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PURATOS
APRESENTA RECHEIO PRONTO 
COM SABOR BEM ARTESANAL

U m  d o s 
principais fo-
cos das áreas 
de Pesquisa 
e Desenvol-

v imento  da 
Puratos é le-
var mais sabor 
aos cardápios 
da alimentação 
fora do lar, bus-

cando o sabor mais próximo possível 
do artesanal e fazendo com que um 
pão, bolo ou torta traga um sabo-
roso prazer ao degustar. Uma das 
preferências nacionais leva isso em 
consideração e traz a oportunidade de 
ampliar os itens das confeitarias com 
uma receita próxima a artesanal, com 
maior praticidade de preparo e um 
sabor que remete aos recheios cre-
mosos, como a torta de limão da nova 
linha Deli de Recheios da Puratos. 
Uma das principais características da 
nova linha de Recheios Deli Puratos 
é atender o apurado paladar dos con-
sumidores que se apresentam cada 
vez mais exigentes nas panificadoras. 
Um recheio bem cremoso, pronto 
para uso, oferece qualidade e sabor 
constante, praticidade de aplicação e 
independe de mão de obra qualificada 
para o preparo. Pronto para o consu-
mo e fornecido em embalagens tipo 
“balde” com 4,2kg, o Recheio para 
Torta de Limão não precisa de nada 
mais, basta rechear a torta e está 
pronto. A linha de Recheios Deli, já 
tradicional no portfólio de produtos 
do Grupo Puratos, agora é fabricada 
no Brasil. O recheio Torta de Limão 
tem um sabor original para fazer o 
sucesso dessas tortas nas confeitarias 
e padarias brasileiras. A linha Deli de 
recheios facilita a elaboração diária 
de vários itens da confeitaria e pada-
ria, não exige mão de obra qualificada 
para o preparo e oferece a mesma 
elevada qualidade em qualquer pre-
paro da semana. www.puratos.com.br 

AMG FOODS 
LANÇA GUIA INÉDITO PARA 
ROTULAGEM DE ALIMENTOS 
EMBALADOS

A AMG Foods, em-
presa que presta con-
sultoria integrada em 
assuntos regulatórios 
de alimentos, capacita e 
desenvolve profissionais in 
company ou em cursos abertos, 
está lançando o Guia para Rotulagem 
de Alimentos Embalados de Com-
petência da ANVISA. Esse Guia, 
inédito no mercado, interpreta as le-
gislações destinadas à elaboração dos 
rótulos dos produtos de competência 
da ANVISA, com orientações de 
como aplicá-las na prática. Segundo 
a AMG Foods, não é uma reprodução 
dos textos legais e sim o resultado 
da experiência da empresa sobre a 
matéria de forma clara, objetiva e 
didática. No formato de um e-book, o 
Guia pode ser utilizado em qualquer 
plataforma: PC, Mac, Android, em 
tablets ou celulares e tem versões 
em português, inglês e espanhol. O 
seu mecanismo de busca é simples e 
permite que o usuário encontre ra-
pidamente o que procura. Dinâmico, 
tem a grande vantagem de ser inte-
rativo, ou seja, pode ser customizado 
conforme as necessidades de cada 
empresa e adequado ao seu perfil, 
por meio de anotações e comentários 
pertinentes a cada produto, pois está 
aberto à inserção de marcadores ou 
notas. É totalmente diferente de um 
livro ou qualquer outro tipo de mate-
rial consolidado, que não permitem 
nenhum tipo de interação. Como 
as empresas e os profissionais que 
atuam na área precisam estar sempre 
atualizados com as regras de rotula-
gem e sua correta aplicação, o Guia 
auxilia na solução de dúvidas e na de-
vida implementação das normativas 
referentes aos rótulos dos produtos. 
A AMG Foods garante atualizações 
constantes no seu conteúdo, em de-
corrência de alterações ou publica-
ções de novas normas, com o objetivo 

de oferecer uma ferramenta sempre 
atualizada, em face das mudanças 
ocorridas, o que é um grande diferen-

cial em relação a outros tipos 
de materiais. Nos rótulos de 

alimentos devem cons-
tar as informações 
regulamentadas pela 

ANVISA (Regulamen-
tos Técnicos), Ministério 

do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior 

(pesos e medidas) e Ministério da 
Justiça (defesa do consumidor). 
www.agmfoods.com.br

SANTA HELENA 
AMPLIA EXPORTAÇÃO EM TRÊS 
CONTINENTES

Para a Santa Helena, campeã de 
vendas no segmento de amendoim no 
país, o mercado externo tem se mos-
trado uma excelente oportunidade. 
A exportação de seus produtos está 
concentrada nos continentes ameri-
cano, europeu e asiático. A empresa 
faz parte do Sweet Brasil, projeto 
setorial de promoção de exportação 
desenvolvido em parceria entre a 
Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos 
(APEX Brasil) e a Associação Bra-
sileira da Indústria de Chocolates, 
Cacau, Amendoim, Balas e Derivados 
(ABICAB). Todas as participantes 
do projeto obtiveram crescimento de 
5% em valor exportado no acumulado 
de janeiro a maio desse ano, apesar 
do cenário de retração econômica. 
A comercialização com os Estados 
Unidos, Argélia, Uruguai e México 
foram os principais responsáveis pelo 
bom desempenho das integrantes do 
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Sweet Brasil. Atualmente, o mercado 
mundial de confectionery movimenta 
por ano cerca de US$ 180 bilhões. O 
avanço da Santa Helena foi impulsio-
nado pela comercialização dos doces 
de amendoim da linha Paçoquita, 
com foco na brasilidade, que agrada 
o paladar dos estrangeiros. Também 
fazem parte do portfólio que está 
conquistando o mercado internacio-
nal o Crokatto, pé de moleque cro-
cante, o amendoim japonês Mendo-
rato, o Crokíssimo, o Grelhadito’s e o 
Amindu’s. De acordo com a empresa, 
a associação ao projeto Sweet Brasil 
aumentou sua visibilidade no exterior. 
www.santahelena.com

BRF 
INTEGRA ÍNDICE DE 
SUSTENTABILIDADE NA EUROPA

A BRF foi escolhida para fazer 
parte de um novo índice de susten-
tabilidade europeu, composto por 

papéis de economias emergentes. A 
empresa é a única brasileira do setor 
de alimentos a compor o índice deno-
minado Euronext-Vigeo EM 70, que  
reconhece as empresas com melhor 
desempenho em temas como meio 
ambiente, responsabilidade social e 
governança. A carteira foi elaborada 
pela Euronext, principal bolsa da 
Europa, em parceria com a Vigeo, 
líder em ratings de responsabilidade 
corporativa e social. O indicador é 
composto por 70 empresas seleciona-
das em um universo de 900 empresas 
de países em desenvolvimento. A 
BRF também faz parte dos índices de 
sustentabilidade da BM&FBovespa 
e Dow Jones Emerging Markets. 
Segundo a BRF, a empresa atua em 
uma cadeia complexa e avalia cons-
tantemente os impactos que podem 
ser provocados por sua operação, de 
forma a manter os padrões de quali-
dade e sustentabilidade ao longo da 
cadeia. www.brf-global.com

