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News & Trends
DUAS RODAS
ADQUIRE MIX INDÚSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Dentro da estratégia de expansão 
de negócios no mercado nacional e in-
ternacional, a Duas Rodas Industrial 
comunica ao mercado a aquisição da 
empresa Mix Indústria de Produ-
tos Alimentícios, com sede em São 
Bernardo do Campo, SP. Fundada 
em 1990, a Mix fabrica produtos nas 
linhas de confeitaria e chocolateria, 
como corantes, aromas alimentí-
cios, coberturas para confeitaria, 
granulados e pasta americana. Com 
interessante portfólio de produtos,  
importante fatia no mercado,  a em-
presa seguirá com suas operações 
normalmente. Um time de transi-
ção formado pelas duas empresas 
garantirá a manutenção e sinergia 
das atividades. Líder nacional na 
fabricação de ingredientes para a 
indústria de alimentos e de bebidas, 
a Duas Rodas Industrial  neste ano 
está completando 90 anos de atuação 
no mercado global, com uma cartei-
ra de mais de 10 mil clientes e um 
portfólio de mais de 2 mil itens. A 
empresa conta atualmente com três 
fábricas no Brasil - em Jaraguá do 
Sul, Sergipe e Manaus -, e quatro 
unidades fabris na América Latina - 
Argentina, Chile, Colômbia e México. 
As sinergias entre as duas empresas 
serão identificadas e desenvolvidas 
com o objetivo de potencializar e am-
pliar os seus portfólios e mercados de 
atuação. www.duasrodas.com

DSM 
NOVO WEBINAR ABORDA 
O PAPEL DA INDÚSTRIA 
ALIMENTÍCIA NO COMBATE À 
DESNUTRIÇÃO 

Hector Cori, diretor de Ciência 
da Nutrição na América Latina da 
DSM, se reuniu com o especialista 
independente Alfonso Valenzuela Bo-
nomo, Doutor em Ciências e professor 
titular do Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos (INTA), 

Universidad de Chile, e da Facultad 
de Medicina da Universidad de los 
Andes em um webinar para debater 
o papel da indústria alimentícia no 
combate à desnutrição. Foi um even-
to on-line gratuito que aconteceu 
no dia 6 de maio de 2015 às 9h BRT 
e às 17h BRT. A desnutrição é um 
problema recorrente no mundo todo, 
com pessoas que não ingerem quan-
tidades suficientes dos nutrientes 
essenciais à saúde. Ao mesmo tempo, 
a obesidade é uma preocupação cres-
cente, já que as pessoas consomem 
alimentos em excesso para os seus 
níveis de atividade. Nesse ritmo, a 
sociedade atual não conseguirá aten-
der às metas de nutrição para 2025 
definidas pela Assembleia Mundial 
da Saúde (WHA), e é essencial que 
os programas de nutrição sejam apri-
morados para alcançar melhorias 
no estado nutricional. A fortificação 
de alimentos é uma maneira eficaz 
de produzir alimentos ricos em nu-
trientes e de combater a desnutrição, 
o que leva a um melhor desenvolvi-
mento socioeconômico. As indústrias 
de alimentos, bebidas e suplemen-
tos alimentares desempenham um 
papel fundamental na promoção 
da saúde pública e da nutrição, por 
meio do desenvolvimento de opções 
viáveis, saudáveis e nutritivas para 
os consumidores. Esse webinar in-
formativo discutiu as razões pelas 
quais o combate à desnutrição exige 
a colaboração entre os setores, com 
participantes importantes, como o 
governo, as organizações civis e os 
órgãos empresariais.  www.dsm.com

GLOBALFOOD 
APRESENTA SOLUÇÕES 
INOVADORAS DAS EMPRESAS 
BUTTER BUDS E DSM

Em 18 de março a Globalfood 
realizou no Hotel Blue Tree Towers, 
em São Paulo, SP, o seminário “Cons-
truindo Sensações de Texturas e 
Sabor II”, apresentando as soluções 
inovadoras das empresas Butter 
Buds e DSM Savoury. As apresenta-

ções técnicas contaram com Dr. Sree 
Raghavan (DSM - USA), especialista 
no desenvolvimento e aplicações 
de extratos de leveduras e aromas 
de reação; Colleen Francis (Butter 
Buds - USA), gerente de Negócios, 
empresa líder na produção de aromas 
naturais obtidos por processo enzimá-
tico e a equipe técnica e comercial da 
Globalfood. Dentro desse contexto, as 
apresentações técnicas foram interca-
ladas com degustações de produtos 
aplicados, mostrando o potencial 
das soluções sugeridas. Mereceu 
destaque as soluções para produtos à 
base de soja,  onde ingredientes como 
Cocoa Buds e Butter Milk Buds, da 
Butter Buds, apresentam excepcional 
funcionalidade, melhorando o corpo 
da bebida, reduzindo o impacto das 
notas de gordura vegetal e os off 
notes comuns nesses produtos. Na 
aplicação em hambúrgueres à base 
de soja, Non-Dairy Butter, da Butter 
Buds, os aromas de reação à base de 
extratos de leveduras, direcionando 
o sabor para notas de frango ou 
carne (Maxavor Rye B e Maxavor 
Rye C da DSM) e realçadores  de 
sabor à base de extrato de leveduras 
(Maxarome, Gistex HUM da DSM), 
demonstraram sinergia para deixar o 
produto mais gostoso, com apelos de 
rotulagem que remetem a produtos 
saudáveis e naturais, clean label”. 
O tema redução de sódio recebeu 
especial atenção com soluções para 
requeijões e queijos processados, so-
pas e caldos, além de presunto cozido, 
utilizando como principal ferramenta 
extratos de leveduras (Maxarome) da 
DSM. Também foram apresentadas 
soluções para a redução de gordura 
em alimentos industrializados, como 
cookies, iogurtes e molhos,  utilizando 
ingredientes da Butter Buds, como 
o Butter Buds 32X, Dried Cream 
Extract, Cream Plus e Cheese Buds, 
para recompor as notas de gordura, 
e o Multirome, da DSM, para ajudar 
com as sensações de corpo. Foram 
apresentadas, também, soluções ino-
vadoras para carnes industrializadas, 
as combinações dos aromas de reação 



9FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 33 - 20158 FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 33 - 2015 www.revista-fi .com www.revista-fi .com

News & Trends
DUAS RODAS
ADQUIRE MIX INDÚSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Dentro da estratégia de expansão 
de negócios no mercado nacional e in-
ternacional, a Duas Rodas Industrial 
comunica ao mercado a aquisição da 
empresa Mix Indústria de Produ-
tos Alimentícios, com sede em São 
Bernardo do Campo, SP. Fundada 
em 1990, a Mix fabrica produtos nas 
linhas de confeitaria e chocolateria, 
como corantes, aromas alimentí-
cios, coberturas para confeitaria, 
granulados e pasta americana. Com 
interessante portfólio de produtos,  
importante fatia no mercado,  a em-
presa seguirá com suas operações 
normalmente. Um time de transi-
ção formado pelas duas empresas 
garantirá a manutenção e sinergia 
das atividades. Líder nacional na 
fabricação de ingredientes para a 
indústria de alimentos e de bebidas, 
a Duas Rodas Industrial  neste ano 
está completando 90 anos de atuação 
no mercado global, com uma cartei-
ra de mais de 10 mil clientes e um 
portfólio de mais de 2 mil itens. A 
empresa conta atualmente com três 
fábricas no Brasil - em Jaraguá do 
Sul, Sergipe e Manaus -, e quatro 
unidades fabris na América Latina - 
Argentina, Chile, Colômbia e México. 
As sinergias entre as duas empresas 
serão identificadas e desenvolvidas 
com o objetivo de potencializar e am-
pliar os seus portfólios e mercados de 
atuação. www.duasrodas.com

DSM 
NOVO WEBINAR ABORDA 
O PAPEL DA INDÚSTRIA 
ALIMENTÍCIA NO COMBATE À 
DESNUTRIÇÃO 

Hector Cori, diretor de Ciência 
da Nutrição na América Latina da 
DSM, se reuniu com o especialista 
independente Alfonso Valenzuela Bo-
nomo, Doutor em Ciências e professor 
titular do Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos (INTA), 

Universidad de Chile, e da Facultad 
de Medicina da Universidad de los 
Andes em um webinar para debater 
o papel da indústria alimentícia no 
combate à desnutrição. Foi um even-
to on-line gratuito que aconteceu 
no dia 6 de maio de 2015 às 9h BRT 
e às 17h BRT. A desnutrição é um 
problema recorrente no mundo todo, 
com pessoas que não ingerem quan-
tidades suficientes dos nutrientes 
essenciais à saúde. Ao mesmo tempo, 
a obesidade é uma preocupação cres-
cente, já que as pessoas consomem 
alimentos em excesso para os seus 
níveis de atividade. Nesse ritmo, a 
sociedade atual não conseguirá aten-
der às metas de nutrição para 2025 
definidas pela Assembleia Mundial 
da Saúde (WHA), e é essencial que 
os programas de nutrição sejam apri-
morados para alcançar melhorias 
no estado nutricional. A fortificação 
de alimentos é uma maneira eficaz 
de produzir alimentos ricos em nu-
trientes e de combater a desnutrição, 
o que leva a um melhor desenvolvi-
mento socioeconômico. As indústrias 
de alimentos, bebidas e suplemen-
tos alimentares desempenham um 
papel fundamental na promoção 
da saúde pública e da nutrição, por 
meio do desenvolvimento de opções 
viáveis, saudáveis e nutritivas para 
os consumidores. Esse webinar in-
formativo discutiu as razões pelas 
quais o combate à desnutrição exige 
a colaboração entre os setores, com 
participantes importantes, como o 
governo, as organizações civis e os 
órgãos empresariais.  www.dsm.com

GLOBALFOOD 
APRESENTA SOLUÇÕES 
INOVADORAS DAS EMPRESAS 
BUTTER BUDS E DSM

Em 18 de março a Globalfood 
realizou no Hotel Blue Tree Towers, 
em São Paulo, SP, o seminário “Cons-
truindo Sensações de Texturas e 
Sabor II”, apresentando as soluções 
inovadoras das empresas Butter 
Buds e DSM Savoury. As apresenta-

