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NOVIDADES DA 14ª EDIÇÀO 
DA FI SOUTH AMERCICA

Em sua 14º edição, a Fi South America continua hon-
rando seu compromisso com expositores e visitantes, re-
alizando um evento exclusivo e de extrema qualidade, que 
proporciona o crescimento e desenvolvimento do mercado 
de ingredientes alimentícios, trazendo inovação, tecnologia 
e tendências mundiais do setor para a América Latina.

Neste ano, a expectativa é atrair mais de 10.000 profi s-
sionais ligados à indústria alimentícia e, para isso, a FiSA 
2008 está recheada de novidades:

• 3 VEZES MAIOR QUE A FISA 2007 - Com mais de 150 
expositores, a FiSA 2008 triplicou seu tamanho e ocupa 
todos os 8.000m² de área do Pavilhão Amarelo do  Expo 
Center Norte. 

• FISA VOLTA AO BRASIL SÓ EM 2010! - Evento passa a 
ser bienal a partir deste ano.

• MAIS DE 50 NOVAS EMPRESAS NACIONAIS E INTERNACIO-
NAIS - A FiSA continua trazendo novidades para você e 
reunirá mais de 50 novas empresas, que apresentarão as 
principais tendências com exclusividade.

• NOVO LOCAL! Agora no pavilhão do Expo Center Nor-
te, a apenas 10 minutos da maior feira de equipamentos 
para a indústria alimentícia. O visitante poderá visitar 
os dois maiores eventos para a indústria alimentícia com 
comodidade e economia.

• PROGRAMA DE CONFERÊNCIAS DE ALTÍSSIMA QUALIDADE 
- Sempre com o apoio das principais entidades do setor 
na realização do programa de conferências, a FiSA este 
ano traz diversos temas atuais, tendências mundiais e 
soluções para sua empresa.

• MERCADO DE BEBIDAS É O TEMA EM DESTAQUE DA FISA 
2008 - Com um programa de palestras exclusivo para este 
segmento preparado por ITAL, ABEA e Euromonitor.

NOVIDADE: PR NEWSWIRE   
ULTRAPASSANDO AS 
FRONTEIRAS

A PR Newswire, empresa do grupo CMP, 
disponibiliza uma ferramenta denominada 
Feiras & Eventos, uma sala de imprensa 
virtual, onde o expositor posta gratuitamente 

seus press releases, que serão divulgados automaticamente 
para os principais meios de comunicação do mundo.

Para saber mais sobre a PR Newswire acesse o site 
www.prnewaswire.com.br

SOBRE A ORGANIZADORA 
CMP Information é uma divisão da United Business 

Media, sediada em Londres, Inglaterra. O escritório da 

Holanda é responsável pela organização da série mundial 
de eventos para a indústria alimentícia e farmacêutica – 
Hi, Ni, Fi, CPhI, ICSE e Informex, além de publicar a 
revista International Food Ingredients e organizar con-
ferências relacionados a estes mercados.

Com expressivo investimento no Brasil, a CMP traz 
esse ano a 1ª edição da CPhI e P-MEC, maior evento 
mundial em ingredientes e embalagens / equipamentos 
para o segmento farmacêutico; INTEROP, feira 
internacional para o segmento da Tecnologia da 
Informação; organiza a 14ª edição da Fi (Food 
Ingredients) e adquiriu a maior feira latino-americana 
de Serviços de Comércio Exterior e Logística: a 
Intermodal South America.

CMP Information Brazil
Tel.: (11) 4689-1935
Alameda Tocantins, 75 - sala 1608
Alphaville - Barueri, SP - Brasil
fi sa@cmpi.com.br

CADASTRE-SE JÁ, 
EVITE FILAS E RECEBA SUA 
CREDENCIAL EM CASA!
Acesse 
www.fi -events.com.br, 
faça seu credencia-
mento com comodida-
de e aproveite para se 
inscrever nas pales-
tras do Fi Conference 
Program.

LOCALIZAÇÃO

Expo Center Norte 
Av.Otto Baumgart, 1.000 - Vila Guilherme – São Paulo, SP
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MEADOWPURE -  CANADÁ

ANGEL YEAST CO. -  CHINA
CHIHON BIOTECHNOLOGY -  CHINA
DALIAN PLATINUM CHEMICAL -  CHINA
DEOSEN -  CHINA
E-BNF -  CHINA
FUTASTE -  CHINA
GOLDEN DRAGON -  CHINA
HELA -  CHINA
HUA SING FOOD INDUSTRY -  CHINA
HYLEN -  CHINA
JELU -  CHINA
JINDAN -  CHINA
MASSON GROUP COMPANY -  CHINA
MINGFENG -  CHINA
NIUTANG -  CHINA
SHANGHAI GUPENG -  CHINA
SHAOXING QI LI XING GUANG COCOA -  CHINA
SHIJIAZHUANG PHARMA -  CHINA
SINO NINGBO -  CHINA
TIAN JING HAO LIAN -  CHINA
TRUSTCHEM -  CHINA
WEISHENG PHARMACEUTICAL -  CHINA

ARLA FOODS -  DINAMARCA

ARCOTRADE -  EGITO

VITATENE -  ESPANHA

ALLIED -  EUA
DAVISCO -  EUA
EASTMAN -  EUA
FARM DIRECT FOOD - EUA
FIBERSTAR -  USA
FOOD ALLIANCE -  EUA
OVERSEAL -  EUA
TAIYO -  EUA
TATE & LYLE AMERICAS -  EUA