INGREDION 
ADQUIRE KERR 
CONCENTRADOS

A Ingredion, fornecedora global 
de soluções em ingredientes para 
diversas áreas da indústria, anunciou 
a aquisição da Kerr Concentrados, 
Inc., produtora de concentrados, 
purês e essências de frutas naturais 
e vegetais. A transação, de aproxi-
madamente US $ 100 milhões, está 
na pendência das condições habituais 
de fechamento. Segundo a Ingredion, 
a Kerr é uma empresa rentável, com 
um portfólio interessante de ingre-
dientes que irá ampliar a atual linha 
de soluções saudáveis da Ingredion. 
A Kerr defende a integridade e 
riqueza das frutas e vegetais crus, 
proporcionando múltiplas funcionali-
dades. Estes ingredientes podem ser 
utilizados para melhorar a nutrição, 
textura, sabor e aparência de uma sé-
rie de alimentos e bebidas, através de 
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Fonte de Sabores, 

Ingredientes e Tecnologia 

para a sua Empresa!

•  Goma Xantana
•  Carragenas
•  Goma guar
•  CMC 
•  Gelatina e Colágeno
•  Amidos Modificados 
•  Amido Nativo
•  Corantes Artificiais e Naturais
•  Gorduras Fracionadas (CBE / CBS)

•  Proteínas de soro de leite 
  (WPC / WPI / WPH)
•  Carotenides
•  Spongolit
•  Aromas Vogler Flavors
•  Misturas de Edulcorantes e   
    Estabilizantes Vogler Systems
•  INNOMYL Xarope de Glucose
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uma ampla variedade de categorias, 
inclusive de sumos, produtos lácteos 
e produtos de panificação para sopas 
e molhos. Um único ingrediente pode 
adicionar cor, sabor e textura aos 
produtos alimentícios ou a bebidas, 
tornando possível simplificar a lista 
de ingredientes. Para a Ingredion, 
esta é uma oportunidade para ampliar 
o portfólio da Kerr com suas tecno-
logias avançadas e desenvolvimento 
de produtos. A Ingredion pretende 
expandir o negócio com a sua ampla 
rede de clientes e presença global. 
Com base em Salem, no Oregon, a 
Kerr opera duas instalações de pro-
dução com capacidades para garantir 
a qualidade consistente, eficiência 
e segurança através do design de 
processos, automação e inovação. 
www.ingredion.com

MINTEL
PESQUISA REVELA QUE 
BRASILEIROS GASTARÃO MAIS

Apesar do Brasil passar por uma 
crise econômica, algumas categorias 
de consumo devem se sair bem nos 
próximos anos, como aponta o recém- 
lançado relatório da Mintel, Estilos 
de Vida do Consumidor Brasileiro, 
que cobre todos os setores de con-
sumo do país. Avaliado em R$ 3,29 
trilhões em 2014, em 2014, os gastos 
dos consumidores deverão crescer 
37%, entre 2014 e 2019, atingindo 
os R$  4,50 trilhões. Porém, a atual 
situação econômica do país irá afetar 
o crescimento de todos os setores de 
consumo, com a maioria deles vislum-
brando um futuro menos favorável 
nos próximos anos. Algumas áreas, 
entretanto, apresentarão melhores 
desempenhos que outras. Mesmo 
considerando a previsão não tão 
positiva para os próximos anos da 
economia brasileira, o consumo de 
alimentos no Brasil, dentro de casa, 
deve crescer, especialmente devido 
a maior demanda por alimentos 
saudáveis e inflação. A previsão para 
esse mercado é que ele atinja os 
R$ 388,5 bilhões em 2019, crescendo 

R$ 110 bilhões, em cinco ano. A previ-
são de valor desse mercado para 2014 
é de R$ 278,2 bilhões. Além da alta da 
inflação dos preços de alimentos (in-
fluenciada pela estiagem, aumento no 
preço da energia elétrica, aumento de 
preço dos combustíveis, entre outros 
fatores), a demanda por alimentos 
mais saudáveis também favorece o 
crescimento do mercado de alimen-
tos em valor, considerando que estes 
alimentos tendem a ter um preço 
mais elevado. O relatório Alimentação 
Saudável - Tendências, Brasil - No-
vembro 2014, aponta que 30% dos 
consumidores de produtos saudáveis 
declaram que “produtos saudáveis 
em geral costumam ser mais caros do 
que os produtos normais” e 26% deles 
declaram que “comeria mais grãos in-
tegrais se tivessem um preço melhor”, 
mostrando que alguns brasileiros já 
têm percepção de que esse segmento 
possui valor mais alto. Muitas vezes, 
produtos industrializados com claims 
de saudabilidade são vendidos a um 
preço superior a sua versão normal. 
A previsão de crescimento do setor 
de bebidas alcoólicas para consumo 
fora de casa é um pouco maior do que 
a venda no varejo. A Mintel prevê 
que o mercado de bebidas alcoólicas 
para consumo fora de casa no Bra-
sil chegará a um valor estimado de 
R$ 71,2 bilhões em 2019, um cresci-
mento de 37% em relação a 2014 (e 
um pouco maior em comparação ao 
consumo em casa, que tem previsão de 
crescer 22%). Com um valor estimado 
em R$ 60 bilhões, em 2014, a Mintel 
prevê que o mercado de bebidas não 
alcoólicas atingirá os R$ 75,7 bi em 
2019. O mercado de refrigerantes 
sofreu uma retração de volume entre 
2011 e 2013, e em termos de valor, 
em 2013. Além disso, eles não se be-
neficiam de uma imagem de bebida 
saudável. Como revela a pesquisa 
Mintel, 48% dos consumidores de 
refrigerantes concordam com o atri-
buto de que a quantidade de calorias 
é um dos principais fatores que con-
sidero quando compro refrigerantes. 
brasil.mintel.com

CEPÊRA 
AMPLIA PRODUTIVIDADE E 
INVESTIMENTO EM NOVOS 
PRODUTOS

A Cepê-
ra está tra-
b a l h a n d o 
para atingir 
a  m e t a  d e 
fechar 2015 
com um cres-
c i m e n t o  d e 
15% sobre o 
ano passado, 
quando faturou R$ 200 milhões. 
Segundo a Cepêra, a empresa está 
investindo tanto em infraestrutura 
como em novos produtos e o planeja-
mento é seguir nessa linha. Somente 
este ano, o plano inclui o aporte de 
R$ 2 milhões em marketing e outros 
R$ 2 milhões na fábrica da empresa, 
localizada em Monte Alto, SP, a uni-
dade já havia recebido R$ 20 milhões 
em investimentos nos últimos cinco 
anos. O molho de tomate é o produ-
to campeão de vendas da Cepêra, 
seguido pelo ketchup, e é justa-
mente com a matéria-prima desses 
dois produtos que vem a principal 
aposta: o pré-molho de tomate. De 
acordo com a empresa, essa foi uma 
oportunidade e uma demanda nos 
derivados de tomate. O lançamento, 
que o consumidor pode temperar 
como quiser, é um produto similar à 
tradicional passata italiana, porém, 
adaptado para o brasileiro. Dentre 
as novidades no mix, o destaca são 
as embalagens de molho de tomate, 
stand-up pouch, que podem ir ao 
micro-ondas, e os novos sabores de 
coberturas de sorvetes, diferentes 
das tradicionais do mercado, nos 
sabores Banana com Canela, Cho-
colate com Avelã e Chocolate com 
Menta.  Apesar de atenta a outras 
categorias, a Cepêra afirma que os 
investimentos não envolvem, inicial-
mente, a inauguração de um novo 
segmento de produtos na empresa, 
que conta com linhas de conservas, 
pimentas, molhos e condimentos, 
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desempenhos que outras. Mesmo 
considerando a previsão não tão 
positiva para os próximos anos da 
economia brasileira, o consumo de 
alimentos no Brasil, dentro de casa, 
deve crescer, especialmente devido 
a maior demanda por alimentos 
saudáveis e inflação. A previsão para 
esse mercado é que ele atinja os 
R$ 388,5 bilhões em 2019, crescendo 

