
AGROPALMA
DORATTA FRY - EXCLUSIVA 
GORDURA SUSTENTÁVEL 
PARA FRITURA 

Elaborar produtos saudáveis 
a partir de um processo de fabri-
cação que não prejudique os recursos 
naturais e colabore para o desenvol-
vimento do entorno está na essência 
do Grupo Agropalma desde sua 
fundação. Dentro desses princípios, 
a empresa acaba de lançar a Doratta 
Fry, uma gordura vegetal de palma 
premium. Desenvolvida com exclu-
sividade para o segmento de food 
service (padarias, lanchonetes, bares, 
redes de fast food e restaurantes), 
essa gordura segue os mais rígidos 
padrões de qualidade e chega para 
surpreender o mercado. A durabili-
dade e o alto rendimento do produto 
estão entre as características desse 
lançamento, que ainda conta com uma 
produção sustentável assegurada 
pelo selo Fritura Limpa - um conceito 
que engloba certificações nacionais 
e internacionais, a exemplo do selo 
RSPO (Mesa Redonda do Óleo de 
Palma Sustentável), e que garante 
a ausência de solventes e produtos 
químicos no processo fabril. Além 
disso, ele comprova que o produto 
não solta cheiro, fumaça, nem espuma 
durante a fritura e que tem alto teor 
de pureza. Por ser elaborada com 
óleo de palma, a Doratta Fry é exclu-
siva no mercado, livre de gorduras,  
hidrogenada e trans, com textura 
semi sólida e rica em vitamina E. 
Como é mais pastosa, proporciona 
fácil manuseio aos operadores das re-
des de food service, o que evita o des-
perdício do produto. Segundo a em-
presa, o lançamento deixa os alimen-
tos mais sequinhos, crocantes e com 
sabor acentuado, preservando suas 
características originais, sem deixar 
gosto de gordura devido à baixa  
absorção da mesma, o que agrada aos 
clientes e traz mais público ao empre-
endimento. Outro aspecto rentável é 
que a Doratta Fry traz um ótimo cus-
to-benefício ao negócio, por ser um 

produto de qualidade, durabilidade 
e alto rendimento. A Doratta Fry é 
a única gordura vegetal para fritura 
elaborada com 100% de matéria- 
prima proveniente do óleo de palma. 
Isso evidencia a pureza do produto, 
uma vez que não há mistura de 
ingredientes em sua composição. O 
objetivo é transparecer ao público 
final que o alimento preparado com 
essa gordura, além de saboroso e 
saudável, é também sustentável.  
www.dorattafry.com.br 

GEMACOM TECH 
LANÇA LINHA “4ADAY” 
E SURPREENDE COM O 
“SIMULADOR VIRTUAL DE 
PRODUTOS”

Melhorar a qualidade de vida é 
o principal objetivo das estratégias 
de promoção da saúde desenvolvi-
das em todo o mundo. Um desafio 
importante na atualidade é buscar 
reverter o aumento acelerado do 
número de casos de doenças crô-
nicas, obesidade, doenças cardio-
vasculares, diabetes, entre outras. 
A alimentação inadequada e a falta 
de atividade física são fatores fun-
damentais para a ocorrência dessas 
doenças. As tendências globais 
observadas em relação a esses dois 
fatores são: aumento do consumo 
de gorduras saturadas e hidroge-
nadas; substituição do consumo de 
alimentos ricos em nutrientes por 
alimentos energeticamente densos 

e pobres em vitaminas, minerais 
e fibras; aumento do consumo de 
alimentos salgados e gordurosos; e 
redução dos níveis de atividade físi-
ca. Atualmente, a correria do dia a 
dia e o tempo cada vez mais escasso 
fazem com que as pessoas busquem 
opções fáceis para melhorarem sua 
saúde e viverem em harmonia. A 
praticidade se apresenta como fator 
essencial para que se possa atender 
a um público cada vez mais exigente. 
Trabalhando em um conceito mais 
global da tradicional tabela nutri-
cional, a  Gemacom Tech apresenta 
a linha “4aday”, que tem como  
objetivo  promover o consumo diário 
de, ao menos, quatro porções de 
derivados lácteos por dia. A ideia é 
apresentar ao consumidor produtos 
diferenciados que se ajustem aos 
distintos momentos de consumo, 
oferecendo opções combinadas que 
possam melhorar a saúde em di-
ferentes aspectos, ficando sempre 
atento às necessidades nutricionais 
específicas.

Devido ao sucesso do simulador 
de produtos da linha 4aDay, apresen-
tado durante FiSA 2014, realizada 
em São Paulo entre os dias 05 e 07 de 
agosto, a Gemacom Tech decidiu dis-
ponibilizar o mesmo por meio de seu 
site. O acesso é gratuito e qualquer  
pessoa com conexão à internet pode 
utilizar o simulador para criar di-
versos produtos dentre as muitas 
opções de combinações disponíveis.  
www.gemacomtech.com/4aday 

ALVEAN 
NASCE UMA NOVA EMPRESA 
NO MERCADO DE AÇÚCAR

A Cargill, fornecedora de  produ-
tos alimentícios, agrícolas, financeiros 
e industriais para o mundo, e a Coper-
sucar,  maior comercializadora brasi-
leira de açúcar e etanol, concluíram 
com sucesso todas as autorizações 
regulatórias exigidas para formar 

Aplicações Funções

Sorvetes, congelados, achocolatados, 
panificação, recheios, coberturas, sucos, 

bebidas em pó, molhos e condimentos, 
embutidos cárneos, alimentos dietéticos, 

xaropes, queijos fundidos e rações animais.

Espessante, inibe o crescimento de cristais  
de gelo, melhora a textura, estabilizante,  
agente de suspensão, controla a sinérese,  

retentor de água, melhora a percepção do sabor, 
ligante, lubrificante e auxiliar de extrusão.
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a Alvean, nova joint venture de co-
mercialização de açúcar, com 50% de 
participação de cada empresa sócia. 
A origem do nome da nova empresa, 
Alvi, deriva da palavra latina albus, 
que significa branco/cristalino, e 
simboliza o compromisso da nova em-
presa de ser ética e inclusiva perante 
os seus parceiros. O sufixo ‘an’ traz a 
noção de movimento, expressando o 
dinamismo do mercado de açúcar e o 
compromisso em ser o elo exclusivo 
entre a oferta e a demanda em todo o 
mundo. A Alvean irá operar como uma 
entidade independente e co meçará  
a integrar as atividades globais de ori-
ginação, comercialização e negociação 
de açúcar bruto e branco. Conforme 
anunciado em março de 2014, a Al-
vean reunirá duas das operações de 
comércio de açúcar mais importantes 
e respeitadas do mundo. Segundo a 
nova empresa, seus clientes se benefi-
ciarão das forças complementares da 
Copersucar e Cargill e a empresa terá 

uma sólida cadeia de suprimentos glo-
bal combinada, uma presença mun-
dial e excelente gestão de logística. 
As atividades de comercialização da 
Alvean serão sediadas em Genebra, 
Suíça; a joint venture também terá 
escritórios em Bancoc, Bilbao, Déli, 
Dubai, Hong Kong, Jacarta, Moscou, 
São Paulo e Shanghai. A nova  joint 
venture combina décadas de expe-
riência, conhecimento de mercado 
global abrangente, especialização 
de negócios, uma equipe talentosa 
e logística integrada para oferecer 
o melhor atendimento aos clientes 
e fornecedores de açúcar em todo o 
mundo. www.alvean.com.br

