% da necessidade do 
mercado de ingredientes saudáveis. 
O conteúdo das conferências mostrou 
que nosso país está em um excelente 
patamar em pesquisas e desenvolvi-
mento de novos produtos”. 

Já o diretor da Danisco, Ary 
Bucione, parabenizou a iniciativa 
da UBM de trazer para o Brasil 
uma feira que agrega aprendizado 
e a possibilidade de gerar grandes 
negócios para as empresas exposito-
ras e patrocinadoras. “A UBM está 

realizando um trabalho muito im-
portante. O verdadeiro crescimento 
começa agora. O Brasil passa por um 
momento econômico muito bom. Isso 
nos dá a possibilidade de apresentar 
ao mercado produtos com valores 
agregados, que, no futuro, beneficiam 
o consumidor final”.  

O evento conseguiu aliar teoria e 
prática com a realização de palestras 
e de uma grande exposição de pro-
dutos em um mesmo local. Variados 
temas em voga atualmente nortea- 
ram os debates dessas palestras, 
que contaram com a participação de 
renomados profissionais da área como 
ministrantes. 

GraNDe exPoSiÇão  
De ProDuToS

O evento contou com os principais 
fornecedores do setor, como Arjuna 
Natural, Fortitech, Merck, Rep & 
Saga, Ayalla, Gelita, N&B Ingre-
dientes, Rousselot, BASF, General 
Ingredients, Natural Remedies, San-
leon, Cognis, Labonathus, Naturex, 
Solae, Colloïdes Naturels, Liotécni-
ca, Neptune, Spices Board, Danis-
co, M.Cassab, Nutramax, Tate &  
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como o extrato de quillaja - Foamex, 
a polpa desidratada de laranja - Ci-
triFi, a betaglucana concentrada de 
aveia - B-Can, os fitoesteróis de soja, 
cálcio de leite - Cowcium, as frutas 
desidratas por osmose, e a sua nova 
linha de corantes naturais. 

Outra empresa de destaque na 
HiSA foi a Labonathus, com a sua 
linha FoodSolution, que disponibi-
liza ao mercado aditivos minerais, 
corantes e extratos naturais, fibras 
solúveis e insolúveis, fosfatos, gomas, 
ingredientes funcionais, proteínas 
vegetais, maltitol, sorbitol e xilitol. 

A Liotécnica aproveitou o evento 
para lançar a linha Lioveggie de 
vegetais liofilizados e desidratados, 
especial para concepção de produtos 
mais saudáveis. As linhas Liomeat, 
Liofruit e Liocheese também estavam 
presentes, além do extrato de malte 
como fonte de açúcar saudável. 

A Divisão de Nutrição e Ingre-
dientes da M.Cassab, especializada 
na distribuição e produção de insu-
mos para todos os segmentos das 
indústrias de alimentos e bebidas 
do país, divulgou na HiSA o acordo 
com a  GLG LifeTech Corporation 
para comercialização e distribuição 
de extratos de estévia de alta pureza 

no Brasil e na Argentina. A GLG, um 
dos maiores fabricantes mundiais 
do setor, domina todas as etapas da 
cadeia de abastecimento de estévia, 
desde a produção de sementes não 
GMO até a fabricação dos extratos 
de alta pureza.

A Makeni Chemicals, que re-
presenta os principais fabricantes 
mundiais de matérias-primas no 
Brasil, também esteve presente com 
a sua linha de produtos composta por 
acidulantes, agentes de crescimento, 
antiespumantes, antiumectantes, con-
servantes, corantes, desmoldantes, 
lubrificantes e supressores de pó, 
emulsificantes, estabilizantes, fosfa-
tos, proteínas, vitaminas e solução 
de fortificação em cálcio. A empresa 
oferece apoio operacional, técnico e 
laboratório de análises. 

A MasterSense participou mais 
uma vez da HiSA apresentando os no-
vos conceitos de saudabilidade aliada 
à praticidade, desenvolvidos em seus 
laboratórios de inovação, contando 
com as tecnologias de seus parceiros 
Kievit, Danisco, Agropalma, Worlee, 
Niutang, IFC e Loders Croklann.  
Em ritmo acelerado de crescimento, 
a MasterSense investiu em um novo 
Centro de Armazenamento para seu 

estoque. Com esta ampliação, a em-
presa reafirma o seu compromisso 
com a qualidade e o foco em seus 
clientes. 

