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ABIMA
CONSUMO DE MASSA 
FRESCA CRESCE 84%  
NO BRASIL

Uma pesquisa realizada pela Kantar 
WorldPanel, a pedido da Associação 
Brasileira das Indústrias de Massas Ali-
mentícias e Pão & Bolo Industrializados 
(ABIMA), mostrou que, no longo prazo, 
o brasileiro está abrindo espaço para 
sofisticação e praticidade à mesa. De 
acordo com o estudo, o consumo de 
massas frescas subiu 84% entre 2008 e 
2012, enquanto o de instantâneas teve 
aumento de 46% no mesmo período. 
De acordo com a ABIMA, os números 
se devem ao aumento da renda geral 
do brasileiro, sendo que esse consumo 
foi impulsionado principalmente pelas 
classes C, D e E, que tiveram um au-
mento de renda significativo no período 
analisado. Dentre os compradores de 
massas tradicionais 91% consomem 
massas instantâneas e 30% também 
compram massa fresca. Em 2012, o 
total do mercado de massas alimentícias 
em volume foi composto por 16% de 
participação das massas instantâneas, 
3% de massas frescas e 81% das mas-
sas tradicionais. Entretanto, a pesquisa 
mostrou também que a massa fresca 
está presente em apenas 30% dos lares 
brasileiros, o que indica ainda um bom 
potencial a ser explorado. Ainda de acor-
do com o estudo, o brasileiro comprou 
massas alimentícias 19,9 vezes durante 
o ano de 2012, gastando, em média, 
R$ 85,80 no total. www.abima.com.br

CLARISOY
UMA DAS NOVIDADES  
DA INDUKERN NA FISA

A Indukern, uma das maiores 
distribuidoras de matérias-primas 

alimentícias, apresentará diversas 
inovações durante a FiSA 2013; o 
Clarisoy é uma delas. Trata-se de uma 
proteína de soja solúvel que pode 
ser utilizada na produção de bebidas 
fortificadas, como sucos e refrescos. 
A grande vantagem é que quando so-
lubilizada em água fica transparente 
sem alterar a cor original da bebida. 
Outro ponto positivo é que Clarisoy 
reage de forma estável em meio 
ácido, sem a necessidade do uso de 
estabilizantes. O produto é fabricado 
pela americana ADM, utilizando uma 
das mais avançadas tecnologias, e 
a Indukern tem a exclusividade de 
distribuição do Clarisoy no Brasil. 

A Indukern também divulgará na 
FiSA outras matérias-primas fabrica-
das por empresas renomadas mun-
dialmente nos segmentos de panifi-
cação e snacks, doces e confeitos, 
bebidas, lácteos, carnes e pescados, 
que visam oferecer a melhor perfor-
mance, custo/benefício e qualidade.

A FiSA, que será realizada de 06 
a 08 de agosto, no Expo Center Nor-
te, em São Paulo, é um dos maiores 
eventos de ingredientes da indús-
tria alimentícia. www.indukern.com.br

DUPONT  
EXPANDE OFERTA 
DE CELULOSE 
MICROCRISTALINA 

A DuPont Nutrição & Saúde está ex-
pandindo a oferta da celulose microcris-
talina (MicroCrystalline Cellulose - MCC) 
por meio de um acordo com a Mingtai, 
empresa sediada em Taiwan e uma das 
principais fabricantes mundiais de MCC. 
A iniciativa inclui o desenvolvimento, a 
produção, a distribuição, o marketing e 
a venda deste componente para a indús-
tria de alimentos no mundo. Em 2009, a 
DuPont entrou no segmento de MCC por 
meio de uma parceria estratégica com 
a Mingtai com o objetivo de desenvolver 
soluções para a indústria alimentícia 
global. Após o sucesso do acordo e a 
crescente demanda pelo produto, a 
Mingtai aumentou significativamente 
sua capacidade de produção de MCC 
para produtos comestíveis, processo já 
concluído. A DuPont Nutrição & Saúde 
continuará atendendo seus clientes 
com produtos de alta qualidade comer-

cializados sob a marca Grindsted®, que 
é parte do portfólio de ingredientes 
DuPont™ Danisco®. Segundo a empre-
sa, a celulose microcristalina oferece 
funcionalidades exclusivas, além de 
trata-se de um dos hidrocolóides com 
crescimento mais acelerado, expansão 
que permite um crescimento conjunto 
da DuPont e de seus clientes. A empre-
sa ressalta, ainda, que a nova linha de 
produção em Taiwan inclui tecnologias 
avançadas. Hoje, os consumidores es-
tão mais exigentes em relação ao valor 
nutricional e conveniência dos alimen-
tos. Por essa razão, os fabricantes estão 
desenvolvendo produtos saudáveis e 
prontos para servir, segmento em franca 
expansão especialmente nos merca-
dos emergentes, onde a demanda por 
produtos lácteos e culinários é muito 
forte. A MCC se encaixa perfeitamente 
a essa necessidade do mercado devido 
à sua origem (vegetal) e sua capacidade 
de substituir a gordura na maioria dos 
produtos alimentícios emulsionados, 
como maioneses, molhos cremosos, 
queijos processados, sobremesas e 
produtos culinários. Além disso, a MCC 
é um dos melhores hidrocolóides para 
suspensão de partículas no chocolate 
e no leite diluído, bem como em be-
bidas nutricionais. www.dupont.com

PB LEINER E VOGLER
CELEBRAM PARCERIA

Com oito fábricas no mundo, sendo 
uma delas no Brasil, a PB Leiner é a 
terceira maior fabricante de gelatinas 
do mundo. No Brasil, a empresa elegeu 
a Vogler Ingredients como seu distribui-
dor, oferecendo ao mercado uma gama 
completa de gelatinas (de alto e baixo 
bloom em diferentes granulometrias) 
e colágeno. A gelatina, graças a sua 
multifuncionalidade é um ingrediente 
muito utilizado na indústria alimentícia 
(lácteos, cárnicos, doces e confeitos), 
farmacêutica, de saúde e nutrição (ali-
mentos funcionais), em produtos para a 
pele e cabelo, além das suas aplicações 
técnicas. A gelatina tem como caracte-
rística em processamento, a etapa que 
requer aquecimento. Com a evolução 
do mercado alimentício que anseia por 
inovações, a PB Leiner disponibiliza, por 
meio da Vogler, uma gelatina solúvel a 
frio, a Cryogel®, ideal para aplicações 

em sobremesas instantâneas, em pós 
para preparações ou qualquer aplica-
ção em que o processo a frio seja van- 
tajoso. Também pode ser utilizada em 
estabilizadores de cremes. Já a gelatina 
hidrolisada ou colágeno, é um produto 
funcional, aprovado pela FDA e outor-
gado à categoria GRAS (Geralmente Re- 
conhecidos como Seguros) em 1975, 
que pode agregar inúmeros benefícios 
ao produto, conferindo-lhe saudabilida-
de e funcionalidade. www.vogler.com.br

AMBEV 
PLANEJA INVESTIR  
ATÉ R$ 3 BILHÕES NO 
BRASIL EM 2013

A fabricante de bebidas Ambev pla-
neja investir quase R$ 3 bilhões no Brasil 
para a construção de fábricas e Centros 
de Distribuição (CDs), ampliação de 
unidades industriais, desenvolvimento 
de produtos e otimização logística e de 
produção em todas as regiões do país. 
Se usado todo o recurso, será o quarto 
ano de aportes recordes da empresa no 

Brasil, somando quase R$ 10 bilhões. 
No ano passado, a empresa planejava 
investir até R$ 2,5 bilhões, mas os 
aportes foram de R$ 2,141 bilhões. Os 
investimentos globais em 2012 foram 
de R$ 3,014 bilhões, sendo R$ 1,054 
bilhão somente no quarto trimestre. 
Segundo a Ambev, o objetivo com esse 
aporte é criar condições de atender a 
demanda e estar preparada para fazer 
no Brasil a melhor Copa do Mundo do 
mundo. Dentre as obras da Ambev para 
2013 estão as já anunciadas novas fá-
bricas em Minas Gerais e no Paraná, a 
ampliação da capacidade de produção 
de bebidas em garrafas retornáveis de 
300ml e 1 litro de Guaraná Antarctica, 
além da adaptação de mais uma fábrica 
para a produção da cerveja Budweiser 
a ser anunciada ao longo de 2013, e 
a garantia de fornecimento da cadeia 
de suprimentos para a Copa do Mundo 
de 2014. A empresa também seguirá 
na busca do equilíbrio entre volume, 
preço e mix, com foco no crescimento 
via inovações de embalagem  e de 
líquidos. Nos canais de venda, a Ambev 
quer priorizar as vendas de bebidas 

premium, além de maior disponibilidade 
do portfólio completo no Norte e no Nor-
deste e atuação mais forte com garrafas 
de vidro retornáveis. www.ambev.com.br

HARALD 
INVESTE NO  
MERCADO GOURMET 

Para os chocólatras que acreditavam 
já ter experimentado tudo que um bom 
chocolate pode oferecer, o Brasil acaba 
de ingressar no circuito internacional de 
chocolate gourmet com o lançamento da 
linha Harald Melken Unique, elaborada 
com grãos de cacau fino produzidos em 
fazendas da Bahia e da região amazô-
nica do Pará e processados pela Harald, 
pioneira na fabricação de chocolates no 
Brasil. Com essa novidade, o Brasil tem, 
agora, um produto com o mesmo padrão 
dos chocolates europeus e os chefs cho-
colatiers e patissiers têm a disposição 
uma matéria-prima 100% brasileira para 
confeccionar bombons, trufas, mousses, 
ganaches, tortas e sobremesas. Origi-
nário de favas de cacau selecionadas, 

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

Excelente estabilidade em diversas 
aplicações

Especialistas dedicados a encontrar a 
solução ideal para seu produto

Ampla gama de cores

Laboratórios com estrutura completa 
e tecnologia de ponta

Com expertise de mais de 30 anos no mercado 

brasileiro de corantes naturais, a Chr. Hansen 

traz uma alternativa diferenciada às indústrias  

alimentícias. Sua linha de corantes é rica em tons 

vibrantes que vêm da natureza, proporcionando 

alimentos mais naturais.

