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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

TRADAL BRAZIL 
CONSTROI NOVA PLANTA 
PARA PROCESSAMENTO DE 
ESPECIARIAS E VEGETAIS 
DESIDRATADOS

A Tradal Brazil, tradicional empresa 
que atua no mercado de Food Ingre-
dients desde 1992, com gestão profi s-
sional, conservadora e consistente, esta 
terminando a construção de sua nova 
planta para processar ervas, especia-
rias, frutas secas e vegetais desidra-
tados. Localizada no Polo Industrial de 
Jandira 2, próximo a capital de São Pau-
lo, o novo investimento inicial de R$ 15 
milhões nessa estrutura, contemplará 
as operações de descontaminação, tria-
gem, classifi cação, moagem, formula-
ção, torrefação, secagem e detecção de 
metais dos produtos. Através desse novo 
projeto, a empresa conseguirá importan-
tes melhorias, atingindo o aumento de 
sua área física, melhoria nas suas insta-
lações, incremento de produtividade por 
tecnologia, aumento de participação de 
mercado, melhor qualidade de ambiente 
de trabalho e o aumento da segurança 
patrimonial e dos seus colaboradores. 
www.tradalbrazil.com.br

GELITA
VERISOL® É UTILIZADO EM 
NOVA LINHA DE PRODUTOS 
DA SNELLA 

Seguindo uma tendência mundial em 
que o colágeno hidrolisado vem sendo 
utilizado em diversos tipos de alimentos 
e bebidas contribuindo assim para o 
enriquecimento protéico destes produtos 
e agregando valores funcionais e bioati-
vos aos seus consumidores, o Verisol® , 
desenvolvido pela Gelita e cuja principal 
função é de auxiliar na manutenção da 
saúde e beleza da pele, vem ganhando 
espaço e tem sido incorporado a um 
número cada vez maior de produtos 
pela indústria. Esse é caso dos mais re-
centes lançamentos, compostos por 13 
produtos, da Snella, empresa alimentícia 
especializada na produção de alimentos 
à base de colágeno hidrolisado, que 
disponibilizará uma linha de produtos 
com Verisol® aos seus consumidores. O 
Verisol® é um peptídeo bioativo de coláge-
no, rapidamente absorvido e sintetizado 

pelo organismo, estimulando as células 
da derme a produzirem mais colágeno e 
elastina, promovendo assim uma melho-
ra na hidratação e elasticidade de todo o 
órgão e, consequentemente, combaten-
do os sinais do tempo. Outro benefício do 
Verisol® é que ele pode ser adicionado em 
diversos tipos de alimentos sem compro-
meter seu gosto, aparência e odor e sem 
necessidade de alteração nos processos 
de produção por parte da indústria. As 
bebidas da Snella enriquecidas com 
Verisol® são o leite desnatado Colágeno 
Powder Milk, que tem 0% de gordura e 
contém um mix exclusivo de vitaminas e 
minerais, além de ser isento de açúcares 
e ter baixo valor calórico; o suco em pó 
Colágeno Powder Juice, nos sabores 
morango, limão e framboesa, que é 
enriquecido com vitaminas e minerais 
e indicado para a hidratação diária do 
corpo; e os chás, Colágeno Powder Tea, 
nos sabores chá branco com lichia e chá 
verde com limão, também enriquecidos 
com vitaminas e minerais. Além destes, 
há os sucos Colágeno Beauty Powder, 
em sachê, de cranberry, blueberry, de 
laranja com betacaroteno e o iogurte 
em pó de morango, todos enriquecidos 
com vitaminas. www.gelita.com.br / 
www.snella.com.br

 

WICKBOLD
PIONEIRA NA ELABORAÇÃO 
DE PÃES FUNCIONAIS

Recomendado para adultos e 
 crianças, os produtos da linha EstarBem 
são os únicos pães funcionais no merca-
do certifi cados pela ANVISA, pois além 
das funções nutricionais triviais de um 
pão, possuem a Maxi Fibra®, que devolve 
o equilíbrio ao dia a dia daqueles que 
possuem o intestino preguiçoso.  Aliado 
a bons hábitos, como a prática de espor-
tes, ingestão de água e boa alimentação, 

o pão funcional da Wickbold, pioneiro 
no Brasil, contribui para um sistema 
digestivo saudável e para uma sensação 
geral de bem estar. A Maxi Fibra®, ou 
inulina, é uma substância extraída da 
chicória; é incolor, não tem gosto e, por 
não ser digerida, chega intacta ao intes-
tino, equilibrando a fl ora e melhorando 
o seu funcionamento de forma mais 
intensa que as fi bras comuns. Os pães 
EstarBem não são apenas um alimento 
e sim um suplemento à alimentação 
diária, ideal para toda a família. A linha 
conta com as versões EstarBem Forma 
e EstarBem Aveia e Linhaça. O EstarBem 
Forma é indicado para pessoas que não 
apreciam pães com grãos e o preferem 
sua forma tradicional, sem abrir mão 
das fibras. Por conter a Maxi Fibra®, 
ele ajuda a equilibrar a fl ora intestinal, 
melhorando a digestão. Assim, apenas 
duas fatias de pão suprem, aproximada-
mente, 15% das necessidades diárias 
deste componente. O EstarBem Aveia 
e Linhaça é excelente para equilibrar 
o funcionamento do intestino pela pre-
sença da Maxi Fibra®. É integral e rico 
em ômega-3. Por possuir inulina, aveia, 
linhaça e farinha de trigo integral, ape-
nas duas fatias do pão suprem cerca de 
28% das necessidades diárias de fi bras. 
www.wickbold.com.br 

DÖHLER 
INVESTE EM 
EQUIPAMENTOS NO SEU  
“CENTRO DE EXCELÊNCIA 
DE CITRUS” 

Como uma empresa totalmente 
integrada verticalmente, a Döhler pro-
cessa keys de aromas naturais da mais 
alta qualidade com as matérias-primas 
mais frescas e autênticas disponíveis. 
Frações naturais como o Octanal, De-
canal, Linalool, Valenceno, Etilbutirato, 
Sinensal, Hexanal e muito mais, todos 
derivados da laranja, são processados 

News e Trends_26.indd   8 22/07/2013   Inforleste  10:59:12



News & Trends

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

na Döhler América Latina em Limeira. 
As novas colunas de destilação são 
dispositivos que oferecem fl exibilidade 
em termos de capacidade e tamanho. 
Além de expandir a capacidade, permi-
tem que a Döhler amplie seu portfólio 
chave de Citrus. Várias colunas de 
destilação: cromatografia, destilação 
molecular a vácuo, colunas spinning 
cone e de absorção formam o núcleo 
Döhler de processamento de extratos 
de aromas naturais quando se fala em 
citrus. Por décadas, a Döhler oferece 
especialidades absolutamente naturais, 
derivadas de fruta e extraídas por meios 
físicos somente. Nenhum solvente é uti-
lizado, nem mesmo veículos ou aditivos 
de processo. Os investimentos mais 
recentes permitem ainda maior fl exibi-
lidade no planejamento de produção e 
vão  melhorar substancialmente o lead 
time. O portfólio de extratos de aromas 
naturais consiste de frações isoladas 
e aromas FTNF (from the named fruit) 
and FTNJ (from the named juice). Estes 
são chamados de aromas “add-back” e 
podem ser adicionados respectivamente 
em sucos e néctares feitos de concen-

trado. Eles também dão um importante 
desvio para fazer da bebida fi nal única 
e diferenciada. Todas as tecnologias 
relevantes estão disponíveis em um 
único lugar. Algumas delas são espe-
cialmente úteis quando o assunto é o 
exigente processo de fracionamento. 
Hoje em dia, frações/isolados feitos 
sob encomenda, com desenvolvimento 
baseado em normas específi cas e requi-
sitos de clientes do mundo inteiro, são 
processados e fornecidos diretamente 
pela Döhler América Latina em Limeira.  
O processamento próximo à fonte de 
matéria-prima é a chave para extratos 
de aromas naturais autênticos e de alta 
qualidade. Limeira foi escolhida para o 
Centro de Excelência em Citrus da Döh-
ler devido à sua localização no coração 
da região cítrica brasileira. As matérias-
-primas mais frescas e autênticas são 
processadas localmente, evitando 
qualquer deterioração de qualidade ,e 
acima de tudo, sabor. Isso permite a 
transformação das matérias-primas de 
melhor qualidade nos mais autênticos 
aromas naturais. www.dohler.com.br

TATE & LYLE 
AMPLIA CAPACIDADE PARA 
AMIDOS MODIFICADOS 

A Tate & Lyle, fornecedora global de 
ingredientes e soluções de alimentos, 
anunciou a expansão da sua capaci-
dade de produção de amidos na sua 
principal unidade europeia de Koogaan 
de Zaan, na Holanda. Este investimen-
to permitirá à Tate & Lyle atender a 
crescente demanda por amidos modi-
fi cados, incluindo a linha Merigel™ de 
amidos pré-gelatinizados, utilizados 
como espessantes ou estabilizadores 
em inúmeras aplicações, incluindo 
sobremesas instantâneas, recheios 
de tartes, sopas, molhos, molhos para 
saladas, maionese e snacks. Segundo 
a empresa, dois fatores chave estão 
impulsionando a expansão da linha 
Merigel™. Primeiro, a inovação de 
produtos, como a redução de gordura 
ou novos e interessantes desenvol-
vimentos na área das receitas. Em 
segundo, a exigência de ingredientes 
não-GM em alguns mercados também 
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é um fator chave na Europa e em 
outros mercados ao redor do mundo. 

O Merigel™ 300 e o Merigel™ 301 
podem ajudar os fabricantes de snacks 
a reduzir o teor de gordura nos seus 
produtos, mantendo um sabor completo, 
rico e uma textura crocante, sem afetar 
o custo. Outro exemplo de versatilidade 
da linha Merigel™ pode ser observa-
do na produção de maionese, onde 
os  amidos modifi cados, como a série 
Merigel™ 34X, ajudam os fabricantes 
a superarem desafi os e a produzir em 
uma dispersão excelente, hidratação 
rápida e resistência superior ao corte.

