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A divisão de Nutrição e Ingredientes da M.Cassab oferece uma solução doce e natural como o 

açúcar, com a redução calórica que seu produto precisa. Através da parceria com a GLG Life 

Tech, maior fabricante mundial de extratos de estévia, a M.Cassab disponibiliza para a indústria 

extratos de estévia de alta pureza, com sabor e dulçor na medida certa.

Os extratos de estévia da GLG se apresentam como uma solução naturalmente doce, adicionan-

do qualidade e o sabor do açúcar, sem adicionar calorias. Mais uma vez, a M.Cassab proporcio-

na uma solução que faça parte do seu dia-a-dia!

Nossa especialidade é garantir sua qualidade de vida.

Sabor e dulçor na medida certa
pra sua saúde

Av. das Nações Unidas, 20.882
São Paulo - SP - Brasil
CEP 04795-00  -  +55 11 2162-7769
nutrihumana@mcassab.com.br
www.mcassab.com.br
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NEXIRA 
ESTÁ CHEGANDO À ÍNDIA! 

A Nexira, líder mundial em goma 
acácia e conceituado fornecedor de 
ingredientes naturais e inovadores, está 
abrindo a sua 11ª filial em Mumbai, 
Índia, depois de ter aberto escritórios 
comerciais com sucesso na América 
do Norte e do Sul, Ásia, África, Europa 
e Europa Oriental. A estratégia de cres-
cimento global do grupo é confirmada 
e a Índia irá desempenhar um papel 
importante. A Índia representa um dos 
mercados alimentícios que mais cres-
cem (média de crescimento de 15% em 
todos os segmentos) com forte tendên-
cia por produtos saudáveis e inovadores. 
A filial é uma oportunidade perfeita para 
a Nexira atender os mercados indianos 
e do sudeste asiático, a fim de estar 
mais próximo das necessidades de seus 
clientes para fornecer soluções técnicas 
e inovadoras. A Nexira Índia, sob sua divi-
são Food, irá oferecer um vasto portfólio 
de produtos, incluindo emulsificantes e 
estabilizantes para bebidas, agentes de 
drageamento e textura para confeitos, 
veículos para encapsulação e proteção 
de ativos e aromas naturais. Com a linha 
Fibregum™ e Equacia™, novas soluções 
para o enriquecimento com fibras serão 
introduzidas no mercado de bebidas e 
panificação. Com a sua divisão Health, 
a Nexira irá fornecer ingredientes e 
ativos premium para o gerenciamento 
de peso, anti-stress, nutrição esportiva 
e antioxidantes, junto com um extenso 
número de extratos naturais. A Nexira 
recentemente introduziu dois novos pro-
dutos: Fibregum Crystal™, goma acácia 
clara, sem sabor e odor para fortificação 
com fibras em alimentos e bebidas, que 
atua como nenhuma outra fibra natu-
ral; e Oli Ola™, extrato de azeitona com 
conteúdo garantido de hidroxitirosol, 
com benefícios e alegação aprovada 
na Europa para a saúde cardiovascular. 

A Nexira é um grupo agroindustrial 
composto por três negócios complemen-
tares: Food, Health & Technology. As três 
divisões oferecem conhecimento global 
no fornecimento de matérias-primas e 
tecnologias próprias de processamento 
para o suporte técnico de formulações. 
A Nexira tem operações de negócios 
nos cinco continentes, complemen-
tadas por uma forte rede de parcei-
ros em 80 países. www.nexira.com

CRISTA 
APRESENTA ÓLEO QUE 
COMBINA AZEITE PURO DE 
OLIVA E DE SOJA 

A Crista, indústria de alimentos na-
cional do Grupo Lins que está presente 
no mercado há 16 anos, apresenta o 
óleo composto Pastora, marca que in-
tegra o portfólio da empresa como um 
produto que mantém a original combina-
ção do azeite puro de oliva com o melhor 
óleo de soja. O óleo composto Pastora 
não contém conservantes e é ideal 
para proporcionar bem estar e saúde, 
podendo ser utilizado na preparação dos 
mais diversos pratos. Recentemente, 
Pastora teve sua embalagem renovada 
com um layout mais moderno e cores 
vibrantes, ressaltando as características 
da marca. O produto está disponível no 
mercado nacional em latas de 200ml e 
500ml e embalagens PET de 500ml e 
5,1 litros. www.cristamargarina.com.br

DORI ALIMENTOS 
PROJETA CRESCIMENTO  
DE 18% EM 2012  

A Dori Alimentos apresenta um 
portfólio de produtos competitivo e que 
confirma seu crescimento e tendência 
de inovação. Com um faturamento supe-
rior a R$ 500 milhões, a empresa quer 
ainda crescer em 18% a sua presença 
no varejo. Para tanto, deu início a um 
conjunto de ações que visa aumentar de 
36% para 47% a sua participação nesse 
tipo de mercado, que hoje responde por 
aproximadamente 25% de suas vendas. 
Com um portfólio de aproximadamente 
350 itens, a busca pelo aumento do  

market share foi iniciada ainda em 
2011, com a inauguração de um centro 
de distribuição na cidade de Maceió, 
com o objetivo de elevar o nível de servi-
ço da empresa nos Estados da Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte e 
Sergipe. Além disso, do total faturado em 
2011, R$ 46 milhões foram provenien-
tes de exportações. A Dori exporta para 
todos os países do Mercosul e, também, 
alcança 60 países, incluindo Austrália, 
África do Sul, parte da Europa e Estados 
Unidos. Outro passo importante da Dori 
esse ano foi a inauguração de uma nova 
fábrica de produtos à base de amen-
doim. A Filial 40 - Unidade Amendoim -  
tem capacidade para produzir três mil 
toneladas/mês de confeitos, doces e sal-
gados de amendoim. Foram investidos 
R$ 15 milhões em uma instalação de 12 
mil m² e na aquisição de equipamentos 
de ponta. A nova fábrica também utiliza 
o conceito sustentável de produção 
limpa, de fluxo contínuo, com o mínimo 
de geração de resíduos, alta eficiência e 
total acessibilidade. A empresa também 
tem investido fortemente em pesquisa e 
desenvolvimento como parte dos planos 
de crescimento para a próxima década 
e, nesse sentido, acaba de firmar par-
ceria com o Instituto de Tecnologia de 
Alimentos - ITAL, uma das instituições 
mais reconhecidas deste segmento. A 
iniciativa está diretamente relacionada 
ao foco no desenvolvimento de pro-
cessos produtivos, linhas de produto 
e projetos inovadores com o objetivo 
de reforçar o seu DNA de inovação. A 
partir desta parceria, a Dori passa a ter 
o apoio do ITAL com relatórios técnicos 
de avaliações de tendências de inova-
ções através da metodologia do “Radar 
Tecnológico”, que tem como base o 
mapeamento de tendências do mercado 
no que se refere a produtos e processos. 

METACHEM
DISTRIBUI PRODUTOS DA 
CHAMTOR NO BRASIL

A Metachem é distribuidora no Brasil 
das proteínas e carboidratos funcionais 
e do amido de trigo da cooperativa fran-
cesa Chamtor, que faz parte do grupo 
agroindustrial Vivescia. Localizada a 
150 km de Paris, em uma região pre-
dominantemente agrícola, a Chamtor 
processa 450.000 toneladas de trigo, 

distribuídos em todo mundo, seja  na 
agroindústria, na alimentação humana 
e nutrição animal. A partir do trigo, a 
Chamtor produz e comercializa proteí-
nas funcionais, incluindo glúten vital e 
glúten hidrolisado, além do amido de 
trigo para uso alimentício destinado aos 
setores molineiro, de panificação, bo- 
lachas e biscoitos, produtos diet e light, 
e embutidos; carboidratos funcionais 
(xarope de glicose), com aplicações em 
confeitaria, conservas de frutas, bolos 
e doces, produtos lácteos, sorvetes e 
bebidas; e o amido de trigo, utilizado 
na alimentação humana. A Chamtor 
possui o certificado ISO 2.2000 e 
FSSC 22.000. www.metachem.com.br

PROBIÓTICA 
FIRMA PARCERIA  
COM PEPSICO 

A Probiótica Laboratórios, líder 
na América Latina no segmento de 
suplementos alimentares, com 31% 
de market share, firmou uma parceria 
exclusiva com a PepsiCo. Com atua-

ção em mais de seis mil pontos de 
vendas em todo o país, incluindo lojas 
especializadas em nutrição esportiva e 
farmácias, a empresa será responsável 
pela distribuição da nova linha da marca 
Gatorade: G Series™, em todo o território 
brasileiro. Segundo a Probiótica, serão 
investidos US$ 2 milhões entre 2012 e 
2013 na importação dos novos isotôni-
cos Prime, ricos em carboidratos, que 
fornecem energia e ajudam a preparar 
o corpo para o início dos treinos; e o 
Recover, que traz uma combinação de 
proteínas e carboidratos que proporcio-
na hidratação e a síntese protéica que 
os músculos precisam após a prática 
esportiva. Há ainda a possibilidade de 
produção local dos produtos até o 
final de 2013. www.probiotica.com.br