WACKER 
ANUNCIA DISTRIBUIDOR 
LOCAL DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS NO BRASIL

A Wacker, empresa química com 
sede em Munique, Alemanha, está 
ampliando sua rede de distribuição 

de produtos alimentícios na América 
do Sul. Desde 1 de agosto de 2014, a 
Vogler Ingredients Ltda., empresa 
brasileira de fornecimento de aditivos 
alimentares, assumiu a distribuição 
dos produtos de ciclodextrina e 
cisteína da Wacker para a indústria 
de alimentos no Brasil. Nos últimos 
anos, a demanda por ingredientes 
para produtos alimentícios saudá-
veis e funcionais apresentou forte 
crescimento no Brasil. A cooperação 
com a Vogler Ingredients amplia 
o acesso da Wacker ao mercado e 
alavanca sinergias inter-regionais. 
Como parte da estratégia da Wacker 
de atender a crescente demanda na 
América do Sul, a empresa confia à 
Vogler Ingredients a distribuição de 
ciclodextrinas e de cistina e cisteína 
de fonte vegetal no Brasil. Estes 
produtos têm aplicação primária 
em alimentos e bebidas. Segundo a 
Wacker, a empresa vê uma demanda 
crescente por ingredientes para ali-

Aplicações Funções

Sorvetes, congelados, achocolatados, 
panificação, recheios, coberturas, sucos, 

bebidas em pó, molhos e condimentos, 
embutidos cárneos, alimentos dietéticos, 

xaropes, queijos fundidos e rações animais.

Espessante, inibe o crescimento de cristais  
de gelo, melhora a textura, estabilizante,  
agente de suspensão, controla a sinérese,  

retentor de água, melhora a percepção do sabor, 
ligante, lubrificante e auxiliar de extrusão.
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mentos funcionais na América do Sul;  
o mercado alimentício apresentou 
crescimento dinâmico e está tornan-
do-se cada vez mais importante para 
a Wacker. Ainda segundo a empresa, 
com a parceria comercial com a Vogler 
Ingredients, a Wacker poderá atender 
melhor os potenciais clientes no Brasil 
e continuar a desenvolver o seu mer-
cado de produtos alimentícios.

A Wacker Biosolutions oferece 
avançados processos biotecnológicos 
para a produção de soluções e produ-
tos inovadores, como proteínas far-
macêuticas, ciclodextrinas e cisteína 
produzida por fermentação, que fo-
ram concebidos especificamente para 
o setor de ciências da vida. O portfólio 
da Biosolutions é complementado com 
produtos químicos, como a acetila-
cetona e resinas sólidas de acetato 
de polivinila de alta qualidade. Esta 
divisão foca no desenvolvimento de 
soluções individualizadas para seto-
res em crescimento como o de aditivos 
alimentares, ativos farmacêuticos e 
agroquímicos. 

Fundada em 1990, a Vogler Ingre-
dients é uma fornecedora brasileira 
de ingredientes e sabores para a 
indústria de alimentos. Por meio 
de três divisões de negócios, Ingre-
dients, Systems e Flavors, a Vogler 
é capaz de antecipar as tendências 
do mercado alimentício, atuando com 
qualidade, inovação, regularidade 
e agilidade para fornecer soluções 
inteligentes aos seus clientes. Atual-
mente, a Vogler Ingredients importa 
mais de 300 produtos de 30 parceiros 
espalhados pelos cinco continentes. 
Em seu portfólio há uma variedade 
de ingredientes para aplicações em 
toda cadeia alimentícia, como: indús-
tria de bebidas, farmacêutica, láctea, 
balas, doces, pet food, entre outras.  
www.wacker.com

DSM
ADQUIRE ALAND  PARA 
FORTALECER SUA POSIÇÃO EM 
VITAMINA C 

A DSM, empresa global de ciên-
cias da vida e ciências de materiais, 

chegou a um acordo para adquirir a 
Aland Holding Limited, produtora 
de vitamina C, com sede em Hong 
Kong, na China. A aquisição da 
Aland permitirá a DSM fortalecer 
ainda mais sua posição em vitami-
na C, aumentando sua presença 
global em vitaminas para nutrição 
humana e saúde, nutrição animal, 
saúde e cuidados pessoais. A DSM 
continua plenamente empenhada 
na fabricação de vitamina C em sua 
atual instalação  em Dalry (Escócia, 
Reino Unido). A aquisição atende in-
tegralmente os requisitos financeiros 
e estratégicos da DSM. A Aland foi 
fundada em 1990, e tem uma unidade 
de produção em Jingjiang, província 
de Jiangsu, na China. Em 2013, a 
empresa realizou vendas líquidas de 
cerca de US $ 90 milhões em vitami-
na C. A DSM planeja investir em ins-
talações de produção da Aland pela 
excelência operacional, incluindo a 
qualidade e desempenho ambiental. 
A transação exclui as atividades de 
saúde da Aland. A vitamina C, maior 
do mundo em termos de volume, é 
um ingrediente essencial de saúde 
que o organismo não pode produzir 
e que precisa ser absorvida através 
da alimentação ou suplementação. A 
vitamina C é amplamente encontra-
da em frutas e legumes. Os subsídios 
alimentares recomendados de vita-
mina C nos Estados Unidos foram 
recentemente revistos para 90mg/
dia para homens e 75mg/dia para 
mulheres. www.dsm.com

BIO SPRINGER 
FORTALECE SUA POSIÇÃO NO 
MERCADO DE EXTRATOS DE 
LEVEDURA

A Bio Springer, fabricante global 
de ingredientes de levedura, anunciou 
duas contratações para reforçar o seu 
time de vendas e marketing. Michelle 
Yoke é a nova executiva de vendas e 
irá trabalhar com Syllas Fernando, 
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diretor de vendas para América do 
Sul. Yoke é química, acumula larga 
experiência na área comercial no 
mercado de alimentos e está res-
ponsável pelo desenvolvimento de 
negócios no Brasil. Ana Beatriz Te-
sini é engenheira de alimentos, com 
especialização em administração de 
empresas, e assume a gerência de 
marketing para América do Sul. O 
mercado está em constante busca por 
alimentos convenientes e saudáveis, o 
que proporciona um cenário positivo 
para a Bio Springer, uma vez que 
a empresa atua com ingredientes 
naturais. Segundo a Bio Springer, 
com estas contratações, a empresa 
espera estar ainda mais presentes 
no mercado, oferecendo soluções aos 
seus clientes para melhoria do sabor 
e qualidade sensorial dos alimentos, 
além de permitir a redução do teor 
de sódio. A Bio Springer oferece ao 
mercado uma linha completa de ex-
tratos de levedura, aromas naturais e 

condimentos à base de extrato de le-
vedura, que são ideais para aplicação 
em sopas, caldos, molhos, temperos, 
snacks, carnes, embutidos, entre ou-
tras. www. biospringer.com.br