R$ 110 bilhões, em cinco ano. A previ-
são de valor desse mercado para 2014 
é de R$ 278,2 bilhões. Além da alta da 
inflação dos preços de alimentos (in-
fluenciada pela estiagem, aumento no 
preço da energia elétrica, aumento de 
preço dos combustíveis, entre outros 
fatores), a demanda por alimentos 
mais saudáveis também favorece o 
crescimento do mercado de alimen-
tos em valor, considerando que estes 
alimentos tendem a ter um preço 
mais elevado. O relatório Alimentação 
Saudável - Tendências, Brasil - No-
vembro 2014, aponta que 30% dos 
consumidores de produtos saudáveis 
declaram que “produtos saudáveis 
em geral costumam ser mais caros do 
que os produtos normais” e 26% deles 
declaram que “comeria mais grãos in-
tegrais se tivessem um preço melhor”, 
mostrando que alguns brasileiros já 
têm percepção de que esse segmento 
possui valor mais alto. Muitas vezes, 
produtos industrializados com claims 
de saudabilidade são vendidos a um 
preço superior a sua versão normal. 
A previsão de crescimento do setor 
de bebidas alcoólicas para consumo 
fora de casa é um pouco maior do que 
a venda no varejo. A Mintel prevê 
que o mercado de bebidas alcoólicas 
para consumo fora de casa no Bra-
sil chegará a um valor estimado de 
R$ 71,2 bilhões em 2019, um cresci-
mento de 37% em relação a 2014 (e 
um pouco maior em comparação ao 
consumo em casa, que tem previsão de 
crescer 22%). Com um valor estimado 
em R$ 60 bilhões, em 2014, a Mintel 
prevê que o mercado de bebidas não 
alcoólicas atingirá os R$ 75,7 bi em 
2019. O mercado de refrigerantes 
sofreu uma retração de volume entre 
2011 e 2013, e em termos de valor, 
em 2013. Além disso, eles não se be-
neficiam de uma imagem de bebida 
saudável. Como revela a pesquisa 
Mintel, 48% dos consumidores de 
refrigerantes concordam com o atri-
buto de que a quantidade de calorias 
é um dos principais fatores que con-
sidero quando compro refrigerantes. 
brasil.mintel.com

CEPÊRA 
AMPLIA PRODUTIVIDADE E 
INVESTIMENTO EM NOVOS 
PRODUTOS

A Cepê-
ra está tra-
b a l h a n d o 
para atingir 
a  m e t a  d e 
fechar 2015 
com um cres-
c i m e n t o  d e 
15% sobre o 
ano passado, 
quando faturou R$ 200 milhões. 
Segundo a Cepêra, a empresa está 
investindo tanto em infraestrutura 
como em novos produtos e o planeja-
mento é seguir nessa linha. Somente 
este ano, o plano inclui o aporte de 
R$ 2 milhões em marketing e outros 
R$ 2 milhões na fábrica da empresa, 
localizada em Monte Alto, SP, a uni-
dade já havia recebido R$ 20 milhões 
em investimentos nos últimos cinco 
anos. O molho de tomate é o produ-
to campeão de vendas da Cepêra, 
seguido pelo ketchup, e é justa-
mente com a matéria-prima desses 
dois produtos que vem a principal 
aposta: o pré-molho de tomate. De 
acordo com a empresa, essa foi uma 
oportunidade e uma demanda nos 
derivados de tomate. O lançamento, 
que o consumidor pode temperar 
como quiser, é um produto similar à 
tradicional passata italiana, porém, 
adaptado para o brasileiro. Dentre 
as novidades no mix, o destaca são 
as embalagens de molho de tomate, 
stand-up pouch, que podem ir ao 
micro-ondas, e os novos sabores de 
coberturas de sorvetes, diferentes 
das tradicionais do mercado, nos 
sabores Banana com Canela, Cho-
colate com Avelã e Chocolate com 
Menta.  Apesar de atenta a outras 
categorias, a Cepêra afirma que os 
investimentos não envolvem, inicial-
mente, a inauguração de um novo 
segmento de produtos na empresa, 
que conta com linhas de conservas, 
pimentas, molhos e condimentos, 
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atomatados, doces (frutas), além de 
uma linha licenciada do Senninha, 
com geleias, goiabada, ketchup, 
mostarda e coberturas para sorvete. 
www.cepera.com.br

DSM
APRESENTA  NOVA SOLUÇÃO 
PARA QUEIJOS DUROS E 
SEMIDUROS 

Os queijos duros e semiduros 
são atraentes para muitas pessoas, 
o que faz com que sejam alimentos 
ideais para todos os consumidores, 
desde crianças a adultos. Ampla-
mente consumido em sanduíches, 
petiscos ou como queijo de mesa, 
são populares por sua diversidade 
de sabor e textura. Os fabricantes 
precisam de uma abordagem de 
produção diferente para cada tipo 
de queijo. Para lidar com as diversas 
exigências de sabor, textura e gordu-
ra, a DSM desenvolveu uma solução 

completa para os queijos duros e se-
miduros. Trata-se de uma variedade 
de culturas Delvo®Cheese CT que, 
individualmente ou em combinação 
com culturas adjuntas, coagulantes 
(Maxiren® e Fromase®) e enzimas de 
maturação, podem atender a todas as 
demandas de produção divergentes. 
De acordo com a necessidade, a DSM 
oferece uma solução otimizada para 
cada tipo de queijo, permitindo que 
os clientes utilizem enzimas e cultu-
ras que trabalhem sinergicamente 
em conjunto. A acidificação confiável 
e consistente das culturas resulta em 
menos perdas. As enzimas e culturas 
adjuntas adicionam benefícios de 
textura e sabor, o que proporciona 
a redução de sabor amargo e maior 
estabilidade ao fatiamento durante 
a vida de prateleira. Além disso, 
a solução oferece um rotulo limpo 
(clean label), já que os coagulantes 
são livres de benzoato e aumentam 
o valor de soro, graças à sua elevada 

especificidade e termolabilidade. 
Como fornecedora líder de ingre-
dientes lácteos, a DSM oferece uma 
linha de culturas, coagulantes e 
outras enzimas que proporcionam 
desempenho, resultados confiáveis 
e bom custo-benefício. Combinando 
o seu forte conhecimento científico 
com experiência em aplicação, a 
DSM trabalha em estreita parceria 
com os seus clientes, permitindo 
que eles inovem e mantenham um 
alto nível de consistência em todas 
as linhas de produtos. www.dsm.com

AGROPALMA
GORDURA PARA FRITURA TEM 
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 
CERTIFICADA  

A Agropalma é a única empresa 
no mercado de food service que apre-
senta a uma gordura para fritura 
sustentável certificada pela RSPO 
no país, a Doratta Fry. Para reforçar 
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o posicionamento desse produto, a 
empresa criou o Selo Fritura Limpa, 
que assegura que as etapas da elabo-
ração do óleo de palma são realizadas 
em bases sustentáveis, comprovadas 
por certificações nacionais e interna-
cionais, com a intenção de respeitar o 
meio ambiente em prol de um futuro 
melhor.