A Naturex revelou a sua recen-
te evolução na Health Ingredients 
South America, onde mostrou sua 
vasta gama de ingredientes. Entre os 
novos desenvolvimentos na sua gama 
de produtos de sucesso estão o NAT  
activ®, NAT life™, NAT pharma™, e 
NAT healthy™. A Naturex combina 
sua experiência científica, regulamen-
tar e técnica, para fornecer ingredien-
tes naturais, em conformidade com 
todas as expectativas dos clientes. 
A empresa continua expandindo 
seu portfólio de ingredientes, com 
a adição de pó de frutos e vegetais, 
leveduras secas e Talin® (taumatina), 
um ingrediente multifuncional que 
oferece benefícios de valorização, 
doçura e mascaramento amargura 
do sabor. 

A Neptune Technologies & Bio-
ressources apresentou os seus óleos 
de krill, uma nova geração de ômega 3 
ligado a fosfolipídios e antioxidantes, 
com benefícios clinicamente com-
provados em saúde cardiovascular, 
cognitiva, articular e feminina. 

A Nutramax levou para a HiSA 
a sua linha de substitutos de sódio, 
utilizando tecnologia inovadora e pa-
tenteada que não apresenta o sabor 
residual comum a outros sucedâneos 
do sal. 

A Optima apresentou suas tam-
pas funcionais: tampas de rosca com 
função adicional. Aditivos em pó ou 
líquidos que são liberados automati-
camente no recipiente ao se abrir a 
tampa. A família de máquinas CFL 
do Optima Group Consumer possui 
capacidade de produção até 1.500 
peças/minuto. 

Durante a HiSA, a Purac apre-
sentou soluções inovadoras e naturais 
para redução de sódio em diferentes 
tipos de alimentos, abrindo possibi-
lidades para que a indústria alcance 
níveis ideais de redução de sal, cum-
prindo metas internas ou externas. 

A Rep & Saga participou pela 

primeira vez da HiSA levando muitas 
inovações para o setor. Consolidando 
a sua nova fase, foram apresentadas 
novas parcerias, investimentos, novos 
produtos e idéias de aplicações para 
o mercado de alimentos funcionais e 
ingredientes tecnológicos. Durante 
o evento, a empresa apresentou a 
palestra “Semente de chia”, uma nova 
fonte sustentável de ômega 3 para 
aplicações funcionais e tecnológicas 
em pães e forneáveis.

Com uma linha de cereais an-
cestrais, sistemas para panificação, 
hidrocolóides, fibras, polifenóis de chá 
verde, entre outros produtos, a R & S 
tem o desafio de disponibilizar no seu 
portfólio ingredientes e soluções para 
produtos inovadores no mercado de 
alimentos.

A Rousselot participou da HiSA 
através do programa de conferências, 
onde divulgou o PeptanTM (colágeno 
hidrolisado) com estudos clínicos rea-
lizados pelo grupo, comprovando cla-
ramente os efeitos positivos na saúde 
da pele. Estes estudos realizados no 
Japão e na França, usando tecnologia 
de última geração, confirmaram o 
efeito do uso do PeptanTM e destacam 
excitantes novos benefícios para a 
pele. PeptanTM é usado para beleza 
da pele em uma variedade de aplica-

ções, como bebidas, bebidas lácteas, 
misturas em pós, suplementos dieté-
ticos, comprimidos, cápsulas e barras 
nutricionais, atendendo as exigências 
do consumidor por um estilo de vida 
saudável. A Rousselot apresentou du-
rante o evento, as barras de proteínas 
elaboradas com PeptanTM .

A SanLeon apresentou na HiSA 
2011 sua linha de ingredientes para a 
indústria de alimentos, enfatizando os 
saudabilíssimos sucos concentrados 
de cranberry, extratos de chá verde 
e chá branco, proteínas isoladas de 
soja e polpas concentradas de frutas.

Os destaques da Solae na HiSA 
foram as palestras internacionais 
sobre sustentabilidade e benefícios 
da proteína de soja para nutrição 
esportiva, além de convidado especial 
da HealthFocus, com sessão sobre o 
mercado de produtos infantis sau-
dáveis.

A Tate & Lyle, líder global em 
inovações na área de adoçantes, 
apresentou as modernas inovações 
referentes ao programa global de 
redução de açúcar em combate a 
obesidade/diabetes. Os visitantes da 
HiSA puderam provar o protótipo 
reduzido em açúcar, com excelente 
perfil de dulçor. 