Tão natural quanto 
as próprias cores
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o chocolate gourmet apresenta diferen-
tes propriedades organolépticas que 
se diferenciam pela cor, brilho, sabor, 
textura e odor e que, muitas vezes, são 
percebidas pelos sentidos, como o olfato 
e o paladar. Dependendo da origem das 
favas de cacau, esse tipo de chocolate 
apresenta variação de sabor que decor-
re do próprio terroir da fruta, ou seja, da 
espécie de grão, tipo de solo, meio am-
biente onde está inserida, periodicidade 
das chuvas e umidade e dos processos 
de fermentação, secagem e torra que 
são semelhantes aos das culturas de 
vinho e café. A decisão de investir em 
um produto 100% brasileiro feito com 
grãos de cacau fino nasceu do sonho 
de fazer chocolate de alta qualidade 
com produtos nacionais. O cacau fino 
tem a semelhança no fruto, mas em 
qualidade é totalmente diferente do 
cacau comum e os frutos colhidos estão 
na sua maturação correta e são 100% 
sadios. Depois da retirada cuidadosa 
das amêndoas de cacau do fruto, estas 
são fermentadas na sua plenitude, ou 
seja, tem um cuidadoso controle da tem-
peratura de fermentação onde ocorre a 
formação dos componentes precursores 
de aroma e sabor do chocolate. É um 
processo muito delicado que requer 
acompanhamento minucioso e muita 
atenção. Para produzir esse tipo de 
chocolate o interior das amêndoas tem 
que ter pelo menos 80% de cor marrom 
e menos de 20% de cor violeta; estes 
parâmetros significam que o cacau está 
apto a oferecer o melhor de si. Cumprido 
estes requisitos, as amêndoas são secas 
ao sol, sendo arejadas para que alguns 
componentes aromáticos não desejá-
veis se dissipem, e atinjam a umidade 
final de aproximadamente 7%. Existem 
pelo menos 30 quesitos de qualidade a 
serem cumpridos para se atingir a cate-
goria de cacau fino, e disto resulta um 
chocolate com qualidade incomparável. 
Deste Cacau é que são feitos os chocola-
tes super premium. A Harald é a primeira 
empresa no Brasil a investir em linha 
de produtos feitos com cacau fino. A 
linha  Harald Melken Unique é composta 
pelos itens Chocolate Amargo 53% - M. 
Libânio - Bahia, Chocolate Amargo 63% - 
João Tavares - Bahia, Chocolate Amargo 
70% - Amazônia - Alto Xingu, Chocolate 
ao Leite 35% - Brasil, Chocolate Branco 
35% - Brasil, Cacau em Pó 22-24 -100% -  
Brasil, Granulé Chocolate ao Leite Fino 

& Extra Fino - Brasil e Granulé Chocolate 
Meio Amargo Fino & Extra Fino - Brasil. 
A linha Harald Melken Unique é 100% 
brasileira, elaborada com cacau fino 
de origem de baixa acidez, composto 
somente de extrato seco e manteiga de 
cacau, sem adição de outras gorduras 
e com grãos de espessura muito fina. 
Além disso, em todas as embalagens 
são impressas as coordenadas geo-
gráficas identificando os locais de ori-
gem dos produtos. www.harald.com.br

AURORA ALIMENTOS
COMPLETA 44 ANOS  
DE MERCADO

A Coopercentral Aurora Alimentos 
completou 44 anos com orgulho de 
integrar o sistema cooperativista. Com 
um mix de 650 produtos, entre carnes 
de aves e suínos, lácteos, pizzas e 
massas, a cooperativa mantém uma 
crescente participação no mercado 
nacional. Consolidou-se como uma das 
maiores expressões do cooperativismo 
brasileiro e ocupa vitoriosa posição 
entre os grandes grupos agroindustriais 
do país. Com sede em Chapecó, SC, a 
Aurora reúne 12 cooperativas singulares 
que, no conjunto, representam mais de 
60 mil produtores rurais. A empresa 
nasceu em 1969, da reunião de oito 
cooperativas de produção agrícola que 
perceberam a importância estratégica 
da conjugação de esforços, em grau 
superior, para superar a condição de 
fornecedor de matéria-prima a que 
estavam destinados os produtores ru-
rais. Ao organizar a produção em nível 
regional e obter uma oferta em escala, 
a Coopercentral Aurora criou as bases 
para a industrialização da produção 
gerada pelos associados das cooperati-
vas singulares filiadas. Os números que 
caracterizam a Aurora impressionam:  
R$ 4.606 bilhões em faturamento 
anual, 18.280 empregos diretos, 3,6 

milhões de suínos, 152 milhões de aves 
abatidas anualmente e 443 milhões 
de litros de leite processados durante 
o ano. Ao completar 44 anos, a coo-
perativa comemora os resultados com 
a ampliação da presença no mercado 
nacional com 650 produtos. Além disso, 
os grandiosos investimentos comprovam 
o potencial produtivo do segmento, 
como por exemplo, a inauguração da 
Unidade de Disseminação de Genes 
(UDG), o arrendamento da indústria de 
aves da Bondio Alimentos e a ampliação 
da unidade de abate e processamento 
de suínos de São Gabriel do Oeste, 
MS. Somam a este cenário os investi-
mentos previstos de R$ 61,5 milhões 
para reabrir a indústria de Joaçaba, e o 
arrendamento da unidade industrial de 
abate e processamento de aves perten-
cente à Chapecó Companhia Industrial 
de Alimentos, localizada em Xaxim.

A Coopercentral Aurora Alimentos 
possui oito unidades industriais para 
processamento de suínos, cinco plan-
tas para processamento de aves, cinco 
fábricas de rações, uma indústria de 
lácteos, dez unidades de ativos bioló-
gicos (granjas de reprodutores suínos 
e matrizes de aves, incubatórios e 
silos), uma unidade de disseminação 
de genes (UDG), quatorze unidades 
comerciais e 100 mil pontos de vendas 
no país. www.auroraalimentos.com.br

SCHWEPPES 
COMEMORA 230 ANOS 
COM EMBALAGENS 
COMEMORATIVAS 

Para celebrar seus 230 anos de 
história, a Schweppes decidiu resgatar 
as origens da marca, e mostrar que 
design e elegância estão no DNA da 
bebida com gás mais antiga do mundo. 

As latas especiais comemorativas foram 
inspiradas em cartazes de campanhas 
antigas, e cada uma representa um 
período e um sabor que pontuam esses 
mais de dois séculos de presença no 
mercado. No Brasil, a marca é fabricada 
pela Coca-Cola desde 1999, e ao longo 
dos anos se consolidou como a bebida 
que separa os meninos dos homens. 
As histórias por trás dos rótulos das 
edições especiais dos 230 anos de 
Schweppes incluem a tônica, Ginger 
Ale, Citrus, Grape Fusion, Club Soda, e 
as versões lights. www.schweppes.com

PTX SOUTH AMERICA 
SE CONSOLIDA NO 
MERCADO LATINO 
AMERICANO 

A segunda edição da PTX South Ame-
rica promete repetir o sucesso obtido 
em 2012. Com a expectativa de reunir 
mais de 50 expositores, ocupar cerca 
de 3.500 m2 e receber mais de 15 mil 
visitantes do Brasil e exterior, o evento 
será realizado entre os dias 6 a 8 de 

agosto no Expo Center Norte, em São 
Paulo. Acontecerá em paralelo à 17º edi-
ção da FISA e a 6º edição da CPhI South 
America que juntas, reunindo por volta 
de 500 expositores, compreendem dois 
mercados de alto valor para o segmento 
e que também são grandes potenciais 
compradores de máquinas. Depois das 
feiras mundiais na Alemanha, Estados 
Unidos e China, o PTX South America se 
estabelece na America Latina e torna-se 
o ponto de encontro internacional para 
o segmento de Powder Technology, 
apresentando índices de crescimento 
cada vez mais positivos. Empresas 
líderes de mercado como Dynamic Air, 
Gea, Wam, Nederman, Harver & Boecker 
Solberg, Görgens, Hosokawa, BS&B, 
Velki, entre outras, já confirmaram 
sua participação e soma-se assim um 
aumento de 120% em relação ao ano 
anterior. Direcionado para profissionais 
das áreas de engenharia, pesquisa e 
desenvolvimento, projetos, logística 
e controle de qualidade, o PTX South 
America é visitado por um público bem 
diversificado que inclui indústria alimen-
tícia, farmacêutica, cosmética, agrícola e 

química; além das indústrias de metal, 
plástico, cimento, tintas e mineração. O 
evento conta também com a parceria 
de influentes associações como ABNT, 
ABEQ, ABIAM, ABIFINA, ABIVIDRO e 
FEDERASUR, o que intensifica a impor-
tância do evento e o desenvolvimento 
das indústrias. www.ubmbrazil.com.br