O Selo Fritura Limpa reforça o 
compromisso da instituição com a 
natureza e comprova ao consumidor 
que o estabelecimento escolhido para 
sua alimentação utiliza um produto 
confiável, de alta qualidade e mais 
saudável, tanto para ele como para o 
ecossistema. O certificado da RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm 
Oil/Mesa Redonda do Óleo de Palma 
Sustentável) determina princípios e 
critérios específicos para a produ-
ção sustentável do óleo de palma no 
mundo, o que confere confiabilidade 
ao produto. Devido à excelência desse 
processo fabril, que propicia também 
qualidade, o produto não libera chei-
ro, fumaça ou espuma durante a fri-
tura e apresenta alto teor de pureza. 
A durabilidade e o alto rendimento 
são outros atributos encontrados no 
produto, também exclusivo no merca-
do, livre de gorduras hidrogenada e 
trans, com textura semi sólida e rica 
em vitamina E. Como a gordura de 
palma é mais pastosa, proporciona 
fácil manuseio aos operadores das 
redes de food service, o que evita o 
desperdício. 

A Doratta Fry deixa os alimentos 
mais sequinhos, crocantes e com sabor 
acentuado, preservando suas caracte-
rísticas originais, sem deixar gosto de 
gordura devido à baixa absorção da 
mesma, o que agrada aos clientes e 
traz mais público ao empreendimento. 
www.agropalma.com.br

VOGLER 
OFICIALIZA DISTRIBUIÇÃO 
EXCLUSIVA DE CORANTES DA 
COLORQUIMICA NO BRASIL

A Vogler Ingredients fecha mais 
uma grande parceria com a co-
lombiana Colorquimica, principal 
fabricante latino americana de co-
rantes alimentícios, para distribuição 
exclusiva no Brasil. A Colorquimica 
foi fundada em 1976, e possui planta 
produtiva na Colômbia, laboratórios 
de P&D e Qualidade, com certifica-
ções ISO 9001 e ISO 14001, além de 
Kosher, Halal, FSSC 22000, HACCP 
GMP. Mais uma vez a Vogler reafirma 
seu compromisso com a qualidade, 
inovação e regularidade, concretizan-
do mais essa importante parceria na 
distribuição de corantes alimentícios. 
www.vogler.com.br

TETRA PAK
TETRA EVERO® ASEPTIC 
DISPONÍVEL PARA PRODUTOS 
LÁCTEOS ENRIQUECIDOS

A  e m b a l a g e m 
Tetra Evero® Aseptic, a 
primeira garrafa car-
tonada asséptica do 
mundo, está agora dis-
ponível para produtos 
enriquecidos e sensíveis 
ao oxigênio, graças a 
uma nova camada de 
polietileno de alta densidade no topo 
da embalagem. A embalagem agora 
pode ser usada para a crescente 
categoria de bebidas lácteas, como 
leites en riquecidos, leite aromatiza-
dos, e leites para crianças e bebês. A 
novidade foi lançada após testes bem 
sucedidos com a empresa Granarolo, 
líder de laticínios da Itália, para sua 
gama de produtos enriquecido sem 
lactose da marca Accadi. De acordo 
com a Granarolo, os consumidores 
estão à procura de produtos que 
ofereçam um estilo de vida mais 
saudável e essa tendência tem sido 
refletida pelo aumento da demanda 
para a marca Accadi, que dispõe do 

leite sem lactose e enriquecido com 
vitaminas. Ainda de acordo com a 
Granarolo, para atender a este cresci-
mento, a empresa estava à procura de 
uma embalagem tamanho família que 
fosse fácil de manusear e tivesse um 
bom perfil ambiental, de modo que 
a Tetra Evero Aseptic® foi a escolha 
perfeita. A Tetra Evero Aseptic® 
foi lançada em 2011. A embalagem 
apresenta o formato cilíndrico ergo-
nômico com painéis laterais planos 
que proporcionam facilidade para 
segurar, juntamente com uma tampa 
de plástico moldado por injeção, que 
evita o vazamento, oferecendo a pra-
ticidade de uma garrafa convencio-
nal. A geometria incomum do Tetra 
Evero Aseptic®, juntamente com a 
sua grande superfície de impressão 
de 360°, oferece as marcas mais es-
paço para criar desenhos com forte 
apelo na prateleira, tudo em uma 
embalagem que tem excelentes cre-
denciais ambientais. Segundo a Tetra 
Pak, o desenvolvimento de produtos 
está focado em atender os clientes 
para que respondam à demanda dos 
consumidores e aproveitem as novas 
oportunidades de negócios. Para a 
Tetra Pak, a nova opção da Tetra Eve-
ro Aseptic® vai ajudar os produtores 
de leite a expandirem suas ofertas 
para outras categorias de bebidas lác-
teas, como o leite enriquecido com vi-
tamina ou leite de soja, usando a mes-
ma linha de processamento e envase. 
www.tetrapak.com/br

COPRA ALIMENTOS 
APRESENTA SEU NOVO 
LOGOTIPO 

Em sinto-
nia com as 
tendências 
da alimen-
tação saudá-
vel, a Copra 
atua l i zou  sua 
identidade visual. A expectativa em 
relação à mudança na concepção 
visual da marca é que todos os pro-
dutos da empresa se comuniquem 
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meio ambiente em prol de um futuro 
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sua alimentação utiliza um produto 
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saudável, tanto para ele como para o 
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(Roundtable on Sustainable Palm 
Oil/Mesa Redonda do Óleo de Palma 
Sustentável) determina princípios e 
critérios específicos para a produ-
ção sustentável do óleo de palma no 
mundo, o que confere confiabilidade 
ao produto. Devido à excelência desse 
processo fabril, que propicia também 
qualidade, o produto não libera chei-
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A durabilidade e o alto rendimento 
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palma é mais pastosa, proporciona 
fácil manuseio aos operadores das 
redes de food service, o que evita o 
desperdício. 
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acentuado, preservando suas caracte-
rísticas originais, sem deixar gosto de 
gordura devido à baixa absorção da 
mesma, o que agrada aos clientes e 
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www.agropalma.com.br