BONAFONT 
INVESTE NA 
CATEGORIA PREMIUM 

Com o objetivo de 
promover a hidratação e 
conscientizar as pessoas 
da importância do consu-
mo de água, a Bonafont 
amplia seu portfólio de 
produtos e lança nova 
embalagem com 330ml.  
Seguindo a linha pre-
mium, a Bonafont Vip traz mais 
sofisticação e contemporaneidade 
para a marca. Com design icônico, ele-
gante e sofisticado, a nova embalagem 
apresenta formas mais quadradas e 
esguias, que facilitam o encaixe nas 
mãos. O lançamento tem o objetivo 

de ampliar a rede de atendimento da 
Bonafont com foco nas redes varejis-
tas. Dessa forma, o grande desafio 
no novo design era tornar a garrafa 
mais atraente para tal finalidade, 
além de oferecer ao consumidor uma 
nova opção mais leve de água mineral 
e prática para consumir no dia a dia. 
Proveniente de fontes naturais, a 
água Bonafont tem como missão levar 
saúde e nutrição para o maior número 
de pessoas. Pensando nisso, todas as 
ações da marca visam conscientizar e 
incentivar o consumo de água, que traz 
muitos benefícios para todos, como a 
hidratação, o auxílio para as funções 
renais, o bom funcionamento dos ór-
gãos, a redução de doenças e infecções.  
www.bonafont.com.br

VIGOR 
RENOVA EMBALAGEM DOS 
QUEIJOS FAIXA AZUL

Líder de mercado em seu segmen-
to de atuação, a Vigor Alimentos acaba 
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de apresentar ao mercado uma nova 
identidade visual nas embalagens de 
um de seus produtos de maior sucesso 
e tradição no Brasil: a linha de queijos 
Faixa Azul. Seis produtos receberam 
atualização: Parmesão corte fatia, 
Parmesão corte cilíndrico, Parmesão 
forma, Parmesão ralado tradicional, 
Parmesão ralado grosso e Parmesão 
ralado light. As novas embalagens 

traduzem os valores da Vigor e a 
qualidade da marca em uma linha com 
grande tradição no mercado. Nesse 
sentido, a nova identidade visual 
incorpora as principais característi-
cas que sempre marcaram a Vigor, 
ressaltando conceitos como produto 
artesanal e premium, superioridade, 
história e conhecimento de mercado, 
entre outros. São embalagens com 
visual moderno, atrativo e arroja-
do, desenvolvidas para despertar a 
atenção de um público consumidor 
composto por homens e mulheres 
das classes AB, com idade entre 18 
e 45 anos, apreciadores de produtos 
de qualidade, consumidores ou não da 
marca, e que apreciam queijos do tipo 
parmesão e especiais. Alinhadas com 
as estratégias comerciais e de marke-
ting da Vigor, as novas embalagens 
representam um grande diferencial 
na linha de queijos da empresa.  
www.vigoralimentos.com.br

DUPONT NUTRIÇÃO & SAÚDE 
APRESENTA SOLUÇÃO PARA 
O MERCADO BRASILEIRO DE 
LÁCTEOS

O mercado brasileiro de iogurtes 
é único e exige soluções customizadas 
para atender os desafios e as exigên-
cias desta indústria. Em linha com 
as demandas deste setor, a DuPont 

Nutrição & Saúde apresenta aos 
fabricantes de produtos lácteos um 
produto mais prático e inovador, que 
auxilia na produção de iogurtes e be-
bidas lácteas. Trata-se do YO-MIX® 
T, uma nova geração de culturas, 
desenvolvida para melhorar a textura 
dos produtos lácteos produzidos e co-
mercializados no Brasil, atendendo as 
necessidades dos fabricantes quanto 
ao tempo de fermentação e pós-acidi-
ficação. Desenvolvido com exclusivi-
dade para o país, o lançamento ofere-
ce importantes benefícios, como sabor 
suave, devido ao pH estável, controle 
do processo de fermentação e pro-
dução, transporte e armazenamento 
mais práticos, devido ao formato 
liofilizado. Diferenciais importantes e 
que abrem novas oportunidades para 
os fabricantes de iogurtes. Segundo a 
DuPont Nutrição & Saúde Brasil, este 
é um segmento estratégico devido ao 
seu grande potencial de crescimento, 
principalmente no que diz respeito às 
alternativas que podem ser levadas 
aos consumidores finais, consideran-
do aspectos físicos e sensoriais no 
produto acabado. A empresa tam-
bém destaca que testes de qualidade 
comprovam a eficiência de YO-MIX® 
T para iogurtes e bebidas lácteas, 
sendo a solução mais indicada para a 
indústria no Brasil. 

A DuPont Nutrição & Saúde 
responde aos desafios mundiais em 
alimentos, oferecendo uma vasta  
linha de bioingredientes sustentáveis 
e soluções avançadas de diagnóstico 
microbiológico para proporcionar 
alimentos mais seguros, saudáveis e 
nutritivos. Através de uma estreita 
cooperação com os clientes, a DuPont 
combina conhecimento e experiência 
com paixão por inovação, para entre-
gar aos clientes um valor inigualável 
no mercado. www.dupont.com.br

SENSIENT
LINHA CARDEA™ ATENDE A 
DEMANDA POR PRODUTOS 
NATURAIS

A linha de produtos Cardea da 
Sensient é totalmente composta 

por ingredientes e concentrados 
de frutas e vegetais, atendendo a 
crescente demanda por produtos 
naturais. Esses produtos cumprem 
com todos os requisitos da nova 
norma europeia (Guidance notes on 
the classification of food extracts 
with colouring properties - publicada 
em 9 de dezembro de 2013)  sobre o 
uso de ingredientes com proprieda-
des corantes. O conceito dos novos 
produtos Cardea é aumentar o 
potencial dos pigmentos extraídos da 
natureza, mantendo suas proprieda-
des de coloração. As matérias-primas 
são cuidadosamente selecionadas e 
processadas através de tecnologias 
que oferecem tonalidades intensas 
e brilhantes. Através da pesquisa 
de uma grande variedade de in-
gredientes, foi possível otimizar o 

desempenho  desses produtos com 
relação a estabilidade à luz, pH e oxi-
dação em diversas aplicações, como 
doces, iogurte, preparados de fruta, 
bebidas e produtos de confeitaria, 
que requerem um posicionamento 
100% natural. Entre as vantagens 
oferecidas pelos novos produtos 
Cardea, destacam-se a possibilidade 
de adição ou correção da coloração de 
alimentos com ingredientes naturais; 
a proteção natural contra oxidação 
e degração da cor; palm free; e a 
estabilidade superior a exposição 
à luz e variação de pH. A Sensient 
Technologies Brasil dispõe de labo-
ratórios equipados com tecnologia 
de ponta e equipe especializada 
para o desenvolvimento de soluções 
rápidas, inovadoras e customizadas.  
www.sensient.com.br
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de apresentar ao mercado uma nova 
identidade visual nas embalagens de 
um de seus produtos de maior sucesso 
e tradição no Brasil: a linha de queijos 
Faixa Azul. Seis produtos receberam 
atualização: Parmesão corte fatia, 
Parmesão corte cilíndrico, Parmesão 
forma, Parmesão ralado tradicional, 
Parmesão ralado grosso e Parmesão 
ralado light. As novas embalagens 

traduzem os valores da Vigor e a 
qualidade da marca em uma linha com 
grande tradição no mercado. Nesse 
sentido, a nova identidade visual 
incorpora as principais característi-
cas que sempre marcaram a Vigor, 
ressaltando conceitos como produto 
artesanal e premium, superioridade, 
história e conhecimento de mercado, 
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visual moderno, atrativo e arroja-
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de qualidade, consumidores ou não da 
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parmesão e especiais. Alinhadas com 
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ting da Vigor, as novas embalagens 
representam um grande diferencial 
na linha de queijos da empresa.  
www.vigoralimentos.com.br
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GOVANIL™ INTENSE
THE FUNCTIONAL SOLUTION 
FOR HIGH PROTEIN NUTRITION 
BY SOLVAY 

Designing vanilla flavors since 
1884, Solvay Aroma Performance 
is the leading vanillin, ethyl-vanillin 
and vanilla flavors specialist in the 
world. The firm presents Govanil™, a 
functional solution based on a vanilla 
flavors range, awarded as the 2013 
Best Product Innovation by ICIS.