ções técnicas contaram com Dr. Sree 
Raghavan (DSM - USA), especialista 
no desenvolvimento e aplicações 
de extratos de leveduras e aromas 
de reação; Colleen Francis (Butter 
Buds - USA), gerente de Negócios, 
empresa líder na produção de aromas 
naturais obtidos por processo enzimá-
tico e a equipe técnica e comercial da 
Globalfood. Dentro desse contexto, as 
apresentações técnicas foram interca-
ladas com degustações de produtos 
aplicados, mostrando o potencial 
das soluções sugeridas. Mereceu 
destaque as soluções para produtos à 
base de soja,  onde ingredientes como 
Cocoa Buds e Butter Milk Buds, da 
Butter Buds, apresentam excepcional 
funcionalidade, melhorando o corpo 
da bebida, reduzindo o impacto das 
notas de gordura vegetal e os off 
notes comuns nesses produtos. Na 
aplicação em hambúrgueres à base 
de soja, Non-Dairy Butter, da Butter 
Buds, os aromas de reação à base de 
extratos de leveduras, direcionando 
o sabor para notas de frango ou 
carne (Maxavor Rye B e Maxavor 
Rye C da DSM) e realçadores  de 
sabor à base de extrato de leveduras 
(Maxarome, Gistex HUM da DSM), 
demonstraram sinergia para deixar o 
produto mais gostoso, com apelos de 
rotulagem que remetem a produtos 
saudáveis e naturais, clean label”. 
O tema redução de sódio recebeu 
especial atenção com soluções para 
requeijões e queijos processados, so-
pas e caldos, além de presunto cozido, 
utilizando como principal ferramenta 
extratos de leveduras (Maxarome) da 
DSM. Também foram apresentadas 
soluções para a redução de gordura 
em alimentos industrializados, como 
cookies, iogurtes e molhos,  utilizando 
ingredientes da Butter Buds, como 
o Butter Buds 32X, Dried Cream 
Extract, Cream Plus e Cheese Buds, 
para recompor as notas de gordura, 
e o Multirome, da DSM, para ajudar 
com as sensações de corpo. Foram 
apresentadas, também, soluções ino-
vadoras para carnes industrializadas, 
as combinações dos aromas de reação 

9FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 33 - 20158 FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 33 - 2015 www.revista-fi .com www.revista-fi .com

News & Trends
Maxavor, da DSM, e Bacon Buds, da 
Butter Buds, os quais ofereceram às 
receitas comuns notas de produtos 
Gourmet, assim como a aplicação de 
aromas de manteiga e extratos de 
leveduras em cortes de frango tem-
perados, conseguiram oferecer aos 
produtos sabores diferenciados. Para 
finalizar, foram apresentadas soluções 
para a linha de confeitos. Sobremesas 
como flans e pudins, realçadas com 
aromas naturais de creme de leite 
(Cream Plus e Butter Buds Sauteed) 
ou compounds de chocolate branco ou 
chocolate ao leite apresentaram sabor 
e textura de chocolates finos, quando 
realçados com Cream Plus (aroma 
natural de creme de leite) e Maxavor 
Key Roasted ou Gistex Hum (extra-
tos de leveduras - DSM). Durante o 
seminário foi possível evidenciar as 
soluções para diversos segmentos 
do mercado de alimentos,  apresen-
tando  soluções que incrementam 
pouco o custo final do produto, mas 

agregam valores sensoriais, trans-
formando-os em produtos premium. 
www.globalfood.com.br

DUPONT NUTRIÇÃO & SAÚDE 
LANÇA NOVO 
POSICIONAMENTO

A DuPont Nutrição & Saúde 
lançou uma iniciativa para promover 
as ofertas da empresa para clientes 
e para a indústria alimentícia. Inti-
tulado de “It’s What’s Inside,” o po-
sicionamento cita todos os atributos 
importantes que fazem da DuPont 
uma líder global em ingredientes es-
peciais para alimentos e em proteção 
alimentar, baseado na capacidade das 
equipes, além de seu amplo portfólio 
de produtos. A meta principal do 
novo posicionamento é aumentar o 
reconhecimento da DuPont Nutrição 
& Saúde como líder na indústria de 
ingredientes para alimentos, de modo 
que os clientes, indústria, associações 

e outros grupos de interesse compre-
endam, facilmente, o seu papel na 
área de alimentação e a maneira como 
os seus recursos  entregam valor 
inigualável aos clientes. O posiciona-
mento será utilizado para promover 
a DuPont Nutrição & Saúde em 
diversas plataformas de comunica-
ção, incluindo propaganda, relações 
públicas, materiais promocionais, em 
feiras de negócios e na mídia tradicio-
nal e on-line. www.dupont.com