GENERAL BRANDS 
ANUNCIA FUSÃO  
COM NUTRIMARCAS

A General Brands, fabricante dos 
sucos Camp,  anunciou a fusão com a 
Nutrimarcas, proprietária da ICP Fazen-

da Maísa, tradicional indústria de polpa 
de frutas, instalada em Mossoró, Rio 
Grande do Norte. A ICP Fazenda Maísa 
assinou protocolo de intenções para 
instalação de empreendimento na zona 
rural de Mossoró, com investimentos 
estimados de R$ 30 milhões. A ideia  é 
viabilizar o projeto de incentivo das cul-
turas de frutas na região e a implantação 
de uma indústria  de envase.  A  fusão 
com a Nutrimarcas deverá ampliar a 
atuação da General Brands nas regiões 
Norte e Nordeste do Brasil, permitindo 
ainda aumentar suas exportações e 
resolver definitivamente o problema da 
matéria-prima polpa de fruta. Segundo a 
General Brands, a falta de polpa de fruta 
pode impactar 50%, e às vezes até na 
totalidade, a venda de um determinado 
sabor. A unidade ICP Fazenda Maísa 
extrai polpa de acerola, melão, abacaxi, 
melancia, manga, goiaba, maracujá, e 
frutas regionais, como graviola, cajá, 
umbu, mangaba, taperabá e capuaçu. 
Antes da fusão, 35% da polpa utilizada 
na produção dos sucos Camp tinha que 
ser comprada no Nordeste. Atualmente, 
a Fazenda Maísa processa 20 toneladas 
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Para mais informação, visite www.oceansprayitg.com   

A Ocean Spray traz para a América do Sul uma inédita e 
completa linha de ingredientes de Cranberry (fruta típica 
da América do Norte), cheia de cor e de sabor. Oferecendo 
oportunidade de inovação e soluções econômicas, a linha 
de ingredientes de Cranberry da Ocean Spray combina 
bem com outros frutos e castanhas, acentuando o sabor e 
a característica saudável de seus produtos.

Seu negócio dará fruto com a Ocean Spray, maior 
fornecedora mundial de ingredientes à base de Cranberry.

Cranberry
Fruto do futuro
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de polpa de fruta por hora, resultando 
em 2,5 toneladas de polpa de frutas 
condensadas, prontas para a produção 
de sucos. Com a nova composição, a 
General Brands descentraliza a distri-
buição de seus produtos e passa a atuar 
com unidades fabris mais próximas dos 
pólos consumidores: no Centro-Oeste 
está em Campo Grande, MS, com a 
fábrica de chocolates, antiga Divino 
Sapore; a partir de agora, em Mossoró, 
RN, com a Fazenda Maísa, que, além da 
polpa de fruta, fabricará os produtos da 
General Brands voltados para o Norte e 
Nordeste, como néctar, refresco em pó, 
gelatinas e chicles; e a  fábrica de Gua-
rulhos, na Grande São Paulo, que será 
fortalecida para atender às regiões Sul 
e Sudeste. www.generalbrands.com.br

TIROL 
APOSTA NAS BEBIDAS 
FUNCIONAIS 

O segmento das chamadas bebidas 
funcionais tem crescido exponencial-
mente nos últimos anos, visando suprir 
a demanda dos consumidores em busca 
de hábitos alimentares mais saudáveis. 
Uma das maiores produtoras de alimen-
tos lácteos do Brasil, a Tirol, investiu nas 
propriedades das proteínas do soro do 
leite com a linha de sucos Frutein, que 
oferecem ainda mais atributos funcio-
nais do que as populares bebidas à base 
de soja. Estudos recentes da American 
College of Sports Medicine (ACSM) com-
provam que a proteína do soro do leite 
é mais efetiva no desenvolvimento da 
musculatura magra quando comparado 
com a proteína da soja. O soro do leite é 
um subproduto da fabricação de queijo, 
que apesar de apresentar 95% de água 

em sua composição, possui aproxima-
damente 50% dos  nutrientes do leite, 
com proteínas de alta qualidade - que 
oferecem aporte adequado de amino-
ácidos essenciais -, vitaminas e uma 
extensa variedade de minerais, além de 
lactose e lipídios, facilmente absorvidos 
pelo organismo. A proteína do soro do 
leite contém naturalmente leucina, um 
aminoácido de cadeia ramificada que 
possui um papel importante na manu-
tenção e reparo dos músculos. Por conta 
disso, as bebidas à base de soro de leite, 
como o Frutein, são desenvolvidas para 
oferecer mais energia ao longo do dia, 
sendo especialmente indicadas para 
compor a dieta de esportistas e atletas. 
Comercializado nos sabores maracujá e 
laranja, o Frutein é uma bebida funcional 
(não probiótica) que une os atributos 
saudáveis do soro de leite com o suco de 
frutas naturais, oferecendo uma alterna-
tiva mais saborosa do que os similares à 
base de soja, graças ao sabor mais neu-
tro do soro do leite, em comparação à 
soja. O valor nutricional do soro do leite é 
conhecido desde a Grécia Antiga, quan-
do o médico Hipócrates recomendava 
o consumo de soro devido a seu efeito 
medicinal em doenças como artrite e 
problemas de fígado. Com os avanços 
da pesquisa científica, atualmente o soro 
voltou a ser muito valorizado por novas 
descobertas sobre suas excelentes pro-
priedades nutricionais. www.tirol.com.br

ELEGÊ 
INOVA PARA DISPUTAR 
MERCADOS QUE JUNTOS 
SUPERAM R$ 1 BILHÃO

A Elegê, marca de grande volume e 
abrangência nacional da BRF, está com 
novos produtos para disputar mercados 
que juntos superam R$ 1 bilhão. O leite 
aromatizado Elegê/Bob Esponja, por 
exemplo, está com nova formulação. 
Outra novidade é o Flan Elegê/Bob Es-
ponja, único do mercado voltado para o 
público infantil. O flan é uma sobremesa 
gelificada produzida com base de bau-
nilha e calda de caramelo ou morango. 
O produto pode ser consumido direta-
mente do pote ou desenformado em 
um recipiente, fazendo com que a calda 
fique sobre o produto. A bebida láctea 
Elegê, disponível em novas embalagens 

de 900g nas opções morango e salada 
de frutas, são elaboradas com matéria-
prima selecionada e polpa de frutas. As 
bebidas são leves e nutritivas e também 
são comercializadas na versão light. 

Uma das principais marcas do port- 
fólio da BRF, a Elegê oferece aos consu-
midores uma linha completa de leites, 
que inclui as versões UHT integral, semi-
desnatado, desnatado e leites especiais 
(ferro, cálcio, baixo teor de lactose), além 
de leite em pó lata e sachê. A marca 
também produz bebida láctea, doce de 
leite, leite condensado, creme de leite, 
molho e requeijão. www.elege.com.br

GLOBALBEV
LANÇA AMAZOO EM 
EMBALAGEM DE 750ML 

Amazoo Açaí lança a embalagem 
Tetra Pak gemina de 750ml. A nova 
apresentação tem design inovador e 
diferenciado que oferece destaque ao 
produto no ponto de venda, além de 
ser inovadora e moderna.  Amazoo Açaí 
é cremoso, possui frutas orgânicas, 
não possui conservantes e é produzido 
de maneira totalmente sustentável. 
Está disponível nas embalagens Tetra 
Pak 1 litro, 250ml 200ml nos sabores 
batido com guaraná, com banana ou 
morango. A polpa do açaí é processada 
na fábrica própria instalada na região 
metropolitana de Belém, PA, e possui 
certificados que atestam a qualidade do 
produto, como o USDA Organic (United  
States Department of Agriculture), 
Farm Organic, HACCP (Hazard Ana- 
lysis Critical Control Points) e Kosher.

A Globalbev possui uma ampla rede 
de distribuição em todo o território nacio-
nal. São seis unidades regionais estra-
tegicamente posicionadas. Por meio de 
sua rede de distribuidores, seus produtos 
são comercializados em 70 mil pontos de 
venda em todo o Brasil. A empresa é pro-
prietária de marcas consagradas, como 
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Sucralose Züeit da ISI
Condimentos e Especiarias da Hela
CreativeFoods, inclusões de biscoitos
Extrato de Quillaja,  espumante natural 
Dr. Suwelack, Caramelos e Iogurtes em pó
Milne Fruits sucos concentrados de berries
Advasterol (Fitoesterol) e Tocoferol de soja da AOM
SmartSalt, redutor de sódio com o sabor e a funcionalidade original
Betaglucana de aveia 70%, Xarope e Inulina de Agave, CitriVera, PuntiaVera e Stevia da Garuda

CNM – Corantes Naturais:
•	 toda a linha de corantes naturais
•	 soluções de acordo com a cor 

desejada

Fiberstar (CitriFi e HydroFi):
•	 substituto de gordura
•	 texturizante de óleos
•	 agente de corpo natural
•	 Silver Award na FiE 2007

HELA
“Um mundo de sabores” em 
Condimentos e Especiarias. 
Com uma saborosa 
novidade na FiSA

Graceland Fruits:
frutas desidratadas macias, 
especialmente Cranberries, 
Blueberries e Cerejas.