KIEVIT -  HOLANDA

CAMLIN FINE CHEMICALS -  ÍNDIA
KANCOR -  ÍNDIA
PARDES DEHYDRATATION -  ÍNDIA

SILVATEAM -  ITÁLIA

FUJI -  JAPÃO
KIMICA -  JAPÃO

LATIN AMERICA -  MÉXICO / CHILE

BORREGAARD -  NORUÉGA

MACCO -  REPÚBLICA CHECA

ARFS - AMERICAN RENEWABLE 
     FUEL SUPPLIERS LTDA -  REINO UNIDO
ARMFIELD -  REINO UNIDO

S.C. RUBINKING S.A -  ROMÊNIA

SYRIAN SUGAR REFINERY 
    HOLDING LIMITED -  SÍRIA

THE GUM ARABIC -  SUDÃO

PALATINIT -  ALEMANHA
PLANTEXTRACT -  ALEMANHA
WORLÉE -  ALEMANHA

PB LEINER ARGENTINA -  ARGENTINA

GAT MICROENCAPSULATION -  ÁUSTRIA

AÇÚCAR GUARANI -  BRASIL
AGROPALMA -  BRASIL
ALIBRA INGREDIENTES -  BRASIL
AOMSA  -  BRASIL
ARMAZÉM MANACÁ -  BRASIL
BANDEIRANTE BRAZMO -  BRASIL
BIO SERAE -  BRASIL
BIORIGIN  -  BRASIL
CLARIANT -  BRASIL
CNAA -  BRASIL
CNI - COLLOIDES NATURELS BRASIL -  BRASIL
COAMO -  BRASIL
COMARPLAST -  BRASIL
CRYSTALSEV -  BRASIL
D.D. WILLIAMSON DO BRASIL -  BRASIL
DANISCO -  BRASIL
DAUPER -  BRASIL
DENVER -  BRASIL
DOEHLER AMERICA LATINA -  BRASIL
DOMONDO -  BRASIL
EPA QUIMICA -  BRASIL
FOBRAS -  BRASIL
FORTITECH SOUTH AMERICA -  BRASIL
FUCHS -  BRASIL
FARM DIRECT FOOD DO BRASIL -  BRASIL
GELITA DO BRASIL -  BRASIL
GENKOR INGREDIENTES -  BRASIL
GIUVADAN -  BRASIL
GLANBIA NUTRITIONALS -  BRASIL
HOGANAS BRASIL -  BRASIL
IFC -  BRASIL
ISOESTE -  BRASIL
KRAKI -  BRASIL
LECO -  BRASIL
LIOTECNICA -  BRASIL
KEMIN DO BRASIL -  BRASIL
MASTERSENSE -  BRASIL
MATRIX INGREDIENTES -  BRASIL
MOINHO ROMARIZ -  BRASIL
N&B INGREDIENTES -  BRASIL
NATIONAL STARCH -  BRASIL
PARAÍSO BIOENERGIA -  BRASIL
PENINA ALIMENTOS -  BRASIL
PIONEIROS BIOENERGIA LTDA -  BRASIL
PROAROMA -  BRASIL
PROJLAB LABORATÓRIOS -  BRASIL
PURAC -  BRASIL
RESITEC -  BRASIL
ROUSSELOT DO BRASIL -  BRASIL
SANTELISA VALE -  BRASIL
SENSIENT -  BRASIL
SGS GRUPO -  BRASIL
SWEETMIX -  BRASIL
TATE & LYLE BRASIL -  BRASIL
TATE & LYLE SUCRALOSE -  BRASIL
TECNAL EQUIPAMENTOS - BRASIL
USINA GUARIROBA  -  BRASIL
USINA ITAPAGIPE  -  BRASIL
USINA MANDU S.A. -  BRASIL
USINA MOEMA -  BRASIL
USINA OUROESTE -  BRASIL
USINA VERTENTE -  BRASIL
USJ - USINA SÃO JOÃO -  BRASIL
VOGLER INGREDIENTS -  BRASIL
Z-TRIM -  BRASIL

E X P O S I T O R E S  N A  F i S A  2 0 0 8
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Euromonitor volta à FiSA 2008 e 
traz uma sessão sobre o Mercado de 

Bebidas da América Latina

A EUROMONITOR traz com exclusividade para a FiSA 2008 o tema: 
“Brazilian Market for Soft Drinks”, uma palestra especial sobre 
o crescente mercado Latino de bebidas, mostrando as tendências 
mundiais, cases de sucesso e o futuro promissor desse setor, 
especialmente no Brasil.

Palestrante: Marcel Motta, Senior Research Analyst, Euromonitor International
Valor: R$ 110,00 até 16/05
 R$ 130,00 até 26/05
 R$ 150,00 no local
Inscrições em www.� -events.com.br. 
Informações: (11) 4689.1935  

EXCLUSIVO: Todos os participantes deste programa receberão um relatório 
completo sobre os estudos realizados no mercado da América Latina sobre o 
segmento de bebidas.

DIA 3 DE JUNHO
ITAL e ABEA se juntam para apresentar 
na FiSA 2008 um programa de palestras exclusivo 
focado no “Mercado de Bebidas”

“As ações estratégicas governamentais, em 
conjunto com as ações dos sindicatos e associações 
setoriais, que desempenham um papel 
fundamental na visualização do crescimento da 
indústria, e da realização de feiras como a FiSA é 
extremamente importante para o desenvolvimento 

do mercado de um país, o que é ótimo, principalmente, para a 
indústria de alimentos, que é o segmento mais estratégico de todos. 
Não tenho dúvidas de que são nesses eventos onde se começa a 
processar alimentos, ou seja, nos ingredientes.” 
Luís Fernando  Ceribelli Madi 
Engenheiro de alimentos – Diretor Geral do ITAL

Veja a grade completa, com resumo das palestras e nomes 
dos palestrantes em www.� -events.com.br.  