TOVANI BENZAQUEN 
É PARCEIRA EXCLUSIVA NA 
DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS-
PRIMAS DA KEMIN 

O mês de abril passou a ser um 
divisor de águas para as empresas 
Tovani Benzaquen e Kemin do Brasil, 
por terem acabado de firmar um con-
trato de distribuição exclusiva de toda 
a linha de produtos, voltados para a 
indústria alimentícia no território 
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brasileiro, que consiste basicamente 
em duas plataformas: antioxidantes e 
antimicrobianos. A Kemin do Brasil 
é uma multinacional norte-americana 
presente no Brasil desde 1999, dedi-
cada a manter os alimentos saudáveis 
e frescos, através da oferta de ingre-
dientes cientificamente comprovados 
e inovadores, voltados basicamente 
para os mercados de produtos cár-
nicos, óleos e gorduras, cereais e 
panificação. Por outro lado, a Tovani 
Benzaquen, por ter grande expertise 
em abertura e expansão de mercado 
de produtos com aplicações altamente 
específicas, além de ser composta por 
uma força de vendas extremamente 
qualificada com presença em todo o 
Brasil, entendeu que seria estrategi-
camente interessante agregar à sua 
linha atual de produtos, os insumos 
da Kemin, por serem complementa-
res ao seu portfólio. Como a Kemin 
é uma empresa de biotecnologia de 
ponta, por ser fabricante de extratos 
naturais com produção totalmente 
verticalizada, ela possibilita que a 
Tovani Benzaquen tenha maior pene-
tração nos mercados de carnes e óleos 
e gorduras com soluções voltadas 
a conceder sensíveis benefícios na 
qualidade microbiológica e sensorial 
à essas categorias de alimentos, 
melhorando, consequentemente, a 
qualidade de vida dos consumidores, 
por estar comprometida em oferecer 
matérias-primas, que concedem 
segurança alimentar e frescor. Esta 
aliança vem de encontro ao anseio 
da indústria na busca cada vez mais 
forte pelos apelos de naturalidade e 
clean label por parte do consumidor 
final, cujas decisões de compra são 
muito influenciadas pelos atributos 
sensoriais do produto - cor, odor e 
aspecto visual. Todas as soluções da 
Kemin são pautadas em inovações 
com respaldo científico, através de 
blends que facilitam o manuseio e 
garantem a constância da qualidade 
do produto final no ato da dosagem. 
A Tovani Benzaquen se coloca à 
disposição para qualquer consulta 
técnica em viabilizar a melhoria da 

qualidade sensorial de produtos, atra-
vés da extensão do shelf life, seja no 
combate de oxidação lipídica em óleos, 
gorduras, margarinas, maioneses, 
molhos, produtos cárneos e cereais; 
oxidação de cor em produtos cárneos, 
atomatados e lácteos; e crescimento 
microbiano indesejado de bactérias 
em produtos cárneos ou mofos em 
pães e bolos. www.tovani.com.br

ARLA FOODS INGREDIENTS 
ALMEJA INSTANTÂNEO 
SUCESSO NO MERCADO DE 
NUTRIÇÃO ESPORTIVA NA 
AMÉRICA DO SUL

Andino para isenção e/ou redução de 
impostos de importação. Segundo a 
Arla Foods, o Brasil é um dos mer-
cados mais dinâmicos e interessantes 
do mundo para nutrição esportiva e 
é uma região onde os consumidores 
estão bem informados e são exigen-
tes sobre os produtos que compram. 
Ainda segundo a empresa, o WPC80 
instantâneo é apoiado pelo “Quality 
starts here”, que é a promessa de 
oferece superior qualidade, excelente 
sabor, consistência impecável e fortes 
propriedades bioativas. A partir de 
sua fábrica na Argentina, a Arla 
Foods poderá oferecer a seus clien-
tes, o WPC80 instantâneo com um 
tempo mais rápido ao mercado e com-
pleta segurança de abastecimento. 
www.arla.com

GRAMKOW
APRESENTA ORYZATEIN® - A 
PRIMEIRA PROTEÍNA DE ARROZ 
ISOLADA COM COMPROVAÇÃO 
CIENTÍFICA 

A Gramkow, por 
meio da divisão 
de ingredien-
tes alimentí-
cios, lança no Bra-
sil o Oryzatein® 
Silk - 90%, a pri-
meira proteína de 
arroz (fonte vege-
tal) com benefícios 
idênticos a proteí-
na do soro do lei-
te (fonte animal), 
comprovados pela 
Universidade de Tampa, na Flórida. 
O estudo publicado no Nutrition 
Journal, em junho de 2014, utilizou 
a proteína de arroz orgânica fabri-
cada com o ingrediente Oryzatein® 
da Axiom Foods, comprovando que a 
administração de proteína isolada de 
arroz no pós-treino, diminui gordura 
corporal e aumenta a massa magra, 
promovendo ainda hipertrofia do 
músculo esquelético além de poder e 
força igualável ao encontrado na pro-
teína isolada de soro do leite. Tendo 
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A Arla Foods Ingredients comu-
nica a produção de WPC80 “instan-
tâneo” em sua fábrica na Argentina, 
uma vez que visa construir uma maior 
presença no crescente mercado de nu-
trição esportiva da América do Sul. A 
partir de junho de 2015, a Arla Foods 
Ingredients começa a produzir o 
WPC80 instantâneo em sua moderna 
fábrica na província de Córdoba, no 
centro da Argentina, que é uma joint 
venture com a Sancor, maior produtor 
de queijo do país, onde nos últimos 12 
anos tem se dedicado à produção de 
WPC 80 standard (não instantâneo) 
e proteínas funcionais. Isso significa 
que a Arla Foods Ingredients será 
agora capaz de oferecer às empresas 
de nutrição esportiva na América do 
Sul WPC80 instantâneo de alta quali-
dade produzido localmente, utilizando 
os benefícios do Mercosul e do Pacto 
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gorduras, margarinas, maioneses, 
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ARLA FOODS INGREDIENTS 
ALMEJA INSTANTÂNEO 
SUCESSO NO MERCADO DE 
NUTRIÇÃO ESPORTIVA NA 
AMÉRICA DO SUL