A Tate & Lyle é fornecedora global de 
ingredientes e soluções de alimentos às 
indústrias de alimentos, de bebidas e 
outras, e tem mais de 30 instalações 
de produção em todo o mundo. Opera 
através de duas unidades globais de 
negócio, a Speciality Food Ingredients 
e a Bulk Ingredients, que são apoia-
das pelo Innovation and Commercial 
Development. A estratégia do Grupo 
é tornar-se um fornecedor global líder 
de ingredientes alimentícios especiais 
através de um enfoque disciplinado no 

crescimento e direcionando o negócio 
da Bulk Ingredients para a gestão de 
rendimentos sustentada, para alimen-
tar este crescimento. A Speciality Food 
Ingredients incorpora ingredientes 
especiais à base de amido (amidos 
especiais à base de milho, edulcoran-
tes e fi bras), adoçantes sem calorias 
(incluindo o Splenda® Sucralose) e a 
Food Systems, que fornece soluções 
de ingredientes combinados. A Bulk In-
gredients incorpora adoçantes a granel 
à base de milho, amidos industriais e 
produtos de fermentação (primaria-
mente acidulantes). Os coprodutos de 
ambas as divisões são primariamente 
vendidos como rações para animais. 
No ano, até 31 de março de 2013, as 
vendas da Tate & Lyle totalizaram € 3,3 
bilhões. www.tateandlyle.com

BECEL 
COMEMORA 40 ANOS

A grande preocupação dos consu-
midores com a saúde e o bem estar 
faz com que as marcas que oferecem e 
comunicam bem características ligadas 

ao tema tenham um relevante diferen-
cial competitivo. Becel, da Unilever, foca 
nos benefícios dos produtos ao coração 
e, graças ao atributo bastante especí-
fi co, conseguiu ser líder no segmento 
de margarinas funcionais. Em 2013, a 
marca completa 40 anos fazendo ações 
digitais e parcerias para se aproximar 
do público e sendo favorecida pelas 
mudanças na sociedade, já que está 
mais alinhada à realidade atual do 
que quando foi lançada no Brasil, na 
década de 1970. Na época, as pes soas 
não estavam tão informadas sobre 
colesterol e não se interessaram tanto 
pela margarina. Por vender uma ideia de 
saudabilidade, Becel conseguiu com o 
tempo ter nutricionistas e profi ssionais 
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da saúde de modo geral como impor-
tantes divulgadores dos produtos e, aos 
poucos, foi ganhando espaço. Depois 
de conquistar o mercado, a estratégia 
foi reforçar os benefícios da prevenção 
e do tratamento e aumentar o portfólio 
com, por exemplo, bebidas lácteas. Com 
isso, a marca se rejuvenesceu.  Quando 
foi introduzida no mercado nacional, a 
margarina encontrou resistência para 
conquistar os consumidores, que não 
estavam tão informados e preocupados 
em prevenir doenças cardiovasculares. 
Nos anos seguintes, a marca usou a di-
vulgação de estudos sobre o tema para 
mostrar a necessidade da população 
em se cuidar. Assim, criou o Centro de 
Informações Becel e desenvolveu mate-
riais sobre estresse e fatores de risco ao 
coração, além de participar de eventos 
para ganhar a credibilidade da classe 
médica.  Com o maior acesso dos consu-
midores à informação e a maior atenção 
a questões ligadas à qualidade de vida, 
o produto começou a ser requisitado por 
trabalhar o tema da saúde do coração, 
bastante específi co e novo no mercado 
de margarinas. Em 2000, com a maior 

procura por alimentos funcionais – que 
além de cumprir seu papel nutricional, 
produzem benefício à saúde -, a marca 
lançou a variante Pro-Activ, cuja fórmula 
com fi toesteróis, substâncias extraídas 
de óleos vegetais, inibe a absorção do 
colesterol ruim no intestino. O diferencial 
fez o produto ser o primeiro alimento 
funcional aprovado pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (ANVISA).  A 
Becel também incluiu em seu portfólio 
as bebidas lácteas, que, assim como 
a linha original, trazem ômega 3 e 6 e 
vitaminas A, B e E em sua composição. 
Todos os produtos mantiveram o po-
sicionamento de combate às doenças 
cardiovasculares. Para se aproximar 
mais dos brasileiros, a marca mudou 
sua logomarca em 2012, adotando as 
três cores da bandeira nacional, e tem 
intensifi cado suas ações no meio digital. 
Uma das iniciativas foi a criação do site 
Ame o Coração, que traz informações so-
bre saúde e estatísticas sobre doenças e 
fatores de riscos. Além disso, um médico 
responde às perguntas dos usuários. As 
ações comemorativas para o aniversário 
de 40 anos da marca incluem, além do 

portal, iniciativas nas redes sociais, com 
a postagem semanal de cinco ou seis 
dicas sobre saúde do coração, que totali-
zarão 40 publicações. www.becel.com.br

BIORIGIN
INVESTE U$120 MILHÕES 
PARA DOBRAR CAPACIDADE 
PRODUTIVA 

A Biorigin, multinacional brasileira 
que atua na produção de ingredientes 
naturais para alimentação humana e 
nutrição animal, dará início ao plano de 
expansão de sua unidade localizada na 
cidade de Quatá - Brasil, com o objetivo 
de dobrar sua capacidade produtiva. 
Com investimentos na ordem de U$120 
milhões e início previsto para Junho de 
2013, o projeto contemplará as áreas 
de Fermentação, Cultura Pura, Autólise 
e Secagem e apresentará os primeiros 
resultados no aumento da capacidade 
produtiva já em 2014. De acordo com a 
Biorigin, este investimento proporciona-
rá à Biorigin a continuação de seu pro-
cesso de crescimento sustentável nos 
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mercados de Ingredientes Alimentícios e 
Nutrição Animal, possibilitando também 
continuarmos inovando em produtos e 
serviços, assim como temos feito nos 
últimos 10 anos. Como unidade de ne-
gócios da Zilor, um dos maiores grupos 
sucroalcooleiros do Brasil, a Biorigin 
possui um set up único, onde a princi-
pal matéria-prima e as utilidades são 
produzidas de forma sustentável e com 
controle total da cadeia produtiva. Esta 
iniciativa de expansão foi estimulada 
pelas perspectivas positivas do merca-
do, bem como pelas tendências ligadas 
a saúde e bem estar, o que leva a uma 
busca cada vez maior por ingredientes 
naturais. Além disso, temos um modelo 
produtivo que possibilita a rastreabi-
lidade dos ingredientes produzidos e 
utilizamos fontes de energia renováveis 
o que vai ao encontro das exigências 
por mais sustentabilidade na produção. 

Utilizando processos biotecnológi-
cos, a Biorigin mobiliza conhecimentos 
e tecnologia para promover saúde e 
bem estar, através do desenvolvimento 
de soluções inovadoras em ingredientes 
100% naturais. Com presença global e 

unidades de produção no Brasil e nos Es-
tados Unidos, a Biorigin é uma unidade 
de negócios da Zilor, grupo que atua a 
mais de 65 anos no mercado sucroal-
cooleiro e transforma a cana de açúcar 
em etanol, alimento e energia limpa, 
respeitando o meio ambiente e as co-
munidades onde atua. www.biorigin.net

 

DUAS RODAS
LANÇA LINHA DE AROMAS 
NOBRES DE QUEIJOS

A Duas Rodas Industrial apresenta a 
coleção Cheese Experience, que reúne 
uma seleção exclusiva de aromas nobres 

de queijo, desenvolvida para  aplicações 
em alimentos lácteos, biscoitos, snacks, 
patês, sopas, entre outros alimentos. 
A Cheese Experience abrange toda a 
criação da empresa na área de queijos, 
contemplando 6 diferentes nuances de 
sabores, incluindo os queijos italianos 
Gorgonzola, Parmesão e Provolone, 
o queijo francês Camembert, o suíço 
Gruyère e o americano Cream Cheese, 
com aromas em pó e líquido para cada 
perfi l de queijo, oferecendo um excelente 
desempenho para as mais diversas ca-
tegorias de alimentos. As variações de 
queijo são o sabor salgado com maior 
número de lançamentos no mundo, a 
exceção do próprio sal, ganhando cada 
vez mais destaque pela sua diversidade 
de tipos e nuances aromáticas. Em um 
segmento tão concorrido, a busca pela 
autenticidade nos sabores é o principal 
diferencial para o sucesso. Investindo 
em soluções tecnológicas e estudos de 
ingredientes que tenham um apelo mais 
natural e que possam oferecer benefí-
cios diretos aos seus clientes, a Duas Ro-
das contou com a sua expertise na área 
de biotecnologia para criar a Cheese 

VOGLER

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.

� ACIDULANTES � AMINOÁCIDOS � ANTIOXIDANTES � AROMAS � CONSERVANTES 

� CORANTES � BLENDS DE EDULCORANTES � EDULCORANTES � ENERGIZANTES  

� ESPECIALIDADES � FLAVORIZANTES � GOMAS (HIDROCOLÓIDES) ENTRE OUTROS
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Experience. Um processo que agregou 
a comprovada efi ciência de seu Taste 
Studio e metodologias de pesquisa e de-
senvolvimento, que incluem uma equipe 
de 400 degustadores para testes discri-
minativos e 120 para testes descritivos. 
A busca pela autenticidade de cada va-
riedade de queijo deve levar em conta o 
seu tipo de maturação, condimentação, 
composição, olhaduras perfeitas, entre 
outros aspectos. Os aromas da coleção 
Cheese Experience partiram do isola-
mento das moléculas que dão a cada 
variedade de queijo o seu impacto e 
sabor, para o desenvolvimento de bases 
biológicas exclusivas e compostos aro-
máticos combinados, que repro duzem 
com precisão o perfi l desejado em cada 
aroma. O resultado é um coleção de aro-
mas nobres e de alta performance, que 
seduzem o olfato e envolvem o paladar 
com o equilíbrio perfeito de seus com-
postos. Atributos que estão em sintonia 
com a difusão da alta gastronomia e 
a globalização, que vem aumentando 
junto ao consumidor pela procura por 
produtos com maior valor agregado e 
combinações mais sofi sticadas - onde 
o queijo tornou-se um ingrediente 
requintado para as mais diversas receitas.

Fundada em 1925 por imigrantes 
alemães, a Duas Rodas Industrial é hoje 
a maior casa de aromas do Brasil. Com 
sede em Jaraguá do Sul (SC) e outras 04 
unidades produtivas na América do Sul, a 
empresa atende a mais de 10 mil clientes 
em 25 países, oferecendo um extenso mix 

de ingredientes e soluções para a formu-
lação de diversos gêneros de alimentos e 
bebidas. www.duasrodas.com

PURATOS
APRESENTA NOVA LINHA 
DE PÃES INTEGRAIS 

a de 20% ao ano e um consumidor 
cada vez mais interessado em produtos 
saudáveis, a Puratos apresenta a nova 
linha Puraví de pães integrais com oito 
diferentes combinações nutritivas. A 
linha Puravi inclui desde as versões 
mais tradicionais do pão integral, do 
integral com centeio, 12 grãos, e aveia 
e mel, até as mais elaboradas, como 

Para atender um mercado que cresce 
cerca de milho, quinoa e amaranto; soja 
e girassol; chia e linhaça; e açaí, granola 
e banana. As pré-misturas da linha Puraví 
usam farinhas integrais e são fabricadas 
com boa quantidade de cereais, grãos e 
fi bras com benefícios confi rmados para 
a saúde do consumidor, incluindo a ade-
quação do percentual de sódio, conforme 
recomendação da ANVISA até 2014. São 
nutritivas, fáceis de preparar, permitem a 
elaboração de pães com miolo claro e úmi-

do, fatias elásticas e resistentes e que não 
provocam a produção de colesterol ou gor-
dura trans. Outro destaque é a signifi cativa 
absorção de água dessas pré-misturas, 
que traz economia e maior rendimento 
para o panifi cador a cada fornada. A linha 
 Puraví está disponível em caixas de 10 kg, 
validade de quatro meses, em condições 
adequadas de armazenamento, e vêm 
acompanhadas de 45 embalagens, já 
que a média de rendimento das caixas, 
conforme a receita, é de 45 pães de 
350g cada. A linha Puraví permite que a 
panifi cadora ofereça diferentes formatos. 
www.puratos.com.br

TETRA PAK
CRESCIMENTO NA PRODUÇÃO 
DE LEITE AROMATIZADO 

Uma nova pesquisa realizada pela Te-
tra Pak®, líder mundial em soluções para 
processamento e envase de alimentos, 
prevê que o consumo de leite aromatiza-
do crescerá mundialmente  mais do que o 
dobro da taxa de leite branco entre 2012 
e 2015. Segundo o estudo, os consumi-
dores estão cada vez mais adeptos do 