A Tovani Benzaquen divulgou na 

Soluções de saúde da DSM
Nós podemos ajudá-lo a chegar 
mais rápido ao mercado

DSM Nutritional Products
Av. Eng. Billings, 1729- prédio 31

Jaguaré – São Paulo, SP
CEP: 05321-010

Phone: +55 11 3760-6300
America-Latina.DNP@dsm.com

www.dsmnutritionalproducts.com
www.qualityforlife.com

DSM Nutritional 
Products é líder 
mundial em nu-
trição e inovação. 
Com uma ampla  

linha composta por vitami-
nas, carotenóides, ômegas, 
ingredientes funcionais e 
pré-misturas Quali®-Blends 
para aplicação na indústria 
de alimentos, bebidas e 
suplementos.
Através da plataforma de 
Benefícios de Saúde, traz 14 
conceitos nutricionais direcio-
nados aos consumidores (ex: 
beleza de dentro para fora, 
saúde dos ossos). Também 
traz o Fruitflow® (ingrediente 
inovador HIE 2010 e Nutracon 
2011) com uma nova oportuni-
dade para a saúde do coração.  
Recentemente, a DSM adqui-
riu a Market e a Vitatene, forta-
lecendo o mercado de Omega 
e carotenóides naturais.
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HiSA o Fruitflow®, vencedor do prê-
mio Health Ingredients Europa 2010, 
categoria cardiovascular e geral, bem 
como apresentou o WellmuneWGP®, 
agente natural para imunidade; a fibra 
e proteína de soja; o Creapure® e o 
PeptroPro® para recuperação muscu-
lar; o substituto de sódio natural, bem 
como demais ingredientes funcionais.

A US Pharmacopeia participou 
da HiSA apresentando a nova edição 
do FCC-Food Chemicals Codex: 
compêndio de padrões públicos de 
qualidade, referência mundial para 
a análise química de ingredientes 
alimentícios.

Participando pela primeira vez na 
HiSA, a Vogler apostou na linha de 
ingredientes naturais e funcionais. A 
empresa destacou o Stevia, primeiro 
edulcorante natural de alta intensi-
dade da SGF; o extrato de Rosemary, 
antioxidante natural da INGREnat; 
e o Ferrazone, ferro quelato de alta 
biodisponibilidade da Akzo. A empresa 
também apresentou sua linha de fibras 
funcionais e substitutos de gordura.

Produtos confeccionados com 
novas tecnologias e ingredientes 
aplicados também não faltaram. As 
principais empresas do ramo mar-
caram presença e expuseram tudo 

que há de mais moderno, saudável 
e funcional à disposição no mercado. 
Pães com redução de até 30% de só-
dio; extratos de malte e estévia como 
solução para substituição do açúcar; 
cupcakes feitos sem adição de açúcar, 
ricos em fibras e ômega 3; sorvete de 
coco feito através da soja e com ape-
nas 7% de gordura; refrigerante sem 
açúcar, com aroma natural e inserção 
de 20% da fruta; energéticos 100% 
naturais com vitaminas do complexo 
B, extrato de guaraná, açaí, chá e 
café verde; e um adoçante que não 
deixa gosto amargo são só alguns dos 
exemplos que em breve serão comer-
cializados por grandes indústrias do 
ramo alimentício. 

Sadia, Nestlé, Unilever, Hyper-
marcas, Yoki, Parmalat, Premier 
Pet, Duas Rodas, Kraft Food, Brico 
& Bread, Danone e Probiótica foram 
algumas das empresas que estiveram 
presentes no evento a procura de 
soluções para tornar seus produtos 
mais saudáveis e, assim, adaptá-los 
a nova política do governo que exige 
redução de sal, gordura e açúcares 
nos alimentos industrializados. 

aliaNDo Teoria e PráTica

Além da exposição dos principais 

lançamentos em ingredientes saudá-
veis e funcionais, a HiSA levou con-
teúdo através de conferências, onde 
governo, fabricantes e profissionais 
do setor debateram conceitos como 
modismos e tendências, beleza de 
dentro para fora, programas de saú-
de e nutrição, benefícios funcionais e 
avanços em saúde imunológica, con-
trole de peso, redução do açúcar e sal, 
saúde óssea, panorama do mercado, 
suplementos alimentares, nutrição 
esportiva, nutracêuticos, susten-
tabilidade, saúde cardiovascular, 
intestinal e digestiva, ingredientes 
antioxidantes e antienvelhecimento, 
entre outros temas. 

Com grande repercussão entre 
os congressistas, o debate sobre a 
Política Nacional de Alimentação 
e Nutrição e sua ligação com setor 
industrial reuniu órgãos governa-
mentais, associações, institutos e 
fabricantes. O encontro evidenciou 
o posicionamento do governo e suas 
intenções em desenvolver o setor 
juntamente com as associações e os 
fabricantes da área. 