VOGLER 
OFICIALIZA DISTRIBUIÇÃO 
EXCLUSIVA DE CORANTES DA 
COLORQUIMICA NO BRASIL

A Vogler Ingredients fecha mais 
uma grande parceria com a co-
lombiana Colorquimica, principal 
fabricante latino americana de co-
rantes alimentícios, para distribuição 
exclusiva no Brasil. A Colorquimica 
foi fundada em 1976, e possui planta 
produtiva na Colômbia, laboratórios 
de P&D e Qualidade, com certifica-
ções ISO 9001 e ISO 14001, além de 
Kosher, Halal, FSSC 22000, HACCP 
GMP. Mais uma vez a Vogler reafirma 
seu compromisso com a qualidade, 
inovação e regularidade, concretizan-
do mais essa importante parceria na 
distribuição de corantes alimentícios. 
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Tetra Evero® Aseptic, a 
primeira garrafa car-
tonada asséptica do 
mundo, está agora dis-
ponível para produtos 
enriquecidos e sensíveis 
ao oxigênio, graças a 
uma nova camada de 
polietileno de alta densidade no topo 
da embalagem. A embalagem agora 
pode ser usada para a crescente 
categoria de bebidas lácteas, como 
leites en riquecidos, leite aromatiza-
dos, e leites para crianças e bebês. A 
novidade foi lançada após testes bem 
sucedidos com a empresa Granarolo, 
líder de laticínios da Itália, para sua 
gama de produtos enriquecido sem 
lactose da marca Accadi. De acordo 
com a Granarolo, os consumidores 
estão à procura de produtos que 
ofereçam um estilo de vida mais 
saudável e essa tendência tem sido 
refletida pelo aumento da demanda 
para a marca Accadi, que dispõe do 

leite sem lactose e enriquecido com 
vitaminas. Ainda de acordo com a 
Granarolo, para atender a este cresci-
mento, a empresa estava à procura de 
uma embalagem tamanho família que 
fosse fácil de manusear e tivesse um 
bom perfil ambiental, de modo que 
a Tetra Evero Aseptic® foi a escolha 
perfeita. A Tetra Evero Aseptic® 
foi lançada em 2011. A embalagem 
apresenta o formato cilíndrico ergo-
nômico com painéis laterais planos 
que proporcionam facilidade para 
segurar, juntamente com uma tampa 
de plástico moldado por injeção, que 
evita o vazamento, oferecendo a pra-
ticidade de uma garrafa convencio-
nal. A geometria incomum do Tetra 
Evero Aseptic®, juntamente com a 
sua grande superfície de impressão 
de 360°, oferece as marcas mais es-
paço para criar desenhos com forte 
apelo na prateleira, tudo em uma 
embalagem que tem excelentes cre-
denciais ambientais. Segundo a Tetra 
Pak, o desenvolvimento de produtos 
está focado em atender os clientes 
para que respondam à demanda dos 
consumidores e aproveitem as novas 
oportunidades de negócios. Para a 
Tetra Pak, a nova opção da Tetra Eve-
ro Aseptic® vai ajudar os produtores 
de leite a expandirem suas ofertas 
para outras categorias de bebidas lác-
teas, como o leite enriquecido com vi-
tamina ou leite de soja, usando a mes-
ma linha de processamento e envase. 
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21 anos

entre si. Segundo a Copra, o obje-
tivo é  provocar uma uniformidade 
na comunicação, deixar claro que 
os produtos pertencem a uma única 
família, a marca Copra. Por isso, a 
empresa deu um toque mais clean 
às embalagens, acompanhando a 
evolução do segmento da nutrição e 
alimentação funcional.

ALIBRA 
INVESTE EM NOVA CALDEIRA 

A Alibra, fornecedora de soluções 
em ingredientes e produtos para 
o mercado de alimentos e bebidas, 
finalizou em abril deste ano a ins-
talação de uma nova caldeira, que 
contribui para o aumento de sua 
capacidade produtiva na unidade 
de Marechal Cândido Rondon, no 
interior do Paraná. A aquisição é 
parte de um investimento realiza-
do nos últimos anos na ordem de 
R$ 15 milhões, dos quais R$ 6 milhões 

foram direcionados à compra da nova 
caldeira. Segundo a Alibra, a nova 
caldeira possibilita a automatização 
completa do processo de geração de 
vapor, o que permitiu a substituição 
da lenha pelo cavaco de eucalipto 
(proveniente de reflorestamento), 
proporcionando um poder calorífico 
maior e, con sequentemente, aumento 
na geração de vapor, se comparado 
com o processo convencional, além do 
fator ambiental. Ocupando 1.200m² 
da planta, a caldeira, que funciona 
24h por dia, trabalha com sistema 
de recuperação de condensado, oca-
sionando a economia de água e de 
energia térmica. Devido à instalação 
de filtros, que realizam o tratamento 
prévio da água de alimentação da 
caldeira, houve redução na utilização 
de produtos químicos. A escolha do 
modelo e do fabricante desta caldeira 
exigiu dos envolvidos uma pesquisa 
abrangente, que apontou a melhor 
solução para o desenvolvimento da 

geração de energia. A nova caldeira, 
fornecida pela ICAVI, fabricante da 
região do Vale do Itajaí, em Santa 
Catarina, tem a capacidade de pro-
duzir 10 toneladas de vapor saturado/
hora, na pressão de21 bar, a partir da 
queima de 70 toneladas de cavaco/dia, 
produzindo vapor que atende toda de-
manda industrial. www.alibra.com.br

NESTLÉ
NESFIT® AMPLIA SEU 
PORTFÓLIO 

Nesfit®, marca de cereais mati-
nais adultos 
e  biscoitos 
s a u d á v e i s 
da  Nest lé , 
amplia seu 
p o r t f ó  l i o 
com o lança-
mento da pri-
meira aveia 
instantânea 
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do mercado. Nesfit® trouxe uma 
tecnologia inédita para o Brasil, 
permitindo o consumo instantâneo 
de mingau ou bebida, dispensando o 
preparo no fogo. A aveia instantânea 
Nesfit® é fonte de fibras, rica em 
cereal integral e com apenas 96 kcal 
por porção. Com o lançamento, a 
marca chega à sua quarta categoria - 
cereais matinais, biscoitos (doces e 
salgados), barras de cereal e aveia. 
A versatilidade do produto permite 
que ele seja consumido como bebida, 
mingau e com frutas, tornando-se 
uma opção equilibrada para as re-
feições intermediárias, promovendo 
saciedade e energia para o dia. Com 
170g, cada unidade rende 06 porções. 
O segmento de aveias impulsiona a 
categoria de cereais tradicionais, 
com crescimento de 5,5% em valor no 
ano de 2014. O cereal já representa 
14% do mercado total com cresci-
mento em valor de 12,4%, além do 
aumento de 2,1% em presença nos 

lares brasileiros. A Nestlé, que já 
estava presente no segmento com 
as Aveias Nestlé, mantém os produ-
tos no portfólio como outras opções 
de consumo - nas versões “Flocos 
Finos” e “Flocos Grossos”. A marca 
Nesfit também oferece opções nos 
segmentos de cereais matinais, 
barras de cereais e biscoitos. A 
linha de cereais matinais conta com 
as versões Nesfit Tradicional (nas 
opções de 300g e 570g), Nesfit Frutas 
e Nesfit Mel & Amêndoas, que são 
feitos com cereais integrais e fontes 
de fibras. Para os lanches entre as 
refeições, Nesfit oferece 11 varie-
dades de biscoitos e quatro sabores 
de barras de cereais. Os biscoitos 
contam com opções doces (Cacau & 
Cereais, Morango & Cereais, Aveia 
& Mel, Leite & Mel e Coco), e salga-
das (Integral, Centeio e Gergelim, 
e três variedades em embalagens 
individuais nos sabores Integral, 
Multicereais e Mix de Gergelim). 