Developed thanks to a patented 
CRF™ technology, Govanil™ range be-
nefits from outstanding organoleptic 
properties, combining both an intense 
sweet taste and a unique long-lasting 
effect in mouth. Govanil™ Intense, a 
grade of the Govanil™ range, meets 
perfectly the challenges of the high 
protein nutrition, a growing trend 
within the Food industry in South 
America.  Its functional features 
open a wide range of opportunities 

in the demanding nutrition markets 
such as Weight management, Sports 
performance, Senior & Well-being or 
Therapeutic nutrition. 

Whatever the protein and sugar 
agent (stevia, etc.) used in formula-
tions, Govanil™ Intense can help in 
masking off-notes while improving 
the overall taste of the final product.  
The off-notes are the first and main 
challenge in nutrition applications, 
coming from starting ingredients 
like whey & soy proteins, sweeteners, 
fibers or also from chocolate bitter-
ness. In addition, Govanil™ Intense 
can provide roundness and a booster 
effect to the overall taste. Indeed, it 
significantly enhances wide ranges of 
other notes such as chocolate, coffee 
caramel and fruits. If expected by the 
food professionals, Govanil™ Intense 
can provide a unique vanilla profile to 
the final applications. These three be-
nefits can be cumulative, depending 
of the requirements of high protein 

nutrition specific products.

Solvay Courtesy - Evaluations 
performed by a trained panel at Sol-
vay Vanil’Expert center

In term of processability, Govanil™ 
cutting edge innovation ensures se-
veral features, resulting from Solvay 
patented CRF™ technology. It trig-
gers excellent free flowing properties 
(higher than 10), a good mixability 
in powders and solubility in liquids, 
while ensuring a perfect stability du-
ring the thermal treatment. Govanil™ 
Intense is an easy-to-dose solution 
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that helps food manufacturers in their 
day-to-day work. In parallel of this 
product innovation, Solvay Aroma 
Performance has implemented three 
Vanil’Expert Centers worldwide, 
dedicated applicative laboratories 
to support customers in using Go-
vanil™ to optimize their recipes and 
achieve the perfect taste. A team 
of food technologists, flavorists and 
R&D experts are available to provide 
applicative support and anticipate 
solutions to Food industry trends.  
www.solvay.com

NEXIRA 
COMPLETA LINHA DE 
EMULSIFICANTES E EXTRATOS 
BOTÂNICOS PARA APLICAÇÕES 
ALIMENTÍCIAS

Fundada em 1895, a Nexira é um 
dos líderes globais no fornecimento 
de ingredientes naturais e extratos 
botânicos para alimentos, nutrição 
e suplementos dietéticos. A Nexira 
construiu a sua imagem como líder 
mundial em goma acácia, da qual 
possui vasto conhecimento técnico e 
tradição. Também fabrica uma vasta 
gama de ingredientes naturais com 
benefícios comprovados. A empresa 
destaca três grandes soluções, que 
inclui o FibregumTM, uma completa 
linha de emulsificantes, e os botânicos 

& especialidades para aplicações 
alimentícias. O FibregumTM é uma 
fonte de fibra dietética solúvel to-
talmente natural, GMO free, obtida 
cuidadosamente de exudados de 
goma acácia selecionados de caules 
e ramos de árvores de acácia, ofe-
recendo, no mínimo, 90% de  fibras  
solúveis  com  benefícios  prebióticos  
comprovados,  excelente  tolerância  
digestiva  e  baixo  valor calórico. A  
Nexira  conduziu  um  experimento  
in  vitro  para  melhor  entender  a  
tolerância  intestinal  do  FibregumTM. 
O estudo mostrou que FibregumTM é 
gradativamente fermentado no cólon 
transversal e distal. O resultado de 
maior tolerância intestinal é notável, 
graças a baixa fermentação do Fibre-
gumTM pela microflora, fazendo do Fi-
bregumTM uma excelente solução para 
aqueles que querem aumentar o con-
teúdo de fibras dietéticas, e até para 
aqueles que possuem alto desconforto 
digestivo. O sucesso do FibregumTM 
vem aumentando por ser um  meio  
de  melhorar  a  saúde  e  bem-estar  
do  intestino  e  um  nutriente  capaz  
de  regular  a  microbiota intestinal. 
A  Nexira  completou  sua  linha  de  
emulsificantes  e  disponibiliza  para  
o  mercado  uma  vasta  gama  de 
emulsificantes  de  goma  acácia  para  
a  indústria  de  aromas,  oferecendo  

soluções  de  baixo  custo  para esta-
bilizar todos os tipos de emulsões de 
aromas. Complementando a linha, a 
empresa incorporou especialidades 
em redução de custo e alto desem-
penho. A linha inclui o SuperstabTM, 
uma  nova  linha  de  goma  acácia  
totalmente  natural,  própria  para  
emulsionar  e  estabilizar emulsões 
do tipo óleo em água para bebidas 
e aromas; o EficaciaTM, uma  goma  
acácia  totalmente  natural,  própria  
para  aumentar  as  propriedades  es-
tabilizantes, resultando  em  redução  
de  dose, de  5%  a  8%  na  emulsão  
concentrada e  altamente  compatível  
com corantes  naturais  ou  artificiais, 
além de apresentar  baixa  viscosida-
de,  o  que  economiza  tempo  e  ener-
gia, melhorando a eficiência da homo-
geneização e dispersão da emulsão na 
bebida; e o EfistabTM, que apresenta 
alta qualidade de goma acácia com 
excelente estabilidade e performan-
ce na presença de até 18% de álcool 
(etanol) para emulsões sem conser-
vantes. A  Nexira  possui, também,  
uma  extensa  relação  de  botânicos  
&  especialidades,  como  antioxidan-
tes,  superfrutas, proteína vegetal, 
etc. Destaque para o cran berry e 
proteína de arroz, para uso em ali-
mentos e bebidas. O ExocyanTM é uma  
linha  de  cranberry  padronizada  
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de 1% até  50%  de  proantociani-
dinas  (PACs),  com propriedades  
antioxidantes.  Estudos  preliminares 
demonstram  a  habilidade  do  Exo-
cyanTM  em  diminuir  a  formação  
de  placas  dentárias  através  da 
prevenção  da  adesão  e  crescimento  
das  bactérias  na  boca,  diminuindo  
o  risco  de  gengivites  e periodonti-
tes. Também é conhecido pelo uso no 
tratamento de infecções urinárias. Já 
o Prothy R80TM é uma proteína  hidro-
lisada  de  arroz, de origem vegetal,  
hipoalergênica e  GMO free. Oferece 
alto conteúdo de proteína  (80%) e é 
rica em aminoácidos essenciais e semi 
essenciais,  incluindo 15% de BCAAs 
(2:1:1 em leucina, isoleucina e valina). 
É uma excelente opção para nutrição 
infantil, pois seu perfil de aminoáci-
dos é próximo ao do leite materno. 
Também é uma solução para nutrição 
esportiva e do idoso, pois promove o 
ganho de massa muscular (atividade 
anabólica) e redução dos danos mus-
culares (atividade anticatabólica). 
www.nexira.com