Andino para isenção e/ou redução de 
impostos de importação. Segundo a 
Arla Foods, o Brasil é um dos mer-
cados mais dinâmicos e interessantes 
do mundo para nutrição esportiva e 
é uma região onde os consumidores 
estão bem informados e são exigen-
tes sobre os produtos que compram. 
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ISOLADA COM COMPROVAÇÃO 
CIENTÍFICA 
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administração de proteína isolada de 
arroz no pós-treino, diminui gordura 
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promovendo ainda hipertrofia do 
músculo esquelético além de poder e 
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A Arla Foods Ingredients comu-
nica a produção de WPC80 “instan-
tâneo” em sua fábrica na Argentina, 
uma vez que visa construir uma maior 
presença no crescente mercado de nu-
trição esportiva da América do Sul. A 
partir de junho de 2015, a Arla Foods 
Ingredients começa a produzir o 
WPC80 instantâneo em sua moderna 
fábrica na província de Córdoba, no 
centro da Argentina, que é uma joint 
venture com a Sancor, maior produtor 
de queijo do país, onde nos últimos 12 
anos tem se dedicado à produção de 
WPC 80 standard (não instantâneo) 
e proteínas funcionais. Isso significa 
que a Arla Foods Ingredients será 
agora capaz de oferecer às empresas 
de nutrição esportiva na América do 
Sul WPC80 instantâneo de alta quali-
dade produzido localmente, utilizando 
os benefícios do Mercosul e do Pacto 
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em vista que o consumo de produtos 
não alergênicos, clean label e whole 
grain são tendência, as proteínas 
de origem vegetal comercializadas 
pela Gramkow vêm de encontro 
com as necessidades atuais dos 
consumidores, pois reúnem todas 
estas características. A Axiom Foods 
é representada com exclusividade no 
Brasil pela Gramkow. Outra novidade 
da Gramkow é a fibra de beterraba Fi-
brex®, que atende as novas tendências 

de saudabilidade e bem-estar, preocu-
pação crescente do consumidor com 
sua saúde e forma física. Proveniente 
da beterraba açucareira, é composta 
por 2/3 de fibra insolúvel (hemice-
lulose, celulose e lignina) e 1/3 de 
fibra solúvel (pectina), termoestável, 
glúten free e com alta capacidade de 
retenção de água. Entre os principais 
benefícios do Fibrex®, na panificação, 
estão maciez prolongada, melhora na 
processabilidade, firmeza e estrutura 
da massa, previne esfarelamento e 
ainda melhora o snap and bite. Sendo 
altamente disseminado em aplicações 
para produtos sem glúten, devido ao 
aumento da maciez e por conferir 
estrutura à massa. Estudos clínicos 
realizados em hospitais da Suécia 
comprovam que a fibra de beterraba 
age normalizando o tempo do trânsito 
intestinal, aumentando o volume fe-
cal, retardando a absorção da glicose 
e hidrólise do amido. Ainda contribui 
com a redução do colesterol e trigli-

cerídeos. O Fibrex® foi aprovado pela 
Comissão Europeia com o claim de 
saúde 13.5 - increasing faecal bulk. 
O Fibrex® é produzido pela empresa 
Nordic Sugar, representada no Brasil 
pela Gramkow. www.gramkow.com.br

STIVAL
INVESTE EM MARCAS PARA 
CRESCER

A Stival Alimentos, localizada em 
Campo Largo, PR, concluiu a rees-
tilização de sua marca institucional 
e de outras quatro de suas marcas 
que atuam no mercado alimentício. 
A nova marca institucional revela 
o processo de germinação e cresci-
mento das plantas, criadas nas cores 
verde do agronegócio e marrom da 
terra onde seu crescimento acon-
tece. Traduzem de forma simbólica 
as formas sinuosas da natureza e o 
crescimento de grãos, uma forte liga-
ção com o atual momento vivido pela 
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Stival com suas marcas em crescente 
exposição. A empresa investiu mais 
de R$ 1 milhão para reposicionar a 
marca institucional e outras quatro 
que pertencem a empresa: Rice Cup, 
Caldo Bom, Stivali e Stivali nutrição 
animal. A marca Rice Cup, dirigida 
ao público jovem, é uma demons-
tração de que a Stival percorre o 
caminho da inovação. Apresentada 
em uma embalagem de copo em 
papel duplo para o consumo instan-
tâneo do arroz de preparo simples 
que vem nos sabores picanha, carne 
com legumes, galinha caipira, quatro 
queijos e funghi. Sua praticidade 
incentiva a experiência de consumo 
em qualquer local onde for possível 
aquecer e misturar 250ml de água 
quente na própria embalagem e vem, 
inclusive, com uma colher plástica 
de uso único. O produto rende 300g 
do alimento pronto. A marca Caldo 
Bom parte do feijão preto e carioca 
em embalagens de 1 kg para o dia 
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a dia. A novidade está em conhecer 
a linha de feijões Caldo Bom Gour-
met em embalagens de 500g. São 
grãos selecionados que apresentam 
qualidade visível e de variedades 
que surpreendem os consumidores: 
jalo, cavalo, fradinho, preto, carioca, 
vermelho, rosinha e branco. Também 
agrada a presença de receitas espe-
cíficas no verso das embalagens da 
linha de feijões gourmet, além de 
várias outras linhas de produtos. Na 
oferta de produtos da linha Stivali o 
destaque são as farofas crocantes, 
mas a linha também inclui pipoca, 
amendoim japonês, castanha de caju 
e amendoim & wafer. Já a Stivali 
Nutrição Animal está dirigida para 
a linha de pássaros premium muita 
bem aceita pelos consumidores e 
criadores. A Stival Alimentos atende 
um número crescente de consumido-
res de diversos perfis, das famílias 
às pessoas de modo individual. 
www.stival.com.br

ABIA
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 
DIVULGA BALANÇO DO SETOR