Inscrições: ABEA - www.abea.com.br
Informações: (11) 3088.3806 - Cel (11) 9972 .8151

CMP information e SBCTA 
trazem direto da Europa o 
I Salt & Sugar Reduction Symposium

13h00 “Introdução e Abertura” - Glaucia Maria Pastore, presidente 
da SBCTA e Jane G. Menegaldo Snow, vice-presidente da SBCTA

13h30 “Índice Glicêmico: um conceito para o controle do consumo de 
açúcares”- Ary Bucione, DANISCO

13h45  “Alimento processado saudável”- Glaucia Maria Pastore, 
presidente da SBCTA

14h30 “Enzimas no processamento de açúcares” - PROZYN
15h15 Co� ee break
15h30 “Consumo de sódio em regiões do Estado de São Paulo”
 Profa.  Regina Mara Fisberg,  Fac. De Saúde pública/USP
16h15 ”The latest developments in reduced salt and sugar in food and 

beverage” - Sr. David Jagos, Diretor da Mintel
17h00 Término

Valor: R$ 195,00 até 16/05
 R$ 225,00 até 26/05
 R$ 250,00 no local

anos

Inscrições em 
www.� -events.com.br

Informações: (11) 4689.1935

CMP information traz novamente o 
programa New Food Ingredients Applications com 

temas apresentados pelos expositores
Sessão 1 - AUDITÓRIO C
09h00 Gelita - Como elevar o poder do antioxidante de um 

chocolate ao leite
09h50 Tate & Lyle - Mais � bras para consumidores: uma visão do 

consumidor e P&D
10h40 Co� ee Break
11h00  Genkor - O emprego das tecnologias de recobrimento, micro e 

nanoencapsulamento na indústria de alimentos
11h50  Purac - Soluções em fortificação com cálcio para todas as 

bebidas
 
Sessão 2 - AUDITÓRIO C 
14h10  Kemin - Antioxidantes Naturais versus Sintéticos - Tendências 

no mercado alimentício
15h00  Resitec - Fitoesteróis: contribuindo para o controle do 

colesterol ruim
15h50   Co� ee Break
16h10 Gelita - Colágeno e Gelatina na saciedade para controle de 

peso
17h00  Fortitech - Comprometimento da indústria com a condição 

nutricional, de saúde e bem-estar da população

 Valores e inscrições, veja ao lado, na programação do dia 04/06.

F i  C O N F E R E N C E  P R O G R A MSOUTH F i  C O N F E R E N C E  P R O G R A M
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DIA 4 DE JUNHO
New Food Ingredients Applications 
com temas apresentados pelos expositores

Sessão 3 - AUDITÓRIO C
09h00  Resitec - Licopeno e betacarotenos naturais, antioxidantes 

a serviço da aparência e da saúde
09h50  GAT - “Introdução de uma Plataforma Tecnológica para 

Ingredientes Complexos - Uma Solução com Ampla em 
Aplicação para a Industria de Alimentos e Bebidas”

10h40  Co� ee Break
11h00  Döehler - Superfruits - the new trend
11h50  Beneo / Palatinit - From niche to mass market with high-

quality ‘no-sugar’ confectionery
  
Sessão 4 - AUDITÓRIO C
14h10  Kemin - A ciência à volta do extrato de batata para o 

emagrecimento
15h00  Davisco - Bene� ts of Whey Proteins in Food and Beverage 

Applications
15h50  Co� ee Break
16h10  Plantextrakt - Functional concepts with Tea and Herbal 

Extracts
17h00 Vogler 

Para saber o resumo das palestras e nome dos palestrantes acesse 
www.� -events.com.br. Valores e inscrições, veja ao lado.

Valor: R$ 195,00 até 16/05
 R$ 225,00 até 26/05
 R$ 250,00 no local

Apoio:

I Simpósio Internacional de Alimentos Funcionais

Com o objetivo de trazer à luz novas informações cientí� cas sobre 
esses assuntos, a SBAF realizará o I Simpósio Internacional sobre 
Alimentos Funcionais contando com a presença de vários especialistas 
conceituados no Brasil e no exterior, reconhecidos por desenvolverem 
atualmente estudos e pesquisas nessa área. 

“A Sociedade Brasileira de Alimentos Funcionais - SBAF tem  a honra de 
realizar este Simpósio em parceria com a mais renomada feira de Ingredientes 
- a Food Ingredients. Essa parceria é muito importante para o crescimento 
da Sociedade e fortalecimento do seu compromisso e seriedade com os 
Alimentos Funcionais. E tende  a trazer muitos pro� ssionais da indústria, 
reunindo também outros nutricionistas, médicos, engenheiros de alimentos, 
tecnólogos em alimentos, gastronomia, farmacêuticos, professores e 
pesquisadores da área.” - Dra. Jocelem Salgado - Profa. Titular ESALQ/USP - 
Pres. da Sociedade Brasileira de Alimentos Funcionais - SBAF

AUDITÓRIO B
9h00 Abertura - Dra. Jocelem Mastrodi Salgado, Presidente da 

SBAF, USP
9h10  “Componentes bioativos e alimentos Funcionais: uma 

avaliação crítica” - Dr. Wim van Dokkum, TNO Quality of Life, 
Zeist, Holanda

10h00 Intervalo / Co� ee Break
10h20 “Biodisponibilidade de compostos bioativos em 

alimentos vegetais - Dr. Ulrich Schlemmer”, Federal 
Research Centre for Nutrition and Food Institute of 
Nutritional Physiology, Alemanha

11h10 “Compostos promotores de saúde para os consumidores - 
Análise da cadeia QACCP e o modelo dos glicosinolatos na 
família das brássicas” - Dr. Matthijs Dekker, Agrotechnology 
and Food Science Wageningen University, Holanda

12h00 Perguntas
12h20 Almoço
14h00 “Como a nutrigenômica contribui para o conhecimento 

do signi� cado dos componentes bioativos” - Dr. Thomas 
Prates Ong, USP, Brasil

14h50  “Efeitos de processamento e estocagem de alimentos na 
composição e biodisponibilidade de carotenóides” - Dra. 
Delia Rodriguez Amaya, FEA/UNICAMP, Brasil

15h40 Intervalo / Co� ee Break
16h00  “O estado da arte do ômega 3: eles são tão saudáveis 

quanto se pensa?”  - Dr. Luiz Cláudio Fernandes, UFPR, Brasil
16h50 “Mudança do conteúdo de Ácido Linoléico Conjugado e 

gordura trans em leite: Qual o objetivo?” - Dr. Dante 
Pazzanese Lanna, USP, Brasil

17h40 Perguntas - Término

Veja valores e como se inscrever ao lado, na programação do dia 05/06.