PURATOS
APRESENTA TEGRAL  
PANETONE PLUS - A NOVIDADE 
DO NATAL 2014

A Puratos apresenta ao mercado 
a mistura Tegral Panetone Plus, 
desenvolvida com as exclusivas 
tecnologias Soft’r e Melting, para a 
fabricação das versões mais criativas 
de panetones, bolo rei, stolen, roscas, 
etc. O principal atrativo dessa nova 

mistura é a praticidade no preparo, 
através de processo direto, sem per-
der as características do verdadeiro 
e tradicional panetone; o processo 
com esponja também é uma alterna-
tiva. O Tegral Panetone Plus oferece 
maior padronização na produção, 
pois já contém farinha selecionada 

e gemas. Permite uma receita mais 
reforçada, com melhor desempenho 
(mesmo no processo direto); tendo 
como resultado panetones com sabor 
e aroma marcantes. A tecnologia 
Soft’r, um blend de enzimas e emul-
sificantes que proporcionam frescor 
prolongado ao produto final, aliada à 
tecnologia Melting, que traz umidade 
e maciez ao panetone, são as apostas 
da Puratos para o sucesso do Tegral 
Panetone Plus, indicado para o café 
da manhã, lanche da tarde, ocasiões 
especiais e as tradicionais ceias de 
final de ano. Máxima praticidade, 
receita simplificada com a adição de 
fermento e água (sem a adição de 
farinha), o Tegral Panetone Plus tem 
a consistência ideal para manuseio, 
garante a margem de acerto no pre-
paro e aceita recheios e ingredientes, 
permitindo aos panificadores criar 
receitas exclusivas. Para atender  
pequenas produções, o Tegral Pane-
tone Plus está disponível em embala-
gens de 10 kg. www.puratos.com.br

DORI ALIMENTOS 
RECEBE PRÊMIO POR 
INVESTIMENTOS EM INOVAÇÃO

A Dori, indústria de alimentos 
baseada em Marília, SP, é uma das 
empresas agraciadas com o prêmio 
Investe São Paulo 2014. Organizado 
pela Agência Paulista de Promoção 
de Investimentos e Competitividade, 
o prêmio reúne presidentes, direto-
res e gerentes de empresas, repre-
sentantes de instituições públicas e 
privadas, prefeitos e autoridades do 
executivo estadual e federal. A home-
nagem anual é feita às empresas que, 
com o apoio da Investe SP, iniciaram 
ou expandiram suas operações no 
Estado de São Paulo. No caso da 
Dori, foi construída uma nova base 
de pesquisa, o Centro de Inovação, 
instalado no Parque Tecnológico de 
Sorocaba, e que ainda deve receber 
sede própria, na cidade de Mai-
rinque. Outra parte do valor liberado 
de R$ 13,6 milhões foi destinada a 
mais quatro projetos. Um deles é em 
parceria com o Instituto Agronômico 

A WACKER oferece uma fibra 
alimentar solúvel com efeito sig-
nificativo de redução da resposta 
glicêmica pós-prandial. Esta fibra, 
comercializada como CAVAMAX® 
W6, é uma alfa-dextrina derivada 
do amido. Estudos clínicos mostram  
que CAVAMAX® W6 reduz o aumento 
do nível de glicose no sangue após 
a ingestão de refeições contendo 
amido. CAVAMAX® W6 é altamente 
estável ao calor e à condições 
ácidas e não é higroscópica. É 
adequada para a aplicação em 
bebidas por ser incolor, de sabor 
neutro e produzir soluções sem 
turbidez com viscosidade baixa. 

Wacker Química do Brasil Ltda. 
Tel. +55 11 4789-8087 
info.biosolutions@wacker.com 
www.wacker.com/dietaryfiber
www.wacker.com/socialmedia
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de 1% até  50%  de  proantociani-
dinas  (PACs),  com propriedades  
antioxidantes.  Estudos  preliminares 
demonstram  a  habilidade  do  Exo-
cyanTM  em  diminuir  a  formação  
de  placas  dentárias  através  da 
prevenção  da  adesão  e  crescimento  
das  bactérias  na  boca,  diminuindo  
o  risco  de  gengivites  e periodonti-
tes. Também é conhecido pelo uso no 
tratamento de infecções urinárias. Já 
o Prothy R80TM é uma proteína  hidro-
lisada  de  arroz, de origem vegetal,  
hipoalergênica e  GMO free. Oferece 
alto conteúdo de proteína  (80%) e é 
rica em aminoácidos essenciais e semi 
essenciais,  incluindo 15% de BCAAs 
(2:1:1 em leucina, isoleucina e valina). 
É uma excelente opção para nutrição 
infantil, pois seu perfil de aminoáci-
dos é próximo ao do leite materno. 
Também é uma solução para nutrição 
esportiva e do idoso, pois promove o 
ganho de massa muscular (atividade 
anabólica) e redução dos danos mus-
culares (atividade anticatabólica). 
www.nexira.com

PURATOS
APRESENTA TEGRAL  
PANETONE PLUS - A NOVIDADE 
DO NATAL 2014

A Puratos apresenta ao mercado 
a mistura Tegral Panetone Plus, 
desenvolvida com as exclusivas 
tecnologias Soft’r e Melting, para a 
fabricação das versões mais criativas 
de panetones, bolo rei, stolen, roscas, 
etc. O principal atrativo dessa nova 

mistura é a praticidade no preparo, 
através de processo direto, sem per-
der as características do verdadeiro 
e tradicional panetone; o processo 
com esponja também é uma alterna-
tiva. O Tegral Panetone Plus oferece 
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de Campinas (IAC) e envolve pesqui-
sa e desenvolvimento de cultivares 
de amendoim de porte rasteiro para 
plantio nas áreas de renovação de 
cana e visa atender toda cadeia do 
amendoim do Estado de São Paulo. 
Com a entrega do prêmio, a Dori 
passa a fazer parte de uma galeria de 
empresas como Mercedes, Braskem, 
Honda, Ajinomoto, e Comgás. As 
duas edições anteriores do prêmio 
homenagearam 31 empresas, que in-
vestiram um total de cerca de R$ 8,7 
bilhões e geraram 17.388 empregos 
diretos para o Estado. 

Há 46 anos, a Dori Alimentos 
produz e comercializa produtos de 
alta qualidade nos segmentos de can-
dies e snacks. Com um faturamento 
anual de R$ 480 milhões e geração 
de 2.200 empregos diretos, a mar-
ca tem forte presença no mercado 
nacional e vem crescendo de forma 
constante no cenário internacional.  
www.dori.com.br

COOPERCENTRAL AURORA 
COMPLETA 45 ANOS NO 
MERCADO NACIONAL

Com um mix de 800 produtos, 
entre carnes de aves e suínos, lácteos 
e massas, a Cooperativa Central Au-
rora Alimentos completou45 anos de 
crescente participação no mercado 
nacional. A Coopercentral Auro-
ra Alimentos é um conglomerado 
agroindustrial sediado em Chapecó, 
SC, que pertence a 12 cooperativas 
agropecuárias, que consolidou-se 
como uma das maiores expressões 
do cooperativismo brasileiro e ocupa 
a 3a posição entre os maiores grupos 
agroindustriais do país. As quatro 
décadas e meia de fundação foram 
festejadas com a inauguração da 
planta industrial de Joaçaba, que 
absorveu investimentos da ordem de 
86 milhões de reais. Ao completar 45 
anos, a Coopercentral Aurora apre-
senta resultados em duas dimensões. 
Na dimensão interna, processa a 
matéria-prima gerada por mais de 
62.800 famílias rurais associadas às 
12 cooperativas filiadas à Cooper-

central, garantindo renda e mercado. 
No plano externo, tornou-se uma 
empresa do setor de alimentos e não 
mais, apenas, de produtos cárneos, 
com marcante inserção nacional e 
crescente participação no comércio 
internacional.