DANONE 
AUMENTA FATURAMENTO 
EM 4,3% 

A receita da fabricante de produtos 
alimentícios Danone ficou em € 5,34 
bilhões no trimestre, segundo prévia 
operacional divulgada pela empresa 
francesa. A alta, comparando os nú-
meros com os divulgados no mesmo 
período do ano passado, foi de 4,3% ou 
5,6%, excluindo os efeitos cambiais nos 
diversos países em que atua. O princi-
pal motor do crescimento das vendas 
de janeiro a março foi o segmento de 
nutrição infantil. O faturamento da área 
de alimentos para bebês foi de € 1,18 
bilhão, um avanço de 17,1% em 12 



News & TrendsNews & Trends

12 FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 25 - 2013 www.revista-fi.com

meses. Na comparação sem o efeito 
das moedas, esse incremento seria de 
17,1%, causado principalmente pela 
maior procura por laticínios. A região 
mais importante nos três meses foi a 
que engloba Ásia, Pacífico, América La-
tina e África, com € 2,17 bilhões, uma 
alta de 16,6%. O volume comercializado 
na China foi citado em várias divisões 
como importante para o crescimento 
das vendas, impulsionado pelo Ano Novo 
Chinês, que se deu mais cedo em 2013. 
Os únicos países em que a Danone teve 
faturamento menor no trimestre foram 
os europeus. A receita foi de € 2 bilhões 
nos três meses, uma queda de 5,1% no 
total ou 3,8%, sem levar em conta os 
efeitos cambiais. Para 2013, o grupo 
prevê uma continuidade da demanda 
anêmica no continente europeu e da 
escalada de custos por conta do preço 
das principais matérias-primas que uti-
liza em seus produtos. Por isso, está re-
avaliando suas operações na Europa e, 
ao mesmo tempo, tentando economizar 
€ 200 milhões em custos até o fim de 
2014. Mesmo com esses problemas, a 
Danone estima uma alta de 5% nas ven-
das durante o ano, desconsiderando a 
variação das moedas. A margem opera-
cional, entretanto, é esperada em queda 
de 0,3 ponto percentual a 0,5 ponto. O 
fluxo de caixa livre, por sua vez, é proje-
tado em € 2 bilhões, excluindo “efeitos 
excepcionais”. www.danone.com.br

WICKBOLD
75 ANOS DE TRADIÇÃO  
EM INOVAR

A Wickbold está celebrando 75 anos. 
Fundada por imigrantes alemães, a 
empresa teve início em 15 de março de 
1938 como uma padaria familiar e, ao 
longo dos anos, transformou-se em uma 
das maiores potências brasileiras na 
fabricação de pães especiais industria-
lizados. Com foco total na alimentação 
saudável, ampliou pouco a pouco a va-

riedade de seus produtos com a mesma 
qualidade, pioneirismo e tradição que a 
caracterizam desde a origem, sempre 
alinhada às tendências mercadológicas. 
Hoje, tem muito a comemorar e o lema 
que marca seus 75 anos, mais jovem 
do que nunca, é “Tradição em Inovar”. O 
segredo para o avanço e perenidade da 
Wickbold, segundo seus dirigentes, está 
na capacidade de se reinventar e de usar 
a experiência adquirida na elaboração 
de produtos inovadores para o mercado, 
como foi o caso da linha Grão Sabor, 
os primeiros pães especiais integrais 
adicionados de grãos inteiros vinculados 
à saúde, dos pioneiros pães lights indus-
trializados (na época denominada diet) 
e da linha EstarBem, que contempla o 
único pão funcional do Brasil aprovado 
pela ANVISA, lançado em 2009, além 
de linhas exclusivas, como torradas 
especiais, pães sem casca, Tickroc 
(snacks integrais) e Pães do Mundo.

Com capital 100% nacional, a 
Wickbold está entre as três maiores 
fabricantes de pães industrializados 
do país. A marca detém a liderança 
no segmento de pães especiais, que 
inclui as linhas Integral, Light e Fun-
cional. Possui quatro unidades fabris 
e nove de distribuição no Brasil, que 
comercializam produtos em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, 
Tocantins e Bahia. www.wickbold.com.br

GEMACOM TECH 
INAUGURA NOVA PLANTA 
PARA PRODUÇÃO DE 
MISTURAS EM PÓ

A Gemacom Tech inaugurou no 
mês de abril de 2013 uma nova planta 
para produção de misturas em pó, em 
seu parque industrial, localizado em 
Guarani, Minas Gerais. As novas insta-
lações possuem o dobro da capacidade 
da linha atual, em Juiz de Fora, e tem 
espaço físico para dobrar o volume 
de produção de partida apenas com 
a instalação de novos equipamentos.

O novo prédio, que possui cerca de 
5.000 m2 de área construída, tem fluxo 
moderno e funcional, privilegiando a 
segurança e a saúde dos colaborado-
res através de medidas ergonômicas. 
A preocupação com o meio ambiente 

também se faz presente com a redu-
ção de consumo de energia elétrica, 
privilegiando a luz natural e a redu-
ção de bombeamento dos produtos. 
Além de toda a preocupação com as 
Boas Práticas de Fabricação (BPF), as 
instalações já foram preparadas para 
atender aos requisitos da ISO 22.000 
(gestão da segurança dos alimentos). 
Desde o mês de maio 2013 as misturas 
em pó da Gemacom Tech passaram a 
ser produzidas nestas moderníssimas 
instalações. www.gemacomtech.com

AZEITE ANDORINHA 
CONQUISTA PRÊMIO 
INTERNACIONAL 

O azeite Andorinha reforça sua 
galeria de prêmios com mais uma 
medalha de ouro no prêmio Monde 
Selection 2013, realizado pelo Instituto 
Internacional para Seleção de Quali-
dade, na Bélgica. Em reconhecimento 
aos resultados obtidos nos últimos 
três anos, a marca também recebeu 
o International High Quality Trophy 
2013, que premia sua excelência em 
qualidade. Reconhecida pelos consu-
midores por seus produtos de quali-
dade, a marca comemora o sucesso 
com o reconhecimento de vendas e 
também por meio de premiações que 
recebe dos mais respeitados órgãos 
que avaliam os azeites comercializa-
dos no mundo, dando continuidade 
ao favoritismo internacional da marca.

Segundo a empresa, é uma grande 
satisfação receber um prêmio desta 
importância pelo terceiro ano seguido; 
a família Andorinha possui azeites de 
qualidade e esta é a melhor maneira de 
mostrar aos brasileiros que não estão 
equivocados ao reconhecerem o azeite 

Andorinha como um dos melhores do 
mercado. A expectativa para este ano 
é grande não só em relação a prêmios, 
mas também ao desempenho no Brasil, 
já que cada vez mais a empresa está 
presente no dia a dia dos brasileiros.

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 
cerca de 1.100 colaboradores e 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 tornou-se uma 
das principais empresas em nível mun-
dial com representações na Espanha, 
Estados Unidos, Brasil, Angola, Tunísia 
e Marrocos. A Sovena chegou ao Brasil 
em 2004, quando adquiriu a marca de 
azeite Andorinha. A distribuição em todo 
o território nacional é realizada pela 
Bunge Alimentos, parceira da Sovena 
no país. www.azeiteandorinha.com.br

ITAIQUARA 
FONDANT COM NOVA 
FÓRMULA E EMBALAGEM 

A Itaiquara Alimentos acaba de re-
lançar o Fondant nas embalagens de 1 
kg e 2 kg. Ideal para o preparo de bolos, 
éclairs, camafeus, carolinas, donuts e 
outras receitas, o produto está muito 
mais branco, mais brilhante e mais fácil 
de trabalhar. De derretimento simples 
e rápido, e agora mais fácil de aplicar, 
o Fondant Itaiquara apresenta ótima 
cobertura, deixando a receita com uma 
camada bem branquinha após a aplica-
ção. Sua consistência pode ser ajustada 
a cada receita, de acordo com o tipo 

de aplicação, basta regular o tempo de 
aquecimento e quantidade de água a ser 
utilizada para o derretimento. Para um 
melhor resultado a temperatura máxima 
ao aquecer o produto deve ser de 50oC. 

Nacional e familiar, há mais de um 
século a Itaiquara Alimentos vem se con-
solidando, acompanhando a evolução 
do mercado, inovando e respeitando o 
meio ambiente. A Itaiquara desenvolve, 
produz e comercializa ingredientes para 
panificação e confeitaria, como fermen-
tos biológico e químico, ovos líquidos 
pasteurizados, pré-misturas para pães, 
pão de queijo, panetone, bolos, pão de 
ló, melhoradores de farinha, creme con-
feiteiro, recheios e coberturas, fondant, 
entre outros itens. O portfólio contem-
pla também produtos para o consumo 
doméstico, como fermentos, açúcares 
cristal e confeiteiro e pré-misturas 
para bolos e salgadinhos. Além disso, 
a Itaiquara é uma empresa dedicada 
a práticas socioambientais. De forma 
responsável, a Itaiquara responde por 
todas as suas etapas de fabricação e 
distribuição, desde o plantio da cana 
para produção do melaço, matéria-prima 
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de um dos seus principais produtos, o 
fermento biológico, geração própria de 
energia e tratamento da água usada 
em suas unidades fabris (Tapiratiba, 
SP, e Passos, MG). A Itaiquara, atenta 
ao meio ambiente, desenvolve o projeto 
Verdes Margens, que consiste na capta- 
ção de sementes nativas e replantio 
das mesmas às margens dos rios que 
abastecem as suas terras e as das co-
munidades vizinhas, ensinando também 
a sociedade a cuidar da natureza para 
cuidar da vida. www.itaiquara.com.br

 