Organização: Apoio:

Inscrições em 
www.� -events.com.br

Informações: (11) 4689.1935

F i  C O N F E R E N C E  P R O G R A MSOUTH
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T E N D Ê N C I A S ,  I N O VA Ç Õ E S  E  C A PA C I TA Ç Ã O  P R O F I S S I O N A L

IBD – Associação de Certi� cação Instituto 
Biodinâmico  apresenta sessão sobre 
Alimentos Orgânicos

Auditório C
09h00 Certi� cação de Alimentos Orgânicos: Diferentes mercados - 

como � ca no Brasil com a nova lei 10.831
10h00 Debate - Perguntas
10h15 Certi� cação de não-transgênicos: Procedimentos e 

tendências
11h15 Debate - Perguntas
11h30 Mercado Orgânico: Tendências e Demandas
12h30 Debates - Perguntas 
Para saber o resumo das palestras e nome dos palestrantes acesse 
www.� -events.com.br. 
 
Valor: R$ 195,00 até 16/05
 R$ 225,00 até 26/05
 R$ 250,00 no local

I Simpósio Internacional de Alimentos Funcionais

AUDITÓRIO B
9h00 “Atualização em � bras alimentares” - Dra. Glaucia Maria 

Pastori, FEA/UNICAMP, Brasil
9h50 “Colágeno Hidrolisado: um ingrediente multifuncional e 

seu papel na saúde dos ossos, articulações e pele” - Dra. 
Véronique Fabien-Soulé, Rousselot SAS, França

10h40 Intervalo / Co� ee Break
11h00 “Simbióticos: eles são mais e� cazes que prebióticos e 

probióticos isolados?” - Gregory Leyer, PhD, Danisco, Cultures 
Division R&D, Probiotic Technical Director, Madison, WI, EUA

11h50 “Potencial funcional do chá preto, verde, branco e erva-
mate” - Dra. Deborah Bastos, USP, Brasil

12h40 Perguntas / Questions

13h00 Almoço

14h30 “Antioxidantes em laranjas e pequenas frutas vermelhas” - 
Dra. Jocelem Mastrodi Salgado, USP, Brasil

15h20 “Claims de saúde para alimentos na Comunidade Européia” - 
Wim van Dokkum, TNO Quality of Life, Zeist, Holanda

16h10 Intervalo / Co� ee Break
16h30 “Os efeitos de compostos bioativos de alimentos de origem 

vegetal na saúde - Resultados e opiniões do programa 
Europeu COST 926” - Dr. Wim van Dokkum, TNO Quality of Life, 
Zeist, Holanda

17h20 “Compostos bioativos da soja: evidências recentes” - 
 Dra. Priscilla Samuel, Solae, EUA
18h10 Perguntas e término

Inscrições em www.� -events.com.br. Informações: (11) 4689.1935

DIA 5 DE JUNHO

Organização: Apoio:
ABEA estará novamente junto com a FiSA trazendo 
o workshop “Análise Sensorial”
 

“Estamos novamente fechando uma parceria com a FISA em 2008 para a 
participação da ABEA neste importante evento da indústria alimentícia.
 A Food ingredients é um evento onde temos a presença de Engenheiros 
de Alimentos e pro� ssionais de todos os setores da indústria de 
alimento, sendo uma grande oportunidade de  valorizar a ABEA como 
associação de classe, fortalecendo sua imagem e podendo contribuir 
com nossos eventos para formação técnica dos pro� ssionais do 
mercado. Acreditamos que mais uma vez a Food Ingredients será um 
sucesso e é com grande satisfação que estaremos presentes e apoiando 
este grande evento  com dois woorkshops (Bebidas e Análise Sensorial) 
e presença na Fi numa parceria inédita com o ITAL e FI.” Profa Dra 
Regina Noronha - Coordenadora Técnica
 
Veja a grade completa, com resumo das palestras e nomes dos 
palestrantes em www.� -events.com.br. 

Inscrições: ABEA - www.abea.com.br
Informações: (11) 3088.3806 - Cel (11) 9972 .8151

Organização:

Organização:

Apoio:

Apoio:

Inscrições em www.� -events.com.br
Informações: (11) 4689.1935

IBD

Valor: 
Categoria Até 03/06 No local

NÃO-SÓCIOS SBAF
Pro� ssionais R$ 550,00 R$ 800,00
Estudantes* R$ 450,00 R$ 600,00

SÓCIOS SBAF (20% de desconto)
Pro� ssionais R$ 440,00 R$ 640,00
Estudantes* R$ 360,00 R$ 480,00
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A Colloides Naturels Internatio-
nal (CNI), empresa líder mundial no 
processamento de goma acácia está 
presente em mais de 75 países através 
de suas oito filiais e representantes. A 
CNI é uma organização familiar com 
uma rica história de mais de 100 anos 
na inovação de hidrocolóides.  Hoje, 
a empresa constrói sua reputação 
ultrapassando as expectativas da 
indústria e do consumidor, focando 
no desenvolvimento dos aspectos nu-
tricionais da goma acácia como uma 
fibra solúvel, através da sua linha de 
produtos Fibregum™ . A CNI segue 
com o desenvolvimento de inovações 
com base na goma acácia, tais como 
Eficacia™ e Encapcia™. Mais recen-
temente, lançou Equacia™  , uma linha de ingredientes 
alimentares com funções nutricionais e tecnológicas 
que é  baseada no co-processamento entre duas fibras 
dietéticas naturais, a goma acácia, uma fibra solúvel, e 
a fibra de trigo, uma fibra insolúvel.  Diversos estudos 
de aplicação foram concluídos mostrando que Equa-
cia™  substitui as propriedades reológicas do açúcar e 
da gordura, enquanto melhora o frescor de diferentes 
alimentos.