SEMCO

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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leite com sabor como opção nutritiva em 
embalagem prática como uma alternativa  
às outras bebidas, criando oportunidades 
para que os laticínios aumentem sua ren-
tabilidade. O leite aromatizado, segundo 
produto lácteo líquido mais consumido 
após o leite branco, deve crescer a uma 
taxa anual composta de 4,1% entre 2012 
e 2015, passando de 17 bilhões de litros 
para 19,2 bilhões consumidos. Os países 
em desenvolvimento vão impulsionar 
a demanda em meio a um crescente 
número de novos sabores e produtos 
voltados à saúde. O aumento previsto 
para o leite branco é de 1,7% durante 
o mesmo período, saltando de 208,5 
bilhões de litros, em 2012, para 219,5 
bilhões, em 2015. De acordo com a pes-
quisa da Tetra Pak®, a demanda total de 
produtos lácteos líquidos deverá crescer 
2,4%, partindo de 280,3 bilhões de litros 
para 301,3 bilhões durante esse período. 
Segundo a Tetra Pak®, os aromatizados 
oferecem oportunidade de agregar 
valor não só aos consumidores, mas 
à indústria de laticínios. A pesquisa da 
Tetra Pak® identifi cou alguns fatores que 
sustentam o aumento do consumo de 
leite aromatizado: primeiro, o desejo por 
alimentos nutritivos e saudáveis, que está 
levando a população, especialmente nos 
países em desenvolvimento, a recorrer a 
produtos lácteos ricos em nutrientes. Em 
segundo lugar, com o aumento da renda 
e do ritmo de vida moderno, aumentou 
o consumo de bebidas prontas on-the-go 
em embalagens mais convenientes. Em 
terceiro, o desejo dos consumidores por 

INDUKERN

experimentar novas experiências alimen-
tícias e, fi nalmente, a busca das pessoas 
por indulgência como forma de fugir da 
rotina diária em tempos de incerteza eco-
nômica. Embora o consumo de leite com 
sabor ainda seja baixo em comparação 
com outras bebidas como refrigerantes, 
as percepções positivas dos consumi-
dores sobre os benefícios que o leite 
proporciona à saúde cria oportunidades 
para aumentar signifi cativamente o seu 
consumo, segundo o estudo realizado 
pela Tetra Pak®. A taxa de crescimento 
para o consumo de leite aromatizado de-
verá ser mais do que o triplo da de refrige-
rantes entre 2012 e 2015. Durante esse 
período, o segmento de refrigerantes 
deve crescer 1,3%, enquanto o de leite 
aromatizado deverá crescer 4,1%. O leite 
aromatizado é tradicionalmente consumi-
do por  crianças que gostam de seu sabor. 
Porém, a Tetra Pak® vê espaço para 
crescimento do produto entre os adoles-
centes e adultos, que além do paladar 
procuram alcançar o ponto ideal, onde 
sabor e saúde se encontram. Enquanto 
a demanda por leite aromatizado deve 
crescer globalmente, a demanda nos pa-
íses em desenvolvimento, especialmente 
na Ásia e na América Latina, deverá 
superar a dos países desenvolvidos da 
América do Norte e Europa, posicionando 
economias emergentes como os grandes 
impulsionadores do crescimento da 
indústria de laticínios. Sete dos 10 maio-
res mercados de leite aromatizado do 
mundo são países em desenvolvimento, 
de acordo com a Tetra Pak®. A China é o 

maior do mundo, seguida pelos Estados 
Unidos e Índia. O aumento da demanda 
para este produto entre 2009 e 2012 foi 
impulsionado principalmente por quatro 
países emergentes: Brasil, China, Índia e 
Indonésia. Esta tendência deve continuar 
no período de 2012 a 2015. Os países 
em desenvolvimento responderam por 
66% do consumo de leite aromatizado 
no ano passado e esta porcentagem 
deve aumentar para 69% até 2015. 
China, Sul e Sudeste Asiático consomem 
mais da metade do leite aromatizado 
de todo o mundo. A pesquisa da Tetra 
Pak® mostra que seis países asiáticos, 
China, Índia, Indonésia, Malásia, Filipi-
nas e Tailândia, consomem 47% do leite 
aromatizado produzido mundialmente. 
Outro fato apontado pelo estudo é que 
as embalagens cartonadas tornaram-se 
o formato estabelecido para o leite aro-
matizado. Elas representaram 62% das 
embalagens de leite aroma tizado pronto 
para consumo em 2012, acima dos 57% 
em 2009. Este número deve chegar a 
mais de 64% em 2015. Já o consumo de 
leite aromatizado em portion packs deve 
chegar a 81% do leite aromatizado pronto 
para o consumo. www.tetrapak.com.br

DUPONT
ESTUDO RELACIONA O 
CONSUMO DE POLIDEXTROSE 
COM A REDUÇÃO DA 
INGESTÃO CALÓRICA

Um estudo desenvolvido pela Uni-
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versidade de Nottingham, no Reino 
Unido, e publicado no Jornal Britânico 
de Nutrição demonstra uma dose 
ideal de polidextrose para promover 
a saciedade e reduzir a ingestão 
calórica. A nova pesquisa clínica 
identificou um efeito positivo sobre 
o consumo total de energia quando a 
polidextrose Litesse® Ultra™, da linha 
da DuPont™ Danisco®, é consumida 
no lanche da manhã. Os participan-
tes do estudo, aleatório e cruzado, 
consumiram bebidas achocolatadas 
com valor energético igual e doses 
variadas de Litesse® Ultra™, de 0g até 
25g, 90 minutos antes de ser servida 
uma refeição teste à base de massa. 
Os pesquisadores determinaram o 
valor energético consumido por cada 
participante antes deles se declara-
rem confortavelmente satisfeitos. Isto 
revelou que o valor energético total da 
refeição foi significativamente menor 
quando os participantes receberam 
6.3g, 12.5g ou 25g de Litesse® Ul-
tra™ no lanche antes da refeição, 
em comparação com o controle sem 
polidextrose. O consumo de 25g de 

polidextrose levou à ingestão de uma 
refeição de menor valor energético, 
indicando que o impacto sobre a sa-
ciedade depende da dosagem. Além 
disso, foi descoberto que ambas as 
dosagens, de 125g e de 25g de poli-
dextrose, estavam ligadas a uma me-
nor ingestão energética total ao longo 
do dia. Todos os 21 participantes, 12 
homens e 9 mulheres, eram saudá-
veis e com peso normal (IMC<25). 
Segundo a DuPont Nutrição e Saúde, 
estudos anteriores já identificaram a 
capacidade da polidextrose de pro-
mover a saciedade, no entanto, esta 
última pesquisa fornece um maior 
conhecimento sobre a dose ideal, ou 
seja, a concentração necessária para 
obter este efeito e seu potencial como 
parte de uma dieta para controlar 
o peso. Litesse® Ultra™ é uma fibra 
dietética que adiciona apenas 1kcal 
por grama. Aprovada para aplicação 
nos mercados internacionais, o pro-
duto é recomendado para uso nos 
mercados de alimentos e bebidas. 
www.dupont.com

COAMO 
APRESENTA NOVAS 
GORDURAS HIDROGENADAS 

A Coamo por meio da sua linha 
alimentícia lança as gorduras hidroge-
nadas Coamo Cake e Coamo Cream 
destinadas ao cliente transformador. 
Os dois produtos ampliam o portfó-
lio da linha industrial dos Alimentos 
Coamo, que são comercializados com as 
marcas Coamo, Primê, Anniela e Sollus. A 
aplicação será na produção de bolos em 
geral, por meio da gordura Cake e biscoitos 
recheados com a Cream. As novas gordu-
ras chegam ao mercado com garantia de 
qualidade e alta tecnologia empregada na 
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produção dos Alimentos Coamo e serão 
comercializadas em caixas de 24kg e 
20kg, respectivamente. De acordo com a 
empresa, o lançamento atende às solici-
tações dos clientes e perspectivas para o 
mercado desse produto. A gordura Coamo 
Cake será destinada a produção de bolos 
prontos, além de panetones, colombas 
de páscoa e outros produtos que exigem 
a utilização de uma gordura específi ca. Já 
a Coamo Cream  é para outro segmento de 
biscoitos recheados. O gerente comercial 
de Alimentos esclarece a necessidade de 
complemento do portfólio. Neste ano, a 
indústria de hidrogenação da Coamo teve 
a capacidade dobrada. Segundo a Coamo, 
com uma produção de 4.500 toneladas 
por mês, a nova hidrogenação, dá um salto 
expressivo, que coloca a Coamo entre as 
cinco maiores do país. www.coamo.com.br

PESQUISA 
OS EFEITOS DO IOGURTE 
SOBRE O CONTROLE DO 
PESO E DOENÇAS CRÔNICAS

Há um crescente grupo de evidências 
ligando o consumo de iogurte com a me-
lhora da saúde, e uma pesquisa adicional 
para identifi car a ligação científi ca entre 
o iogurte e potenciais benefícios para 
a saúde está em andamento, dizem os 
cientistas. Especialistas internacionais 
em nutrição reuniram-se na First Global 
Summit on the Health Effects of Yogurt 
(Primeira Conferência sobre os Efeitos 
Saudáveis do Iogurte) em Boston em 24 
de abril de 2013 para apresentar a atual 
posição da ciência sobre os efeitos sau-
dáveis do iogurte na saúde e identifi car 
as lacunas das pesquisas que precisam 
ser observadas pela comunidade cientí-
fi ca. O iogurte é uma excelente fonte de 
proteínas e nutrientes essenciais, como 
cálcio, potássio e magnésio, e também 
contém bactérias saudáveis (probióticos). 
O perfi l nutriente único do iogurte tem 
estimulado pesquisas sobre seu impacto 
em diversos temas, como saúde óssea e 
intestinal, diabetes, controle do peso do 
corpo, câncer e doenças cardiovascula-
res. Muito do que é conhecido sobre os 
potenciais efeitos saudáveis do iogurte 
provêm de estudos que examinavam o 
consumo geral de laticínios, incluindo 
leite e queijo. Poucos estudos se con-
centraram exclusivamente no iogurte. O 
consumo de laticínios é associado com 
uma redução no risco de desenvolver al-

gumas das doenças mais prevalentes da 
sociedade moderna, incluindo hiperten-
são, diabetes e câncer. A ingestão do leite 
fermentado e iogurte, especifi camente, 
tem sido associada a um risco reduzido 
de desenvolver câncer de bexiga, um 
menor risco de ataque e doença cardíaca 
e diminuição da pressão arterial. Vários 
estudos também têm demonstrado 
que o consumo de iogurte pode ajudar 
no controle do peso. Um estudo pros-
pectivo sobre três coortes, envolvendo 
mais de 120.000 adultos americanos 
mostrou que o consumo de iogurte, 
frutas, legumes e grãos integrais foram 
associados com menor ganho de peso 
ao longo do tempo e o iogurte mostrou 
estar mais associado a isso. Outro estudo 
mostrou que o consumo de iogurte está 
relacionado com menor ganho de peso 
e menor aumento da circunferência da 
cintura ao longo do tempo. A First Global 
Summit on the Health Effects of Yogurt 
é parte da plurianual Yogurt in Nutrition 
Initiative (Iniciativa do Iogurte na Nutri-
ção, YINI), uma parceria global entre a 
American Society for Nutrition (Sociedade 
Americana de Nutrição), Danone Institute 
International e Nutrition Society (Socie-
dade de Nutrição) do Reino Unido para 
avaliar a atual base de evidências sobre 
o impacto nutricional do iogurte. Através 
de conferências científi cas anuais e ativi-
dades de apoio, esta iniciativa pretende 
estimular novas pesquisas e transmitir 
informações científi cas disponíveis para 
profi ssionais da saúde e público. Durante 
a conferência, especialistas discutiram a 
necessidade de estudos que examinem 
os atributos específicos do iogurte à 
saúde, o papel ideal dos laticínios em 
uma dieta saudável e o efeito do iogurte 
em populações específi cas, como jovens 
e idosos. O Dairy Research Institute 
(Instituto de Pesquisa sobre Laticínios), 
localizados nos Estados Unidos, também 
fez parte desta conferência inaugural. 
www.nutrition.org/yogurt

BATAVO 
INOVA COM IOGURTE 
GREGO LÍQUIDO 

A Batavo, marca de maior valor 
agregado do segmento de lácteos da 
BRF, inova com o lançamento nacional 
do primeiro iogurte grego líquido do país, 
além da versão cremosa com 0% e 2% 
de gordura, exclusiva para os Estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro e região Sul. O 

2 ANOS DE GARANTIA E
 FINANCIAMENTO 

VIA FINAME E BNDES

A SOLUÇÃO EM
DETECÇÃO DE METAIS

PARA A INDÚSTRIA 
DE INGREDIENTES
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QUER PREPARAR 
ALIMENTOS
INOVADORES COM 
FRUTA BATIDA? 