BUNGE 
VOLTA AO MERCADO DE 
FARINHAS 

Reconhecida por oferecer produtos 
inovadores e de qualidade, a Bunge 
Brasil, uma das maiores empresas de 
alimentos do país, volta ao mercado de 
farinhas destinadas ao consumidor final. 
Com investimentos de R$ 8 milhões, a 
empresa aposta no retorno da marca All 
Day, apresentando uma linha completa 
de produtos totalmente diferenciada. Se-
gundo a Bunge Brasil, a empresa usará 
sua expertise internacional na seleção 
dos melhores grãos de trigo do mundo 
para garantir aos consumidores um pro-
duto diferenciado e de alta qualidade. A 
nova linha contará com portfólio com-
pleto de farinhas, que serão oferecidas 
nas versões tradicional, com fermento e 
integral, em embalagens de 5 kg, 1 kg 
e 500g, além de outras novidades em 
breve. O portfólio vai contar também 
com o lançamento da farinha integral, 
rica em fibras, voltada especialmente ao 
consumidor que não abre mão de uma 
alimentação saudável. A produção da 

linha de farinhas será feita em cinco moi-
nhos da Bunge localizados em São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná 
e Pernambuco. Segundo dados de pes-
quisa Nielsen, em 2012 o mercado de 
farinhas domésticas e pré-misturas foi 
de cerca de 510 mil toneladas e faturou 
aproximadamente R$ 1,2 bilhão em todo 
o Brasil. As novas farinhas All Day serão 
distribuídas para os mercados de Norte 
a Sul do país. A Bunge oferece também 
uma linha exclusivamente dedicada ao 
foodservice (alimentação fora do lar), 
com um portfólio completo de produtos 
para panificação, confeitaria e refeição, 
sob a marca Bunge Pro. Versáteis e de 
fácil aplicação, dão um toque especial às 
receitas e facilitam o dia a dia dos pro-
fissionais do setor. São elaborados com 
matérias-primas rigorosamente selecio-
nadas e com alto padrão de qualidade. 
Além disso, a empresa oferece serviços 
e atendimento diferenciados e canais de 
comunicação exclusivos aos profissio-
nais do setor de alimentação fora do lar.

Presente no Brasil desde 1905, a 
Bunge é uma das principais empresas 
de agronegócio e alimentos do Brasil e 
uma das maiores exportadoras. Atua de 
forma integrada, do campo à mesa do 
consumidor. Desde a comercialização de 
fertilizantes, compra e processamento 
de grãos (soja, trigo e milho), produção 
de alimentos (óleos, margarinas, maio-
neses, azeite, arroz, farinhas, molhos 
e atomatados), serviços portuários até 
a produção de açúcar e bioenergia. 
Hoje, conta com mais de 20 mil cola-
boradores, atuando em mais de 100 
instalações, entre fábricas, usinas, 
moinhos, portos, centros de distribui-
ção e silos, em 19 Estados e no Distrito 
Federal. Marcas como Salada, Soya, 
Delícia, Primor, Cardeal, Etti, Salsaretti 
e Bunge Pro estão profundamente liga-
das não apenas à história econômica 
brasileira, mas também aos costumes, 
à pesquisa científica, ao pioneirismo 
tecnológico e à formação de gerações 
de profissionais. www.bunge.com.br

EMBRAPA 
COMPLETA 40 ANOS 
DE PESQUISAS 
AGROPECUÁRIAS

Criada há 40 anos como princi-
pal instrumento na reformulação da 

pesquisa agropecuária brasileira, a 
Embrapa foi parte efetiva da revolução 
agrícola que tornou o Brasil um dos 
líderes mundiais em tecnologias para 
agricultura tropical. Nesse período, o 
país deixou uma situação de insegu-
rança alimentar e passou a ser um dos 
maiores produtores de alimentos do 
mundo. O crescimento da oferta para o 
mercado interno superou rapidamente 
a curva de crescimento da demanda, 
provocando uma queda de 50% no 
valor da cesta básica, entre 1975 e 
2011. Essa verdadeira revolução no 
campo é fruto do trabalho conjunto da 
Embrapa, das instituições estaduais de 
pesquisa e extensão, de universidades 
e do setor produtivo, que apostou nas 
tecnologias geradas pela pesquisa. 
Essas inovações ajudaram a mudar o 
cenário brasileiro com incremento de 
produção, produtividade e impulsio-
nando a competitividade, com susten-
tabilidade. No segmento de grãos, por 
exemplo, a produção cresceu por volta 
de 400%, enquanto a área cultivada 
aumentou cerca de 80%. Em 1972, a 
safra foi de 30 milhões de toneladas 
numa área de 28 milhões de hectares. 
Hoje, a área plantada com grãos no 
Brasil é da ordem de 50 milhões de 
hectares e a produção ultrapassou 166 
milhões de toneladas. Esses avanços 
são fruto de inovações como o melho-
ramento genético, que gerou cultivares 
adaptadas às condições de produção 
tropicais; a transformação de largas 
extensões de terras inadequadas à pro-
dução, em especial dos cerrados, em 
solos férteis, aptos para a agricultura, 
além do desenvolvimento de sistemas 
de produção e sistemas de produção 
adaptados às diversas regiões do país, 
com base em técnicas de adubação, 
em especial a fixação biológica de ni-
trogênio, controle de doenças e pragas, 
rotação de culturas e recuperação de 
pastagens entre outras tecnologias. 
A adoção de tecnologias na pecuária 
também proporcionou a modernização 
do setor, justificando o aumento da 
produção pelo incremento da produ-
tividade e não pela expansão da área 
de pastagens. Como resultado, o país 
ampliou em quatro vezes a produção 
de carne bovina e triplicou a de carne 
suína. Pesquisas nas áreas de sanidade 
animal, genética, reprodução, nutrição, 
manejo de pastagens e melhoramento 

genético de forrageiras são alguns 
exemplos de inovações da pesquisa que 
geraram impactos diretos no aumento 
da produtividade na pecuária. O Brasil 
é atualmente o 3º maior exportador 
mundial de produtos agropecuários. É 
também o maior exportador de café, 
açúcar, suco de laranja, etanol de 
cana de açúcar, frango e soja; segundo 
maior exportador de carne bovina e 
terceiro maior exportador em algodão.

A Embrapa é constituída por 47 Uni-
dades Descentralizadas de Pesquisa e 
Serviço, além de 15 Unidades Centrais. 
A Empresa também coordena o Sistema 
Nacional de Pesquisa Agropecuária 
(SNPA), constituído pelas Organizações 
Estaduais de Pesquisa Agropecuária 
(OEPAS), por universidades e institu-
tos de pesquisa de âmbito federal ou 
estadual e organizações, públicas e 
privadas, vinculadas de algum modo 
à atividade de pesquisa agropecuária. 
A Empresa desenvolve pesquisas nas 
mais diversas áreas do conhecimento 
beneficiando os mais diversos setores 
do agronegócio e as parcerias foram 
fundamentais nesse sentido, permitin-
do um intercâmbio de conhecimentos 
com instituições líderes em pesquisa 
no Brasil e no mundo. Cerca de 250 
novos projetos de pesquisa são apro-
vados anualmente na Embrapa nos 
mais variados temas de interesse do 
agronegócio nacional. Hoje a Empre-
sa opera uma carteira do Sistema 
Embrapa de Gestão (SEG) com mais 
de mil projetos. No âmbito internacio-

nal, a Empresa desenvolve 49 projetos 
de cooperação técnica com a América 
Latina e Caribe, contemplando 18 paí-
ses, e 51 projetos de cooperação com 
9 países da África. www.embrapa.br

COAMO 
MARGARINA É  
DESTAQUE NO SEGMENTO 
DE PANIFICAÇÃO  

A margarina Coamo Cremosa, pro-
duto que compõe a linha industrial 
dos Alimentos Coamo, conquistou a 3ª 
colocação na categoria Margarina de 
Uso Geral conferido pela pesquisa da 
revista Padaria Moderna. No ranking en-
tre os principais produtos da categoria, 
a margarina Coamo foi uma das mais 
lembradas pelas empresas e transfor-
madores do segmento de panificação. 
Essa pesquisa é realizada todo ano e 
publicada no anuário da revista Padaria 
Moderna, com a publicação de produtos 
de todo Brasil utilizados por profissionais 
da área de panificação e distribuídos 
nos segmentos de equipamentos, ingre-
dientes e produtos e serviços, ou seja, 

os próprios profissionais respondem ao 
questionário e escolhem os produtos 
que mais lhe agradam. De acordo com 
a Coamo, o resultado da pesquisa con-
firma a qualidade dos Alimentos Coamo; 
o reconhecimento da margarina Coamo 
como destaque no ranking de panifi-
cação é comemorado por cooperados, 
diretoria e funcionários da Coamo, sen-
do resultado da excelente qualidade do 
produto e da sua aceitação junto aos 
consumidores. Para atender a demanda 
crescente do mercado, a Coamo dupli-
cou recentemente a sua capacidade 
industrial de produção de gorduras e 
margarinas. Segundo a empresa, esse 
investimento faz parte do planejamento 
estratégico da Coamo visando aumentar 
os volumes de produção e atendimento 
dos consumidores em várias regiões do 
país. A margarina Coamo Cremosa está 
disponível nas variações, 80% de lipídios 
com e sem sal; 60% de lipídios, e 50% de 
lipídios embaladas em caixas e baldes.

A linha de produtos alimentícios da 
Coamo é comercializada com as mar-
cas Coamo, Primê, Anniela e Sollus e 
destinados ao varejo e a indústria. No 
segmento do varejo os produtos que 
compõe o portfólio são o óleo de soja 
refinado Coamo; margarinas Coamo 
Família, margarina Coamo Extra-cre-
mosa e margarina Coamo Light; creme 
vegetal Primê; cafés Coamo Premium, 
Coamo Tradicional e Sollus Extra For-
te; farinhas de trigo Coamo e Anniela 
e gordura vegetal Coamo. Quanto a 
linha indústria, que dispõe ao mercado 

www.indukern.com
Tel 55 (11) 3689 7643 . alimenticio@indukern.com.br

A Indukern sabe o gosto de um bom negócio.