A Associação Brasileira das In-
dústrias da Alimentação (ABIA) 
divulgou o balanço com o desem-
penho da indústria de alimentos em 
2014. Foram R$ 529,6 bilhões de 
faturamento, correspondendo a um 
crescimento nominal de 9,27% em 
relação ao ano anterior - acima da 
linha do PIB (6,71%). O crescimento 
da produção física ficou em 1,13% e 
o de vendas reais atingiu 1,52%. O 
setor de alimentos foi responsável 
por um faturamento de R$ 428,4 
bilhões, enquanto o de bebidas che-
gou a R$101,2 bilhões. O indicador 
de maior destaque foi o de comércio 
exterior. As exportações totalizaram 
US$41,1 bilhões, ante US$5,7 bilhões 
de importações, gerando um saldo 
positivo na balança comercial de 35,4 
bilhões. O resultado ajudou a conter o 
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déficit da balança comercial do Brasil, 
que fechou 2014 com US$ 3,9 bilhões 
negativos. Concluindo o resumo 
geral do desempenho da indústria 
de alimentos do Brasil em 2014, a 
ABIA divulgou que foram investidos 
R$11,7 bilhões no setor e criados 
17 mil novos postos de trabalho na 
indústria, totalizando 1.660 mil em 
todo o país. www.abia.org.br

MAGUARY 
INVESTE EM NOVO 
MERCADO 

O ano de 2015 marca 
a expansão da Maguary, 
marca da  Ebba - Empresa 
Brasileira de Bebidas e Ali-
mentos, para novos nichos 
de mercado, além de seus 
famosos concentrados, su-
cos e néctares. Já atuando 
no segmento de purês, a 
marca agora lança a linha 

Maguary Natural Tea, chás prontos 
para beber, que chegam nas versões 
Chá Mate e Chá Preto com Limão 
(adoçados), além de Chá Verde com 
Limão; Chá Verde com Laranja e 
Gengibre; e Chá Branco com Lichia 
(sem adição de açúcar e zero caloria). 
A proposta é aliar a experiência de 
tomar um bom chá com os sabores 
e benefícios funcionais das frutas, 

oferecendo mais uma opção 
diferenciada de con-
sumo que contribua 
para uma sensa-
ção geral de equilí-
brio e bem-estar. A 
Maguary tem sido 
uma das marcas que 
fazem o maior nú-
mero de lançamen-
tos de produtos ao 
ano, estratégia que 
tem representado 
cerca de 40% das 
receitas. A diversi-

ficação do mix de produtos e emba-
lagens inovadoras de prontos para 
beber são os pilares principais desse 
novo posicionamento, que apenas nos 
últimos três anos exigiu investimen-
tos de R$ 90 milhões no parque fabril. 
As embalagens são outro ponto forte 
do Maguary Natural Tea. Elas foram 
desenvolvidas para ter mais destaque 
na gôndola, atraindo o consumidor e 

permitindo rápida identificação 
dos sabores, o que otimiza 
as vendas. O chá mate é um 
estimulante natural que be-
neficia os nervos e músculos 
no combate à fadiga e contém 
vitaminas C, D e do Complexo 
B, além de sais minerais, como 
cálcio, manganês e potássio. 
Também combate os radicais 
livres e auxilia a digestão. Já 
o chá preto, forte e cafeinado, 
é apontado como benéfico à 
saúde por vários estudos devi-
do aos flavonóides, moléculas 
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de propriedades anti-inflamatórias 
usadas no combate a doenças respi-
ratórias, cardiovasculares, infecciosas 
e até mesmo diabetes. O chá verde é 
antioxidante e diurético natural, uma 
boa opção para quem quer perder 
peso e controlar o colesterol ruim. 
Possui manganês, potássio, ácido fó-
lico, vitaminas C, K, B1 e B2.  E o chá 
branco é especialmente antioxidante 
devido à natural maior quantidade de 
polifenóis no tipo de folha utilizada 
para fabricá-lo.

A Ebba - Empresa Brasileira de 
Bebidas e Alimentos -, criada em 2009, 
é detentora das marcas Maguary 
e Dafruta, as duas maiores marcas 
do mercado de sucos concentrados 
do país. A empresa também é um dos 
maiores fabricantes de sucos prontos 
para beber. Tradição, inovação, qua-
lidade, saúde, nutrição e bem-estar 
são as características dos produtos 
oferecidos. Com suas unidades in-
dustriais, localizadas em Araguari, 

Minas Gerais, e em Aracati, no Ceará, 
a Ebba atende os mercados nacional 
e internacional, com certificação de 
qualidade concedida por diversos 
organismos. www.ebba.com.br

VOGLER
COMPLETA 25 ANOS E INAUGURA 
NOVO CENTRO LOGÍSTICO

Desde o início de abril iniciaram- 
se as operações no novo centro logís-
tico anexo a sede da Vogler em São 
Bernardo do Campo, SP. O projeto, 
que faz parte do plano de expansão 
que aumenta em oito vezes a capaci-
dade atual de armazenamento, ofe-
rece 15 docas, agilizando ainda mais 
a já conceituada expedição da Vogler. 
A ampliação contempla a criação de 
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novos laboratórios de qualidade e 
outro com foco em Pesquisa e Desen-
volvimento. Mais do que nunca, a Vo-
gler reafirma seu compromisso com 
o slogan “Vocação para Desafios”, 
com responsabilidade, dinamismo e 
Inovação. www.vogler.com.br