Você gostaria de desenvolver sobreme-
sas cremosas e suaves à base de frutas? 
Converse conosco, temos a solução.  
Nós desenvolvemos uma tecnologia para 
criar formulações totalmente novas de 
fruta batida, sem gordura e proteína: o  
CAVAMAX® W6. 
O CAVAMAX® W6 é um carboidrato de 
origem natural, derivado do amido. Foi 
aprovado como fibra alimentar solúvel e 
oferece novas oportunidades para apli-
cações em alimentos batidos. 
 
CAVAMAX® W6: 
•  Permite bater produtos alimentares 

variados e sem gordura 
•  Possibilita a criação de sobremesas 

não lácteas de frutas
•  Proporciona tolerância ao calor e a 

ácidos
•  Apresenta boas propriedades 

organolépticas
•  Cria um “overrun” que pode ser bem 

controlado

Wacker Química do Brasil Ltda.
Tel. +55 11 4789-8087
info.biosolutions@wacker.com
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Batavo Grego contém duas vezes mais 
proteína e tem menor teor de gordura 
que os iogurtes tradicionais, além de 
ser mais consistente. O produto segue 
o conceito da marca “Pensado para 
sua natureza”, com pedaços de frutas 
em sua composição e naturalmente 
adoçado com o açúcar da fruta. Aten-
ta às demandas de saudabilidade e 
sabor dos consumidores e também às 
oportunidades do mercado, a marca 
investiu, durante dois anos, no desen-
volvimento do Batavo Grego líquido. A 
novidade está disponível nos sabores 
original, baunilha, morango e manga. 

A Batavo possui uma linha com-
pleta de leites, iogurtes, produtos de 
mercearia e refrigerados nas linhas 
Kissy, Pense Zero, Batavinho e Naturis 
Soja, primeira do mercado que possui 
produtos refrigerados à base do grão. A 
marca contempla o portfólio de marcas 
da BRF, que conta com Perdigão, Sadia, 
Elegê, entre outras. www.batavo.com.br

 

ABIMA
MACARRÃO ESTÁ 
PRESENTE EM 99,6% DOS 
LARES BRASILEIROS 

De acordo com uma pesquisa rea-
lizada pela Kantar WorldPanel e enco-
mendada pela Associação Brasileira das 
Indústrias de Massas Alimentícias e Pão 
& Bolo Industrializados (ABIMA), mais de 
99% dos brasileiros comem algum tipo 
de massa. A maior parte desse mon-
tante é formada pelas massas secas 
ou tradicionais, que têm penetração 
de 98,7%, enquanto as instantâneas 
atingem 90,9% dos brasileiros e as 
frescas atendem a 29,9% da população.

No total, foi consumido 1,2 milhão 
de toneladas no ano passado no Brasil. 
Segundo o estudo, 36% deste volume 
são consumidos nas regiões Norte e 
Nordeste, o que totalizou quase 300 

mil toneladas em 2012. E a tendência 
é de alta. Conforme o estudo, enquan-
to o consumo em todo o Brasil subiu 
1% entre 2011 e 2012, no Nordeste 
esse aumento foi de 5%. Em segundo 
lugar vem a região Sul, com 15% do 
consumo em volume, o que totaliza 
107 toneladas de massas. Tal região 
é a protagonista no que se refere à 
massa fresca, uma vez que foi respon-
sável por 35% do consumo deste tipo 
de massa em 2012 no Brasil. A grande 
São Paulo, por sua vez, consumiu 76 
toneladas, 10% do total, enquanto a 
grande Rio de Janeiro chegou aos 8%, 
com 61 toneladas. De acordo com a 
ABIMA, o mercado de massas secas 
já está consolidado. O desafio agora 
fica por conta de aumentar a penetra-
ção de massas frescas, que tem alto 
valor agregado e por isso é menos 
consumida. Nos últimos quatro anos, 
o consumo de massa fresca subiu 84% 
no país. www.abima.com.br

JBS 
COMPRA SEARA 

A JBS, maior grupo de frigoríficos 
do mundo e originário de Anápolis, 
confirmou em comunicado oficial 
a compra da Seara Brasil, divisão 
da Marfrig no segmento de aves, 
suínos e processados. Com isso, a 
JBS passa a ocupar a liderança no 
mercado global de aves. O contrato 
está condicionado à aprovação pelas 
autoridades competentes, incluindo 
o Cade. A JBS, que conta com ope-
rações em aves nos Estados Unidos, 
México, Porto Rico e agora no Brasil, 
via Frangosul e Seara, passará a ter 
uma capacidade de abate diário de 
12 milhões de aves por dia. A cele-
bração do contrato tem, por um lado, 
o objetivo de reequilibrar a estrutura 
de capital da Marfrig e reforçar seu 
foco no Brasi l  na área de carne 
bovina, de distribuição e o redirecio-
namento estratégico ao segmento de 
foodservice, e acelerar o crescimento 
de sua plataforma internacional, ao 
passo que a JBS, por outro lado, 
cria já de início a segunda maior 
plataforma de carnes processadas 
no Brasil, abre grande espaço para 
captura de sinergias e está alinhada 
com a estratégia de agregação de 
valor e construção de marcas da JBS.  
www.jbs.com.br
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TETRA PAK
INAUGURA FÁBRICA 
NA ÍNDIA 

A Tetra Pak®, líder mundial em so-
luções para processamento e envase 
de alimentos, acaba de anunciar a 
inauguração de uma nova fábrica em 
Chakan, perto de Pune, na Índia. A 
planta, que recebeu investimentos de 
€ 120 milhões, foi projetada para aten-
der a crescente demanda por soluções 
de embalagens e processamento na Ín-
dia, Sul e Sudeste Asiático, bem como 
no Oriente Médio. Com 45 hectares, 
a nova fábrica utilizará os mais avan-
çados equipamentos e tecnologias de 
produção de embalagens. A planta terá 
uma unidade de produção de canudos, 
uma ofi cina para equipamentos de pro-
cessamento e reforma de máquina de 
envase e, também, uma academia de 
treinamento técnico. Além disso, abri-
gará um Centro de Desenvolvimento de 
Produtos e Inovação, com um laborató-
rio piloto de processamento e de emba-
lagens para atender as formulações de 
produtos e necessidades dos clientes 
em desenvolvimento. A localização das 
instalações deve aumentar conside-
ravelmente a capacidade de resposta 
às demandas do mercado. O novo 
empreendimento dobrará a capacida-
de de produção de embalagens para 
8,5 bilhões por ano, com potencial de 
incremento para até 16 bilhões. A Tetra 
Pak® iniciou suas operações no merca-

do indiano há 26 anos, sendo que  pri-
meira fábrica foi inaugurada em 1997.

A Tetra Pak® é líder mundial em 
soluções para processamento e envase 
de alimentos. Atuando próximo aos clien-
tes e fornecedores, oferece produtos 
seguros, inovadores e ambientalmente 
corretos, que a cada dia satisfazem as 
necessidades de centenas de milhões 
de pessoas em mais de 170 países ao 
redor do mundo. Com mais de 23.000 
funcionários em mais de 85 países, 
a Tetra Pak® acredita na liderança 
da indústria responsável e em uma 
abordagem sustentável dos negócios. 
www.tetrapak.com.br

NITA 
APRESENTA NOVAS MISTURAS 
PARA PÃES ESPECIAIS

Pão semi italiano, baguete francesa 
com ervas fi nas e baguete francesa com 
legumes são as novas opções de misturas 
para pães especiais da Nita Alimentos.

Com esses lançamentos, a empresa 
amplia a linha Nita MIX para 18 sabo-
res.Disponíveis em embalagens de 5 
kg, as novidades chegam ao mercado 
com o objetivo de oferecer aos panifi -
cadores mais praticidade na hora de 
preparar pães doces e salgados. Com 
os novos produtos, a empresa quer 
aumentar sua participação no setor 
de panificação que, segundo dados 
da Associação Brasileira da Indústria 
de Panificação e Confeitaria (ABIP), 
apresentou crescimento de 11,88% 
em 2011 e faturamento de R$ 62,99 
bilhões e em 2012 respondeu por 
36,05% do movimento do setor de 
foodservice que chegou a R$ 89,1 
bilhões. Além dos três lançamentos, 
fazem parte da linha as misturas para 
pão australiano, baguete francesa, 
brioche, centeio, ciabatta, pão de leite,  
integral, italiano, multigrãos, multipães, 
quinoa e misturas para panettone e pa-
nettone de chocolate. www.nita.com.br

DUPONT 
EXPANDE INOVAÇÃO COM 
PESQUISA EM ALIMENTOS  

O conglomerado químico DuPont 
anunciou que está expandindo suas 
 pesquisas em novos produtos para 
alimentação, agricultura e energia al-
ternativa, abrindo um novo “centro de 
inovação” em Iowa, Estados Unidos. O 
centro de inovação, que se junta a uma 
cadeia de locações internacionais, é 
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destinado para utilizar sua rede global 
de pesquisa científi ca para chegar mais 
rapidamente ao mercado com “soluções 
locais”. A DuPont, que teve um fatu-
ramento de US$ 34,8 bilhões no ano 
passado, está disputando com rivais para 
a implantação de novos produtos para 
alimentos e necessidades de energia 
para a crescente população mundial. A 
nova unidade de inovação está localizada 
em Johnston, Iowa, sede da unidade de 
negócios Pioneer Hi-Bred da DuPont, que 
incide sobre produtos agrícolas. É o 12° 
centro desenvolvido pela DuPont, e a 
segunda da Dupont nos Estados Unidos. 
Outros estão localizados em Michigan, e 
na Turquia, Japão, Coreia, Taiwan, Índia, 
Brasil, México, Rússia e Suíça. A inau-
guração ocorre no momento em que a 
DuPont planeja inovar uma instalação de 
 pesquisa expandida de US$ 38 millhões 
em Johnston ainda este ano. Além disso, 
a DuPont está avançando com uma usina 
de 200 milhões de etanol celulósico em 
Iowa, que deverá ser concluída em 2014, 
e tem a capacidade de gerar 30 milhões 
de litros de biocombustível por ano a 
partir de resíduos de palha de milho. 
www.dupont.com

