
GALACTIC CELEBRA 
SEU 20º ANIVERSÁRIO 

E ABRE NOVO 
ESCRITÓRIO NA 

ALEMANHA
Este ano é um marco na existência 

da Galactic. A empresa comemora 
o seu 20º aniversário e, na mesma 
ocasião, tem o orgulho de anunciar 
a abertura da Galactic Deutschland 
GmbH, o seu novo escritório de 
vendas localizado em Düsseldorf, na 
Alemanha.

Ao longo dos últimos 20 anos, a 
Galactic tornou-se um dos principais 
players da indústria de biotecnologia.

Com um campus de inovação, três 
fábricas, sete escritórios de vendas e 
mais de 350 funcionários ao redor do 
mundo, a empresa, cujo core business 
foi inicialmente focado em ácido lácti-
co e seus derivados, agora possui um 
portfólio de soluções diversificadas, 
direcionadas à expansão mundial.

Tudo começou com a criação do 
primeiro laboratório em um antigo 
café em Bruxelas em 1991. A Galactic 
foi oficialmente fundada em 1994 e, 
um ano depois, a empresa mudou-se 
para Escanaffles, onde foi criada a 
primeira fábrica. Em 1998, a Galatic 
já era o segundo maior produtor 
mundial, com exportações para 40 
países. A empresa continuou a crescer 
e, em 2002, se estabeleceu no Leste, 
com uma fábrica na China. Três anos 
depois, uma nova planta entrou em 
operação nos Estados Unidos. Em 
2007, lançou a Galactic Futerro, uma 

42 FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 28 - 2014 www.revista-fi.com

Galactic



joint venture com a Total Petrochemi-
cals, voltada para o desenvolvimento 
de plásticos de origem biológica. Em 
2010, 2012 e 2013, a empresa abriu 
novos escritórios de venda no Japão, 
Brasil e Itália, além de um novo  
campus de inovação em Bruxelas.

Mas hoje, a Galactic também 
significa:
• Mais de 20 famílias de patentes.
• Uma capacidade de produção de 

mais de 100.000 toneladas/ano.
• Um portfólio de mais de 500
soluções.

• Mais de 2.000 clientes satisfeitos 
em todo o mundo.
Em linha com sua estratégia 

de expansão, a Galactic continua 
a desenvolver serviços em todo o 
mundo, abrindo a Galactic Deu-
tschland GmbH, um novo escritório 
de vendas com base em Düsseldorf, 
na Alemanha.

A Galactic quer fornecer um ser-
viço mais local para seus clientes ale-
mães. Graças ao novo escritório, par-
cerias estratégicas serão reforçadas 
e um melhor suporte será garantido.

Além do seu tradicional negócio de 
indústria alimentícia alemã, a empre-
sa também vê um potencial muito im-
portante para aplicações industriais, 
cosméticas e farmacêuticas.

“Muito tem sido feito desde a 
primeira pesquisa sobre ácido láctico 
na Galactic, ainda assim a empresa 
continuamente inova e oferece novas 
soluções para preencher as necessi-
dades do mercado com uma aborda-
gem sustentável e de baixo custo”, 
ressalta Jean-Christophe Bogaert,  
diretor de marketing e desenvolvi-
mento de negócios da Galactic. “Com 
presença direta no mercado alemão, 
a Galactic será capaz de fornecer um 
serviço dedicado e manter ligações 
estreitas com os nossos clientes”, 
finaliza Bogaert.

Galactic Deutschland GmbH
www.lactic.com
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