PURATOS 
ADQUIRE A BFL ITALIANA E 
REFORÇA CONHECIMENTOS 
NO DESENVOLVIMENTO DE 
MASSA MADRE

A Puratos, empresa que atua na 
indústria de panificação, confeitaria 
e chocolate, com sede em Bruxelas, 
Bélgica, adquiriu em abril deste ano a 
BFL Bakery Future Lines s.r.l., indús-
tria italiana com sede em La Spezia, 
na Região da Liguria, fabricante 
de ingredientes para panificação e 
especializada no desenvolvimento de 
leveduras naturais e produtos com 

fermento natural. O processo de fer-
mentação natural envolve a produção 
e manutenção do que comumente é 
chamada de massa madre. A estraté-
gia da Puratos prevê a expansão das 
instalações industriais da BFL, assim 
como sua força de trabalho, a fim de 
dobrar o volume atual de produção 
e atender a crescente demanda dos 
consumidores por produtos de panifi-
cação saudáveis, que usam ingredien-
tes mais naturais. Uma das principais 
especialidades da tradicional BFL 
são os produtos doces, como paneto-
ne, colomba e pandoro, que geram a 
maior demanda atualmente. Segundo 
a Puratos, nos últimos 20 anos, pro-
dutos com fermento natural estão se 
tornando cada vez mais populares, 
principalmente devido a mudanças 
na percepção relativa à dieta e à 
consciência de saúde. O processo de 
produção da BFL se concentra em um 
fermento com consistência diferente 
e específica, que traz melhor textura 
e palatabilidade aos produtos doces, 
tais como o tradicional panettone. 
Este tipo de massa madre é também 
utilizado em produtos como brioches 
e croissants. Para os panificadores 
significa que é possível obter, hoje, o 
mesmo sabor dos pães obtidos atra-
vés do longo processo de fermentação 
natural com o uso de massas madres 
desidratadas ou pasteurizadas, na 
qual precursores de sabor e acidez 
são mantidos durante sua inativação. 
www.puratos.com.br
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VOGLER 
OFICIALIZA DISTRIBUIÇÃO 
EXCLUSIVA DE CORANTES DA 
COLORQUIMICA NO BRASIL

A Vogler Ingredients fecha mais 
uma grande parceria com a colombia-
na Colorquimica, principal fabricante 
latino-americana de corantes alimen-
tícios, para distribuição exclusiva no 
Brasil. A Colorquimica, fundada em 
1976, e com planta produtiva na Co-
lômbia, possui laboratórios de P&D 
e Qualidade, com certificações ISO 
9001 e ISO 14001, além de Kosher, 
Halal, FSSC 22000, HACCP GMP. 
Mais uma vez a Vogler reafirma seu 
compromisso com a qualidade, ino-
vação e regularidade, concretizando 
mais essa importante parceria na 
distribuição de corantes alimentícios. 
www.vogler.com.br

GRUPO BARBOSA & MARQUES 
COMEMORA 100 ANOS DE 
LATICÍNIOS REGINA

A Regina, empresa especializada 
em produtos laticínios derivados do 
leite, tais como queijos, leite longa 
vida, creme de leite, achocolatado, 
leite condensado, entre outros, com-
pleta 100 anos de existência em 2015. 
Nascida sob a razão social de Bar-
bosa & Marques S/A, seus produtos 
lácteos são resultantes da vocação 
e experiência mineira nessa área 
específica, onde o leite se apresenta 
em sua mais pura essência, ao longo 
de um século. Desde seu início, a 
qualidade de produção foi o principal 
motivo que fez os produtos Regina 
liderarem o mercado nos Estados 

do Nordeste e no Estado do Rio de 
Janeiro, para onde levou seu coman-
do mercadológico e administrativo. 
Atualmente, mais robusta do que 
nunca, a marca iniciou o oferecimento 
de seus produtos no exigente e amplo 
mercado de consumidores da grande 
São Paulo. Com a experiência de 100 
anos na produção e comercialização 
de um amplo catálogo de produtos 
lácteos, dotada de duas fábricas, uma 
em Governador Valadares e outra em 
Águas Formosas, a marca Regina 
pretende consolidar sua presença 
nos melhores supermercados de São 
Paulo e mostrar com seus produtos 
de alta qualidade, algumas das razões 
de sua longevidade. Repeito absoluto 
às necessidades de seus consumido-
res, integridade em suas relações 
com o mercado e amor pelo que faz. 
www.site.regina.com.br

FRIBOI 
É TOP OF MIND DO RIO 
GRANDE DO SUL

Quando o assunto é carne, o con-
sumidor gaúcho lembra de Friboi. 
A marca do Grupo JBS conquistou 
mais uma vez o prêmio Top of Mind 
Amanhã, do Rio Grande do Sul, na 
25ª edição promovida pela revista 
Amanhã em parceria com a Segmento 
Pesquisas. A maior parte de 1,2 mil 
pessoas entrevistadas respondeu 
Friboi para a pergunta “quando eu 
falo em carne, qual é a primeira marca 
que você lembra?”. Para essa edição, 
o prêmio contempla as marcas cam-
peãs na lembrança do público em seis 
categorias: Grande Empresa do Rio 
Grande do Sul; Produtos; Serviços; 

Comunicação; Top Corporativo e Top 
Executivo. O Top of Mind Rio Gran-
de do Sul foi o primeiro com essas 
características no país e tornou-se 
referência para novas premiações em 
todo o Brasil. Neste ano, 113 divisões 
serão contempladas e a premiação 
acontecerá no dia 2 de junho, em 
Porto Alegre. 