SOLVAY 
LANÇA GOVANIL™, UMA 
GERAÇÃO INOVADORA DE 
AROMAS DE BAUNILHA

A inovadora linha de aromas de 
baunilha Govanil™,  da Solvay Aroma 
Performance, foi criada para revolucio-
nar a sensação de sabor do consumidor 
de produtos de padaria e confeitaria da 
indústria de alimentos, como biscoitos, 
cremes de doces, bolos, recheios e 
chocolates. Com propriedades funcio-
nais diferenciadas, Govanil™ oferece 
uma capacidade sem precedentes para 
melhorar a experiência de sabor. O novo 
aroma de baunilha instantaneamente 
revela o seu caráter único e de longa 
duração e já se tornou um sucesso em 

testes nos painéis de degustação de 
especialistas e clientes-piloto. Combi-
nando uma intensidade rara. até 20% 
mais elevado quando comparado com 
o aroma padrão de baunilha, e uma 
nota que fornece um efeito duradouro 
no palato, Govanil™ também enriquece 
signifi cativamente uma ampla gama de 
outras notas de sabor, incluindo mantei-
ga, ovo, biscoito, caramelo e frutas, que 
o torna particularmente atraente para 
panifi cação industrial e receitas de con-
feitaria. Govanil™ é originário da nova 
tecnologia CRF™, desenvolvida pela 
Solvay Aroma Performance que oferece 
um novo conjunto de propriedades orga-
nolépticas.  As características diferencia-
das do aroma de baunilha de Govanil™ 
permitem a redução de gordura ou de 
açúcar usados em receitas de padaria 
e confeitaria, aumentando fortemente a 
gama de possibilidades para aplicações 
em alimentos industriais. Especialmente 
formulada para ser fácil de implementar 
no segmento de receitas industriais de 
padaria e confeitaria, a nova gama de 
Govanil™ foi exaustivamente pesqui-
sada e testada para atender às várias 
preferências de gosto do consumidor. 
E já demonstra resultados excelentes 
em biscoitos, bolachas de polvilho, as-
sim como em recheios de baunilha ou 
chocolate e cremes de doces. Até agora, 
a Solvay desenvolveu três linhas de 
produtos, todas preservando qualidades 
organolépticas e funcionais. Govanil™ 
é o aroma referência de baunilha, que 
oferece um caráter único e duradouro, 
com excepcionais propriedades de 
valor agregado; Govanil™ Intense inclui 
a gama ideal para doses inferiores a 
0,1% e  aromas customizados; e Gova-
nil™ Natural, cujo aroma de baunilha 
é obtido a partir de fontes renováveis 
e atende aos requisitos dos regula-
mentos europeus e americanos para 
os produtos naturais, o que permite a 
inscrição “sabor natural” na rotulagem 
dos alimentos. A gama de vanilinas 
Govanil™ está sendo continuamente 
desenvolvida e será ampliada para in-
cluir outras linhas de produtos. Govanil, 
Govanil Intense, Govanil Natural e CRF 
são marcas registradas do grupo Solvay.

A unidade global de negócios Aroma 
Performance inclui as operações de 
difenóis e intermediários fl uorados do 
Grupo Solvay, reunidas em três princi-
pais segmentos de produtos: aromas 
e fragrâncias para os mercados de 
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alimentos e perfumaria (vanilina e etil-
-vanilina, comercializadas sob as marcas 
Rhovanil® e Rhodiarome®), intermediá-
rios para agroquímica, farmacêutica e 
produtos eletrônicos, e inibidores de 
polimerização utilizados na indústria 
petroquímica. www.solvay.com

SANTA MONICA 
LANÇA CAFÉ TORRADO EM 
PÓ E EM GRÃO

De olho no crescimento do mer-
cado de café gourmet no país, o Café 
 Gourmet Santa Monica está lançando 
seu produto torrado em grão e em pó em 
embalagens para atender o consumidor 
fi nal. A marca, com atuação focada no 
segmento de foodservice, foi a pioneira 
no Brasil a produzir este tipo de café 
gourmet, iniciando suas operações em 
1985, com a produção dos grãos em 
fazendas na região de Machado, no Sul 
de Minas Gerais. O Café Gourmet Santa 
Monica oferece novas opções para que 
o consumidor possa levar para casa um 
produto com a mesma qualidade que 
é servido em cafeterias, restaurantes, 
panifi cadoras e lojas especializadas. O 
Café Torrado em Pó Santa Monica, em 
opções de 250g e 500g para uso domés-
tico, é embalado a vácuo, o que reduz a 
oxidação natural, garantindo o aroma e 
sabor da bebida por mais tempo. Outra 
novidade é o Café Torrado em Grão Santa 
Monica. Lançado inicialmente em em-
balagens de 1kg, o produto agora pode 
sem encontrado em pacotes de 250g e 
é ideal para aqueles que preferem tomar 
um café moído na hora. Além disso, sua 
embalagem especial com válvula desga-
seifi cadora possibilita a preservação das 
características sensoriais do produto até 

a moagem. A utilização de grãos 100% 
arábica, de origem controlada, garante 
ao Café Gourmet Santa Monica cremosi-
dade acentuada, doçura natural, acidez 
e amargor imperceptíveis, corpo e retro-
gosto agradável e persistente, deixando a 
bebida com aroma e sabor incomparáveis 
aos dos cafés comuns. Segundo a em-
presa, esses lançamentos são apenas 
algumas das novidades para este ano. 
www.cafegourmetsantamonica.com.br

DANONE 
APRESENTA NOVA FÓRMULA 
DE DENSIA 

Densia, o iogurte da Danone enrique-
cido com cálcio e vitamina D, chega ao 
mercado com novidades. O produto, 
com nova fórmula, está ainda mais 
cremoso e mais saboroso, mantendo o 
seu já conhecido fornecimento de cálcio, 
nutriente que auxilia na manutenção 
de ossos saudáveis, e vitamina D. Seu 
novo sabor “tradicional” possibilita uma 
maior variedade de consumo de acordo 
com o gosto do consumidor. Segundo 
a Danone, o portfólio da marca neces-
sitava do sabor tradicional que, além 
de ser geralmente bem recebido, pode 
ser misturado com outros ingredientes, 
como por exemplo, a granola. O iogurte 
Densia busca contribuir para uma ali-
mentação mais saudável, o que ajuda 
na qualidade de vida do dia a dia dos 
consumidores brasileiros. Um único pote 
do produto (100g) aporta 50% da reco-
mendação diária de ingestão de cálcio 
e 80% das necessidades de vitamina D, 
segundo informações da ANVISA (RDC 
360/2003). Densia está disponível no 
sabor morango, nas versões bandeja de 
400g e garrafi nha de 180g,  e no sabor 
aveia nas garrafas de 180g e 900g. O 
sabor tradicional pode ser encontrado 
na bandeja de 400g. O portfólio da 
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Danone é composto, ainda, por marcas 
de sucesso como Activia, Actimel, Dano-
ninho, Densia, Danette, Corpus, Dan’Up 
e Danone. www.danone.com.br

QUAKER® 
APRESENTA PRODUTO 
INÉDITO NO MERCADO 
BRASILEIRO 

A PepsiCo, fabricante das marcas 
Kero Coco®, Eqlibri® e H2OH!®, entre 
outras, lança mais uma novidade em 
seu portfólio Quaker®, o Cereal Mix. O 
produto abre um novo segmento para 
a marca, uma combinação de aveia 
com cereal matinal. Desenvolvido es-
pecialmente para quem não abre mão 
da saúde logo pela manhã, Quaker®, 
Cereal Mix possui pedacinhos de frutas, 
flocos crocantes e aveia, perfeito para o 
consumo individual, pois contêm cinco 
porções em cada pacote. Disponível nos 
sabores ameixa e iogurte, banana e 
mel, chocolate e frutas vermelhas com 
iogurte. O produto traz a conveniência 
no consumo da aveia, um cereal rico 
em diversos nutrientes cujo consumo 
diário pode, comprovadamente, trazer 
diversos benefícios à saúde. O que di-
ferencia o novo Cereal Mix é a junção 
da aveia a flocos de arroz, frutas ou 
pedacinhos de chocolate, trazendo 
uma crocância e sabor bem acentuada 
ao produto. O Cereal Mix possui baixas 
calorias e pode ser consumido diaria-
mente. Segundo a empresa, Quaker® 
Cereal Mix reúne todas as propriedades 
e ingredientes necessários para come-
çar o dia mais disposto e saudável. O 
produto é inédito no mercado e no por-
tfólio da marca, chegando para atender 
às necessidades dos consumidores 
que priorizam uma alimentação rica 
e equilibrada sem abrir mão do sabor 
durante as manhãs. Líder no mercado 
de aveia no Brasil, Quaker®, possui 
em seu portfólio Quaker®,Mix 7 Grãos, 
Quaker® Granola 7 Grãos,  Quaker® 
cookies de aveia e barras de cereais, 
além das tradicionais aveias em flocos. 
www.quaker.com.br 

GIVAUDAN 
ALTERNATIVAS DE SABOR 
PARA ALIMENTOS COM SAL 
REDUZIDO

A Givaudan desenvolveu uma lingua-
gem sensorial exclusiva, denominada 
Sense It™ Sal, que permite descrever 
com precisão os complexos efeitos do 
sal no sabor dos alimentos. A ferra-
menta é uma opção que a indústria de 
alimentos pode utilizar para se adequar 
às novas regras do Ministério da Saúde, 
que assinou com a Associação Brasileira 
das Indústrias de Alimentação (ABIA) um 
acordo para redução dos teores de sódio 
de temperos, caldos, cereais matinais e 
margarinas vegetais a partir deste ano. 
O programa Sense It™ Sal veio para 
melhorar a capacidade da Givaudan em 
criar sabores que restituam a percepção 
de sal nos alimentos, e direcionem a 
preferência do consumidor para pro-
dutos com baixo conteúdo de sódio. 
Especialistas da Givaudan defendem 
ainda que o efeito do sal nos sabores 
é formado por três etapas definidas: 
a primeira, que proporciona um incon-
fundível impacto mineral; a segunda, 
que é a etapa ‘corpo’ ou de ‘textura’; e, 
finalmente, a terceira, que consiste num 
perfil característico nítido e persistente. 
O desenvolvimento da linguagem Sense 
It™ Sal permite avaliar com precisão as 
consequências da redução do sal e o 
desempenho de aromas e ingredientes 
utilizados para restabelecer o sabor de 
produtos com baixo conteúdo de sódio. 
A linguagem Sense It™ Sal foi criada com 
a ajuda da equipe global de aromistas, 
técnicos em aplicações e de cientistas 
da área de Análise Sensorial da Givau-
dan, estando totalmente integrada à 
linguagem geral Sense It™ que, por sua 
vez, possui mais de 350 descritores, 
compreendendo aroma, sabor e textura. 
www.givaudan.com.br

TIROL 
LANÇA LEITE ZERO 
LACTOSE

Dados disponibilizados pelo Go-
verno Federal apontam que quatro 
entre dez brasileiros não podem 
consumir leite, queijo,  iogur te e 
manteiga. Para essas pessoas o 
consumo de derivados lácteos pode 
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causar náuseas, diarreia, excesso 
de gases, dor de estômago entre 
outros incômodos. Pensando nesse 
público, em 2011 a Tirol lançou o 
leite Premiare baixa lactose. Na 
época era possível retirar 90% da 
lactose da bebida. Nestes dois anos 
a procura e a aceitação pelo produto 
foi tão crescente que a marca lança 
agora o zero lactose. Esse leite é 
indicado para pessoas que sofrem 
de intolerância a lactose, permitindo 
uma alimentação balanceada, com 
todos os benefícios do leite, sem 
prejudicar o seu organismo. Para 
produzir o zero lactose é adicionado 
ao leite a enzima lactase para fazer 
o processo de hidrólise, ou seja, a 
molécula de lactose é quebrada e 
transformada em dois monossaca-
rídeos a glicose e a galactose que 
são açúcares absorvidos por aquelas 
pessoas que tem intolerância a lac-
tose. O sucesso do produto pode ser 
associado a preocupação da popu-
lação em relação a um alimentação 
adequada e saudável e da empresa 
em atender as necessidades dos 
consumidores em adquirir itens de 
acordo com segmentações, ou seja, 
de acordo com a idade, necessida-
des fisiológicas e restrições. O leite 
especial zero lactose é destinado a 
todas as idades, desde crianças a 
adultos, respeitando estados fisio-
lógicos particularmente exigentes 
como a gravidez ou a amamentação 
e as exigências e especificidades de 
cada indivíduo, contribuindo para 
melhorar a ingestão de nutrientes 
para manter uma vida saudável. O 
leite zero Lactose preserva todas 
as características do leite: as pro-
teínas com todos os aminoácidos 
essenciais, o cálcio natural do leite 
e outras vitaminas e minerais como 
fósforo, potássio e selênio. Esta é 
sua principal vantagem com relação 
ao leite à base de soja e o de arroz. 
www.tirol.com.br