Por isso, selecionou a dedo fornecedores de todo o 
mundo para oferecer somente os melhores 
insumos e matérias-primas para as indústrias de 
panificação e snacks, doces e confeitos, bebidas, 
lácteos, carnes e pescados.

QuemQuem prova da nossa qualidade sempre vai 
querer mais.

Investimento com sabor de sucesso.

Estaremos na FISA 2013, de 6 a 8 de agosto no Shopping Center Norte - Estande E10.
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margarinas, gorduras e farinhas de 
trigo, é composta por vários tipos de 
produtos conforme a sua finalidade de 
aplicação. www.alimentoscoamo.com.br

UNILEVER 
VOLTA SUAS ATENÇÕES 
PARA O MERCADO 
NORDESTINO 

A Unilever quer aumentar a parti-
cipação da marca Knorr no Nordeste. 
O interesse não é à toa. Cerca de 
um quarto do mercado de caldos e 
temperos está na região. Por aqui, o 
setor de alimentos cresce aproxima-
damente 10% ao ano. É nesses dados 
que o Grupo está apostando todas as 
fichas. Além de aumentar as inserções 
publicitárias, uma equipe que cuida de 
vendas e marketing da marca Knorr 
está visitando os pontos de vendas e 
alguns consumidores para entender 

quais as necessidades do público. 
A cada três meses uma equipe vai a 
Pernambuco para realizar visitas de 
campo. A empresa realiza pesquisas 
constantemente para identificar as 
peculiaridades de cada Estado. Além 
disso, está explorando novas formas 
de comunicação para que a mensa-
gem chegue de uma forma mais direta 
ao público final. Hoje, o portfólio da 
marca é composto por dez caldos e 14 
temperos. A produção é realizada nas 
unidades da Unilever de Porto Alegre 
e de Goiânia. www.unilever.com.br

PROBIÓTICA 
LANÇA NOVA LOGOMARCA E 
INVESTE R$ 9 MILHÕES EM 
MARKETING 

A Probiótica Laboratórios, líder no 
segmento de suplementos alimenta-
res na América Latina, modifica sua 
logomarca que passa a ser PRÓ, com 
a elipse azul e amarela derivado da 
marca original. A empresa prevê um 
investimento para 2013 da ordem de  
R$ 9 milhões em marketing e publicida-
de. O projeto de nova identidade visual, 
desenvolvido pela equipe de marketing 
da empresa, tem por objetivo reforçar 
e ampliar a visibilidade da marca em 
todas as formas de comunicação, além 
de aproximá-la ainda mais do público. 
Com esta evolução, a empresa ganhou 
mais visibilidade e conseguiu chamar 
ainda mais a atenção do consumidor no 
ponto de venda. Além disso, está acom-
panhando a tendência do mercado, com 
um logo mais moderno, o que engran-
dece e ressalta a força que a Probiótica 
já possui. Entre as ações de marketing 
para este ano, está o patrocínio de 
atletas de diversas modalidades espor-
tivas, como o bodybuilder, atletismo, 
natação, luta de braço, ciclismo, corrida, 
boxe, M.M.A e lutas de um modo geral. 

Presente nos maiores eventos do 
setor de nutrição esportiva, incluindo 
os internacionais, como Arnold Classic, 
Mr. Olympia e FIBO, a empresa também 
realiza anualmente workshops sobre 
suplementação alimentar e treinamen-
to com especialistas do mundo todo.

Fundada em 1986, a Probiótica 
Laboratórios Ltda. é líder na América 
Latina no segmento de suplementos 
alimentares focados na área de nutri-
ção esportiva com 31% do mercado. 
A empresa conta hoje com 200 cola-
boradores e tem seu parque fabril ins-
talado em uma área de 10 mil metros 
quadrados em Embu das Artes, próximo 
à capital paulista. Seus mais de 280 
produtos são distribuídos em cerca de 
6 mil pontos de venda no Brasil, além 
de serem exportados para 32 países, 
entre eles Japão, Estados Unidos, Rei-
no Unido, Alemanha, França e vários 
outros da América Latina. Com o maior 
parque industrial e a mais ampla linha 
de suplementos alimentares da Améri-
ca Latina, a empresa é apontada pela 
Natural Products Association, dos EUA, 
como modelo e padrão na fabricação 
de suplementos alimentares no mundo. 
Além disso, a Probiótica é a primeira 
marca a ter seus produtos analisados 
e aprovados pela associação Brasi-
leira de Estudo e Combate ao Doping 
(filiada à agência mundial antidoping), 
recebendo o direito de utilização da 
sua chancela. Em fevereiro de 2012, a 
Valeant Pharmaceuticals International 
Inc., empresa multinacional com sede 
em Mississauga, Ontario, Canadá, 
que produz OTC, genéricos, similares, 
produtos inovadores e outros fárma-
cos, assumiu o controle acionário da 
Probiótica. www.probiotica.com.br

DANONE 
COMPRA EMPRESA DE 
ALIMENTOS ORGÂNICOS 
NOS EUA 

A Danone anunciou a compra de 
mais de 90% da Happy Family, empresa 
especializada em alimentos orgânicos 
para bebês e crianças. De acordo com 
comunicado, a Happy Family é uma 
das principais empresas de alimentos 
orgânicos para bebês dos Estados 
Unidos, com 4% de participação de 
mercado. Segundo nota da Danone, 

a empresa está muito satisfeita com 
a aquisição, pois trata-se de uma em-
presa com um modelo de negócio que 
tem provado a sua eficácia. A Danone 
pretende intensificar o desenvolvimento 
da Happy Family e suas marcas. A Happy 
Family foi criada em 2006 e registrou 
faturamento de US$ 60 milhões no 
ano passado. De acordo com a Happy 
Family, a empresa irá se beneficiar da 
experiência de um grande grupo interna-
cional, em especial para a distribuição 
dos produtos. A transação depende 
agora da aprovação das autoridades 
competentes. www.danone.com.br

FESTPAN 
APRESENTA AO MERCADO A 
MOUSSE DOCEFEST  

A Festpan Indústria, empresa na-
cional de produtos para panificação e 
confeitaria, que atua há mais de 30 
anos nestes segmentos, lança a linha 
de Mousse Docefest, pertencente aos 
produtos de confeitaria Docefest. São 
seis sabores da mousse cremosa: 
cappuccino, chocolate, chocolate bran-
co, frutas vermelhas, limão e maracujá. 
Além de ser prático e rápido de preparar, 
o produto é versátil. Para obter uma 

consistência mais cremosa da mousse 
Docefest, é necessário colocar a mistura 
no liquidificador e, se preferir mais aera-
da, utilizar a batedeira. A sobremesa é 
válida por 180 dias, e é comercializada 
em embalagem kraft contendo cinco 
sacos plásticos de 1 kg (fracionado). 

Fundada há 35 anos, a empresa 
especializada na distribuição de pro-
dutos para panificação e confeitaria, 
tem capital 100% nacional. A Festpan 
Alimentos tem um portfólio de 2,5 mil 
itens e conta com o apoio de 240 re-
presentantes comerciais e uma equipe 
técnica composta por 16 profissionais, 
que tem o objetivo de levar soluções de 
negócio para o mercado. A empresa pos-
sui 13 escritórios regionais, sendo seis 
no Estado de São Paulo, dois no Rio de 
Janeiro, um no Espírito Santo, dois em 
Minas Gerais e mais um em Curitiba; a 
matriz está localizada em São Bernardo 
do Campo, SP. www.festpan.com.br

JAMA
ESTUDO MOSTRA NÍVEL 
ELEVADO DE CALORIAS  
E SÓDIO EM ALIMENTOS 
NOS EUA 

Dois estudos publicados na revista 
JAMA Internal Medicine mostram que, 
apesar dos apelos da comunidade 
médica, a qualidade dos alimentos pro-
cessados e servidos em restaurantes 
nos Estados Unidos não melhorou nos 

últimos anos. As pesquisas mostram 
que a quantidade de sódio e calorias 
presentes nesse tipo de comida ainda é 
bastante alta, podendo levar a uma série 
de problemas de saúde. O primeiro estu-
do analisou a quantidade de sal em 480 
alimentos processados ou de restauran-
tes, coletados entre 2005 e 2011. Alguns 
produtos tiveram redução na substância, 
como o queijo cheddar fatiado, a sopa 
de tomate enlatada, o tomate em cubos 
enlatado, atum e peru fatiados. Outros, 
no entanto, registraram aumento. As 
batatas fritas de restaurantes e o queijo 
usado em pizzas apresentaram teores 
mais elevados de sódio em 2011 em 
comparação com 2005, assim como o 
pão de trigo e os molhos caesar e bar-
becue. Ainda segundo o estudo, alguns 
dos produtos apresentaram aumentos 
de pelo menos 30% no nível de sódio, 
mas um número maior apresentou uma 
redução de também 30%. Segundo os 
pesquisadores, o resultado comprova 
a ausência de qualquer mudança es-
tatisticamente significativa no conteú- 
do de sódio durante os últimos seis 
anos. Em média, os americanos inge-
rem mais de duas vezes a quantidade 
diária recomendada de sódio segundo 
o departamento de agricultura dos Es-
tados Unidos, que varia entre 1.500 e 
2.300 miligramas, e cerca de 80% desse 
consumo vem do sal adicionado por res-
taurantes ou na fabricação de alimentos. 
O alto teor da substância é considerado 
o principal fator de desenvolvimento de 
pressão alta, que afeta 90% dos ameri-