A discussão entusiasmou Car-
los Eduardo Gouvêa, presidente da 
ABIAD. “Foi excelente. Conseguimos 
reunir grandes entidades para discu-
tir o mercado da saudabilidade. Foi 
uma ótima forma de mostrar que as 
pequenas e médias indústrias tam-
bém conseguem promover a inovação 
em seus produtos e agregar valor aos 
funcionais. Sem contar o imenso 
prazer que tive ao saber que temos 
em nosso governo uma pessoa como o 
Dr. Eduardo Augusto Fernandes, da 
Coordenação Geral de Alimentação 
e Nutrição (CGAN) do Ministério da 
Saúde. Um profissional capacitado, 
que tem profundo conhecimento do se-
tor e quer caminhar ao nosso lado para 
a promoção dos alimentos funcionais”. 

Segundo Patrícia Freitas Potenza, 
especialista em Assuntos Regulató-
rios da Nestlé, “o mais importante 
das conferências é que o conteúdo 
estava realmente alinhado com o que 
a indústria busca, com inovações que 
possam ser aplicadas e que tenham 

um custo justo para que o produto 
final não chegue às gôndolas com 
preços inacessíveis”. 

NoVoS eVeNToS

A HiSA marcou, também, o lança- 
mento de dois grandes eventos que 
chegarão ao país em 2012: a exposição 
e congresso internacional Nutra-
ceuticals Expo, e o XVI IUFoST -  
Congresso Mundial de Ciência e Tecno- 
logia Alimentícia. 

O Nutraceuticals Expo é uma das 
novidades da 16ª edição da Food in-
gredients e já tem data e local marca-
dos: de 18 a 20 de setembro, no Expo 
Center Norte, em São Paulo. O evento 
é ideal para empresas e profissionais 
interessados em ingredientes fun-
cionais e suplementos alimentares, 
desde fornecedores até produtores e 
distribuidores. 

Já o XVI IUFoST - Congresso 
Mundial de Ciência e Tecnologia 
Alimentícia, que acontece de 5 a 9 de 
agosto em Foz do Iguaçu, traz o tema 
“Segurança Alimentar e Bem Estar 
Globais Abordados Através da Ciência 
e Tecnologia de Alimentos” e desta-
cará os atuais problemas alimentares 
globais, discutindo suas possíveis so-
luções e oferecendo uma oportunidade 
de colaboração internacional entre o 

Liotécnica Tecnologia em Alimentos Ltda.
Av. João Paulo I, 1098

06817-000 Embu das Artes, SP
Tel.: 11 4785-2300

faleconosco@liotecnica.com.br
www.liotecnica.com.br

ALiotécnica é uma empresa 
especializada em desen-

volver soluções em ingre-
dientes e produtos, usando 
tecnologias de secagem de 
alimentos para preservar o 
que a natureza tem de melhor. 
Certificada pela ISO 22000 e 
presente no mercado há 47 
anos, é pioneira no processo 
de liofilização, sendo referência 
no mercado, fornecendo para 
grandes indústrias alimentícias 
e tendo no compromisso com 
a qualidade e no constante 
investimento sua receita de 
sucesso. Seus ingredientes são 
elaborados de acordo com as 
tendências mundiais que colo-
cam o bem estar e alimentação 
em 1º lugar, permitindo a con-
cepção de produtos saudáveis, 
práticos e naturais. Dentre eles 
estão: Extrato de Malte, Car-
nes, Vegetais, Frutas, Cereais, 
Produtos Lácteos e desenvolvi-
mentos sob medida.

setor acadêmico e o industrial. 
Essas iniciativas da UBM Brazil 

têm como principal objetivo trazer 
para o Brasil as principais discussões 
sobre alimentação e saúde que há 
tempos ocorrem na Europa. 

De acordo com pesquisa realizada 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), 30% das 
crianças entre 5 e 9 anos sofrem com o 
problema de obesidade ou sobrepeso. 
Mulheres adultas registram um índi-
ce de 48%, enquanto os homens com 
idade superior a 20 anos, 50,1%. Esses 
dados alertam sobre o agravamento 
do problema em pessoas de todas as 
idades, tornando cada vez mais im-
portante o cuidado com a alimentação. 

Estar acima do peso é muito mais 
do que uma questão de estética. A 
obesidade é uma doença que implica 
em problemas emocionais, como a 
depressão, e físicos, como diabetes, 
câncer, hepatite, osteoporose e doen-
ças cardiovasculares. Para Cassiano 
Facchinetti, Event Manager da UBM: 
“Esses sinais foram um dos motivos 
para que UBM vislumbrasse um es-
paço para o debate do tema. A HiSA 
foi nossa primeira iniciativa e seu su-
cesso nos motivou para trazer novos 
eventos e discussões, sempre focando 
na saudabilidade e seus congêneres.” 
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