IFOAM
ORGÂNICOS PRODUÇÃO 
CRESCEU MAIS DE 300% 
EM 12 ANOS

A informação foi divulgada pela 
IFOAM - Federação Internacional de 
Movimentos de Agricultura Orgânica. 
Nos anos de 1999 e 2012, a área des-
tinada ao cultivo de alimentos orgânicos 
cresceu 300%, totalizando 3,7 milhões 
de hectares. Alimento orgânico é sinôni-
mo de saúde. Mas em um mundo onde 
tempo é dinheiro, tudo é consumido 
rapidamente, com os alimentos não é 
diferente. Por isso, tem aumentado o 
uso indiscriminado de agrotóxicos e fer-
tilizantes, que diminuem as perdas agrí-
colas e agilizam a produção, garantindo 
alimento à parte da população, mas pre-
judicam a saúde. A consciência dessas 
implicações pode alterar esse quadro. 
De acordo com a IFOAM, apesar da de-
saceleração da economia europeia, que 
é a maior consumidora do setor, entre o 
ano de 2011 e 2012, o mercado mundial 
de agricultura orgânica registrou cresci-
mento de aproximadamente 6,36%. Em 
Nova York, o governo detectou forte liga-
ção entre obesidade e pobreza, já que 
alimentos saudáveis são mais caros que 
fast foods. Medidas públicas estão sen-
do tomadas para combater tais índices, 
que se tornaram grande preocupação 
social. Segundo a IFOAM, para que haja 
maior crescimento do setor de orgânicos 
no Brasil, os governos precisam investir 

em recursos e em tecnologia, a fi m de 
que a agricultura orgânica deixe de ser 
uma resposta ao mercado e se torne 
importante alternativa para os desafi os 
mundiais. www.ifoam.org

PIRÂMIDE ALIMENTAR 
É REFORMADA

A pirâmide alimentar que norteia o 
Guia Alimentar Brasileiro do Ministério 
da Saúde está mudando. Foram inse-
ridos novos alimentos com alto valor 
nutricional, com o objetivo de adequar 
a dieta à realidade e aos hábitos alimen-
tares do brasileiro, fornecer à população 
informações nutricionais de modo aces-
sível e valorizar os produtos regionais. A 
nova pirâmide foi elaborada pela equipe 
de pesquisadores do Departamento de 
Nutrição da Faculdade de Saúde Públi-
ca da USP. O objetivo da readequação 
não foi apenas se adaptar a essa nova 
realidade e à disponibilidade de alimen-
tos, mas também educar a população 
para que se atente ao valor nutricional 
de cada alimento. Dados do IBGE e do 
Ministério da Saúde indicam que o peso 
dos brasileiros vem aumentando preo-
cupantemente. O percentual de homens 
adultos com excesso de peso saltou de 
18,5% para 50,1%, enquanto o índice de 
acima do peso passou de 28,7% para 
48%. No desenho atual, os alimentos 
estão distribuídos em oito grupos e 
quatro níveis, conforme o nutriente que 
mais se destaca na sua composição. 
Para cada grupo são estabelecidos va-
lores energéticos, fi xados em função da 
dieta e das quantidades dos alimentos, 
permitindo estabelecer os equivalentes 
em energia (kcal). Uma alimentação 
saudável deve ser composta por quatro 
a seis refeições diárias, distribuídas em 
três refeições principais (café da ma-
nhã, almoço, jantar), com 15% a 35% 
das recomendações diárias de energia, 
e em até três lanches intermediários 
(manhã, tarde e noite), com 5% a 15% 
das recomendações diárias de energia.
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PANDURATA 
INAUGURA FÁBRICA DA 
BAUDUCCO EM ALAGOAS 

A Pandurata Alimentos, dona da 
marca Bauducco, inaugurou uma 
fábrica de biscoitos no município de 
Rio Largo, na região metropolitana de 
Maceió. O empreendimento, quinto 
da empresa no país e primeiro no 
Nordeste, custou R$ 60 milhões e vai 
produzir 3 mil toneladas anuais de 
biscoitos e mini-bolos que serão des-
tinados exclusivamente ao mercado 
nordestino. Segundo a Pandurata, a 
Bauducco está investindo fortemente 
na região: construiu uma fábrica, fez 
pesquisa com o consumidor para 
entendê-lo melhor e agora inicia suas 
operações. De acordo com a empre-
sa, a pesquisa realizada ajudou a 
elucidar as particularidades culturais 
do Nordeste, como a relação entre 
as marcas locais e nacionais e a 
dinâmica dos canais de vendas. A 
empresa diz ter identificado grande 
espaço para crescimento no Nordes-
te, motivo pelo qual está preparando 
ações de marketing voltadas exclusi-
vamente ao gosto local. 
www.bauducco.com.br

ANVISA 
ESTUDA AMPLIAR 
REGISTRO DE 
FITOTERÁPICOS NO BRASIL 

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) estuda ampliar 
a l ista de registro para os medi-
camentos f itoterápicos,  aqueles 
que são obtidos a partir de plantas 
medicinais. A grande novidade na 

proposta da ANVISA é a inclusão de 
uma nova categoria chamada de com 
os chamados “produtos tradicionais”. 
Nesse grupo, a agência concederá 
registro a produtos que ainda não 
tenham estudos clínicos confirmando 
a eficácia e a segurança, mas que já 
sejam consagrados pelo uso popular.  
É diferente do que acontece com os 
medicamentos fitoterápicos. Apesar 
de compostos por produtos naturais, 
eles são vendidos em formatos como 
pílulas ou óleos, e têm que ser sub-
metidos a testes que comprovem a 
eficácia e a segurança, assim como 
acontece com os medicamentos 
alopáticos. Depois que terminar a 
consulta pública, a ANVISA voltará 
a se reunir para discutir as novas 
normas que vão regular o registro 
dos fitoterápicos. De acordo com a 
assessoria de imprensa da agência, 
a previsão é de que esse texto seja 
publicado até o fim do ano.  A ideia 
agradou aos médicos que trabalham 
com esse tipo de substâncias. Segun-
do a Associação Brasileira de Fitote-
rapia (ABFit), essa nova flexibilização 
que a ANVISA fez vem de encontro 
com nossas crenças e atende a um 
ponto de vista que defendemos há 
muito tempo: que o histórico de uso 
tradicional pode também ser utiliza-
do como informação de segurança e 
eficácia dos fitoterápicos. A lista de 
fitoterápicos proposta pela ANVISA 
conta com produtos vegetais que 
podem ser encontrados na cozinha, 
como alho, gengibre, e guaraná.  A 
legislação brasileira proíbe que ali-
mentos sejam vendidos alegando 
propriedades terapêuticas. No en-
tanto, as mesmas substâncias que 
estão presentes em um fitoterápico 
devidamente registrado também es-
tão presentes quando o consumo é 
feito em forma de alimento. Segundo 
especialistas, a absorção dessas 
mesmas substâncias químicas é di-
ferente de acordo com a forma com 
que elas são ingeridas. No entanto, 
quando o produto não é preparado 
para ser um medicamento, algumas 
moléculas são grandes de mais e não 
são aproveitadas na digestão. Por 
isso, é recomendado o consumo de 
alimentos específicos como um tra-
tamento contra algum mal, embora 
reconheça que o efeito benéfico seja 
possível. portal.anvisa.gov.br

CARGILL 
SE TORNA A 4ª MAIOR 
EXPORTADORA DO BRASIL 

A demanda externa de grãos, prin-
cipalmente soja, foi maior do que a 
procura por carnes nos seis primeiros 
meses do ano. Na lista das 40 maiores 
empresas brasileiras exportadoras 
do país do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), a Cargill desbancou a BRF 
da quarta colocação. A empresa de 
alimentos ocupava a posição desde 
o levantamento de abril, quando a 
Bunge Alimentos, também impulsio-
nada pelos embarques do grão, havia 
alcançado o terceiro lugar. No primeiro 
semestre ante o mesmo período de 
2012, as vendas externas da Cargill 
somaram US$ 2,655 bilhões, alta de 
20,55% frente aos de US$ 2,202 bi-
lhões, enquanto as da BRF totalizaram 
US$ 2,611 bilhões, avanço de 109,32% 
na comparação com a receita cambial 
de US$ 1,247 bilhão dos primeiros 
seis meses do ano passado. Vale, 
Petrobras e Bunge seguem nas três 
primeiras posições, respectivamente. 
As exportações da JBS de janeiro a 
junho somaram US$ 1,575 bilhão, 
avanço de 25,75% ante o montante de 
US$ 1,252 bilhão do mesmo período 
de 2012. A empresa manteve o 10º 
lugar na lista das 40 maiores expor-
tadoras. A Seara Alimentos, empresa 
do Grupo Marfrig, caiu duas posições e 
passou para o 23º lugar no ranking. As 
vendas externas da companhia recua-
ram 9,02%, passando de US$ 885,821 
milhões para US$ 805,916 milhões na 
mesma base de comparação. No mês 
passado, a Marfrig anunciou a venda 
dos ativos da Seara no Brasil à JBS. 
A operação, contudo, ainda está em 
processo de fi nalização, inclusive sob a 
análise do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade). Já as expor-
tações da Minerva Foods totalizaram 
US$ 554,715 milhões, alta de 9,11% 
ante os de US$ 508,382 milhões de 
janeiro a junho de 2012. A companhia 
caiu uma posição no ranking em junho, 
para 32ª colocação. Na análise dos 
números de junho na comparação 
com o mesmo mês de 2012, as expor-
tações da Cargill avançaram 63,47%, 
passando de US$ 313,115 milhões 
para US$ 511,861 milhões. A receita 

News e Trends_26.indd   25 22/07/2013   Inforleste  11:00:00



News & Trends

26 FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 26 - 2013 www.revista-fi .com

cambial da BRF no período passou de 
US$ 177,026 milhões para US$ 388,441 
milhões, incremento de 119,43%. As 
vendas externas da JBS subiram 
20,05%, para US$ 280,649 milhões, 
enquanto as da Seara Alimentos di-
minuíram 14,24%, para US$ 112,215 
milhões. As exportações da Minerva 
Foods caíram 17,22%, passando de 
US$ 88,457 milhões para US$ 73,299 
milhões na mesma base de compara-
ção. www.cargill.com.br