Já as barras de cereais Nesfit estão 
no mercado nos sabores morango 
com iogurte; banana, aveia e mel; 
avelã com chocolate e mix de nuts. 
www.nestle.com.br

ANVISA
RÓTULOS DE ALIMENTOS 
TERÃO ALERTA PARA QUEM 
TEM ALERGIAS 

As embalagens de alimentos in-
dustrializados à venda no Brasil vão 
ter informações mais claras sobre a 
presença de ingredientes que podem 
provocar reações alérgicas. Segundo 
a decisão da ANVISA, os rótulos 
dos produtos vão dar possibilidade 
do consumidor escolher adequada-
mente seus produtos, dado que uma 
crise alérgica, a melhor maneira de 
prevenir isso, é evitando o consumo. 
os rótulos vão ter informações bem 
mais claras, indicando se tem um 
dos 17 alimentos, como trigo, peixe, 
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soja e ovo, que, segundo os médicos, 
podem provocar algum tipo de aler-
gia. Por exemplo: “alérgicos: contém 
amendoim” ou “alérgicos: contém 
derivados de leite”. A indústria queria 
36 meses para se adaptar, mas o prazo 
vai ser de um ano e vai exigir um 
longo processo de acompanhamento. 
portal.anvisa.gov.br/

AURORA ALIMENTOS
COMPRA INDÚSTRIA DE 
SUÍNOS DA ANTIGA CHAPECÓ 
ALIMENTOS

A Cooperativa Central Aurora 
Alimentos, um dos três maiores 
conglomerados agroindustriais do 
setor cárneo brasileiro, anunciou a 
aquisição da unidade industrial de 
abate e processamento de suínos 
da antiga Chapecó Companhia In-
dustrial de Alimentos, localizada em 
Chapecó, SC, que estava arrendada 
desde dezembro de 2003. A aqui-
sição deu-se nos autos do processo 
de falência da Chapecó, através de 
uma venda judicial extraordinária 
realizada nos termos da legislação 
vigente, devidamente aprovada pelos 
credores diretamente interessados, 
pelo Ministério Público e autorizada 
e homologada pelo Juiz da 3ª Vara 
Cível da Comarca de Chapecó. O 
valor nominal da transação foi de 
R$ 235 milhões. Além da indústria de 
suínos, a compra alcança um conjunto 
de ativos que, entre granja de suínos 
e reflorestamentos, perfazem a área 
total de 780 hectares, aproximada-
mente. Depois de 12 anos de arren-
damento, período em que a Aurora 
otimizou as atividades do frigorífico, 
processando matéria-prima regional 
e empregando mão de obra local, a 
aquisição da indústria pela Cooper-
central tornou-se  irreversível. A 
unidade ocupa papel estratégico no 
esforço de ampliação das linhas de 
produtos industrializados. A indús-
tria frigorífica tem capacidade ins-
talada para abater 2.700 suínos/dia, 
mas, atualmente, processa 2.000 
cabeças/dia. A  prioridade da Aurora 

ao arrendar a planta, em 2003, não 
era ampliar os abates na unidade da 
Chapecó, mas industrializar a carne 
suína gerando um mix de produtos 
acabados das linhas de salsichas, 
linguiças defumadas, linguiças fres-
cais, presuntos, apresuntados, morta-
delas e salgados, além de cortes. Isso 
representou, na época, um aumento 
de 50% na capacidade instalada de in-
dustrialização. Em 2014, essa unida-
de abateu e processou 510 mil suínos, 
produziu 46,5 mil toneladas in natura 
de carne suína e industrializou 80,6 
mil toneladas de produtos cárneos. 
www.auroraalimentos.com.br

BELARINA 
APRESENTA NOVO LOGO 
INSTITUCIONAL 

A Belarina Alimentos, detentora 
das marcas de farinhas de trigo Guth, 
Fornada, Belarina e Buquê, anuncia 
novidades. Entre as inovações está o 
novo logo institucional da empresa, 
desenvolvida para consolidar as es-
tratégias e reforçar o compromisso 
do grupo com a qualidade e satisfação 
de seus clientes. Atenta a tendência 
do consumo por alimentos mais sau-
dáveis, a Belarina Alimentos é uma 
das poucas que produz farinha de 
trigo 100% integral, produzida em 
moinho de pedra italiana. Com mais 
de 100 produtos entre farinhas de 
trigo e misturas prontas especiais 
para pão francês, pizza, massas 
frescas e bolos, a Belarina tem 
moinhos situados em Santo André, SP, 
e Curitiba, PR, além de quatro cen-
tros de distribuição em Ribeirão Pre-
to, SP, Cuiabá, MT, Uberlândia, MG, 
e Queimados, RJ. No ano passado, a 
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FORTRESS TECHNOLOGY 
COMEMORA 10 ANOS NO 
BRASIL!

A multinacional canadense espe-
cializada em detecção de metais para 
indústrias, iniciou suas atividades 
no Brasil em 2005. Nestes 10 anos 
de trajetória a empresa conquistou 
a confiança de seus clientes, tra-
balhando de forma comprometida e 
transparente com foco em satisfação, 
fornecendo sistemas de detecção de 
metais de ótima qualidade, tecno-
logia singular e prestando serviço 
especializado. A história da Fortress 
começou em 1996, no Canadá, quando 
os sócios Dino Rosati e Steve Gidman 
desenvolveram um detector de metal 
minimalista específico para aplicações 
de proteção de máquinas em indús-
trias têxteis, madeiras e plásticas. Os 
primeiros 20 detectores de metal fo-
ram fabricados na garagem de Steve. 
Ao longo dos anos a Fortress cresceu 
mundialmente, com filiais no Brasil e 
Reino Unido, e em agosto comemora 
10 anos no Brasil! A empresa, com 
sede em São Paulo, SP, atende di-

versos clientes no Brasil e América 
Latina, proporcionando tranquilidade 
e segurança na obtenção de um pro-
duto livre de contaminação metálica. 
O Brasil é uma potencia no segmento 
alimentício e suas indústrias e órgãos 
regulamentadores estão cada vez 
mais preocupados com questões de 
segurança e qualidade de seus pro-
dutos. Os equipamentos da Fortress 
têm a função importante de proteger 
a integridade física do consumidor 

final e evitar danos aos equipamentos 
produtivos, proporcionando segu-
rança, confiabilidade e tranquilidade 
à indústria e ao consumidor. Ouvir 
seus clientes e buscar a melhor solu-
ção de forma customizada é a formula 
de sucesso da Fortress Brasil. Neste 
aniversário de 10 anos, a empresa 
agradece seus clientes pela confiança 
e sucesso obtido, seus fornecedores 
pelo apoio e a sua equipe, que dedi-
ca-se todos os dias para ser a melhor 
solução no mercado de detecção de 
metais. www.fortress-iis.com.br

empresa anunciou um investimento 
de R$ 200 milhões para o projeto de 
modernização e expansão de suas 
unidades produtivas para melhor 
atender as necessidades do setor de 
panificação, food service e confeitaria. 
www.belarina.com.br