Essa nova visão foi formatada 
no planejamento estratégico da 
cooperativa e manifestou-se, con-
cretamente, com a diversificação de 
seu mix de produção e o lançamento 
de dezenas de produtos da linha de 
lácteos e pizzas, entre outras ações. 
Alguns números atestam a dimensão 
social e econômica da Aurora: re-
ceita operacional bruta anual de 5,7  
bilhões de reais, manutenção de qua-
se 22.000 empregos diretos e geração 
de 100 mil empregos indireto, abate 
e processamento de 16.500 suínos/dia 
e de 858 mil aves/dia, processamento 
de 1,5 milhão de litros de leite/dia, 
22 milhões de reais de faturamento/
dia, 4.400 toneladas de produtos 
vendidos por dia, mais de 100 mil 
clientes no Brasil, presença em mais 
de 60 países. A estrutura da Aurora 
é formada por 42 estabelecimentos: 
oito unidades industriais de suínos, 
seis unidades industriais de aves, 
seis fábricas de ração, 13 unida-
des de ativos biológicos (incluindo 
granjas, incubatórios e unidade de 
disseminação de gens), oito unidades 
de vendas e a sede central (matriz).  
www.auroraalimentos.com.br

BRF
SADIA E QUALY CONQUISTAM 
PRÊMIO TOP OF MIND 2014

Sadia e Qualy estão novamente 
entre as marcas mais lembradas 
pelo brasileiro, segundo pesquisa 
divulgada pelo Instituto Datafolha. 
Pela segunda vez consecutiva, a Sa-
dia é a marca preferida na categoria 
“pratos congelados”. Qualy lidera 
no segmento “margarinas” há nove 
anos seguidos. Ambas pertencem à 
BRF, 7ª maior indústria de alimen-
tos do mundo em valor de mercado. 
A Sadia também é vencedora em 
uma das categorias mais disputa-

das do prêmio, “Alimentação”, da 
qual é líder isolada. Desde que foi 
lançada, Qualy rompeu barreiras no 
mercado brasileiro. O formato re-
tangular de sua embalagem quebrou 
o paradigma da margarina redonda, 
estabelecendo uma nova tendência 
na categoria. 

A BRF, detentora das marcas 
Sadia, Perdigão e Qualy, é uma das 
maiores exportadoras mundiais 
de aves e suínos e a sétima maior 
empresa de alimentos do mundo 
em valor de mercado. A empresa 
possui cerca de 100 mil funcionários, 
47 unidades industriais no Brasil, 
11 fábricas no exterior (nove na 
Argentina, uma no Reino Unido e 
uma na Holanda) e 28 centros de dis-
tribuição. Atualmente, a companhia 
exporta para mais de 110 países. 
www.brf-global.com

AJINOMOTO
SAZÓN® LANÇA APLICATIVO 
QUE AJUDA A VARIAR O 
CARDÁPIO

Segundo pesquisas realizadas 
pela marca Sazón® com consumi-
doras de todo o país, um dos prin-
cipais incômodos é a escolha diária 
do cardápio para a família. Diante 
disso, Sazón® lança o aplicativo de 
receitas “Prato do Dia”. Gratuito 
e disponível para Android e IOS, o 
aplicativo “Prato do Dia” possibilita 
que o usuário escolha de dois a cinco 
ingredientes que tem em casa e qual 
o tipo de comida que deseja fazer. 
A partir daí, o aplicativo sugere 
todas as receitas possíveis com o 
tempero Sazón® e os ingredientes 
selecionados. Os mesmos itens 
podem gerar receitas diferentes, já 
que o serviço conta com um banco 
de dados com mais de 550 receitas, 
oferecendo inúmeras combinações e 
possibilidades. Segundo a Ajinomo-
to, detentora da marca, a proposta 
de Sazón® com o “Prato do Dia” é 
simplificar a escolha da receita e 
auxiliar as consumidoras, em meio 
a um dia cheio de tarefas, a prepa-
rarem uma receita gostosa e prática Distribuidor 
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amendoim do Estado de São Paulo. 
Com a entrega do prêmio, a Dori 
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empresas como Mercedes, Braskem, 
Honda, Ajinomoto, e Comgás. As 
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homenagearam 31 empresas, que in-
vestiram um total de cerca de R$ 8,7 
bilhões e geraram 17.388 empregos 
diretos para o Estado. 

Há 46 anos, a Dori Alimentos 
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alta qualidade nos segmentos de can-
dies e snacks. Com um faturamento 
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com ingredientes que tem em casa. 
Além disso, o aplicativo permite o 
compartilhamento direto no Face-
book. A iniciativa está alinhada ao 
conceito “Pode variar, Pode repetir”, 
divulgado pela marca no início des-
te ano. Fabricado pela Ajinomoto 
do Brasil, o tempero Sazón®, com 
26 anos de mercado, oferece 11 
versões que tornam o dia a dia de 
seus consumidores mais prático e 
saboroso. Extremamente versátil, 
a marca possui versões ideais para 
cada tipo de prato, permitindo 
que o consumidor inove e adicione 
seu toque pessoal às preparações.  
www.ajinomoto.com.br

UNIVAR 
AMPLIA PARTICIPAÇÃO NO 
MERCADO BRASILEIRO COM 
A AQUISIÇÃO DA D’ALTOMARE 
QUÍMICA

A Univar Inc., líder global na 
distribuição de produtos químicos 

especializados, produtos industriais 
e serviços químicos relacionados, 
anunciou a aquisição da D’Altomare 
Química, uma distribuidora brasi-
leira de especialidades químicas, 
através da Univar Brasil Ltda.  Os 
negócios serão consolidados den-
tro da operação da Univar Brasil.  
Segundo a Univar, esta transação 
irá expandir a cobertura geográfica 
e a presença de mercado da Univar 
no Brasil e na América Latina. 
Por mais de 40 anos, a D’Altomare 
se especializou na distribuição de 
insumos químicos para a indústria 
farmacêutica, cosmética, de ali-
mentação, agronegócio, transporte 
e outros mercados industriais. A 
empresa tem sede em São Paulo 
e instalações de distribuição nas 
cidades de Embu e Manaus.

Fundada em 1924, a Univar 
é líder global na distribuição de 
produtos químicos especializados, 
produtos industriais e serviços 

quími cos relacionados. Possui fontes 
oriundas de mais de 8.800 produ-
tores em todo o mundo e fornece a 
seus 133 mil clientes um portfólio 
completo de produtos especializa-
dos. Opera uma rede de mais 700 
instalações distribuidoras por toda 
a América do Norte, Europa, região 
Ásia-Pacífico e América Latina, com 
escritórios de vendas localizados na 
Europa Oriental, Oriente Médio e 
África.