CAFÉ
CRESCE DISPUTA POR 
QUALIDADE 

A Nestlé anunciou que expandirá 
para a África um programa de forne-
cimento de mudas para cafeicultores 
latino-americanos que vendem a ela 
seu café. A maior vendedora mundial 
de café também disponibilizará progra-
mas de treinamento e replantio para 
fazendeiros na Etiópia, Quênia e Sudão 
do Sul. A empresa suíça não é a única 
a investir no agricultor. No começo do 
mês, a Mondelez International Inc., 
segunda maior fabricante de café do 
mundo, inaugurou um centro de trei-
namento para produtores no Vietnã, 
enquanto a D.E. Master Blenders, a ter-
ceira líder mundial, passou a oferecer 
crédito e fertilizantes para cafeiculto-
res de Honduras. Por trás dessa corri-
da está a urgência de obter os grãos 
de qualidade necessários para as cada 
vez mais populares máquinas de doses 
individuais, como a Nespresso, da Nes-
tlé, e a Tassimo, da Mondelez, que em 
geral custam mais por dose do que a 
bebida feita em cafeteiras de fi ltro ou 
o café instantâneo. Apesar dos preços 
da commodity terem caído nos últimos 
meses, as indústrias têm tido difi cul-
dade para comprar grãos de qualidade 
porque produtores da América Latina e 
da Ásia, importantes regiões de cultivo 

de café de qualidade, estão deixando 
as zonas rurais para viver nas cidades. 
A escassez de grãos de qualidade foi 
agravada pela corrida das empresas 
para entrar no mercado de doses in-
dividuais, de maior lucratividade. Até 
2015, as vendas no segmento de café 
para essas máquinas deverão crescer 
mais de 50%, para US$ 12,58 bilhões, 
contra US$ 8,03 bihões em 2012, se-
gundo a fi rma de pesquisa de mercado 
Euromonitor International. No Brasil, 
o mercado de doses individuais tem 
registrado forte crescimento. Segundo 
pesquisa da fi rma Kantar Worldpanel, 
em 2011 havia 450.000 máquinas de 
café expresso nos lares brasileiros. No 
ano passado, esse número saltou para 
850.000. A Nespresso não informa 
quantas máquinas vendeu no país. 
Segundo a Associação Brasileira da In-
dústria de Café (ABIC), o segmento tem 
tido uma aceitação surpreendente no 
Brasil. As fabricantes de café também 
estão mais conscientes sobre a sen-
sibilidade dos consumidores quanto 
à origem dos alimentos. Mais de 30% 
dos consumidores da Grã-Bretanha 
disseram que preferem comprar pro-
dutos com o selo Fair Trade (Comércio 
Justo), segundo estudo feito em julho 
pela fi rma de pesquisas IGD, compa-
rado com 6% em 2006. Para receber 
a certifi cação, as empresas precisam 
cumprir metas de desenvolvimento 
econômico, ambiental e social. Em-
presas grandes e pequenas procuram 
garantir suprimentos de produtores 
menores. A Mondelez, dos EUA, vai 
treinar cerca de 1.500 produtores 
em seu centro no Vietnã. Ela espera 
ajudá-los a melhorar a produtividade e 
a qualidade do café. A holandesa D.E. 
Master Blenders está ampliando seus 
investimentos em sustentabilidade. 
Ela pretende comprar 25% de seu 
café de fontes sustentáveis até 2015, 
mesmo que isso reduza suas margens 
de lucro. A Mondelez está gastando 
anualmente uma média de US$ 25 
milhões durante um período de oito 
anos em projetos de sustentabilidade. 
Seu negócio de café gera uma receita 
anual estimada de US$ 8,3 bilhões. 
A Nestlé gasta 70 milhões de francos 
suíços (US$ 74 milhões) por ano em 
tais projetos para a marca Nescafé e 
tem um faturamento anual de US$ 17 
bilhões com produtos de café.

IDEC
BRASILEIROS NÃO SABEM 
IDENTIFICAR NUTRIENTES 
NOS RÓTULOS DOS 
ALIMENTOS 

Uma pesquisa feita pelo Idec (Insti-
tuto Brasileiro de Defesa do Consu-
midor) com a CI (Consumers Interna-
tional) revelou que os consumidores 
brasileiros não sabem identificar os 
nutrientes nos rótulos dos alimentos 
industrializados mais populares, como 
os biscoitos do tipo ‘cream cracker’. 
Segundo a pesquisa global, feita em 
nove países, os brasileiros acertaram 
apenas 28% de um “quiz” com imagens 
de alimentos sem e com uma informa-
ção nutricional simples. Porém, quando 
o mesmo produto continha informações 
claras e consistentes na parte frontal 
da embalagem, a partir do “semáforo 
nutricional” (principais informações 
nutricionais do alimento localizadas na 
parte frontal da embalagem), a porcen-
tagem de acertos na identifi cação da 
quantidade de gordura e sal foi de 84%, 
um valor três vezes maior ao comparar 
com as respostas sem este “semáforo”.  
A quantidade de acertos aumentou 
ainda mais, chegando a 90%, quando o 
“semáforo nutricional” foi utilizado para 
comparar um produto com o outro. No 
ranking entre os consumidores mais 
“desinformados” do mundo ainda estão 
os canadenses, holandeses, húngaros 
e indonésios. Os rótulos do tipo ‘semá-
foro nutricional’ foram baseados em 
uma proposta da Agência de Regulação 
de Alimentos do Reino Unido: a cor 
vermelha indica que os alimentos são 
ricos em açúcar, sal, gordura saturada e 
gordura; amarela indica níveis médios; 
e verde indica nível baixo. Os resultados 
obtidos pela CI foram apresentados aos 
Estados integrantes da OMS (Organiza-
ção Mundial de Saúde) na 66ª Assem-
bleia Mundial de Saúde, em Genebra. 
www.idec.org.br
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causar náuseas, diarreia, excesso de 
gases, dor de estômago entre outros 
incômodos. Pensando nesse público, 
em 2011 a Tirol lançou o leite Pre-
miare baixa lactose. Na época era 
possível retirar 90% da lactose da 
bebida. Nestes dois anos a procura 
e a aceitação pelo produto foi tão 
crescente que a marca lança agora 
o zero lactose. Esse leite é indicado 
para pessoas que sofrem de into-
lerância a lactose, permitindo uma 
alimentação balanceada, com todos 
os benefícios do leite, sem prejudicar 
o seu organismo. Para produzir o 
zero lactose é adicionado ao leite a 
enzima lactase para fazer o processo 
de hidrólise, ou seja, a molécula de 
lactose é quebrada e transformada 
em dois monossacarídeos a glicose e 
a galactose que são açúcares absor-
vidos por aquelas pessoas que tem 
intolerância a lactose. O sucesso 
do produto pode ser  assoc iado 
a preocupação da população em 
re lação a um al imentação ade-
quada e saudável e da empresa 
em atender as necessidades dos 
consumidores em adquir i r  i tens 
de  aco rdo  com segmentações , 
ou seja, de acordo com a idade, 
necessidades fisiológicas e restri-
ções. O leite especial zero lactose é 
destinado a todas as idades, desde 
crianças a adultos, respeitando es-
tados fisiológicos particularmente 
exigentes como a gravidez ou a 
amamentação e as exigências e 
especificidades de cada indivíduo, 
contribuindo para melhorar a in-
gestão de nutrientes para manter 
uma vida saudável.  O leite zero 
Lactose preserva todas as caracte-
rísticas do leite: as proteínas com 
todos os aminoácidos essenciais, 
o cálcio natural do leite e outras 
vitaminas e minerais como fósfo-
ro, potássio e selênio. Esta é sua 
principal vantagem com relação ao 
leite à base de soja e o de arroz. 
www.tirol.com.br

IFOAM
ORGÂNICOS PRODUÇÃO 
CRESCEU MAIS DE 300% 
EM 12 ANOS

A informação foi divulgada pela 
IFOAM - Federação Internacional de 

Movimentos de Agricultura Orgânica. 
Nos anos de 1999 e 2012, a área des-
tinada ao cultivo de alimentos orgânicos 
cresceu 300%, totalizando 3,7 milhões 
de hectares. Alimento orgânico é sinôni-
mo de saúde. Mas em um mundo onde 
tempo é dinheiro, tudo é consumido 
rapidamente, com os alimentos não é 
diferente. Por isso, tem aumentado o 
uso indiscriminado de agrotóxicos e fer-
tilizantes, que diminuem as perdas agrí-
colas e agilizam a produção, garantindo 
alimento à parte da população, mas pre-
judicam a saúde. A consciência dessas 
implicações pode alterar esse quadro. 
De acordo com a IFOAM, apesar da de-
saceleração da economia europeia, que 
é a maior consumidora do setor, entre o 
ano de 2011 e 2012, o mercado mundial 
de agricultura orgânica registrou cresci-
mento de aproximadamente 6,36%. Em 
Nova York, o governo detectou forte liga-
ção entre obesidade e pobreza, já que 
alimentos saudáveis são mais caros que 
fast foods. Medidas públicas estão sen-
do tomadas para combater tais índices, 
que se tornaram grande preocupação 
social. Segundo a IFOAM, para que haja 
maior crescimento do setor de orgânicos 
no Brasil, os governos precisam investir 
em recursos e em tecnologia, a fi m de 
que a agricultura orgânica deixe de ser 
uma resposta ao mercado e se torne 
importante alternativa para os desafi os 
mundiais. www.ifoam.org

PIRÂMIDE ALIMENTAR 
É REFORMADA

A pirâmide alimentar que norteia o 
Guia Alimentar Brasileiro do Ministério 
da Saúde está mudando. Foram inse-
ridos novos alimentos com alto valor 
nutricional, com o objetivo de adequar 
a dieta à realidade e aos hábitos alimen-
tares do brasileiro, fornecer à população 
informações nutricionais de modo aces-
sível e valorizar os produtos regionais. A 
nova pirâmide foi elaborada pela equipe 

de pesquisadores do Departamento de 
Nutrição da Faculdade de Saúde Públi-
ca da USP. O objetivo da readequação 
não foi apenas se adaptar a essa nova 
realidade e à disponibilidade de alimen-
tos, mas também educar a população 
para que se atente ao valor nutricional 
de cada alimento. Dados do IBGE e do 
Ministério da Saúde indicam que o peso 
dos brasileiros vem aumentando preo-
cupantemente. O percentual de homens 
adultos com excesso de peso saltou de 
18,5% para 50,1%, enquanto o índice de 
acima do peso passou de 28,7% para 
48%. No desenho atual, os alimentos 
estão distribuídos em oito grupos e 
quatro níveis, conforme o nutriente que 
mais se destaca na sua composição. 
Para cada grupo são estabelecidos va-
lores energéticos, fi xados em função da 
dieta e das quantidades dos alimentos, 
permitindo estabelecer os equivalentes 
em energia (kcal). Uma alimentação 
saudável deve ser composta por quatro 
a seis refeições diárias, distribuídas em 
três refeições principais (café da ma-
nhã, almoço, jantar), com 15% a 35% 
das recomendações diárias de energia, 
e em até três lanches intermediários 
(manhã, tarde e noite), com 5% a 15% 
das recomendações diárias de energia.