JUNTOS ESPERAMOS POR VOCÊS NA FISA

Product of USA

Product of USA
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o isotônico Marathon® e o energético 
Flying Horse. Na categoria de sucos, suas 
marcas são Fast Fruit e Amazoo Açaí. A 
Globalbev também é importadora exclu-
siva das batatas Pringles e do energético 
Monster Energy. www.globalbev.com.br

TANGARÁ FOODS 
É ELEITA MELHOR EMPRESA 
DE LÁCTEOS DO BRASIL 

A Tangará Foods foi eleita, pelo quarto 
ano consecutivo, a melhor empresa do 
segmento de Leites e Derivados do Brasil,  
de acordo com o Anuário Melhores & 
Maiores 2012 publicado pela Revista 
Exame. A empresa apresentou valor de 
vendas líquidas de aproximadamente 
R$ 1,4 milhão em 2011. O avanço 
deve-se aos contínuos investimentos em 
inovação, tecnologia e aquisições, que 
permitiram à empresa ampliar o volume 
de vendas e o mix de produtos que hoje 
atende ao mercado de foodservice, prin-
cipalmente dentro da área de lácteos. 
Segundo a tangará Foods, a empresa 
ganhou competitividade com as recentes 

aquisições do laticínio gaúcho Lativale, 
adquirida por R$ 55 milhões, e a com-
pra do controle da Sanes, distribuidora 
fluminense de produtos alimentícios, no 
valor de R$ 25 milhões. A Tangará está 
cada vez mais forte, é líder no segmento, 
e tem planos de investimentos contínu-
os neste ano. Na edição deste ano do 
Anuário Melhores & Maiores 2012, a 
Tangará Foods também melhorou sua 
colocação em outras listas: figura em 8º 
lugar entre as dez empresas com maior 
crescimento, apresentando 61,1% em 
receita operacional líquida; e subiu 59 po-
sições, passando a ocupar o 330º lugar 
do ranking das 500 maiores; a empresa 
entrou para o ranking dos 200 maiores 
grupos brasileiros. Outras conquistas da 
Tangará Foods foi no ranking de maiores 
exportadoras por número de vendas, 
ocupando a 49ª posição; ranking das 
empresas de Atacados, em que se des-
tacou como a 2ª de maior crescimento; 
ranking das maiores de agronegócios, no 
segmento de leites e derivados, passan-
do para o 87º lugar. Na região Sudeste 
está entre as 50 maiores empresas de 
agronegócios. www.tangarafoods.com.br

ADRIA 
ABRE UMA NOVA 
CATEGORIA DE MASSAS  
NO MERCADO

Liggero! é o novo macarrão da Adria 
que fica pronto em apenas quatro mi-
nutos no microondas. É prático e fácil, 
basta acrescentar água, misturar o con-
teúdo do envelope (molho desidratado) 
e levar ao microondas dentro do prato 
que já vem com o produto. O resultado 
é uma refeição de preparo rápido para 
microondas feita com o tradicional 
macarrão de sêmola Adria parafuso. 
Segundo a M. Dias Branco, detentora da 
marca Adria, a categoria de refeições de 
preparo rápido é a que mais cresce no 
Brasil, o que motivou a empresa a inves-
tir em pesquisas para criar uma massa 
de sêmola de verdade, com o sabor e 

qualidade tradicionais da marca, que 
pudesse ficar pronta em apenas quatro 
minutos no microondas. Ainda segundo 
a empresa, esta nova categoria de mas-
sa de sêmola de preparo rápido para 
microondas oferece praticidade para 
pessoas de todas as idades e classes so-
ciais. Antes do lançamento de Liggero!, 
o mercado oferecia apenas os lámens e 
cups, que pertencem a outra categoria, 
a de massas instantâneas. Os lámens e 
cups passam por processo de fritura, ao 
contrário de Liggero!, que é uma massa 
de sêmola igual às tradicionais, porém 
formulada para preparo rápido no micro-
ondas.  Liggero! é uma nova categoria: 
uma massa de preparo rápido que não 
é frita. Liggero! pode ser encontrado 
em três sabores: tomate com toque de 
manjericão, molho branco com toque de 
queijo, e molho branco com brócolis. As 
porções são individuais e, após o pre-
paro, têm cerca de 230g de alimento. O 
pacote vem com 68g de massa de sê-
mola, um sachê de molho desidratado e 
um prato próprio para microondas, o que 
reforça o conceito de conveniência no 
preparo e consumo. www.adria.com.br

ACHÉ 
LANÇA O NUTRACÊUTICO 
PROEPA GESTA

O Aché lança o segundo nutracêu-
tico de seu portfólio: Proepa Gesta é o 
primeiro ômega 3 do mercado em alta 
concentração em uma pequena cápsula 
gelatinosa de 500mg. O ômega 3 é um 
ácido graxo essencial para o organismo 
não sintetizado naturalmente e que, por 
isso, precisa ser consumido na dieta. 
Presente em peixes, como o salmão, 
sementes de linhaça, nozes e azeite de 
oliva, o ômega 3 é composto por três fra-
ções específicas: EPA (ácido eicosapen-
taenóico), DHA (ácido decosahexanóico) 
e ALA (ácido alfa-linolênico). Cada um 
tem funções específicas no organismo, 

por exemplo, EPA e DHA são convertidos 
em substâncias semelhantes a hormô-
nios chamadas prostaglandinas, que 
ajudam a regular a atividade das célu-
las e função cardiovascular saudável. 
Estudos sugerem ainda que o consumo 
de EPA e DHA também pode ajudar com 
anormalidades mentais, tais como a  
doença de Alzheimer e demência. E, 
ainda, a contribuição do DHA para a 
saúde humana em geral, em especial, 
no auxílio do equilíbrio do triglicérides e 
colesterol. O DHA é um componente es-
trutural necessário para o cérebro e para 
os olhos e a deficiência em ômega 3 em 
algumas fases da vida, como na gravidez 
e lactação, por exemplo, resultam em 
prejuízo do desenvolvimento visual, cog-
nitivo e comportamental do feto. O con-
sumo de ômega 3 somente por meio dos 
alimentos dificilmente entregará a fração 
correta de DHA que precisamos, por isso 
torna-se importante a suplementação. 

O Aché é uma empresa 100% brasi-
leira, com mais de 45 anos de atuação no 
mercado farmacêutico. Conta com dois 
complexos industriais, um em sua sede, 
em Guarulhos, SP, e outro em São Paulo, 



QUER ESTABILIZAR 
SUA EMULSÃO COM 
UMA FIBRA? 

Gostaria de ter uma fi bra para subs-
tituir 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
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Vitamin water, shots energéticos, bebidas mistas, néctares e sucos com células de fruta, juicy snacks, bebidas  

fermentadas, carbonatadas, fruit splashes, beer mixes – o mercado de bebidas está em constante expansão. Nós 

desenvolvemos sua idéia de produto fornecendo soluções integradas em bebidas, lácteos e alimentos:

• um amplo portfolio de produtos

• aplicações de produtos inovadores

• ótimos aromas assegurados pela Ciência Sensorial e do Consumidor 

• qualidade & segurança alimentar com agentes de detecção confiáveis (DMD®)

Entre em contato. Somos sua melhor parceria em aromas e emulsões, corantes naturais e ingredientes saudáveis, 

compostos, preparados de fruta, bases para bebidas alcoólicas e não alcoólicas, bases lácteas, bases de malte e 

cereais, sistemas de edulcorantes, sucos de frutas e vegetais, purês, concentrados e misturas.

DÖHLER AMÉRICA LATINA · Tel: +55 (19) 2114-6000 · mailbox.br@doehler.com · www.doehler.com.br 
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Capital, e participação acionária de 50% 
na Melcon, em Anápolis, GO. O Aché 
oferece um portfólio diversificado com 
mais de 250 marcas em 600 apresenta-
ções de medicamentos sob prescrição, 
genéricos e MIP (isentos de prescrição). 
No mercado internacional, exporta para 
11 países da América do Norte, Amé-
rica Latina e África. www.ache.com.br

UNIÃO 
REPOSICIONA MARCA 
PARA SE APROXIMAR DOS 
CONSUMIDORES 

A União apresenta um novo posicio-
namento estratégico para o mercado 
brasileiro, com foco na sua linha com-
pleta, que é composta por oito produtos 
para diferentes targets. Com o mote 
“Onde tem Doce Tem União”, o novo 
conceito teve um investimento de R$ 15  
milhões em marketing. O inclui pesqui-
sas com consumidores, reformulação 
de embalagens, criação e veiculação de 
peças de mídia on e off-line e material de 
PDV. A nova assinatura busca traduzir o 
papel do Açúcar União na vida dos brasi-
leiros, construída a partir de estudos que 
identificaram a ligação da marca com a 
culinária afetiva. As peças trazem situa-
ções em que os produtos estão entrela-
çados com as demonstrações de afeto, 
generosidade, amor e cuidado com o 
próximo. A estratégia contempla tam-
bém a criação de material de PDV para 
apresentar a linha de produtos e ajudar o 
consumidor a identificar no momento da 
compra qual opção atende melhor suas 
necessidades. www.ciauniao.com.br