Com tradição de mais de 60 anos, 
a Friboi é uma das marcas mundiais 
de alimentos da JBS, empresa global, 
presente em todos os continentes e 
com mais de 140 unidades de produ-
ção. Em 2011, a marca ampliou seu 
portfólio e lançou produtos industria-
lizados e congelados. A Friboi tem 
como missão levar carne de confiança 
para a mesa dos consumidores, com 
garantia de origem e rigoroso contro-
le de qualidade. www.friboi.com.br

EMBRAPA
DESENVOLVE CEREAL MATINAL 
DE SOGRO

Uma equipe de pesquisadores 
da Embrapa Agroindústria de Ali-
mentos (RJ) desenvolveu um cereal 
matinal integral à base de sorgo, um 
grão com diversos compostos bioati-
vos, benéficos à saúde humana, que 
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ajudam a prevenir diabetes e outras 
doenças. A Embrapa está agora em 
busca de parceiros da indústria ali-
mentícia interessados em produzir 
e comercializar o produto. O cereal 
matinal integral à base de sorgo de-
senvolvido pela Embrapa é do tipo 
ball (bola) e utiliza o sorgo BRS 310, 
do tipo granífero, resultado de um 
trabalho de melhoramento genético 
desenvolvido pela Embrapa Milho e 
Sorgo (MG). Esse grão de cor aver-
melhada foi selecionado por suas ca-
racterísticas nutricionais e sensoriais. 
Tradicionalmente, os cereais matinais 
são produzidos à base de milho, trigo 
ou ambos com alta adição de açúcar. 
A pesquisa da Embrapa com sorgo 
amplia a investigação de produtos 
com mais fibras, antioxidantes e 
efeitos prebióticos e com menos sódio 
e açúcar, que acarretam benefícios 
para a saúde humana. Os prebióticos 
estimulam o crescimento de bacté-
rias benéficas do trato intestinal. De 
acordo com a equipe de pesquisado-
res da Embrapa, o produto atende 
um nicho específico de mercado, de 
pessoas que procuram praticidade 
sem abrir mão dos benefícios para a 
saúde. Por não conter glúten, o cereal 
matinal de sorgo também representa 
uma alternativa para os celíacos, 
pessoas que possuem sensibilidade 
a esse composto. O sorgo é o quinto 
cereal mais importante do mundo, 
superado apenas por trigo, arroz, 
milho e cevada. Atualmente, o sogro 
tem sido reconhecido como rico em 
substâncias de interesse nutricional, 
como taninos, ácidos fenólicos, anto-
cianinas, fitoesteróis e policosanóis. 
Isso significa que o consumo de sorgo 
pode ajudar a prevenir doenças car-
diovasculares, diabetes, obesidade 
e até alguns tipos de câncer, como 
demonstraram estudos iniciais.  A 
Embrapa Milho e Sorgo, em parceria 
com a Embrapa Agroindústria de 
Alimentos e com as Universidades 
Federais de Viçosa (UFV), de Minas 
Gerais (UFMG) e de São João Del Rei 
(UFSJ/SL), vem desenvolvendo e tes-
tando outros produtos, como barras 

BIORIGIN 
APRESENTA NOVOS PRODUTOS 
NA IFT 2015 

Durante a IFT, que será realiza-
da de 12 a 14 de julho, em Chicago, 
a Biorigin apresentará dois novos 
produtos: o BioSavour e o Biogard 
D. O BioSavour é um aroma natural 
desenvolvido pela equipe de P&D 
da Biorigin para atender a deman-
da de entrega e aumento de sabor 
leve, natural e definido. Mantém a 
integridade do perfil de sabor e, ao 
mesmo tempo, adiciona um mouthfeel 
encorpado, cremoso. O BioSavour é 
uma resposta saudável que permite 
que o fabricante de alimentos re duza 
o teor de sódio, entregue umami 
e destaque as notas específicas. O  
Biogard  D  fornece  notas  lácteas  
cultivadas  que  normalmente  estão  
associadas  com queijos  maturados.  
Como  contém  ácidos  orgânicos  em  
sua  composição,  também  ajuda  a 
inibir o crescimento de leveduras e 
mofo em produtos assados e outras 
aplicações. Os  participantes da IFT 
terão  a  oportunidade  de  experimen-
tar  os  novos  produtos  em  aplicações 
especiais no estande da Biorigin. 

Fundada em 2003, a Biorigin é uma 
empresa brasileira preocupada com a 
saúde e o bem-estar das pessoas.  A  
estrutura da  empresa  é totalmente 
dedicada  ao  desenvolvimento  de 
soluções  inovadoras  e  sustentáveis  
baseadas  na  biotecnologia:  extratos  
de  levedura, aromas naturais, leve-
duras de panificação, de cervejaria, 
autolisadas e de selênio, além de 
parede celular e beta-glucanos deri-
vados de leveduras.  A Biorigin faz 
parte da Zilor, uma empresa com mais 
de 65 anos de experiência e entre os 
200   maiores   grupos   corporativos   
brasileiros.   A   Zilor   transforma   
cana-de-açúcar   em alimentos e ener-
gia limpa, respeitando o ambiente e as 
comunidades locais. www.biorigin.net

de cereais, cookies, pães, bolos e ma-
carrão sem glúten à base de farinha 
integral de sorgo. www.embrapa.br