A CNI busca inovar através do trabalho em parceria 
com seus clientes e con-
tinua explorando novas 
aplicações para seus in-
gredientes exclusivos.

A goma acácia é tra-
dicionalmente utilizada 
para diversas aplicações, 
atuando como emulsi-
ficante, estabilizante, 
formador de filme pro-
tetor e encapsulante 
em uma ampla gama 
de alimentos e bebidas, 
mais especificamente no 
segmento de confeitos 

e de emulsões e encapsulações para 
bebidas.  A goma acácia é também 
uma fibra solúvel com características 
prebióticas e de fácil utilização nos 
mais diversos alimentos por sua neu-
tralidade, solubilidade e estabilidade 
a qualquer tipo de processo. Além 
das aplicações alimentares, a goma 
acácia também é utilizada em pro-
dutos farmacêuticos e em aplicações 
industriais.

A CNI faz parte do grupo IRA-
NEX, um dos grupos líderes no 
fornecimento de ingredientes para 
nutrição, alimentos, farmacêutico e 
cosmético, com presença internacio-
nal através de 17 empresas no mundo, 
atuando em mais de 75 países. O grupo 

é composto pela CNI, líder mundial em goma acácia, 
pela Starlight, especialista no suprimento de matérias-
primas vegetais, pela Nutriprocess, empresa especia-
lista em atomização, pela Afritec, empresa dedicada 
ao primeiro passo no processamento da goma acácia, e 
pela Bioserae Laboratories, produtora e fornecedora 
de ingredientes naturais nutracêuticos para alimentos, 
saúde e bem-estar.

Colloïdes Naturels Brasil
www.cniworld.com

Colloïdes Naturels Brasil
Rua Monte Alegre, 212 - Conj. 12
05014-000 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 3862-2028
Fax : (11) 3862-2028
cnbrasil@cnbrasil.com.br

Rua E – 440
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Com mais de uma década de experiência, inovação e 
vanguarda, a Crystalsev sempre esteve à frente, criando 
as tendências do mercado alimentício, de bioenergia e 
biocombustível no Brasil. 

As 17 unidades produtoras que formam o grupo são 
responsáveis pela produção de mais de dois milhões de tone-
ladas de açúcar e quase dois bilhões de litros de álcool. Além 

disso, o grupo, que está entre as 
três maiores empresas do setor, 
se destaca como o maior produtor 
de bioenergia do País. 

No mercado interno, a comer-
cialização do açúcar é realizada 
por uma equipe própria de pro-
fissionais com formação técnica 
e experiência no desenvolvimento 
de negócios no mercado indus-
trial alimentício. Junto com as 
unidades produtoras, essa área 
assume o compromisso em dividir 
com seus clientes a responsabili-

dade de atender a milhares 
de consumidores em todo 
o Brasil. 

As unidades produto-
ras estão em constante 
evolução para atender as 
necessidades e requisitos 
dos clientes no mercado 
doméstico. Para isso, in-
vestem em tecnologia, pes-
quisa e certificações, como 
a ISO 22.000 e ISO 14.000, 
que evidenciam a excelên-
cia na cadeia de serviços 
e ambiental, oferecendo 
respaldo às operações co-
merciais. Alinhada a essa 
evolução, a Crystalsev está 
se credenciando no sistema 
ISO 9000, desenvolvendo 
atividades de exportação 

de pequenos volumes em containeres, ampliando sua atu-

ação internacional e levando a 
esses mercados o atendimento 
diferenciando que os clientes 
nacionais já conhecem. 

Nesta safra, a comerciali-
zação de açúcar da Crystalsev 
no mercado doméstico corres-
ponderá a mais de um milhão 
de toneladas. Além do açúcar 
cristal, produtos especiais, 
como o açúcar líquido xarope 
simples e o líquido invertido, 
serão levados à indústria 
de bebidas e de alimentos. 
Além disso, o açúcar pe-
neirado - GC, com controle 
granulométrico (malha 30 
ou #30), será comercializa-
do em maior volume.

Com sua completa e 
integrada infra-estrutura 
logística e de negócios, a 
companhia atende o mer-
cado nacional e interna-
cional com uma produção 
crescente e vem se conso-
lidando como referência de 
qualidade, credibilidade e 
compromisso com o cliente 
e com o mercado.

Crystalsev Comércio e 
Representação Ltda.
www.crystalsev.com.br

Crystalsev Comércio e Representação Ltda.
Av. Antonio Diederichsen, 400 - Jardim América
Edifício Metropolitan - 18º e 19º andares 
(salas 1801 a 1810 - 1901 a 1910)
14020-250 - Ribeirão Preto, SP
Tel.: (16) 2101-4400
Fax: (16) 2101-4483
crystalsev@crystalsev.com.br

Crystalsev - energia para o Brasil e para o mundo

Rua C/D – 230





62 FOOD INGREDIENTS

Especial Pré-show

O grupo Döhler é líder internacional na produção de 
sucos concentrados de fruta, blends, bases completas, 
sistemas de ingredientes, preparados de frutas, emulsões, 
aromas e corantes para a indústria de bebidas e lácteos. Suas 
competências englobam monitoramento das tendências de 
mercado, gerenciamento de matérias-primas, orientação 
em assuntos de microbiologia, legislação, ciência sensorial, 
tecnologia de envase e embalagem e desenvolvimento e 
aplicação de bases e aromas.