TETRA PAK 
APOSTA EM  
EMBALAGEM PARA 
ALIMENTOS NO BRASIL

Menos de um ano após a inaugu-
ração da primeira planta da América 
Latina para testes de alimentos em 
embalagens cartonadas, a Tetra Pak já 
vislumbra novos negócios. Desde julho 
de 2011, mais de 30 receitas foram 

desenvolvidas na fábrica piloto, insta-
lada em Mauá, SP. Além disso, diversos 
testes foram realizados em conjunto 
com quatro clientes de três países sul 
americanos. De acordo com a Tetra 
Pak, a estrutura disponível localmente 
foi fundamental para firmar a parceira 
com a Agro Andina SAPEM, que inaugu-
rou recentemente a primeira fábrica na 
Argentina equipada com a linha Tetra 
Recart para embalagens de alimentos 
em pedaços. Atualmente, 10% do mer-
cado brasileiro de vegetais em conserva 
já utiliza a Tetra Recart e em 2012 
cerca de 130 milhões de embalagens 
devem ser comercializadas em toda a 
América Latina. Além do milho, ervilha, 
soja, lentilha e feijão, outros produtos 
diferenciados estão sendo desenvolvi-
dos no país. No início deste ano, a Tetra 
Pak anunciou investimentos de R$ 144 
milhões na ampliação de sua unidade 
fabril localizada em Ponta Grossa, no 
Paraná. Segundo a empresa, o projeto 
para produção das embalagens Tetra 
Recart em Ponta Grossa deverá ser va-
lidado em julho de 2013, quando será 
concluída a primeira fase do projeto 
de expansão. Segundo a tetra Pak, a 
empresa tem o objetivo de continuar 
crescendo no país para acompanhar a 
meta global de multiplicar por oito as 
vendas de embalagens para alimen-
tos até 2020. www.tetrapak.com.br

JANDAIA 
REFORÇA SAUDABILIDADE 
E MIRA MERCADO DE 
ALIMENTOS 

Especializada em bebidas, a Sucos 
Jandaia pretende aproveitar a onda 
crescente de alimentação saudável 
para impulsionar seus negócios. A 
empresa lançou recentemente uma 

www.revista-fi.com
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I-Colors
A escolha natural para 
bebidas em pó. 

               é uma inovadora linha de 
corantes naturais com diversos 
benefícios exclusivos para aplicação 
em pós.

I-Colors

Rodovia Visconde de Porto Seguro, 2860, 
13278-327 - Valinhos/SP Fone: (+55) 19 3881 8300 www.chr-hansen.com.br

INSTANTÂNEO - Fácil de dissolver.

INTENSO - Excelente capacidade de 
coloração da base.

INTELIGENTE - Uniformidade na 
mistura entre o corante e a base.

IdEAL - Facilidade na aplicação e 
dosagem.

série de produtos sob este conceito, 
com destaque para a linha com ômega 
3, que conta com os sabores laranja, 
pêssego e uva. Esta segmentação pa-
rece tão sedutora para a marca que, 
muito além dos sucos, a Jandaia não 
descarta a entrada no mercado de 
alimentos, com produtos com apelo 
para a saudabilidade. Contudo, a pos-
sibilidade de entrada da Jandaia em 
alimentos existe, mas o investimento 
não será imediato. Segundo a empre-
sa, nos próximos cinco anos, a questão 
da saudabilidade ainda vai aumentar 
bastante; a ideia é que os sucos com 
este apelo, num período de um ano, 
representem 10% do faturamento da 
empresa, portanto, este ainda não é 
o momento de entrada em um novo 
segmento. Para a Jandaia, ainda há 
muito a crescer no Brasil quando o 
assunto é suco. O consumo per capita 
de sucos no Brasil é de 3 litros/ano 
por habitante. O número é muito baixo 
se comparado com países latinos. A 
Argentina, por exemplo, tem mais de 
8 litros/ano. Quando comparado com 
algumas nações européias, essa dife-

rença aumenta muito. Alguns europeus 
tem mais de 40 litros/ano de consumo 
per capita. Isso mostra o potencial des-
te mercado. www.sucosjandaia.com.br

GIVAUDAN 
COMBINA PESQUISA 
CIENTÍFICA E ESTUDO  
COM O CONSUMIDOR  
PARA LANÇAR AROMAS  
DE CARNE

A pesquisa científica CulinaryTrek™ 
Carne, realizada no Brasil e na Argen-
tina, e o levantamento qualitativo com 
consumidores, ajudaram a Givaudan, 
empresa suíça especializada no desen-
volvimento de sabores, a desenvolver 
12 novas criações de sabores de carne 
para alimentos processados. O processo 
de investigação contou com a participa-
ção de uma equipe interdisciplinar de 
aromistas e engenheiros de alimentos 
da Givaudan, que percorreram cozinhas 
de restaurantes tradicionais de cada país 
para capturar componentes aromáticos 

nos pratos, usando a tecnologia proprie-
tária Headspace. As informações coleta-
das foram descritas em uma detalhada 
análise sensorial, uma linguagem única 
desenvolvida pela companhia, chamada 
Sense It™, que permite uma percepção 
singular do perfil sensorial de cada sabor. 
Para complementar os resultados da 
exploração científica, a empresa realizou 
um estudo qualitativo com consumido-
res de carne bovina para compreender 
processos envolvidos no sabor, como 
técnicas de preparo, ingredientes e 
temperos utilizados e os critérios para a 
seleção de um corte e cozimento ideal. 
A empresa lançou 12 sabores de carne, 
dos quais seis são os sabores típicos 
de carne brasileira e seis argentina. No 
Brasil, foram selecionados os sabores: 
carne de sol, carne com cebola, picanha, 
hambúrguer caseiro, ossobuco e costela. 
Na Argentina, os escolhidos foram bife 
de chorizo, matambre, lomo a la pimien-
ta, vacio al horno de barro, costillar al 
asador e lomo de ternera ahumado. 
Este é o primeiro estudo realizado pela 
Givaudan no Brasil para analisar as 
características do sabor da carne. O 

programa CulinaryTrek™  faz parte de um 
departamento da Givaudan que realiza, 
há mais de 10 anos, pesquisas ou “Treks” 
em todo o mundo para investigar e, con-
sequentemente, desenvolver perfis de 
sabor específicos  analisando a natureza, 
pratos culinários e a percepções dos 
consumidores. www.givaudan.com.br

ARINOS 
AGORA É UNIVAR

mudança é positiva, pois a empresa 
oferecerá cada vez mais um modelo de 
negócio altamente complementar que 
fornecerá uma forte plataforma para 
futuro crescimento no amplo e crescente 
mercado brasileiro de distribuição de 
produtos químicos. www.arinos.com.br

HARALD 
APRESENTA NOVAS  
LINHAS DE PRODUTOS  

Como parte do seu calendário come-
morativo de 30 anos, a Harald, primeira 
fábrica de chocolates do Brasil com 
tradição de mais de 100 anos e líder 
em coberturas fracionadas, ampliou seu 
portfólio através de suas novas linhas de 

produtos: Harald Melken Amor e Harald 
Melken Doce Cozinha; e a ampliação das 
linhas Harald Melken e Harald Confeitei-
ro. A linha Harald Melken Amor marca 
a entrada da empresa no segmento de 
vendas para o consumidor final em super-
mercados. É composta por três produtos, 
Amor Suave, Amor ao Leite e Amor Intenso, 
que estão disponíveis na versão 120g. 
Já a linha Harald Melken Doce Cozinha é 
composta por sete produtos que se com-
pletam no preparo de recheios, coberturas 
e sobremesas: chips chocolate ao leite, 
açúcar de confeiteiro, chocolate em pó 
50%, chocolate em pó 100% e as barras 
de chocolate meio amargo, chocolate 
ao leite e chocolate branco. Para quem 
trabalha com a produção de chocolates, 
doces e sobremesas, a novidade é a  linha 
Harald Melken, com os itens gotas e creme 
ganache, sabor exclusivo, consistência 
ideal e pronto para uso. Os produtos da 
linha possuem ótimo rendimento e fácil 
aplicação. A linha Harald Confeiteiro lança 
cinco produtos, que incluem os açuca-
res coloridos nas versões azul, verde, 
vermelho e amarelo e as escamas cro-
cantes de chocolate. www.harald.com.br

A aquisição da Arinos por parte da 
Univar foi um marco na consolidação do 
mercado de distribuição no país. Para o 
mercado de clientes e fornecedores, a 
Arinos continua o trabalho que iniciou, 
entregando produtos e serviços da mais 
alta qualidade, aliando o seu conheci-
mento de mercado local a toda cadeia 
global da Univar. Segundo a Arinos, essa 
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ANDORINHA 
LANÇA AZEITE EXTRA 
VIRGEM EM GARRAFA  
DE 750ML  

O azeite Andorinha 
lança no mercado bra-
sileiro o azeite extra 
virgem em garrafa de 
750ml. A marca, em 
parceria com o Grupo 
Walmart Brasil, perce-
beu um grande poten-
cial de mercado, visto 
que o brasileiro esta 
consumindo cada vez 
mais. O mercado de 
azeites cresce ao ano 
12%, em média, e por 
essa razão a marca 
aposta em um produto 
com preço mais aces-
sível por litro. O azeite 
extra virgem responde 

por mais de 70% das vendas da marca 
Andorinha. O azeite Andorinha incorpora 
o puro suco da azeitona, que é obtido 
por processos mecânicos a baixas tem-
peraturas, com grau de acidez máxima 
de 0,5%, sem defeitos no paladar. A 
embalagem é feita de vidro e possui o 
exclusivo e premiado bico dosador vai 
e vem. O número das vendas do azeite 
Andorinha comprova o crescimento do 
consumo de azeites no Brasil. Para se 
ter ideia, a marca obteve um crescimen-
to de 25% nos últimos quatro meses, 
se comparado ao mesmo período de 
2011. A marca aposta ainda em um 
crescimento de 30% nas vendas dos 
próximos meses, por conta da novidade.