Matéria-priMa de qualidade
para o sucesso do seu produto.
A SweetMix tem forte presença no mercado brasileiro desde 1994. Com 

um corpo técnico-comercial de alto nível e um vasto portfolio, oferece 

atendimento com excelência as necessidades de cada cliente. É sua 

parceria ideal para obter matérias-primas de qualidade para seu produto 

de sucesso. Seja qual for a sua necessidade, consulte a SweetMix.
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canos ao longo da vida e está relacio-
nada a doenças cardíacas e acidentes 
vasculares cerebrais. Alguns estudos já 
tinham sugerido que reduzir a ingestão 
de sal poderia salvar até 150.000 vidas 
ao ano nos Estados Unidos, mas os 
cientistas se dividiam na hora de opinar 
se esse corte no consumo da substância 
deveria partir dos próprios consumidores 
ou se a indústria alimentícia deveria ser 
submetida a leis mais rígidas. No artigo 
atual, os pesquisadores concluem que 
a redução voluntária está se mostrando 
muito lenta para cortar a quantidade de 
sódio consumida pela população. O estu-
do demonstra que a indústria alimentícia 
tem adotado muito poucas mudanças e 
que a quantidade de sódio na oferta de 
alimentos precisa ser regulamentada. A 
FDA, agência que regula os alimentos e 
os medicamentos nos Estados Unidos, 
recusou-se a comentar o estudo. A 
Associação Nacional de Restaurantes 
dos Estados Unidos informou que o 
estudo se baseou em amostras de uma 
quantidade limitada de produtos e não 
incluiu novas opções disponíveis desde 
2005. Portanto, seus resultados não 
refletem corretamente todas as opções 
disponíveis. No Brasil, a situação não é 
muito melhor do que a americana. Um 
estudo realizado no ano passado pela 
ANVISA identificou alto teor de sódio em 
grande parte dos alimentos comercia- 
lizados no país. O campeão foi o queijo 
parmesão ralado que tinha, em média, 
1.981 miligramas por 100 gramas do 
produto. Em um segundo estudo publi-
cado na mesma revista, pesquisadores 
da Universidade Tufts coletaram amos-
tras de 157 pratos disponíveis em 33 
restaurantes pequenos na região de 
Boston, nos Estados Unidos. Usando 
aparelhos capazes de medir a quanti-
dade de energia presente nos alimen-

tos, concluíram que eles continham, 
em média, dois terços das demandas 
diárias de calorias, estimada em 2.000. 
Em média, as refeições estudadas con-
tinham 1.327 calorias, o que excede 
significativamente as necessidades 
energéticas estimadas de uma pes-
soa adulta em uma única refeição. As 
amostras de comida foram coletadas 
em restaurantes chineses, italianos, 
japoneses, tailandeses, americanos, 
indianos, gregos e vietnamitas. A comida 
italiana continha, em média, maior quan-
tidade de calorias por refeição (1.755), 
seguida da americana (1.494) e da 
chinesa (1.474). A comida vietnamita foi 
a menos calórica (922), seguida da japo-
nesa (1.027). archinte.jamanetwork.com

CASTELO ALIMENTOS 
APOSTA EM PRODUTOS 
COM APELO SAUDÁVEL 

Seguindo as tendências em alimen-
tação, a Castelo Alimentos apresenta 
temperos e molhos para salada, que 
ajudam a tornar a alimentação do dia 
a dia mais saudável e saborosa. O novo 
conceito da linha de molhos para sala-
da Leve Vita conta com molhos menos 
calóricos, com 0% de gordura trans e en-
riquecidos de fibras em sua composição, 
que auxiliam no bom funcionamento 
do intestino. A linha está disponível em 
três sabores, sendo dois inéditos, Leve 
Vita chá verde com limão, contendo 12 
calorias em uma porção, que oferece 

os benefícios do chá verde, como pro-
priedades antioxidantes, energéticas, 
além de acelerar o metabolismo; Leve 
Vita iogurte com hortelã, contendo 15 
calorias em uma porção, que traz em sua 
composição o poder do iogurte de equili-
brar o organismo e os benefícios da erva, 
que auxilia na digestão, além das vitami-
nas A, B e C; e Leve Vita mostarda e mel, 
contendo 14 calorias em uma porção, 
que combina o mel, fonte de antibiótico 
natural, ao condimento, num sabor que 
agrada aos mais variados paladares. 

Líder do mercado brasileiro de vi-
nagres responsável por cerca de 40% 
da produção nacional, a Castelo iniciou 
suas atividades em outubro de 1905, a 
partir da antiga Destilaria Ypiranga, em 
São Paulo. Desde 1973, a empresa pro-
duz em sua fábrica em Jundiaí, SP, linhas 
de vinagres, hoje presentes em todo o 
território nacional e exportadas para 
países como Japão, Moçambique, Re-
pública Dominicana, Paraguai, Uruguai, 
Paraguai, Cuba e Cabo Verde. Em 2004, 
a Vinagre Castelo passou a ser Castelo 
Alimentos, com a proposta de oferecer 
um leque diversificado de produtos 
alimentícios com sabor saudável. Hoje, 
a empresa conta com um portfólio que 
inclui desde vinagres de vinho, de arroz, 
maçã e saborizados até temperos com-
pletos, molhos para salada, molhos con-
dimentados, balsâmicos, azeite e con-
servas. www.casteloalimentos.com.br

ANVISA 
INSTITUI GT SOBRE 
ALIMENTOS FUNCIONAIS 

A Portaria da ANVISA nº 811, de 
9 de maio de 2013, institui Grupo de 
Trabalho para auxiliar na elaboração 
de critérios para seleção dos alimentos 

passíveis de veicularem alegações de 
propriedade funcional, de saúde e de 
função plenamente reconhecidas e 
para definir as alegações de função 
plenamente reconhecidas (DOU de 
10/5/13, MS, pág. 51). A conclusão dos 
trabalhos deverá ocorrer no prazo de 24 
meses, contados a partir da data de pu-
blicação da portaria. www.anvisa.gov.br

NESTLÉ 
LANÇA PRODUTOS QUE 
AUXILIAM NA REDUÇÃO  
DO COLESTEROL 

Como parte de seu compromisso em 
melhorar constantemente o conteúdo 
nutricional de seus produtos e incentivar 
mudanças para um estilo de vida mais 
saudável, a Nestlé está lançando a mar-
ca ActiCol, introduzindo no mercado bra-
sileiro uma linha completa de produtos 
funcionais que possuem fitoesteróis ve-
getais, componentes naturais também 
encontrados na soja, sementes olea- 
ginosas e nos óleos vegetais em geral, 
que auxiliam na redução da absorção 
do colesterol pelo organismo e, aliados 
a uma alimentação balanceada, ajudam 
a manter taxas saudáveis de colesterol. 
Nestlé ActiCol está disponível em duas 
versões de iogurte, nos sabores moran-
go e abacaxi, com porções de 75g. A 
recomendação diária de consumo é de 
uma unidade de iogurte, em qualquer 
hora do dia. Já o composto lácteo em 
pó, feito à base de leite desnatado, 
tem a recomendação de consumo 
de dois copos por dia (400ml). Cada 
porção deve ser preparada com duas 
colheres de sopa ou 25g do produto. 

A ingestão diária de fitoesteróis 
varia entre 78mg na população em 
geral e 344mg em vegetarianos. Um 
estudo inédito no Brasil publicado em 
fevereiro de 2013, realizado com 1.609 
moradores da cidade de São Paulo, 

SP, mostrou que a ingestão média de 
fitoesteróis na população é de cerca de 
0,1g. Para uma redução significativa na 
absorção do colesterol, recomenda-se 
a ingestão de 1g a 3g. A quantidade 
presente em uma unidade de iogurte de 
75g de ActiCol é de 1,1g e em 2 copos 
(400 ml) do composto lácteo é de 1,2 g. 
Dessa forma, o consumo dos produtos 
nas quantidades recomendadas per-
mite a ingestão de uma quantidade 
altamente superior à que se obtém em 
uma dieta tradicional, sendo, portanto, 
um importante auxiliar para se atingir 
as recomendações. www.nestle.com.br

PREDILECTA 
APRESENTA SUA  
NOVA LOGOMARCA  

A empresa Predilecta, uma das prin-
cipais indústrias de alimentos do Brasil, 
é líder no segmento de doces (goiaba-
das), segunda marca no segmento de 
molhos em stand ups. Nasceu no centro 
da maior região produtora de goiaba 
do Brasil, no município de Matão, mais 
precisamente no distrito de São Louren-
ço do Turvo, no ano de 1990. Depois 
de quase duas décadas, a logomarca 
sofreu uma sutil mudança, traduzindo 
a evolução e seu amadurecimento no 
ramo de alimentos, além de estar alinha- 
da com o novo momento da corpora-
ção. A nova logomarca da Predilecta 
incorpora elementos que dão forma 
ao novo desenho. Ganhou de presente 
um visual mais limpo e letras retilíneas, 
com o componente gráfico do coração 
fazendo parte com mais destaque. Esse 
foi o caminho utilizado no processo de 
concepção, relacionando o carinho que 
a empresa tem por seus consumidores, 
criando elos que se renovam com o 
tempo. A renovação reflete o desejo de 
transferir para a logomarca o conceito 
de “Modernização aliada à Tecnologia”, 
fortalecendo assim, o posicionamento 
“Feito com Amor”, carinho que ela de-
dica na elaboração de seus produtos. A 
Predilecta ao longo de mais de 20 anos 
de história ganhou uma musculatura 
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significativa. Sua gama de produtos to-
mou um volume expressivo atendendo 
o consumidor de uma forma geral, nos 
mais variados campos da culinária, tanto 
domestico quanto para o mercado B2B. 
Empresas foram adquiridas e, com isso, 
uma necessidade de incorporar à nova 
identidade, o compromisso com a quali-
dade e o respeito pelos admiradores da 
marca. A logomarca recebeu contornos 
jovens e um visual mais limpo. As cores 
seguem a linha do logo anterior, sendo 
preservado o amarelo e o vermelho, atri-
butos fortíssimos da marca. Os tons fo-
ram ajustados e eliminados detalhes de 
volume e brilho que apareciam em algu-
mas utilizações. Além disso, a logomarca 
ficou mais visível, obtendo com isso, 
uma melhor leitura e tornou-se mais 
adaptável às diferentes aplicações (co-
municação, embalagens, displays, etc.). 
A tipologia foi toda reestilizada, com um 
novo equilíbrio entre retas e curvas no 
desenho de cada letra. A curvatura do 
logo foi conservada, mas reduzida ao 
mesmo tempo, deixando-o mais leve. O 
elemento gráfico do coração foi mantido, 
gerando com isso uma nova dimensão, 
se projetando para fora e ganhando for-
ça, deixando de ser um detalhe para ga-
nhar novas dimensões, além de reforçar 
a lembrança da marca e seu conceito.