BARBOSA & MARQUES 
LANÇA NATA PARA CONSUMO 
CASEIRO

O Grupo Barbosa & Marques, 
empresa do segmento lácteo e pre-
sente no mercado brasileiro desde 
1915, fabricante dos produtos Regi-
na, lança com exclusividade a Nata, 
ideal para consumo caseiro, no café 



16 www.revista-fi .com

News & Trends

FORTRESS TECHNOLOGY 
COMEMORA 10 ANOS NO 
BRASIL!

A multinacional canadense espe-
cializada em detecção de metais para 
indústrias, iniciou suas atividades 
no Brasil em 2005. Nestes 10 anos 
de trajetória a empresa conquistou 
a confiança de seus clientes, tra-
balhando de forma comprometida e 
transparente com foco em satisfação, 
fornecendo sistemas de detecção de 
metais de ótima qualidade, tecno-
logia singular e prestando serviço 
especializado. A história da Fortress 
começou em 1996, no Canadá, quando 
os sócios Dino Rosati e Steve Gidman 
desenvolveram um detector de metal 
minimalista específico para aplicações 
de proteção de máquinas em indús-
trias têxteis, madeiras e plásticas. Os 
primeiros 20 detectores de metal fo-
ram fabricados na garagem de Steve. 
Ao longo dos anos a Fortress cresceu 
mundialmente, com filiais no Brasil e 
Reino Unido, e em agosto comemora 
10 anos no Brasil! A empresa, com 
sede em São Paulo, SP, atende di-

versos clientes no Brasil e América 
Latina, proporcionando tranquilidade 
e segurança na obtenção de um pro-
duto livre de contaminação metálica. 
O Brasil é uma potencia no segmento 
alimentício e suas indústrias e órgãos 
regulamentadores estão cada vez 
mais preocupados com questões de 
segurança e qualidade de seus pro-
dutos. Os equipamentos da Fortress 
têm a função importante de proteger 
a integridade física do consumidor 

final e evitar danos aos equipamentos 
produtivos, proporcionando segu-
rança, confiabilidade e tranquilidade 
à indústria e ao consumidor. Ouvir 
seus clientes e buscar a melhor solu-
ção de forma customizada é a formula 
de sucesso da Fortress Brasil. Neste 
aniversário de 10 anos, a empresa 
agradece seus clientes pela confiança 
e sucesso obtido, seus fornecedores 
pelo apoio e a sua equipe, que dedi-
ca-se todos os dias para ser a melhor 
solução no mercado de detecção de 
metais. www.fortress-iis.com.br

empresa anunciou um investimento 
de R$ 200 milhões para o projeto de 
modernização e expansão de suas 
unidades produtivas para melhor 
atender as necessidades do setor de 
panificação, food service e confeitaria. 
www.belarina.com.br

BARBOSA & MARQUES 
LANÇA NATA PARA CONSUMO 
CASEIRO

O Grupo Barbosa & Marques, 
empresa do segmento lácteo e pre-
sente no mercado brasileiro desde 
1915, fabricante dos produtos Regi-
na, lança com exclusividade a Nata, 
ideal para consumo caseiro, no café 

TIROLEZ 
INVESTE EM NOVA UNIDADE E 
NOVAS LINHAS DE QUEIJOS 

Após crescer 16%, menos que 
os 20% originalmente previstos em 
2014, o Laticínios Tirolez, que atua 
no segmento de queijos, espera um 
novo incremento em sua receita este 
ano, entre 18% e 21%, mesmo com as 
incertezas na economia nacional. A 
empresa reconhece os desafios que o 
cenário econômico impõe e admite um 
“ano difícil”, mas prevê um crescimen-
to nos volumes vendidos e também 

da manhã, lanche da tarde e no pre-
paro de inúmeras receitas culinárias. 
Disponível em embalagem plástica, 
versão saquinho, a Nata Regina 
atende ao apelo dos consumidores 
pela facilidade de consumo e manu-
seio, com 300g cada unidade. A Nata 
Regina, popularmente consumida 
nos Estados do Sul do país, foi obtida 
por separação centrífuga do compo-
nente mais leve do leite: a gordura. 
Este item apresenta validade em 
torno de seis meses, garantido pelo 
processo térmico, muito utilizado em 
culinária e confeitaria, no preparo de 
receitas doces ou salgadas. É comum 
seu consumo puro, em pães e biscoi-
tos, como substituto à manteiga. O 
produto pode ser utilizado batendo 
com açúcar fino, para formar creme 
chantili, utilizado em bolos e receitas 
com biscoitos. Outra forma usual da 
nata é adicionar ao molho de carne 
para preparo de bifes e estrogonofe. 
site.regina.com.br

nos preços dos produtos comercializa-
dos este ano. O desaquecimento da 
economia, porém, levou a empresa a 
desacelerar o ritmo de investimentos, 
ainda que o valor previsto vá crescer 
em termos nominais. O plano origi-
nal, segundo a Tirolez, era investir 
R$ 100 milhões entre 2015 e 2017, mas 
agora o aporte deve alcançar R$ 120 
milhões e será feito entre 2016 e 2018. 
Os recursos devem ser utilizados na 
construção de uma nova unidade em 
Monte Aprazível, SP, onde o Tirolez 
vai desativar uma fábrica antiga. As 
linhas de produção de queijos cottage 
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e requeijão dessa unidade já foram 
transferidas para a planta da empresa 
em Lins, também no interior paulista, 
no fim do ano passado. O projeto é ter 
novas linhas de queijos frescos e cre-
mes na indústria que será construída. 
Além disso, o plano prevê a expansão 
da planta de Caxambu do Sul, SC, para 
elevar a produção de mussarela, massa 
láctea e queijo ralado, e da fábrica 
de Tiros, MG, com uma nova linha 
de queijos. Esses aportes também 
contemplam a ampliação da linha de 
queijos zero lactose, lançada este ano. 
De acordo com a empresa, os investi-
mentos previstos a partir do próximo 
ano não visam apenas aumentar a 
capacidade de produção, mas também 
contemplam equipamentos e tecnolo-
gias para obter maior ganho de pro-
dutividade; o foco é em inovação, com 
a criação de novas categorias, como 
ocorreu no caso dos cremes de queijos. 
Hoje, a Tirolez atua principalmente no 
mercado doméstico, mas tem planos 
para exportação. Da produção total 
de queijos, somente 1% é exportado 
para mercados como Estados Unidos e 
países da África. Mas a meta, é chegar 
a 10% no médio prazo. Fundado há 35 
anos, a Tirolez possui seis unidades   
Tiros, Arapuá e Carmo do Paranaí-
ba, todas em Minas Gerais, Monte 
Aprazível, SP, Lins, SP, e Caxambu do 
Sul, SC, e capta 800 mil litros de leite 
diariamente. É, ainda, distribuidor no 
Brasil do queijo fundido La Vache qui 
Rit (A vaca que ri) da francesa Bel. 
www.tirolez.com