Atualmente posicionada como o 
segundo maior player de azeite em 
todo mundo, a Sovena está presente 
em três continentes e comercializa 
sua produção para mais de 70 países. 
Com oito fábricas em todo o mundo, 
fatura mais de € 1 bilhão, movimenta 
mais de 160 mil toneladas de azeite 
e mais de 500 mil toneladas de óleo. 
Como resultado da sua ambiciosa 
estratégia, 2/3 das vendas já são 
feitas fora de Portugal. Em apenas 
10 anos, o Grupo tornouse uma das 
principais empresas em nível mundial 
com representações na Espanha, 
EUA, Brasil, Angola, Tunísia e Mar-
rocos. www.azeiteandorinha.com.br

SWIFT 
É ELEITA UMA DAS MARCAS 
MAIS VALIOSAS DO BRASIL 

A Swift foi eleita pela consultoria 
BrandAnalitcs uma das 50 marcas 
mais valiosas do Brasil em 2012. Pelas 
análises realizadas, o valor da marca 
Swift foi estimado em US$ 217milhões, 
o que a coloca entre as três marcas 
de alimentos mais preciosas do país. 
O levantamento foi realizado exclusi-
vamente com marcas brasileiras e de 
empresas com capital aberto. Foi anali-
sado o desempenho de 220 marcas, de 
162 empresas nacionais, por meio de 
entrevistas com mais de 12 mil consu-
midores em todo o país. Atualmente, a 
marca é de propriedade da JBS. A Swift 
foi a primeira marca de carne bovina 
do mundo e, até hoje, a única presente 
em todos os países. No Brasil, a marca 
pode ser encontrada em vegetais, pa-
tês, pratos prontos, salsichas, sopas, 
hambúrgueres, entre outros produtos, 
além de cortes de carne bovina. Além 
disso, a marca Swift engloba linhas 
especiais de carne da JBS. Entre essas 
linhas estão o Açougue Swift Nota 10, 
criado para atender a demanda dos 
supermercados para cortes porcionados 
de carne bovina, a Swift Maturatta, linha 
destinada ao preparo de churrasco, 
Swift Orgânico, única carne orgânica cer-
tificada do Brasil e a Swift Black, marca 
Premium da JBS voltada a restaurantes 
de alta gastronomia. www.swift.com.br

NITA ALIMENTOS 
APRESENTA SUA LINHA  
DE PÃES ESPECIAIS 

Para ampliar sua participação no 
segmento de panificação e confeitaria, 
atender as necessidades do mercado 
transformador e facilitar o processo 
de produção de pães especiais, a Nita 
Alimentos investiu R$ 1 milhão no 
lançamento da linha Sabores de Nita 
composta pelas famílias de misturas 
para pães Mais Saúde, Mais Prazer 
e Mais Sabor. Voltada para o público 
adepto da boa forma e que busca 
uma alimentação mais saudável, a 
linha Mais Saúde é formada pelo pão 
multigrãos light, pão de quinoa light, 
pão de centeio light e pão integral. 

Segundo a empresa, esse lançamento 
vai valorizar ainda mais a marca, que 
a cada dia cresce mais no segmento 
de farinha e farelo. A empresa investiu 
R$ 1 milhão no projeto que envolveu a 
contratação de colaboradores, criação 
de novas embalagens, compra de ma-
téria-prima, entre outros itens indispen-
sáveis para a produção das misturas. 

A Nita Alimentos é uma importante 
indústria nacional de moagem de trigo 
e presença nas principais indústrias 
alimentícias do país. Possui as marcas 
Nita, Nita Mix, Nita Cook, Nita Cream, 
Sabores de Nita, Fada, Lena, Invencível 
e Vega. A empresa processa trigo pro-
duzindo farinhas, misturas para bolo, 
fermento e farelo. Seus produtos são 
destinados aos mercados doméstico 
e profissional, incluindo redes de ata-
cado e varejo, padarias e indústrias de 
massas e biscoitos. Já na linha Mais 
Sabor estão disponíveis os pães de 
brioche, australiano, de leite e de ovos 
e, com a linha Mais Prazer, o panifi-
cador poderá produzir os tradicionais 
pão italiano e ciabatta e a baguette 
francesa. Cada mistura vem em uma 
caixa de papelão contendo dois paco-
tes plásticos de cinco quilos do sabor 
escolhido. www.nitaalimentos.com.br

VIGOR 
TORNA-SE A ÚNICA 
EMPRESA DE LÁCTEOS 
COM AÇÕES EM BOLSA  
NO BRASIL 

Depois de dar passos importantes 
nos últimos 11 meses, como o reposi-
cionamento de suas principais marcas, 
lançamentos de novos produtos, comu-
nicação, renovação do seu parque fa-
bril, redesenho da sua cadeia de supply 
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chain, a Vigor abre seu capital através 
de uma operação inédita no mercado 
brasileiro. A Vigor Alimentos S.A. iniciou 
a negociação pública das suas ações na 
BM&F Bovespa, sob o mais alto nível 
de governança corporativa existente no 
país , o Novo Mercado. A empresa vem 
ao mercado de capitais regida por um 
conselho de administração composto 
por seis membros, dos quais quatro in-
dependentes, e conta com dois comitês 
de assessoramento à gestão (pessoas  
e  gestão de riscos e finanças). As ações 
da Vigor chegam ao mercado após uma 
bem sucedida operação iniciada em 
fevereiro deste ano, sem precedentes 
no Brasil. A JBS, então controladora da 
Vigor, realizou uma Oferta Voluntária 
de Permuta de Ações (OPA), onde todos 
os acionistas da JBS tiveram a livre es- 
colha de migrar seus papéis e manter 
na Vigor a mesma participação acio-
nária que já detinham na companhia 
de carnes. Após o leilão de permuta, a 
grande maioria dos acionistas (84%) da 
JBS migraram voluntariamente, acredi-
tando no potencial da Vigor. No total, 
são 149,7 milhões de ações cotadas 
ao valor inicial de R$ 7,96/ação e que 
passaram a ser negociadas livremente. 
Com faturamento de R$ 1,5 bilhão em 
2011, a Vigor tem em seu portfólio 
produtos de alto valor agregado, desen-
volvidos ao longo de uma história de 94 
anos. A qualidade e a diversificação dos 
produtos se dividem entre algumas das 
mais tradicionais marcas de produtos 
lácteos do Brasil, como Vigor, Faixa 

Azul, Danubio, Serrabella e Leco. Essas 
marcas estão distribuídas nos princi-
pais canais do varejo nacional. Com 
sete fábricas estrategicamente distri-
buídas nas principais regiões produto-
ras do Brasil, a Vigor atende mais de 
20.000 clientes no país.  Essa estrutura 
já garante à empresa um alto potencial 
de expansão no Brasil e dentro de um 
segmento que se encontra em forte 
crescimento, especialmente com o au-
mento da renda dos brasileiros ao longo 
dos últimos anos. www.vigor.com.br

NUTRINOVA 
LANÇA SISTEMA DE 
ADOÇANTES PARA 
ALIMENTOS E BEBIDAS

A Nutrinova lançou o sistema Sun-
sation para ajudar os fabricantes de 
alimentos e bebidas a desenvolverem 
produtos de baixo e/ou sem calorias, 
com sabor agradável. O primeiro pro-
duto do sistema é o Sunsation Sunett 
SL, um sistema de edulcorante para 
alimentos e bebidas com reduzido teor 
ou livre de açúcar. Segundo a empresa, 
o sistema Sunsation fornece aos fabri-
cantes soluções individuais, seleciona-
das para complementar um ao outro. 
O sistema Sunsation Sunett SL inclui 
outros adoçantes de alta intensidade 
e ingredientes que foram combinados 
para proporcionar sabor doce, similar 
ao do açúcar. O Sunsation Sunett SL 
pode ser usado em uma ampla gama 

de ingredientes da DuPont Danisco, 
que também inclui os antimicrobia-
nos naturais Nisaplin e Natamax, e 
outras culturas de proteção, como o 
Holdbac, bem como outros extratos 
naturais Guardian. www.danisco.com