Tendo como tema principal “Enjoy Natural and 
Healthy Nutrition”, a Döhler apresenta um amplo 
portfólio de produtos tradicionais e também inovadores 
para bebidas, garantindo soluções para empresas 
que procuram por expansão de seus negócios, maior 
lucratividade e otimização do processo produtivo de uma 
maneira simples e conveniente. 

A empresa iniciou sua história no setor de bebidas e 
lácteos e no desenvolvimento das mais excelentes frações 
em citrus no Brasil, nos anos 90. Já em 2008, sua tradição 
de 170 anos de atuação na Europa, a proximidade e o 
sucesso com os clientes, fizeram com que a empresa 
fortalecesse suas atividades para atender todo o mercado 
da América do Sul. Com uma área de 50.000 m², a Döhler 
criou o Centro Global de Especialidades em Citrus, para 
produção e desenvolvimento de aromas e frações cítricas, 
e uma moderna unidade de produção, desenvolvimento 
e aplicação de ingredientes, emulsões e bases, usando 
soluções tecnológicas de última geração para oferecer a 

qualidade que a indústria de bebidas merece. Com 
este centro tecnológico e uma equipe de profissionais 

altamente qualificados, a empresa contribui para 
o desenvolvimento do mercado de bebidas, 

assim como acelera significativamente 
sua produção mundial de frações 

e sistemas de aromas "building 
block".

Outra inovação apresentada 
pela empresa é o Velcorin®, 
fabricado pela Lanxess, e do qual 

a Döhler é representante técnica 
exclusiva no Brasil. Este produto 

döhlergroup
leading in integrated Beverage & dairy solutions

Döhler América Latina
mailbox@doehler.com.br

Döhler América Latina
Rua Miguel Guidotti, 905 
13485-342 - Limeira, SP
Tel.: (19) 2114-6000
Fax: (19) 2114-6001

Innovation Building

é utilizado para a esterilização a frio de bebidas. Essa 
tecnologia de controle de microorganismos, única no 
mundo, possibilita em determinados casos, a eliminação dos 
conservantes tradicionais e, em outros, da pasteurização, 
além de oferecer a possibilidade de envase, por exemplo, 
de sucos e néctares em PET.

Martin Tolksdorf, diretor comercial, comenta: “A 
 Döhler reforçou suas condições e capacidades para 
transferir conhecimento em produtos e soluções para os 
clientes no mercado da América do Sul, considerando 
os desejos desse consumidor em busca de produtos mais 
naturais, que ofereçam bem-estar e benefícios à saúde, e 
o mais importante - um bom sabor”.

A equipe Döhler estará à disposição de seus clientes e 
visitantes no stand 110.

Rua A – 110
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Especialista Mundial em Gelatina
As companhias do grupo Gelita produzem gelatina da 

mais alta qualidade sob o nome comercial Gelita®. Esta 
gelatina é usada em inúmeras aplicações da indústria 
alimentícia, fotográfica e farmacêutica. Oferece-se tam-
bém uma completa variedade de gelatinas especiais para 
aplicações específicas.

Como líder de mercado e parceira competente, a Gelita 
comercializa este produto único mundialmente e também 
fornece aos seus clientes suporte técnico de alta qualidade 
para aplicações. Deste modo, a multinacional ajuda seus 
parceiros de negócios a desenvolverem novos produtos.

Em outras palavras, a Gelita é muito mais do que 

gelita an element of life

GELITA DO BRASIL LTDA.
www.gelita.com

Gelita do Brasil Ltda.
Rua Phillip Leiner, 200 - Rio Cotia
06714-285 - Cotia, SP
Tel.: (11) 4612-2833
Fax: (11) 6845-2280
gelita.southamerica@gelita.com

somente um fornecedor de matérias-primas, é a parceira 
ideal para quem busca solução e inovação no desenvolvi-
mento ou modernização de produtos.

Food Ingredients South America
Pelo 3º ano consecutivo, a Gelita está presente na lista 

dos três finalistas do Fi Awards na categoria Ingrediente 
Alimentício mais Inovador.

Em 2006, o grande finalista foi o Instant Gel Schoko, 
que é uma solução para redução de gordura em chocola-
tes.

Já em 2007, foi a vez do Gelita® - Extra Crunch, solução 
para aumentar a crocância em salgadinhos extrusados.

Para este ano de 2008, a grande novidade será o Gelita® 

- RTE-ICE, que é uma solução especialmente desenvolvi-
da para o preparo de coberturas com textura de gelatina, 
rápida gelificação e estáveis à temperatura ambiente.

Rua C – 135
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Empresa
Criada para transferir as vantagens tecnológicas dos 

produtos das maiores empresas de ingredientes do mundo, 
a MasterSense oferece soluções com ingredientes que 
aprimoram os produtos de seus clientes, e um serviço per-
sonalizado, garantindo um pronto atendimento no envio 
de amostras, respostas técnicas, definição de resultados 
e novas alternativas.

Histórico
1999 - Novomar - Distribuidora Danisco, há 20 anos 

no mercado.
2005 - A MasterSense é criada e torna-se o distribuidor 

oficial e exclusivo Danisco nos mercados de culinários, 
bebidas, confeitos e panificação.