DSM E KEMIN
NOVO ESTUDO RELACIONA 
SUPLEMENTAÇÃO DE 
ÔMEGA 3, ZEAXANTINA E 
LUTEÍNA COM BENEFÍCIOS 
PARA OS OLHOS 

A DSM e a Kemin ficaram satisfeitas 
com os resultados do ensaio mais recen-
te que indica que o aporte nutricional 
de luteína, zeaxantina e ácidos graxos 
poliinsaturados de cadeia longa ômega 
3 (LC-PUFAs) pode ser benéfico a pacien-
tes afetados pela degeneração macular 
relacionada à idade (DMI). O estudo  
LUTEGA, publicado em JAMA Ophthal-
mology, demonstra que a suplementa-
ção com uma combinação de luteína, 
zeaxantina, ácido docosahexaenóico 
(DHA) e ácido eicosapentaenóico (EPA) 
pode resultar em concentrações maio-
res de luteína, zeaxantina e ácidos 
graxos no plasma e melhora significativa 
na densidade óptica do pigmento macu-

lar. Executado ao longo de um período de 
12 meses, o ensaio clínico randomizado, 
duplo cego, paralelo, controlado por pla-
cebo ocorreu na Universidade Friedrich 
Schiller, em Jena, Alemanha. Um total de 
172 indivíduos com DMI não exsudativa 
(forma seca) foram recrutados para ava-
liação dos efeitos da administração de 
uma cápsula que continha 10+1mg de 
luteína e zeaxantina (de FloraGLO® Lu-
tein) e 100mg DHA + 30mg EPA ou duas 
vezes essas dosagens (20/2/200/60) 
nas concentrações xantofila no plasma 
e perfis de ácidos graxos, capacidade 
antioxidante no plasma, e densidade 
óptica do pigmento macular. Os resulta-
dos demonstram que a suplementação 
do estudo melhorou significativamente 
a capacidade antioxidante do plasma, 
níveis circulatórios de xantofila macular 
e a densidade óptica do pigmento macu-
lar. São importantes fatores que podem 
auxiliar a reduzir o risco de progressão 
para DMI úmida, que seria especifica-
mente relevante na população estudada.

Segundo a DSM, o ensaio LUTEGA é 
o estudo mais recente que confirma os 
efeitos positivos que a suplementação 
com luteína, zeaxantina e ômega 3 
podem produzir na saúde dos olhos, 
e a luteína FloraGLO® , da Kemin, e 
a zeaxantina OPTISHARP® e o ômega 
3 MEG-3®, da DSM, todos formula-
dos pela DSM, vêm sendo utilizados 
no estudo recentemente concluído 
AREDS 2 (Estudo 2 de Doença dos 
Olhos Relacionadas à Idade), o maior 
ensaio já realizado que testa a efici-
ência da luteína, zeaxantina e ômega 
3 em adultos com DMI, cujos resulta-
dos devem ser divulgados em breve.

Em 2008, a Kemin e a DSM uni-
ram forças, trabalhando segundo uma 
aliança estratégica exclusiva. A Kemin 
fornece luteína de marca FloraGLO 
exclusivamente por meio da DSM e a 
DSM comercializa globalmente os pro-
dutos de luteína da marca FloraGLO por 
meio de distribuidores e diretamente a 
clientes. Os clientes e consumidores se 
beneficiam das sinergias resultantes da 
colaboração devido ao alcance global 
da DSM, sua exclusiva tecnologia de 
formulações e ampla carteira de pro-
dutos combinados ao conhecimento da 
Kemin sobre luteína, suas propriedades 
intelectuais, know-how técnico e conhe-
cimento no desenvolvimento de merca-
dos. www.dsm.com  / www.kemin.com

ONU
2013 É O ANO 
INTERNACIONAL DA QUINOA 

Considerada um dos super alimentos 
nos últimos tempos, a quinoa ganhou 
um ano dedicado exclusivamente a ela. 
A Organização das Nações Unidas (ONU) 
anunciou oficialmente que 2013 é o Ano 
Internacional da Quinoa. A pequena 
semente que tem origem nos Andes 
contém todos os aminoácidos essen-
ciais, é fonte de vitaminas e não contém 
glúten, favorecendo celíacos e pessoas 
com sensibilidade. Além disso, a adapta- 
bilidade e versatilidade do alimento 
permite que a quinoa seja cultivada nos 
mais diferentes ambientes, facilitando 
sua produção e comercialização. Con-
sumida pelos incas, há mais de 8 mil 
anos, a quinoa era o alimento principal 
do povo das montanhas. Aqui no Brasil 
há pouco tempo fala-se sobre este 
alimento. Devido ao seu alto valor nutri-
tivo, muitos já conhecem este grão que 
pode trazer muitos benefícios à saúde. 
A quinoa, ou quinua real, como também 
é conhecida, é um grão com alto poder 
nutritivo. Para se ter uma idéia, este grão 
possui proteína de alta qualidade, baixo 
teor de colesterol, além das grandes 
quantidades de vitaminas e minerais 
presentes. O sabor é leve, semelhante 
à soja. Destacar também a quantidade 
de fibras presente. As fibras colaboram 
com o bom trabalho intestinal, ajudam 
no controle dos níveis de colesterol e gli-
cemia no sangue, entre outras funções 
importantes para o organismo. A quinoa 
pode ser aproveitada desde as folhas, 
que podem ser preparadas refogadas, 
até os botões das flores, que podem ser 
consumidos como brócolis. O grão, que 
é a forma de mais fácil aquisição, pode 
ser utilizado de várias maneiras: cozido 
e temperado como salada, cozido como 
arroz, utilizado no preparo de sopas, 
etc. A farinha é utilizada para preparar 
mingaus, pães, pudins, massa para 
panqueca, biscoitos, etc. www.onu.org.br

ITAL
BRASILEIROS QUEREM 
ALIMENTOS COM MENOS 
GORDURA E CALORIAS 

Produtos mais saudáveis e que 
respeitem práticas sustentáveis são 
algumas das tendências nacionais no 
consumo de alimentos para os próximos 
anos. A constatação é parte do estudo 
Brasil Food Trends, desenvolvido pela 
FIESP e pelo Instituto de Tecnologia 
de Alimentos (ITAL). A pesquisa fez um 
levantamento sobre o comportamento 
alimentar do brasileiro até 2020, com o 
objetivo de antecipar o desejo do público 
para que as empresas possam atender a 
demanda. O trabalho aglomerou as pre-
ferências e desejos dos consumidores 
em cinco “macro tendências”: senso-
rialidade e prazer (alimentos premium, 
gourmet, etc.), saudabilidade e bem 
estar (produtos light/diet, energéticos, 
etc.), conveniência e praticidade (pra-
tos prontos, produtos para microondas, 
etc.), confiabilidade e qualidade (garan-
tia de origem, selos de qualidade, etc.) 
e sustentabilidade e ética (embalagens 
recicláveis, selos ambientais, etc.). 
Segundo os coordenadores do estudo, 
o apelo pelo saudável e a onda de pro-
dutos naturais é um desafio cada vez 
maior, e a cadeia precisa estar atenta 
para ver se isso será uma realidade de 
mercado e se antecipar em termos de 
inovação tecnológica. www.ital.sp.gov.br