HEXUS
10 ANOS ADICIONANDO 
SOLUÇÕES 

Em 2012, a Hexus comemora 
10 anos de sucesso no desenvolvi-
mento de soluções em ingredientes 
e tecnologia para a indústria de ali-
mentos de todo o Brasil, tornando-se 
referência para os segmentos lácteo 
e de sorvetes. A missão da empresa 

é oferecer produtos de excelente 
qualidade e desempenho. Para isso, 
investe permanentemente, apostando 
em moderna infraestrutura, pesqui-
sa e desenvolvimento constantes, 
acompanhamento das tendências de 
mercado, qualidade técnica e parce-
rias estratégicas. A empresa acredita 
em um sucesso ainda maior para os 
próximos 10 anos. www.hexus.com.br

MERCK 
APRESENTA OS BENEFÍCIOS 
DO ÔMEGA 3 NUMA  
ÚNICA CÁPSULA 

Manter os índices adequados de 
lipídios no sangue depende não só de ali-
mentação saudável e exercícios físicos 
regulares. De acordo com a American 
Heart Association e a IV Diretriz Brasi-
leira sobre Dislipidemias da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, o ômega 3 
auxilia na redução de triglicerídeos, na 
incidência de doenças cardiovasculares, 
tem ação antitrombogênica e anti-infla-
matória, além de melhorar a viscosidade 

de produtos, incluindo bebidas car-
bonatadas e energéticas, misturas 
de bebidas em pó, iogurtes e outros 
produtos lácteos; também pode ser uti-
lizado em sucos. www.nutrinova.com

DUPONT 
LANÇA ANTIOXIDANTE 
NATURAL

A DuPont Danisco lançou o Guar-
dian Chelox L (EU), uma mistura de 
antioxidantes naturais que se destina 
a substituir o EDTA ou outros antioxi- 
dantes sintéticos em aplicações como 
maionese, molhos, margarina e sprea-
ds. Segundo a empresa, o novo produ-
to é feito sob medida para o mercado 
europeu. Combina antioxidantes natu-
rais e aromatizante natural de camomi-
la, em uma mistura desenvolvida para 
aumentar e estabilizar a frescura e o 
sabor dos alimentos contendo óleos e 
gorduras, mantendo ao mesmo tempo 
um rótulo limpo. O Guardian Chelox L 
(UE) difere apenas por conter extrato 
de alecrim, selecionado de acordo 
com os regulamentos específicos 
para este ingrediente na UE. O sufixo 
‘(UE)’ foi adicionado ao nome simples-
mente para distingui-lo do produto da 
América do Norte. De acordo com a 
DuPont Danisco, o produto atende 
aos regulamentos de alimentos não 
somente na UE, mas em toda a Euro-
pa. O Guardian Chelox L (UE) é a mais 
recente adição às soluções naturais 

do sangue. Em outras 
palavras: os estudos 
mostram os benefícios 
do ômega 3 que vão 
desde a diminuição da 
incidência de doenças 
cardiovasculares, até 
a redução da incidên-
cia de morte súbita e 
alterações benéficas 
na coagulação em pa-
cientes com obstrução 
de coronárias. Por ser 

um alimento referência quando se fala 
em ômega 3, a ingestão de peixe é reco-
mendada, mas boa parte dos peixes de 
água doce ou salgada encontrados no 
Brasil não apresentam quantidades de 
ômega 3 compatíveis com os peixes de 
água fria e profundas, como o salmão e 
a cabala, por exemplo. Uma alternativa 
é a suplementação à base de produtos 
com as propriedades do ômega 3. Nes-
se sentido, a Merck S.A., a mais antiga 
indústria química e farmacêutica do 
mundo, está lançando o Corabion HC 
(High Concentration), um suplemento 
alimentar a base de óleo de peixe. O 
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produto possui alta concentração de 
EPA+HDA (ômega 3) por cápsula e uti-
liza uma tecnologia exclusiva de refina-
mento do óleo, além de não dar hálito 
de peixe. O Corabion, na condição de 
suplemento alimentar, não apresenta 
restrições de uso. Seu consumo auxilia 
na manutenção de níveis saudáveis de 
triglicerídeos, desde que associado a 
uma alimentação equilibrada e hábi-
tos de vida saudáveis. O suplemento 
está disponível nas principais redes e 
farmácias de todo o País em duas apre-
sentações de 60 cápsulas: Corabion 
HC 550mg e Corabion HC 1.110mg.

A Merck é a mais antiga indústria 
farmacêutica e química do mundo. A 
empresa une essa tradição com a busca 
constante por inovações nos segmentos 
em que atua. Com forte presença global, 
a Merck, fundada na Alemanha há mais 
de 340 anos, hoje está presente em 67 
países e distribui seus produtos em mais 
de 150. A empresa possui visão de longo 
prazo e prioriza a pesquisa e o desen-
volvimento de inovações nas indústrias 
farmacêutica e química. Desde 1995, 
a empresa possui cerca de 30% do seu 
capital total cotado na Frankfurt Stock 
Exchange. Os demais 70% pertencem à 
família Merck, descendente do fundador. 
Atualmente, a empresa conta com cerca 
de 40 mil colaboradores distribuídos por 
67 países. A receita total do grupo em 
2010 cresceu 20%, chegando a € 9.3 
bilhões. No segundo trimestre de 2011, 
com um total de € 2.6 bilhões da receita, 
obteve crescimento de 16% em relação 
ao mesmo período de 2010. A Merck 
atua no Brasil desde 1923 e é uma das 
dez maiores indústrias farmacêuticas do 
país, de acordo com o IMS Health. Sua 
sede é no Rio de Janeiro, onde fica tam-
bém a fábrica de medicamentos. A área 
Química está localizada na capital pau-
lista e conta com uma planta em Barueri 
e um depósito em Cotia, na Grande São 
Paulo. A Merck trabalha em duas frentes, 
farmacêutica e química, e busca o equilí-
brio nesses negócios. www.merck.com.br

COCA-COLA 
CONSTRUIRÁ NOVA  
FÁBRICA DE SUCOS 

A Coca-Cola investirá R$ 500 milhões 
para construir a sua segunda fábrica de 
sucos no Brasil. A nova planta industrial 

deve ser erguida no Nordeste com 50 mil 
metros quadrados de área construída e 
capacidade para produzir 70 milhões 
de litros anuais a partir de 2014. A ex-
pectativa é de que a operação alcance 
o mesmo volume de 2 bilhões de litros 
de suco gerados ao ano pela unidade 
instalada em Linhares, no Espírito San-
to, sob a marca Del Valle. A atuação da 
Coca-Cola na área de sucos acontece 
por meio da Sistema de Alimentos e Be-
bidas do Brasil (SABB), uma joint venture 
composta pela multinacional americana 
e por outros 16 fabricantes regionais 
de bebidas sem gás. www.nexira.com

USINA SAO JOÃO 
CONQUISTA CERTIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL  
NA ÁREA ALIMENTAR

O sistema de gestão para Seguran-
ça dos Alimentos adotado pela Usina 
S. João, em Araras, SP, acaba de lhe 
render a certificação internacional 
FSSC 22000, que regula e analisa a 
qualidade dos processos de fabricação 
em empresas de produtos alimentícios. 
A certificação obtida pela S. João atesta 
a excelência dos processos de produção 
de açúcar cristal, refinado e extra fino, 
desde o recebimento da matéria prima 
até a expedição do produto final. A 
FSSC 22000 (Food Safety System Cer-
tification) é um esquema de gestão que 
acompanha toda a cadeia de suprimen-
tos e engloba as normas que regulam o 
setor alimentício, principalmente a ISO 
22000. Seu objetivo é definir técnicas 
operacionais que tragam aos clientes 
mais confiança no produto final, garan-
tindo, de um lado, menor risco à saúde 
(por se tratar de alimentos) e, de outro, 
maior eficiência nos diversos aspectos 
de gestão da produção e dos fornecedo-
res. Com a FSSC 22000, a Usina S. João 
aumenta seu rol de certificações. Ela já 
detinha a ISO 9001 (Sistema de Gestão); 
o selo do Compromisso Nacional para 
aperfeiçoar as condições de trabalho 
na cana de açúcar, do Ministério do 
Trabalho; e o BDK (Beit Din Kashrut), 
um certificado para produção de alimen-
tos segundo os preceitos kosher dos 
judeus, o que permitiu ampliar a gama 
de clientes que a Usina S. João atende. 
Além dessas, a usina conquistou várias 
certificações na área de sustentabilida-

de, atestando o cuidado de seus pro-
cessos de produção de açúcar e etanol: 
Bonsucro (Better Sugar Cane Initiative), 
Greenergy (Bioethanol Sustainability 
Programme), Etanol Verde (do Protocolo 
Agroambiental) e EPA (Environmental 
Protection Agency). www.usj.com.br