2006 - Inauguração da planta piloto de panificação e 
laboratório de aplicação em São Paulo e início das parce-
rias com Agropalma (julho) e Kievit (setembro).

2007 - Celebradas novas parcerias com Biorigin (mar-
ço), IFC e Worlée (dezembro).

2008 - Início das operações nas novas instalações em 
Jundiaí, SP.

Diferencial
A MasterSense,  através de suas parcerias, 

oferece soluções tecnológicas e nutricionais de alto 
valor agregado, consolidando-a como uma das mais 
completas empresas em especialidades, atingindo 
seu objetivo de gerar diferencial competitivo aos seus 
clientes.

MasterSense Ingredientes Alimentícios Ltda.
Rua 15 de Novembro, 1.910
13201-305 - Jundiaí, SP
Tel.: (11) 4497-1010
Fax: (11) 4497-1010
mastersense@mastersense.com

MasterSense Ingredientes 
Alimentícios Ltda.
www.mastersense.com

Workshop
Durante a FISA, a MasterSense realizará para seus 

clientes, o Workshop “Conveniência, Saúde & Bem-
estar: soluções em ingredientes”, no dia 04/06, das 8h às 
13h00, no auditório A do Expo Center Norte. Através de 
suas parcerias, serão abordados os conceitos, benefícios 
e aplicações de ingredientes na elaboração de alimentos 
que atendam às necessidades de consumidores que 
buscam cada vez mais por conveniência, saúde e bem-
estar.

Segue cronograma:
8h00 - Abertura

8h15 - Óleos vegetais, gorduras 
saturadas e gorduras trans

Homero Sousa
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento - Agropalma

9h15 - Uso do extrato de levedura como realçador 
natural de sabor e o impacto positivo na redução de sal

Vanderlei de Abreu
Pesquisador chefe - Biorigin

10h15 - Coffee-Break

10h30 - Fibras insolúveis além da nutrição
Tiago Pusas

Gerente comercial linha IFC - MasterSense

11h30 - Novas Aplicações com Probióticos 
e Prebióticos
Ary Bucione

Diretor de Negócios Sweeteners - Danisco Brasil
Marcelo Pedras

Gerente Regional de Produtos Divisão Culturas 
Danisco Brasil

13h00 - Encerramento

Rua C – 130
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A Purac possui uma 
ampla gama de soluções 
para auxiliar seus clientes 
na fabricação de produtos 
mais saudáveis, seguros 
e fortificados. Na Food 
Ingredient South Ame-
rica – FI 2008, a Purac 
destaca: 

Fortificação com Cálcio no Leite de Soja - Puracal 
Qstable, a solução ideal para o leite de soja. Confere sabor 
superior, alta qualidade, aroma suave e alta estabilidade 
ao produto final.

Acidificação com Máximo Sabor para Bebidas 
“Zero Açúcar” - Purac Fit, mascara o sabor residual dos 
adoçantes, intensifica e prolonga alguns sabores. 

Frituras mais Saudáveis - Puracal ACT, Redução de 
acrilamida (carcinogênico potencial em humanos), melhora 
a textura, o sabor e a coloração de batatas fritas, chips e 
snacks extrusados.

Purac Sínteses Indústria  
e Comércio Ltda. 
www.purac.com.br

Aumento de Vida Útil 
e Segurança Alimentar - 
Purasal Powder, o lactato de 
sódio em pó é ideal para pro-
dutos de sabor muito suave e 
para blends de ingredientes 
em pó.

A Purac atende ampla gama de mercados e produ-
tos, tais como:

- Panificação: maior crocância, maciez e estruturação; 
- Balas e confeitos: acidificação e fortificação; 
- Molhos e saladas: maior conservação e realce do sabor;
Purac, desenvolvimento constante de novos 

ingredientes para auxiliar nossos clientes na 
produção de produtos mais saudáveis, seguros e 
fortificados. 

Para conhecer pessoalmente as excelentes soluções 
Purac, visite nosso stand na FI 2008.

Rua D – 244

Purac Sínteses Indústria e Comércio Ltda. 
Rua Augusta, 1939 - Conj. 123 - Jardins
01413-000 - São Paulo, SP
Fone: (11) 3062-1535
Fax: (11) 3062-4011
pbr@purac.com
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dução, principalmente nas Américas, Europa e no 
Sudoeste da Ásia, e com cerca de 6.900 colaboradores 
em nossas subsidiárias e mais 2.300 colaboradores 
em nossa joint venture. Na América do Sul, a Tate & 

Lyle possui o time de ingredientes 
alimentícios baseados na Argentina, 
Brasil, Chile e Colômbia, assim como 
possui plantas de produção de ácido 
cítrico no Brasil e na Colômbia, a 
segunda maior trade de açúcar no 
Brasil e um laboratório de aplicações 
na Argentina.

O time de ingredientes alimentí-
cios da Tate & Lyle estará na feira 
Food Ingredients South América 
- FISA - no Expo Center Norte, em 
São Paulo, nos dias 3 a 5 de junho 
de 2008, no estande de número 140, 
apresentando sua visão de saúde e 
bem-estar. A Tate & Lyle irá apre-
sentar protótipos com aplicações de 
suas linhas de fibras Promitor™ e 
Splenda® Sucralose, como chocolate 
cookie, salgadinhos inteligentes, be-

bidas com otimização do dulçor e diversos outros. 
A Tate & Lyle estará apresentando no programa de 

conferências da FISA, na sessão Ingredientes Inovadores, 
duas palestras:

- Dia 3 de junho, às 09:50 h - “Mais fibras para os con-
sumidores: Uma visão dos consumidores e R&D tiem”, 
por Harvey Chimoff e Joni Simms.

- Dia 4 de junho, às 17:00h - “Otimização do dulçor com 
blends de Splenda® Sucralose”, por Daniel Severo.