Fundada em 1972, a D’Altomare 
oferece serviços aos clientes por 
todo o Brasil e através de três divi-
sões operacionais - Life Sciences -,  
prestando serviços para a indús-
tria de cosméticos, farmacêutica, 
veterinária, de domissanitários; 
Industrial, fornecendo serviços 
para a indústria de tintas e reves-
timentos, construção, transpor-
te, têxtil, couro, processamento 
quími co, alimentício e agronegócio.  
www.univarbrasil.com.br
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ARCÓLOR 
FECHA PARCERIA COM O 
SUGAR ARTS INSTITUTE NOS 
ESTADOS UNIDOS

A Arcólor, líder na fabricação 
de pasta americana na América 
Latina e uma das mais importantes 
indústrias no mercado brasileiro 
de misturas para panificação e 
confeitaria, fechou parceria com o 
Sugar Arts Institute, um dos mais 
renomados centros de formação, 
divulgação e serviços de confeitaria 
artística nos Estados Unidos. A ini-
ciativa apoia a presença da Arcólor 
no mercado norte-americano, onde 
a marca aportou este ano com ope-
ração própria, que inclui estrutura 
de vendas, marketing, distribuição e 
capacitação. O Sugar Arts Institute, 
sediado em Ephrata, na Pensilvâ-
nia, foi criado por Julie Bashore, 
mestre confeiteira com mais de três 
décadas de atuação em confeitaria 
artística e, agora, embaixadora 
da Arcólor nos Estados Unidos. A 
parceria inclui a utilização da família 
de pastas de açúcar Arcólor com ex-
clusividade nos cursos promovidos 
pelo instituto. Um dos destaques 
é o RendaFlex, primeiro produto 
brasileiro destinado à confecção de 
renda de açúcar, que teve seu nome 
traduzido para Arcólor Sugar Lace. 
Responsável pelo maior portfólio de 
produtos para decoração artística 
de bolos do mundo, a Arcólor já 
oferece também nos Estados Uni-
dos suas linhas de pasta de açúcar, 
como a Pasta Americana, a única em 
todo o mundo com 14 cores e oito 
sabores - limão, chocolate branco, 
laranja, avelã, abacaxi, morango, 
tutti frutti e baunilha; a Massa 
para Flores, para flores, drapeados, 

laços e imitação de tecidos, também 
a única oferecida em cinco cores 
(azul, amarela, vermelha, verde 
folha e preta); a Massa Elástica, 
para trabalhos delicados de flores, 
folhas, recortes, drapeados, plissa-
dos, franzidos, imitações de tecidos 
ou roupas de personagens, cortinas, 
etc.; e Massa de Pastilhagem, para 
trabalhos de construção de colu-
nas, paredes, telhados e estruturas 
para suporte de peças decorativas. 
Os produtos da Arcólor já estão 
presentes em mais de 20 países e, 
segundo a empresa, além das pastas 
de açúcar, os destaques são a linha 
de corantes e aromas e a mistura 
para pão de queijo, com diferenciais 
valorizados ao redor do mundo, en-
tre eles, os ingredientes naturais, 
como o açúcar de cana, sem adição 
de produtos químicos.

Nascida em 1982, a empresa é 
uma das líderes no mercado brasi-
leiro de misturas para panificação, 
produtos para acabamento de con-
feitaria, corantes e aromas alimentí-
cios, com mais de 250 itens em linha.  
www.arcolor.com.br

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
LANÇA NOVO GUIA ALIMENTAR 
PARA A POPULAÇÃO 
BRASILEIRA 

O Ministério da Saúde lançou o 
novo Guia Alimentar para a Popu-
lação Brasileira. A atualização da 
publicação relata quais cuidados 
e caminhos para alcançar uma ali-
mentação saudável, saborosa e ba-
lanceada. A nova edição, ao invés de 
trabalhar com grupos alimentares e 
porções recomendadas, indica que a 
alimentação tenha como base alimen-
tos frescos (frutas, carnes, legumes) 
e minimamente processados (arroz, 
feijão e frutas secas), além de evitar 
os ultraprocessados (como macarrão 
instantâneo, salgadinhos de pacote 
e refrigerantes). A intenção do Guia 
Alimentar é promover a saúde e 
a boa alimentação, combatendo a 
desnutrição, em forte declínio em 
todo o país, e prevenindo enfermi-

dades em ascensão, como a obesi-
dade, o diabetes e outras doenças  
crônicas, como AVC, infarto e cân-
cer. Além de orientar sobre qual 
tipo de alimento comer, a publicação 
traz informações de como comer 
e preparar a refeição, e sugestões 
para enfrentar os obstá culos do 
cotidiano para manter um padrão 
alimentar saudável, como falta de 
tempo e inabilidade culinária. Mais 
do que um instrumento de educação 
alimentar e nutricional, o guia se 
insere dentro da estratégia global 
de promoção da saúde e do enfren-
tamento e do excesso de peso, que já 
atinge mais da metade da população 
brasileira. Redigido em linguagem 
acessível, o Guia Alimentar se dirige 
às famílias diretamente e, também, 
a profissionais de saúde, educado-
res, agentes comunitários e outros 
trabalhadores cujo ofício envolve a 
promoção da saúde da população. O 
novo guia também busca valorizar 
a culinária, e indica o planejamento 
das refeições e interação social, com 
o envolvimento de amigos e família 
na elaboração da comida.  A versão 
impressa do documento, com 151 
páginas ilustradas, será distribuída 
às unidades de saúde de todo o país, 
e a versão digital estará disponível 
no portal do Ministério da Saúde.  
www.saude.gov.br
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ARCÓLOR 
FECHA PARCERIA COM O 
SUGAR ARTS INSTITUTE NOS 
ESTADOS UNIDOS

A Arcólor, líder na fabricação 
de pasta americana na América 
Latina e uma das mais importantes 
indústrias no mercado brasileiro 
de misturas para panificação e 
confeitaria, fechou parceria com o 
Sugar Arts Institute, um dos mais 
renomados centros de formação, 
divulgação e serviços de confeitaria 
artística nos Estados Unidos. A ini-
ciativa apoia a presença da Arcólor 
no mercado norte-americano, onde 
a marca aportou este ano com ope-
ração própria, que inclui estrutura 
de vendas, marketing, distribuição e 
capacitação. O Sugar Arts Institute, 
sediado em Ephrata, na Pensilvâ-
nia, foi criado por Julie Bashore, 
mestre confeiteira com mais de três 
décadas de atuação em confeitaria 
artística e, agora, embaixadora 
da Arcólor nos Estados Unidos. A 
parceria inclui a utilização da família 
de pastas de açúcar Arcólor com ex-
clusividade nos cursos promovidos 
pelo instituto. Um dos destaques 
é o RendaFlex, primeiro produto 
brasileiro destinado à confecção de 
renda de açúcar, que teve seu nome 
traduzido para Arcólor Sugar Lace. 
Responsável pelo maior portfólio de 
produtos para decoração artística 
de bolos do mundo, a Arcólor já 
oferece também nos Estados Uni-
dos suas linhas de pasta de açúcar, 
como a Pasta Americana, a única em 
todo o mundo com 14 cores e oito 
sabores - limão, chocolate branco, 
laranja, avelã, abacaxi, morango, 
tutti frutti e baunilha; a Massa 
para Flores, para flores, drapeados, 

laços e imitação de tecidos, também 
a única oferecida em cinco cores 
(azul, amarela, vermelha, verde 
folha e preta); a Massa Elástica, 
para trabalhos delicados de flores, 
folhas, recortes, drapeados, plissa-
dos, franzidos, imitações de tecidos 
ou roupas de personagens, cortinas, 
etc.; e Massa de Pastilhagem, para 
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para suporte de peças decorativas. 
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de açúcar, os destaques são a linha 
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para pão de queijo, com diferenciais 
valorizados ao redor do mundo, en-
tre eles, os ingredientes naturais, 
como o açúcar de cana, sem adição 
de produtos químicos.