VAPZA 
AMPLIA PARTICIPAÇÃO  
EM VÁRIOS PAÍSES 

A Vapza, indústria paranaense pro-
dutora de alimentos cozidos a vapor 
e embalados a vácuo, está com um 
agressivo plano de expansão, e vem 
enviando desde 2010 remessas para o 
exterior. Neste ano a empresa pretende 
intensificar a atuação no exterior com a 
abertura de novos mercados importado-
res. Os primeiros países contemplados 
foram Angola, Venezuela, Inglaterra e 
Panamá; além destes a empresa está 
com a parte comercial acertada para 
Japão, Peru, Chile e Paraguai, faltando 
apenas finalizar os registros sanitários 
em cada país. Um dos fatores decisivos 
para a marca planejar sua participação 
no mercado externo foi a ampliação do 
seu portfólio através do lançamento da 
sua Linha de Carnes em 2009. A Vapza 
desenvolveu seus produtos de carne e 
frango atendendo a todas as exigências 
do mercado e às legislações nacionais e 
internacionais. Após este lançamento, a 
marca conquistou em 2011 a certifica-
ção para exportar estes produtos para 
União Europeia. O nível de exigência 
para entrar nestes países é altamente 
rigoroso. Foram necessários três anos 
para certificar a fábrica para o mercado 
europeu e dois anos para os outros paí- 
ses que compõem a Lista Geral do SIF, 
Serviço de Inspeção Federal, do Ministé-
rio da Agricultura. Segundo a Vapza, as 
exportações ainda têm participação mo-
desta no faturamento da empresa, atual-
mente, cerca de 4% do faturamento total 
vem da exportação dos produtos. Mas a 
empresa possui excelentes expectativas 
neste segmento, pois em todos os paí-
ses que mantêm relações comerciais 
produtos tiveram ótima aceitação. Para 
os Estados Unidos, a empresa já possui 
parceiros alinhavados para importação 
e distribuição dos seus produtos, tanto 
no varejo, quanto no foodservice. Nos 
demais mercados que estão em fase 
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de abertura, como Japão, Peru, Chile e 
Paraguai, a empresa fortalecerá ainda 
mais sua presença no exterior.A Vapza 
está dando os primeiros e importantes 
passos em busca do mercado externo, 
pois o foco maior é o fortalecimento da 
marca dentro do mercado brasileiro, 
onde já possui 4.500 pontos de vendas 
em 16 Estados. Em 2011, a indústria 
paranaense teve faturamento de R$37 
milhões. Para 2012 a marca espera 
que cerca de 8% do faturamento total 
venham da exportação através das 
novas remessas para estes países 
ainda este ano. www.vapza.com.br

WOW!NUTRITION 
TRANSFERE FÁBRICA  
PARA CAÇAPAVA 

A Wow!Nutrition, indústria de ali-
mentos e bebidas instalada em São 
Bernardo há 29 anos, vai transferir suas 
operações para Caçapava, SP, onde já 
mantém uma unidade responsável pela 
produção dos néctares e sucos Sufresh, 
chás Feel Good, bebidas à base de 
soja Soyos, água de coco Akoko, entre 
outros. Na região, são fabricados os 
produtos da linha diet e light, como os 
adoçantes Gold, Assugrin, Doce Menor 
e Tal e Qual, gelatinas, balas e acho-
colatados. A mudança será concluída 
até 30 de setembro. De acordo com a 
empresa, a transferência para Caça- 
pava tem por objetivo a otimização 
das operações industriais, logísticas, 
administrativa e comercial para as-
segurar o crescimento sustentável 
e competitivo em um mercado cada 
vez mais exigente por produtividade 
e eficácia. www.wownutrition.com.br

BUNGE BRASIL 
REVOLUCIONA SETOR 
DE PANIFICAÇÃO 
COM LANÇAMENTOS 
INOVADORES  

Pioneira na oferta de pré-misturas 
para pães e bolos, a Bunge Brasil 
inova mais uma vez e apresenta dois 
grandes lançamentos que prometem 
revolucionar o setor de panificação. 
Uma das novidades é o Bentamix Fácil,  
primeira pré-mistura para pãozinho 

francês do mercado já com fermento 
adicionado, permitindo que o panifica-
dor acrescente apenas água à mistura 
e controle o processo de fermentação, 
padronizando e agilizando seu traba-
lho. Além disso, a embalagem dife-
renciada do produto possui o sistema 
“abre fácil”, que reduz riscos, agrega 
praticidade e facilita a vida do panifica-
dor. A outra novidade é o Bentamix Le-
vain, que chega para inserir a empresa 
no segmento de misturas especiais 
para a produção de pães rústicos e 
integrais. O novo produto é preparado 
a partir de ingredientes que resgatam 
a tradição, o aroma e o sabor caracte-
rísticos do processo de fermentação 
natural, possibilitando a produção de 
pães artesanais, com sabor diferen-
ciado e validade prolongada, cada vez 
mais valorizados entre as padarias 
gourmet. Os lançamentos são opor-
tunidades identificadas pela Bunge  
no setor de panificação e atendem à 
demanda do mercado por praticidade. 
A Bunge também traz novidades na 
linha Pré-Mescla, já reconhecida por 
oferecer praticidade no preparo, ga-
rantindo alto rendimento e qualidade 
ao produto final. São quatro novos sa-
bores de bolos secos: limão, baunilha, 
banana e abacaxi. www.bunge.com.br

ARBOR 
ENTRA NO MERCADO  
DE SUCOS NATURAIS 

A Arbor, dona da cerveja Therezopo-
lis e da Catuaba Selvagem, anunciou 
que vai produzir sucos em caixinha 
com combinações exóticas de frutas 
e vegetais. A empresa quer aproveitar 
um nicho pouco explorado pelas gigan-
tes do setor, como a Coca-Cola (Del 
Vale Mais) e WOW Nutrition (Sufresh), 
que produzem néctares. A entrada no 
segmento de sucos faz parte do plano 
estratégico da Arbor, batizado de “40 
anos em cinco”, que teve início em 
2010. A meta é dobrar a receita da em-
presa para R$ 500 milhões até 2014. 
A Arbor decidiu focar os investimentos 
em frentes específicas de negócios. 
Segundo a empresa, algumas linhas 
pouco rentáveis, como batidas e cacha- 
ças, serão descartadas. Segundo a 
Nielsen, entre janeiro e abril deste ano, 
o consumo de sucos prontos, incluindo 
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os néctares e 100% natural, chegou a 
222,6 milhões de litros, mais do que 
os 202,1 milhões no mesmo período 
de 2011. www.arborbrasil.com.br

BRASIL FOODS
INVESTE EM MODERNA 
FÁBRICA DE QUEIJOS 

A partir de um investimento já em 
andamento pela Brasil Foods, Ijuí 
passa a ter a maior e mais moderna 
fábrica de queijos do Brasil. O inves-
timento, superior a R$ 10 milhões, 
inclui aumento na área física dos pa- 
vilhões, compra de novos equipamen-
tos e máquinas com tecnologia de 
ponta. Segundo a Brasil Foods, a capa-
cidade de produção da queijaria de Ijuí 
que era de 1.000 toneladas, passou 
para 1.300 toneladas mensais, ações 
que objetivam atender a crescente de-
manda do mercado consumidor nacio-
nal. Além de Ijuí, a BRF mantém duas 
unidades fabris na região, uma em Três 
de Maio, e uma indústria de laticínios 
em Santa Rosa. www.brasilfoods.com

ALIMENTOS
AQUISIÇÕES JÁ  
SOMAM US$ 15,8 BI 

A aquisição da Bolthouse Farms pela 
Campbell Soup, por US$ 1,55 bilhão, 
colocou em evidência o setor de alimen-
tos em meio a um ano de movimento 
fraco em fusões e aquisições em ou-
tras áreas. Encorajadas pelas taxas de 
empréstimo mais baixas da história, as 
empresas alimentícias encaminham-se 
a assinar neste ano o maior número de 
aquisições desde a recessão de 2008, 
mesmo com quadro total de acordos, 
incluindo todos os setores, tendo mos-
trado queda. Vários anos de programas 
agressivos de redução de custos para 
enfrentar o baixo crescimento das re-
ceitas deixaram a indústria de alimentos 
com pouco espaço para mais cortes. 
As empresas, em vez disso, passaram 
então a usar seus grandes recursos em 
caixa para “comprar” crescimento e a 
chance de novos cortes de custos ope-
racionais. Desde o início do ano, foram 
concluídas ou estão pendentes 116 

aquisições de empresas alimentícias no 
mundo, com um valor total de US$ 15,8  
bilhões; é o maior número desde 2008, 
quando foram anunciados 130 acordos, 
no valor de US$ 5,5 bilhões. A compra 
da Bolthouse, que pertencia à firma de 
investimentos em participações Ma-
dison Dearborn Partners, de Chicago, 
Estados Unidos, é a segunda maior de 
uma empresa de alimentos voltados ao 
consumidor neste ano, atrás apenas 
da aquisição de US$ 2,7 bilhões, anun-
ciada em maio pela Kellogg, da marca 
de batatas fritas Pringles, da Procter & 
Gamble. A ConAgra, cuja sede fica em 
Omaha, Nebraska, comprou em maio 
a Pita Chips, que pertencia à Kangaroo 
Brands de Milwaukee, para entrar no se-
tor de pão árabe e aproveitar sua fase de 
expansão. Embora a Pita Chips tenha re-
ceita anual de apenas cerca de US$ 20  
milhões, a ConAgra espera ter mais 
condições de expandir as operações. 
Em outro acordo, a ConAgra, dona das 
marcas de pipoca Orville Redenbacher e 
de comidas congeladas Healthy Choice, 
detectou uma oportunidade para expan-
dir suas operações com congelados em 
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Através de sua divisão Food Ingredients, a Beraca oferece especialidades, ingredientes e aditivos para a indústria de alimentos e bebidas, 
além do suporte técnico na utilização e aplicação de seus produtos. A divisão Food Ingredients atende às principais indústrias alimentícias, 

proporcionando soluções completas para o desenvolvimento de produtos inovadores.