Splenda® e Splenda® logo são marca registrada da 
McNeil Nutritionals, LLC.

VISITE: 
www.tateandlyle.com/sucralose
www.promitorfiber.com

A Tate & Lyle, líder mundial na produção de ingredien-
tes de fontes renováveis, foi fundada no Reino Unido em 
1921. Desde aquele tempo, a Tate & Lyle vem crescendo, 
adquirindo ou formando parcerias com outras empresas 
de renome que compartilham ou 
se comprometem a fabricar in-
gredientes de alta qualidade para 
satisfazer as necessidades dos 
clientes.

Combinando especialistas 
em Pesquisa & Desenvolvimen-
to próprios, com eficiência e 
produção em alta escala, trans-
formamos produtos agrícolas, 
principalmente milho e açúcar, 
em ingredientes de valor agrega-
do para os nossos clientes. Esses 
ingredientes adicionam textura, 
valor nutricional e aumentam a 
funcionalidade em um grande 
grupo de produtos que são consu-
midos ou usados por milhões de 
pessoas ao redor do mundo todos 
os dias. Nossos ingredientes 
podem ser encontrados em muitos itens de consumo 
diário, como alimentos, bebidas, produtos farmacêuti-
cos e de uso pessoal; e em produtos industriais, como 
papel, produtos para construção, combustível e em 
ração animal.

Nos orgulhamos de ter em nossa carteira de clien-
tes a maioria das 100 maiores empresas de alimentos e 
bebidas do mundo. A Tate & Lyle possui em seu grupo 

de ingredientes líderes: Splenda® 
Sucralose (um adoçante não calórico 
substituto do açúcar), Fibra dietéti-
ca Promitor™ e Sta-Lite® Polidex-
trose. Adicionalmente ao nosso 
extensivo grupo de ingredientes, 
nosso time de especialistas em 
aplicações e estudos baseados 
em pesquisas com consumidores 

fornecem indicações que nos ajudam a produzir novos 
ingredientes, que vão de encontro às necessidades 
dos consumidores, como excelente sabor e produtos 
com valor nutricional de acordo com o estilo de vida 
atual.

A Tate & Lyle opera mais de 50 plantas de pro-

Tate & Lyle Brasil S.A.
www.tateandlyle.com

Tate & Lyle Brasil S.A.
Av. Iraí, 438 - 11º andar - Indianópolis
04082-001 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 5090-3950 / 5090-3960
Fax: (11) 5090-3952 / 5090-3953

Rua D – 140
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A Empresa
Há mais de 18 anos no mercado, a Vogler é uma 

empresa de ingredientes inovadores que garantem a 
qualidade, sabor, cor e frescor aos produtos de seus 
clientes.

Sempre na busca de soluções diversificadas, sua 
equipe técnica está apta a atender às necessidades 
da indústria alimentícia, bebidas, pet food e farma-
cêutica.

Sua sede com instalações modernas, conta com 
laboratório (P&D) de última geração para desen-
volvimento de protótipos, além do laboratório de 
análises e um auditório para 40 pessoas, visando a 
capacitação profissional de seus colaboradores, par-
ceiros e clientes.

Divisão Vogler Systems
Desenvolvido exclusivamente pela Vogler, o Vogler 

Systems é uma completa linha de soluções para indús-
tria alimentícia.

- INNODOLCE - Sistemas equilibrados que con-
ferem dulçor aos alimentos, podendo ser usado em 
substituição total ou parcial da sacarose. São utilizados 
também quando há necessidade de expressiva redução 
do teor calórico em alguns alimentos.

- INNOSTAB - Sistemas de hidrocolóides indicados 
para aumentar a consistência dos alimentos, dispersar, 
estabilizar ou evitar a sedimentação. Empregados em 
alimentos e bebidas como agentes estabilizadores de 
sistemas dispersos como suspensões (sólido-líquido) 
e emulsões (líquido-líquido).

- INNOGUM - Sistemas à base de hidrocolóides 
que visam aumentar a viscosidade, consistência de 
soluções, emulsões e suspensões. Também indicado 
para melhorar a formação de géis rígidos, elásticos 
ou quebradiços, bem como, usados para dispersar, 
estabilizar ou evitar a sedimentação

Inovações e Especialidades
A busca por inovações e especialidades, tem sido o 

grande desafio da Vogler. Hoje, oferecemos alguns ingre-
dientes que podem fazer a diferença no produto final de 
nossos clientes. 

Chocoseed (elimina temperagem na fabricação de 
chocolates);    

BST-GS (gorduras especiais para cremes pastosos);  
Multilac (proteínas lácteas para panificação);    
Nutrilac (proteínas lácteas para panificação);    
Promitor (fibras dietéticas);    
Soyafibe (estabilizante para bebidas de soja);    
Talin - Taumatina (Edulcorante e potencializador de sabor);    
Z-Trim (substituto de gorduras);    
Enzimas especiais;    
Lactose.     

Produtos
Acidulantes;
Antioxidantes;
Conservantes;
Corantes artificiais / Lacas;
Corantes naturais;
Derivados de trigo e milho;
Edulcorantes / Substituto de açúcar;
Estabilizantes;
Emulsificantes;
Espessantes / Hidrocolóides;
Fibras;
Fluidificantes;
Ingredientes para aromas / Emulsões;
Ingredientes para chocolates / Confeitos;
Suplementos minerais / Vitaminas;
Inovações / Especialidades.

Vogler Ingredientes Ltda. 
Estrada Particular Fukutaro Yida, 1.173 - Cooperativa
09852-060 - São Bernardo do Campo, SP
Fone: (11) 4393-4400
Fax: (11) 4392-6600
vendas@vogler.com.br

Vogler Ingredientes Ltda. 
www.vogler.com.br
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