AJINOMOTO
EXPANDE PRESENÇA DE 
SAZÓN® NA AMÉRICA LATINA

Consolidada no mercado nacional, 
com 100% de brand awareness, 64% de 
market share e presença em 54% dos 
lares brasileiros, a marca Sazón®, líder 
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em temperos em pó, almeja fortalecer- 
se também na América Latina. Uma 
das estratégias é estar cada vez mais 
presente na mesa dos consumidores 
paraguaios e, para isso, a marca lança 
sua primeira campanha de mídia exclu-
siva, intitulada “O Segredo do Sabor”. 
No filme, três mães estão cozinhando 
e tomam cuidado para que ninguém 
as veja tirando de seus respectivos 
esconderijos um sachê de tempero 
Sazón®, que é acrescentado à receita. 
A campanha, que conta com filme de TV 
e spot de rádio,  reforça que o tempero 
Sazón®, além de versátil para utilização 
em várias receitas típicas paraguaias, 
é o segredo para uma comida saborosa 
e já  vem na dose certa para receitas e 
preparações. A campanha fica no ar de 
junho a setembro. Para inspirar o consu-
mo, a marca também desenvolveu um 
receituário com dez pratos tipicamente 
paraguaios, visando orientar a correta 
aplicação do produto. O objetivo das 
ações é acelerar o desenvolvimento da 
categoria de temperos em pó industria-
lizados no Paraguai e crescer cerca de 
60% em volume e 40% em distribuição 
numérica, aumentado o conhecimento 
da marca no mercado onde tempero 
Sazón® está presente há oito anos com 
seis versões exclusivas com embala-
gens em espanhol. Os holofotes estão 
apontados para o Paraguai porque ele 
é hoje o país da América Latina com 
as vendas mais consolidadas dentre 
aqueles em que a Ajinomoto do Brasil 
atua. A produção de tempero Sazón®, 
feita exclusivamente na fábrica da 
empresa em Limeira, interior de São 
Paulo, abastece também Argentina, 
Chile, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Guiana 
Francesa, Panamá, Costa Rica, Angola 
e Gana. Mas não é o único produto da 
empresa exportado para esses países. 
O departamento de Vendas Interna-
cionais também comercializa outros 
produtos, como os refrescos MID® e 
FIT zero açúcar, sopas Vono®, temperos 
Sabor a Mi® e Hondashi®.  Em cinco 

anos, a área cresceu cinco vezes em 
faturamento e aumentou em seis seu 
volume de vendas. Além dos produtos 
brasileiros que são exportados, a Aji-
nomoto do Brasil também desenvolveu 
o MaDish, um tempero exclusivo que 
atende às necessidades de paladar 
da culinária africana, e o exporta 
para os mercados da Nigéria, Trinidad 
e Tobago e Guiana. O produto é co-
mercializado em três versões e tem a 
mesma aplicação do tempero Sazón®, 
com um sabor mais forte e acentuado. 
Para os próximos anos, a meta da 
empresa é estender suas exportações 
para territórios da América Central 
e Caribe e acelerar a fabricação de 
produtos exclusivos para as regiões 
em que já atua. www.ajinomoto.com.br 

M. DIAS BRANCO
NOVO SITE APRESENTA 
TODO O PORTFÓLIO  
DA GME 

A GME - Gorduras e Margarinas Espe-
ciais - está movimentando a internet com 
seu novo site, totalmente reformulado. O 
espaço apresenta a fábrica, fundada em 
2002 pela M. Dias Branco, e seus produ-
tos, que atendem a estabelecimentos e 
grandes indústrias do setor alimentício 
e ao consumidor final. Entre as marga-
rinas domésticas, o internauta poderá 
conhecer as marcas Amorela (incluindo 
a versão ligth), Puro Sabor e Adorita. 
Para o setor industrial, a GME apresenta 

as marcas Medalha de Ouro, Boulanger, 
Puro Sabor e Adorita. Também estão no 
site informações sobre as gorduras vege-
tais Fry e a linha GME. O site disponibiliza 
ainda informações nutricionais de todos 
os produtos. Quem for mais curioso pode 
conhecer a história da fábrica, que conta 
com uma refinaria de multióleos vegetais, 
uma usina de hidrogênio e uma fábrica de 
gorduras hidrogenadas, cremes vegetais 
e margarinas. A GME tem o mais moderno 
complexo industrial da América Latina 
em seu setor e é certificada pelos ISO 
9001 e 22000. A política ambiental da 
fábrica também está presente no site da 
GME, com a apresentação dos preceitos 
que são requisitos primordiais para o 
desenvolvimento de todas as atividades 
da empresa, como redução da geração 
de resíduos sólidos, uso racional da água, 
de energia e de insumos. A fábrica GME - 
Gorduras e Margarinas Especiais - foi fun-
dada em 2002 em Fortaleza (CE) e é uma 
das empresas do grupo M. Dias Branco. 
Produz margarinas domésticas com as 
marcas Amorela, Puro Sabor e Adorita 
e atende ao mercado foodservice com 
gordura vegetal e margarina industrial 
com as marcas Medalha de Ouro, Bou-
langer, Puro Sabor e Adorita. Com o mais 
moderno complexo industrial da América 
Latina, a unidade é certificada pelo ISO 
9001 e 22000 e é a primeira empresa 
do segmento de refinaria e produção de 
margarinas do Ceará a obter a certifica-
ção APPCC (Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle). www.gme.com.br 

BATAVO E CASTROLANDA 
CONSTROEM FÁBRICA DE 
LEITE EM SÃO PAULO 

Com a marca Colônia Holandesa, 
a batavo e a Castrolanda lançaram a 
pedra fundamental do projeto em Itapeti-
ninga. A nova planta começa fabricando 
500 mil litros por dia, mas, em plena 
produção, esse número pode chegar 
a um milhão. Segundo a Castrolanda, 

trata-se de uma fábrica de alta tecnolo-
gia no setor de leite, desenvolvendo essa 
cadeia produtiva não só em Itapetininga 
como também nos municípios vizinhos. 
As cooperativas Castrolanda e Batavo 
iniciaram a parceria intercooperativas 
em 2011, quando foi inaugurada a 
indústria de leite da Batavo em Ponta 
Grossa, no Paraná, com a marca Frísia. 
Desde então, as duas indústrias de leite, 
Frísia e UBL Castrolanda, passaram a 
atuar juntas no mercado de lácteos, com 
força estratégica para adaptar-se não 
somente às novas exigências dos consu-
midores e necessidades específicas nu-
tricionais do produto, mas também aos 
aspectos relacionados à conveniência. 
Atualmente, as duas unidades de leite 
possuem capacidade total de beneficia-
mento de dois milhões de litros de leite 
ao dia, nas duas plantas localizadas em 
Ponta Grossa e Castro. Com tecnologia 
similar para os processos produtivos, as 
unidades produzem leites UHT, creme 
de leite UHT, leite concentrado, leite 
condensado e bebidas lácteas. O fatu-
ramento anual do negócio leite atingiu 
cerca de 700 milhões de reais em 2012.  
www.batavo.com.br / www.castrolanda.coop.br

COOPERCENTRAL AURORA 
DUPLICA PRODUÇÃO DE 
LEITE LONGA VIDA  

Em maio deste ano, a Coopercentral 
Aurora Alimentos concluirá a duplicação 
da linha de produção de leite longa-vida 
(UHT) da indústria de lácteos, que empre-
ga avançados recursos de automação e 
robótica. Inaugurada em 2011 como uma 
das maiores e mais modernas indústrias 
de produtos lácteos da América Latina, 
a planta está instalada à margem da BR 
282, no município de Pinhalzinho, SC, 
com capacidade de processamento de 
2,2 milhões de litros/dia. A nova linha 
de produção absorveu investimentos da 
ordem de R$ 8 milhões e está projetada 

para industrializar até 380.000 litros/
dia, o que representa um incremento de 
120% no segmento de produtos UHT e de 
17% na capacidade de processamento 
total da unidade. Segundo a Cooperativa 
Aurora, o aumento do processamento 
permitirá diversificar o mix com novos pro-
dutos a serem definidos oportunamente. 
A nova linha emprega o que há de mais 
moderno em processamento de lácteos e 
foi totalmente desenvolvida pela empresa 
sueca Tetra Pak. Tem como base a última 
geração de ultra pasteurizadores, que 
se destacam pela autonomia e redução 
significativa de consumo de energia e 
produtos de higienização. Contribui, des-
sa forma, para minimizar a geração de 
efluentes e o consumo de energia. A linha 
será formada por um ultra pasteurizador, 
duas máquinas de envase, dois acumu-
ladores, dois embaladores automáticos, 
três termo encolhedores, quatro robôs, 
um carrinho transportador sobre trilhos 
e um envolvedor automático. Com a nova 
tecnologia, o formato da caixinha de leite 
vai mudar da atual Tetra Brik para a Tetra 
Mid. A alteração do formato visa reduzir 
os riscos de derramamento involuntário 
de leite no momento da abertura da 
tampa flexi cap e acompanha a evolução 
das embalagens de leite. Essa mudança 
também será implementada na linha já 
existente, que operará com as mesmas 
características. A unidade de lácteos da 
Aurora, que já utiliza alto grau de auto-
mação, empregará, agora, estruturas de 
robotização na paletização, permitindo 
eliminar integralmente o trabalho manual 
na montagem dos palets. As pessoas que 
hoje estão trabalhando nestas áreas se-
rão integralmente absorvidas em outras 
funções na unidade. Esta automatiza-
ção está estruturada em quatro robôs 
na montagem dos palets e no sistema 
de envolvimento, deixando-os prontos 
para serem transportados ao armazém. 
Outras inovações também serão intro- 
duzidas. Está em estudo a implantação 
de uma linha de leites especiais, incluin-
do leite com baixo teor de lactose, cujo 
início de produção está programada 
para o último trimestre deste ano. Outros 
projetos, que envolvem leite em pó e 
processados, estão sendo desenvolvidos. 
Atualmente, a linha de produção de leite 
longa vida da indústria de Pinhalzinho 
processa até 280.000 litros/dia para 
produzir desnatado, semidesnatado ou 
integral. www.auroraalimentos.com.br

QUER ESTABILIZAR 
SUA EMULSÃO COM 
UMA FIBRA? 

Gostaria de ter uma fibra para subs- 
tituir seu emulsificante? Converse 
conosco. Nós temos a solução.
Oferecemos ao mercado uma fibra 
dietética solúvel para a texturização 
da sua emulsão óleo em água. Esta 
fibra 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 fibra é não 
higroscópica, não escurece, é 
incolor, de sabor neutro e fácil de 
manusear.

Wacker Química do Brasil Ltda.,
Tel. +55 11 4789-8087
info.biosolutions@wacker.com
www.wacker.com/emulsifier
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