Vendas e Exportação:
(11) 2643.5000

Linha de corantes caramelo 
indicada para aplicação nas 

indústrias de alimentos, 
bebidas e aromas.

aramelo,Linha de xaropes cor de cara
etriglicéride de cadeia cadeia média e 

emulsificantes,tes, indicada para 
aplicação nanas indústrias de 
alimentosos, bebidas e aromas.

• Mono 90
• Datem
• Acetem

Conheça nossos
lançamentos!

Espumante e emulsionante 
indicados para aplicação na 

indústria de bebidas.

úcar líquido invertido Açúca
dicado para aplicação nas ndicain
indústrias de alimentos e in

bebidas.

São provenientes de
matérias-primas criteriosamente 
selecionadas e processadas com 
alta tecnologia, muito utilizadas 
como condimentos e corantes 

pela indústria alimentícia, 
principalmente no
mercado cárneo.
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abril, quando anunciou a compra da 
Odom’s Tennessee Pride, uma proces-
sadora de refeições congeladas com 
vendas anuais de mais de US$ 190 
milhões. A indústria alimentícia vem 
sofrendo para acelerar seu crescimento 
nos Estados Unidos, onde a economia 
expandiu-se 2% no ano encerrado em 
março e o índice de desemprego conti-
nua superior a 8% há mais de três anos. 
A compra da Bolthouse Farms forta-
lecerá a divisão de bebidas da Camp- 
bell nos Estados Unidos, que produz 
a marca de sucos V8, responsável por 
cerca de 10% das vendas no ano fiscal 
encerrado em 31 de julho. Foi a unidade 
de maior crescimento da Campbell, de 
Camden, Nova Jersey, no trimestre pas-
sado, com receita de US$ 208 milhões. 
Nesse período, as vendas da unida-
de de sopas tiveram desaceleração. 

VIGOR 
INAUGURA NOVA 
CATEGORIA DE  
IOGURTE NO BRASIL 

A Vigor, com sua experiência de mais 
de 90 anos no mercado de lácteos brasi-
leiro, lança no Brasil o iogurte Vigor Grego 
e inaugura uma nova categoria no país. 
Reconhecido como o melhor iogurte do 
mundo, Vigor Grego chega ao mercado 
nacionais com sua consistência ultra 
cremosa e já plenamente reconhecida 
nos Estados Unidos e Europa Disponível 
nos sabores tradicional e baunilha, em 
embalagens de 100g, Vigor Grego é ideal 
para ser consumido como sobremesa, 
pois alia a saudabilidade de um iogurte 
à indulgência de uma sobremesa, com 
sabor intenso e capaz de preencher o pa-
ladar. Os ingredientes de alta qualidade 
aliados à expertise da Vigor na fabrica-
ção de produtos lácteos fazem do novo 
iogurte da Vigor um produto altamente 
diferenciado; possui alto valor nutricional, 
com muito mais proteínas que um iogurte 
convencional, além de mais sabor, mais 
saudável e muito mais cremoso. A no-
vidade vem reforçar o posicionamento 
da marca Vigor no mercado brasileiro 
de lácteos, por meio de inovações de 
grande impacto, sempre expondo seus 
pilares principais: a tradição, a qualidade, 
ingredientes autênticos e produtos “bem 
feito como devem ser”. Esse é o primeiro 
lançamento da Vigor após o lançamento 

de suas ações na bolsa brasileira e 
reforça a estratégia da empresa em 
atuar com maior ênfase no segmento 
de alto valor agregado. www.vigor.com.br

DÁLIA ALIMENTOS 
INAUGURA FÁBRICA  
DE LEITE EM PÓ 

A Dália Alimentos inaugurou sua 
fábrica de leite em pó com a expectativa 
de que até 2016 esteja operando em sua 
capacidade máxima de produção de 60 
toneladas por dia. O complexo localizado 
às margens da ERS-130, quilômetro 
91, em Palmas, Arroio do Meio, tem 45 
mil metros quadrados compostos por 
uma torre principal e mais 12 prédios 
de apoio. Segundo a empresa, a nova 
planta de leite em pó possibilitará um 
crescimento expressivo em produção e 
faturamento. O leite em pó instantâneo 
integral e desnatado e não instantâneo 
será comercializado em versões de 200g 
e 25 kg. Com embalagens persona- 
lizadas também serão produzidos leites 
especiais no complexo. Além disso, está 
sendo analisada a possibilidade de fabri-
cação de manteiga e creme de leite. De 
acordo com a Dália Alimentos, a indústria 
irá colaborar para que o país comece a 
participar do mercado externo. Graças à 
tecnologia de ponta, importada da Ale- 
manha, a nova fábrica terá condições 
de produzir dentro de padrões interna-
cionais. A Dália Alimentos faz parte da 
Cooperativa dos Suinocultores de En-
cantado Ltda. Em 2011,  faturamento da 
cooperativa foi de R$ 500 milhões, com 
R$ 16,5 milhões de sobras liquidadas 
para distribuição entre os associados. Em 
2012, a previsão é de um crescimento 
de 14%, chegando a R$ 570 milhões 
de faturamento. www.dalia.com.br

LUAL ALIMENTOS 
PROJETA CRESCER  
34% EM 2012

A Lual Alimentos, empresa que 
atua na produção de alimentos e 
bebidas para o varejo, foodservice 
e co-packer (marca própria), fatu-
rou R$ 63 milhões no ano passado 
e projeta crescimento de 34% até 
o fim de 2012, devendo chegar a  
R$ 82 milhões. Presente no mercado há 

27 anos, o grupo deve lançar 12 produ-
tos este ano, um dos principais motivos 
da expectativa de substancial aumento 
no retorno consolidado. A empresa já 
atua em oito categorias de produtos e 
pretende ampliar a atuação no mercado 
entrando em mais quatro áreas, movi-
mento esse que, possivelmente, poderá 
ocorrer por meio da aquisição de ou-
tras empresas. A Lual também já tem 
previsto nos seus planos de 2012 um 
forte investimento no Nordeste, região 
com grande potencial e que oferece 
excelentes oportunidades de negócios. 
Dentro do projeto de expansão está a 
aquisição de equipamentos com a fina-
lidade de desenvolver o canal de food-
service, bem como o investimento em 
pesquisa, desenvolvimento de produtos 
e distribuição. Outra novidade para este 
ano é a criação de uma área interna na 
empresa voltada exclusivamente para 
o desenvolvimento de novas receitas 
culinárias. A empresa, hoje, está divida 
em quatro frentes, sendo 45% varejo, 
30% foodservice, 15% marca própria e 
10% exportação. E para ampliar cada 
vez mais a atuação em todo o território 
brasileiro, também tem investido de 
maneira significativa na área comer-
cial, disseminando melhor o trabalho 
de seus vendedores pelo país, e am-
pliando a sua presença física em cada 
Estado.  A Lual já possui filiais no Rio 
Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além 
disso, exporta para Venezuela, Guiana 
Francesa, Suriname, Angola, Uruguai e 
Panamá. Acompanhando o crescimento 
da empresa, investimentos na área de 
logística também são constantes, tanto 
no serviço próprio quanto no terceiriza-
do. Hoje, a distribuição dos seus produ-
tos já chega a 17 Estados brasileiros. 

A Lual Alimentos tem sede em Itu, SP, e 
atua no mercado há 27 anos, tendo inicia-
do as atividades no setor de foodservice, 
em 1985, sob o nome Brassuco Alimen-
tos. A empresa foi expandida com soluções 
para melhorar a qualidade e otimizar os 
custos das cozinhas industriais. Em 1997, 
começou a investir também no mercado 
de varejo. Com o crescimento das ativida-
des, a empresa reuniu suas duas linhas 
de atuação sob um único nome, a Lual 
Alimentos. Hoje, a empresa também pro-
duz gelatinas, pudins, flans, Maria mole, 
achocolatados, sopas, caldos, refrescos 
em pó, misturas para bolo, coco ralado 
leite de coco. www.lualalimentos.com.br