PANDURATA 
INAUGURA FÁBRICA DA 
BAUDUCCO EM ALAGOAS 

A Pandurata Alimentos, dona da 
marca Bauducco, inaugurou uma 
fábrica de biscoitos no município de 
Rio Largo, na região metropolitana de 
Maceió. O empreendimento, quinto 
da empresa no país e primeiro no 
Nordeste, custou R$ 60 milhões e vai 
produzir 3 mil toneladas anuais de 
biscoitos e mini-bolos que serão des-
tinados exclusivamente ao mercado 
nordestino. Segundo a Pandurata, a 
Bauducco está investindo fortemente 
na região: construiu uma fábrica, fez 
pesquisa com o consumidor para 
entendê-lo melhor e agora inicia suas 
operações. De acordo com a empre-
sa, a pesquisa realizada ajudou a 
elucidar as particularidades culturais 
do Nordeste, como a relação entre 
as marcas locais e nacionais e a 
dinâmica dos canais de vendas. A 
empresa diz ter identificado grande 
espaço para crescimento no Nordes-
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te, motivo pelo qual está preparando 
ações de marketing voltadas exclusi-
vamente ao gosto local. 
www.bauducco.com.br

ANVISA 
ESTUDA AMPLIAR REGISTRO 
DE FITOTERÁPICOS NO 
BRASIL 

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) estuda ampliar 
a l ista de registro para os medi-
camentos f itoterápicos,  aqueles 
que são obtidos a partir de plantas 
medicinais. A grande novidade na 
proposta da ANVISA é a inclusão de 
uma nova categoria chamada de com 
os chamados “produtos tradicionais”. 
Nesse grupo, a agência concederá 
registro a produtos que ainda não 
tenham estudos clínicos confirmando 
a eficácia e a segurança, mas que já 
sejam consagrados pelo uso popular.  
É diferente do que acontece com os 
medicamentos fitoterápicos. Apesar 
de compostos por produtos naturais, 
eles são vendidos em formatos como 
pílulas ou óleos, e têm que ser sub-
metidos a testes que comprovem a 
eficácia e a segurança, assim como 
acontece com os medicamentos 
alopáticos. Depois que terminar a 
consulta pública, a ANVISA voltará 

a se reunir para discutir as novas 
normas que vão regular o registro 
dos fitoterápicos. De acordo com a 
assessoria de imprensa da agência, 
a previsão é de que esse texto seja 
publicado até o fim do ano.  A ideia 
agradou aos médicos que trabalham 
com esse tipo de substâncias. Segun-
do a Associação Brasileira de Fitote-
rapia (ABFit), essa nova flexibilização 
que a ANVISA fez vem de encontro 
com nossas crenças e atende a um 
ponto de vista que defendemos há 
muito tempo: que o histórico de uso 
tradicional pode também ser utiliza-
do como informação de segurança e 
eficácia dos fitoterápicos. A lista de 
fitoterápicos proposta pela ANVISA 
conta com produtos vegetais que 
podem ser encontrados na cozinha, 
como alho, gengibre, e guaraná.  A 
legislação brasileira proíbe que ali-
mentos sejam vendidos alegando 
propriedades terapêuticas. No en-
tanto, as mesmas substâncias que 
estão presentes em um fitoterápico 
devidamente registrado também es-
tão presentes quando o consumo é 
feito em forma de alimento. Segundo 
especialistas, a absorção dessas 
mesmas substâncias químicas é di-
ferente de acordo com a forma com 
que elas são ingeridas. No entanto, 
quando o produto não é preparado 
para ser um medicamento, algumas 
moléculas são grandes de mais e não 
são aproveitadas na digestão. Por 
isso, é recomendado o consumo de 
alimentos específicos como um tra-
tamento contra algum mal, embora 
reconheça que o efeito benéfico seja 
possível. portal.anvisa.gov.br

CARGILL 
SE TORNA A 4ª MAIOR 
EXPORTADORA DO BRASIL 

A demanda externa de grãos, prin-

cipalmente soja, foi maior do que a 
procura por carnes nos seis primeiros 
meses do ano. Na lista das 40 maiores 
empresas brasileiras exportadoras 
do país do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), a Cargill desbancou a BRF 
da quarta colocação. A empresa de 
alimentos ocupava a posição desde 
o levantamento de abril, quando a 
Bunge Alimentos, também impulsio-
nada pelos embarques do grão, havia 
alcançado o terceiro lugar. No primeiro 
semestre ante o mesmo período de 
2012, as vendas externas da Cargill 
somaram US$ 2,655 bilhões, alta de 
20,55% frente aos de US$ 2,202 bi-
lhões, enquanto as da BRF totalizaram 
US$ 2,611 bilhões, avanço de 109,32% 
na comparação com a receita cambial 
de US$ 1,247 bilhão dos primeiros 
seis meses do ano passado. Vale, 
Petrobras e Bunge seguem nas três 
primeiras posições, respectivamente. 
As exportações da JBS de janeiro a 
junho somaram US$ 1,575 bilhão, 
avanço de 25,75% ante o montante de 
US$ 1,252 bilhão do mesmo período 
de 2012. A empresa manteve o 10º 
lugar na lista das 40 maiores expor-
tadoras. A Seara Alimentos, empresa 
do Grupo Marfrig, caiu duas posições e 
passou para o 23º lugar no ranking. As 
vendas externas da companhia recua-
ram 9,02%, passando de US$ 885,821 
milhões para US$ 805,916 milhões na 
mesma base de comparação. No mês 
passado, a Marfrig anunciou a venda 
dos ativos da Seara no Brasil à JBS. 
A operação, contudo, ainda está em 
processo de fi nalização, inclusive sob a 
análise do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade). Já as expor-
tações da Minerva Foods totalizaram 
US$ 554,715 milhões, alta de 9,11% 
ante os de US$ 508,382 milhões de 
janeiro a junho de 2012. A companhia 
caiu uma posição no ranking em junho, 
para 32ª colocação. Na análise dos 
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números de junho na comparação 
com o mesmo mês de 2012, as expor-
tações da Cargill avançaram 63,47%, 
passando de US$ 313,115 milhões 
para US$ 511,861 milhões. A receita 
cambial da BRF no período passou de 
US$ 177,026 milhões para US$ 388,441 
milhões, incremento de 119,43%. As 
vendas externas da JBS subiram 
20,05%, para US$ 280,649 milhões, 
enquanto as da Seara Alimentos di-
minuíram 14,24%, para US$ 112,215 
milhões. As exportações da Minerva 
Foods caíram 17,22%, passando de 
US$ 88,457 milhões para US$ 73,299 
milhões na mesma base de compara-
ção. www.cargill.com.br

CAFÉ
CRESCE DISPUTA POR 
QUALIDADE 

A Nestlé anunciou que expandirá 
para a África um programa de forne-
cimento de mudas para cafeicultores 
latino-americanos que vendem a ela seu 
café. A maior vendedora mundial de café 
também disponibilizará programas de 
treinamento e replantio para fazendeiros 
na Etiópia, Quênia e Sudão do Sul. A 
empresa suíça não é a única a investir 
no agricultor. No começo do mês, a Mon-
delez International Inc., segunda maior 
fabricante de café do mundo, inaugurou 
um centro de treinamento para produ-
tores no Vietnã, enquanto a D.E. Mas-
ter Blenders, a terceira líder mundial, 
passou a oferecer crédito e fertilizantes 
para cafeicultores de Honduras. Por trás 
dessa corrida está a urgência de obter os 
grãos de qualidade necessários para as 
cada vez mais populares máquinas de 
doses individuais, como a Nespresso, da 
Nestlé, e a Tassimo, da Mondelez, que 
em geral custam mais por dose do que 
a bebida feita em cafeteiras de fi ltro ou 
o café instantâneo. Apesar dos preços 
da commodity terem caído nos últimos 

meses, as indústrias têm tido difi culdade 
para comprar grãos de qualidade porque 
produtores da América Latina e da Ásia, 
importantes regiões de cultivo de café 
de qualidade, estão deixando as zonas 
rurais para viver nas cidades. A escassez 
de grãos de qualidade foi agravada pela 
corrida das empresas para entrar no 
mercado de doses individuais, de maior 
lucratividade. Até 2015, as vendas no 
segmento de café para essas máquinas 
deverão crescer mais de 50%, para US$ 
12,58 bilhões, contra US$ 8,03 bihões 
em 2012, segundo a fi rma de pesquisa 
de mercado Euromonitor International. 
No Brasil, o mercado de doses individu-
ais tem registrado forte crescimento. 
Segundo pesquisa da firma Kantar 
Worldpanel, em 2011 havia 450.000 
máquinas de café expresso nos lares 
brasileiros. No ano passado, esse nú-
mero saltou para 850.000. A Nespresso 
não informa quantas máquinas vendeu 
no país. Segundo a Associação Brasileira 
da Indústria de Café (ABIC), o segmento 
tem tido uma aceitação surpreendente 
no Brasil. As fabricantes de café tam-
bém estão mais conscientes sobre a 
sensibilidade dos consumidores quanto 
à origem dos alimentos. Mais de 30% 
dos consumidores da Grã-Bretanha dis-
seram que preferem comprar produtos 
com o selo Fair Trade (Comércio Justo), 
segundo estudo feito em julho pela fi rma 
de pesquisas IGD, comparado com 6% 
em 2006. Para receber a certifi cação, 
as empresas precisam cumprir metas de 
desenvolvimento econômico, ambiental 
e social. Empresas grandes e pequenas 
procuram garantir suprimentos de pro-
dutores menores. A Mondelez, dos EUA, 
vai treinar cerca de 1.500 produtores 
em seu centro no Vietnã. Ela espera 
ajudá-los a melhorar a produtividade e 
a qualidade do café. A holandesa D.E. 
Master Blenders está ampliando seus 
investimentos em sustentabilidade. Ela 
pretende comprar 25% de seu café de 
fontes sustentáveis até 2015, mesmo 
que isso reduza suas margens de lucro. 
A Mondelez está gastando anualmente 
uma média de US$ 25 milhões durante 
um período de oito anos em projetos de 
sustentabilidade. Seu negócio de café 
gera uma receita anual estimada de US$ 
8,3 bilhões. A Nestlé gasta 70 milhões 
de francos suíços (US$ 74 milhões) 
por ano em tais projetos para a marca 
Nescafé e tem um faturamento anual de 
US$ 17 bilhões com produtos de café.

IDEC
BRASILEIROS NÃO SABEM 
IDENTIFICAR NUTRIENTES 
NOS RÓTULOS DOS 
ALIMENTOS 

Uma pesquisa feita pelo Idec 
(Insti tuto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor) com a CI (Consumers Inter-
national) revelou que os consumidores 
brasileiros não sabem identifi car os 
nutrientes nos rótulos dos alimentos 
industrializados mais populares, como 
os biscoitos do tipo ‘cream cracker’. 
Segundo a pesquisa global, feita em 
nove países, os brasileiros acertaram 
apenas 28% de um “quiz” com ima-
gens de alimentos sem e com uma 
informação nutricional simples. Porém, 
quando o mesmo produto continha 
informações claras e consistentes na 
parte frontal da embalagem, a partir 
do “semáforo nutricional” (principais 
informações nutricionais do alimento 
localizadas na parte frontal da em-
balagem), a porcentagem de acertos 
na identificação da quantidade de 
gordura e sal foi de 84%, um valor 
três vezes maior ao comparar com 
as respostas sem este “semáforo”.  
A quantidade de acertos aumentou 
ainda mais, chegando a 90%, quando 
o “semáforo nutricional” foi utilizado 
para comparar um produto com o ou-
tro. No ranking entre os consumidores 
mais “desinformados” do mundo ainda 
estão os canadenses, holandeses, 
húngaros e indonésios. Os rótulos do 
tipo ‘semáforo nutricional’ foram ba-
seados em uma proposta da Agência 
de Regulação de Alimentos do Reino 
Unido: a cor vermelha indica que os 
alimentos são ricos em açúcar, sal, 
gordura saturada e gordura; amarela 
indica níveis médios; e verde indica 
nível baixo. Os resultados obtidos pela 
CI foram apresentados aos Estados 
integrantes da OMS (Organização 
Mundial de Saúde) na 66ª Assem-
bleia Mundial de Saúde, em Genebra. 
www.idec.org.br
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