Nascida em 1982, a empresa é 
uma das líderes no mercado brasi-
leiro de misturas para panificação, 
produtos para acabamento de con-
feitaria, corantes e aromas alimentí-
cios, com mais de 250 itens em linha.  
www.arcolor.com.br

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
LANÇA NOVO GUIA ALIMENTAR 
PARA A POPULAÇÃO 
BRASILEIRA 

O Ministério da Saúde lançou o 
novo Guia Alimentar para a Popu-
lação Brasileira. A atualização da 
publicação relata quais cuidados 
e caminhos para alcançar uma ali-
mentação saudável, saborosa e ba-
lanceada. A nova edição, ao invés de 
trabalhar com grupos alimentares e 
porções recomendadas, indica que a 
alimentação tenha como base alimen-
tos frescos (frutas, carnes, legumes) 
e minimamente processados (arroz, 
feijão e frutas secas), além de evitar 
os ultraprocessados (como macarrão 
instantâneo, salgadinhos de pacote 
e refrigerantes). A intenção do Guia 
Alimentar é promover a saúde e 
a boa alimentação, combatendo a 
desnutrição, em forte declínio em 
todo o país, e prevenindo enfermi-

dades em ascensão, como a obesi-
dade, o diabetes e outras doenças  
crônicas, como AVC, infarto e cân-
cer. Além de orientar sobre qual 
tipo de alimento comer, a publicação 
traz informações de como comer 
e preparar a refeição, e sugestões 
para enfrentar os obstá culos do 
cotidiano para manter um padrão 
alimentar saudável, como falta de 
tempo e inabilidade culinária. Mais 
do que um instrumento de educação 
alimentar e nutricional, o guia se 
insere dentro da estratégia global 
de promoção da saúde e do enfren-
tamento e do excesso de peso, que já 
atinge mais da metade da população 
brasileira. Redigido em linguagem 
acessível, o Guia Alimentar se dirige 
às famílias diretamente e, também, 
a profissionais de saúde, educado-
res, agentes comunitários e outros 
trabalhadores cujo ofício envolve a 
promoção da saúde da população. O 
novo guia também busca valorizar 
a culinária, e indica o planejamento 
das refeições e interação social, com 
o envolvimento de amigos e família 
na elaboração da comida.  A versão 
impressa do documento, com 151 
páginas ilustradas, será distribuída 
às unidades de saúde de todo o país, 
e a versão digital estará disponível 
no portal do Ministério da Saúde.  
www.saude.gov.br
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promocionais, da frota etc. A nova 
abordagem deve despertar a aten-
ção do consumidor, criar e fortalecer 
a marca, facilitar a identificação, 
mas sem perder sua essência já 
construída no mercado como uma 
marca de qualidade, conceito próxi-
mo ao artesanal, defumação natural 
e sabor diferenciado, que levaram 
a Tosello a um novo patamar de 
produção, oferecendo seus produ-
tos em embalagens especiais que 
preservam o aroma e sabor por até 
40 dias. Os destaques das novas em-
balagens, que mantiveram o fundo 
termo formável azul escuro, são 
o fechamento transparente, para 
que o produto fique visível e mostre 
suas qualidades de frescor e cor, o 
sistema “abre fácil” e o peso, agora 
com 100, 300 e 600 gramas. 

As novas embalagens de grande 
parte dos 60 tipos dos embutidos e 
fatiados Tosello, salsichas, linguiças, 
lombos, presunto, salsichões, carnes 
defumadas (picanha, pastrami, etc.), 
já estão disponíveis ao consumidor. 
www.tosello.com.br

NESTLÉ
CRIA DIVISÃO DE EXCELÊNCIA 
E REORGANIZA UNIDADES 

A Nestlé anunciou a criação de 
uma divisão de excelência de negócios 
e a ampliação de sua zona europeia 
de operações, em uma tentativa de 
acelerar o crescimento da empresa 
nesta região e nas Américas. Segundo 
a Nestlé, a região europeia de negó-
cios passará a incluir as operações do 
Norte da África, do Oriente Médio, 
da Turquia e de Israel. Antes da re-
organização, esses negócios faziam 
parte da unidade que abrange Ásia, 
Oceania e África. Com as mudanças, a 

TETRA PAK® 

CONQUISTA PRÊMIOS POR 
INOVAÇÃO AMBIENTAL 

A Tetra Pak®, empresa que de-
senvolve soluções para processamen-
to e envase de alimentos, recebeu 
dois prêmios do World Beverage In-
novation Awards - Prêmio Mundial 
de Inovação em Bebidas -, em ceri-
mônia realizada em Nuremberg, na 
Alemanha. A embalagem Tetra Top® 
com topo separável foi vencedora da 
categoria “Melhor Cartonada” e as 
tampas produzidas com biopolímeros 

Nestlé pretende aproveitar melhor a 
escala da empresa para aumentar sua 
eficiên cia. No primeiro semestre de 
2014, as vendas da empresa aumen-
taram apenas 4,7%, menos que a meta 
de longo prazo, de 5% a 6%. A Europa 
respondeu por um quinto da receita 
de US$ 96,9 bilhões da Nestlé no ano 
passado, mas vem apresentando o 
pior desempenho entre as regiões da 
empresa neste ano. As vendas orgâ-
nicas, que excluem efeitos cambiais 
e aquisições, quase não cresceram 
nos primeiros seis meses do ano.  
www.nestle.com.br

ganharam o reconhecimento como 
“Melhor Abertura”. Os juízes re-
conheceram os benefícios que a Tetra 
Top® com topo separável oferece aos 
consumidores, como a conveniência 
do formato, o perfil ambiental da 
embalagem cartonada, além da 
aparência e design contemporâ-
neos. Desenvolvido para facilitar a 
coleta seletiva e a reciclagem, o topo 
plástico pode ser separado manual-
mente com facilidade do restante 
da embalagem, graças à perfuração 
na camada exterior de papel. Já na 
categoria “Melhor Abertura”, as 
tampas da Tetra Pak® produzidas 
com biopolímeros foram destaque 
pela inovação do uso do polietileno de 
alta densidade (HDPE), derivado da 

cana-de-açúcar, em 
substituição à ma-
téria-prima fóssil. A 
expectativa é de que 
1,7 bilhões de tam-
pas renováveis sejam 
distribuídas global-
mente em 2014, um 
crescimento de 45% 
em comparação ao 
ano anterior. O su-
cesso dessas tampas 
representa um im-
portante passo na 
aspiração da empre-

sa de desenvolver a primeira emba-
lagem cartonada completamente re-
novável. De acordo com a Tetra Pak®,  
a empresa está honrada por rece-
ber este reconhecimento, que re-
presenta muitas horas de trabalho 
lado a lado com os clientes para 
desenvolver inovações que atendam 
às expectativas dos consumido-
res ambientalmente conscientes.  
www.tetrapak.com/br
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