DOW 
INOVA EM SOLUÇÃO QUE 
SUBSTITUI O GLÚTEN 

A Dow, também provedora de 
soluções voltadas para o mercado de 
alimentos, sabe que a sensibilidade ao 
glúten afeta pessoas em todo o mundo 
e, por isso, aplicou sua ciência para 
desenvolver um produto à base de 
celulose que tem os mesmos atributos 
da proteína e faz com que pães e mas-
sas se assemelhem aos tradicionais. O 
WellenceTM Gluten Free é um aditivo 
alimentício derivado da celulose que 
imita a capacidade estrutural e de 
absorção de água do glúten. Assim, 
a solução permite que a indústria 
alimentícia crie os melhores alimen-

MAPA
PRODUÇÃO DE LEITE 
CRESCERÁ 27,6% ATÉ 2025 

Nos próximos dez anos a produção 
brasileira de leite deverá crescer a 
uma taxa anual entre 2,4% e 3,3% e 
passar de 37,2 bilhões de litros, em 
2015, para 47,5 bilhões de litros, em 

2025, incremento de 27,6%, podendo 
chegar a 52,7 bilhões de litros caso 
atinja o máximo projetado. Os dados 
são parte do levantamento Projeções 
do Agronegócio, publicado pelo Mapa 
em seu site. O estudo informa que, 
de acordo com a Embrapa Gado de 
Leite, é pouco provável que o Brasil 
mantenha a taxa de crescimento mé-
dio da produção dos últimos anos, de 
4,5% ao ano. Embora a demanda por 
lácteos no país tenha sido o principal 
estímulo para os recentes aumentos 
de produção, no curto/médio prazo a 
conjuntura macroeconômica indica 
uma retração na capacidade de cres-
cimento do consumo dos brasileiros. A 
Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE) 
estima que os preços domésticos de 
leite e derivados devem elevar-se de 
6% a 8% nos próximos dez anos. O 
consumo está estimado para crescer 
26,5% no período, para 47,6 bilhões 
de litros, acompanhando a projeção 
de produção nacional. A importação 
deve passar de 698 milhões de litros, 
projetada para 2015, para 435 milhões 
de litros em 2025, recuo de 37,6%. Já a 
exportação em dez anos deve crescer 
de 508 milhões de litros, estimada 
para este ano, para 748 milhões de 
litros em 2025, incremento de 47,2%. 
www.agricultura.gov.br

tos sem glúten, capazes de satisfazer 
as necessidades dos consumidores 
sem nenhum prejuízo com relação à 
forma, volume e textura. A tecnologia 
do WellenceTM Gluten Free melhora a 
aeração dentro do alimento, é capaz 
de espessar sem deixar viscosidade 
excessiva, o que facilita o crescimento 
da massa, e imita a capacidade que o 
glúten tem de formar uma rede estru-
tural no interior do produto. A solução 
garante ainda a produção de bolos e 
pães com a forma e volume desejados 
e que são mantidos após seu resfria-
mento, permite manuseio homogêneo 
da massa, evita a perda de estrutura 
do alimento durante o forneamento, 
melhora a textura e o volume de 
forma geral e garante a manutenção 
da umidade. A Dow possui soluções 
e ingredientes capazes de ajudar a 
desenvolver alimentos mais fáceis de 
formular, com melhor aparência, ótima 
textura e sabor e que beneficiam a 
saúde do consumidor. Atua tanto nos 
segmentos de panificação, sorvetes, 
quanto no mercado de pratos pron-
tos, bebidas e lácteos. Oferece opções 
para aditivos alimentares aplicados 
na substituição do glúten, na redu-
ção de gordura e como estabilizante 
em bebidas prontas. No portfólio de 
produtos, destacam-se soluções como 
o WellenceTM Gluten Free, WellenceTM 
Fat Reduction e Clear+Stable™, 
entre outros. Atualmente, disponível 
para venda em escala industrial, a 
Dow avalia, em um médio e longo 
prazo, possibilidades de distribuição 
em pequena escala de WellenceTM Glu-
ten Free para os consumidores finais. 
www.dowbrasil.com 

SEARA 
PRESUNTO  COM MENOS 
SÓDIO E GORDURA

Sempre atenta à qualidade do seu 
portfólio, entregando produtos que 
vão ao encontro das necessidades 
dos consumidores, a Seara aprimo-
rou ainda mais o presunto da marca 
que, além de muito saboroso, está 
com menos sódio e gordura. Para 
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mercado doméstico, mas tem planos 
para exportação. Da produção total 
de queijos, somente 1% é exportado 
para mercados como Estados Unidos e 
países da África. Mas a meta, é chegar 
a 10% no médio prazo. Fundado há 35 
anos, a Tirolez possui seis unidades   
Tiros, Arapuá e Carmo do Paranaí-
ba, todas em Minas Gerais, Monte 
Aprazível, SP, Lins, SP, e Caxambu do 
Sul, SC, e capta 800 mil litros de leite 
diariamente. É, ainda, distribuidor no 
Brasil do queijo fundido La Vache qui 
Rit (A vaca que ri) da francesa Bel. 
www.tirolez.com

DOW 
INOVA EM SOLUÇÃO QUE 
SUBSTITUI O GLÚTEN 

A Dow, também provedora de 
soluções voltadas para o mercado de 
alimentos, sabe que a sensibilidade ao 
glúten afeta pessoas em todo o mundo 
e, por isso, aplicou sua ciência para 
desenvolver um produto à base de 
celulose que tem os mesmos atributos 
da proteína e faz com que pães e mas-
sas se assemelhem aos tradicionais. O 
WellenceTM Gluten Free é um aditivo 
alimentício derivado da celulose que 
imita a capacidade estrutural e de 
absorção de água do glúten. Assim, 
a solução permite que a indústria 
alimentícia crie os melhores alimen-

MAPA
PRODUÇÃO DE LEITE 
CRESCERÁ 27,6% ATÉ 2025 

Nos próximos dez anos a produção 
brasileira de leite deverá crescer a 
uma taxa anual entre 2,4% e 3,3% e 
passar de 37,2 bilhões de litros, em 
2015, para 47,5 bilhões de litros, em 

2025, incremento de 27,6%, podendo 
chegar a 52,7 bilhões de litros caso 
atinja o máximo projetado. Os dados 
são parte do levantamento Projeções 
do Agronegócio, publicado pelo Mapa 
em seu site. O estudo informa que, 
de acordo com a Embrapa Gado de 
Leite, é pouco provável que o Brasil 
mantenha a taxa de crescimento mé-
dio da produção dos últimos anos, de 
4,5% ao ano. Embora a demanda por 
lácteos no país tenha sido o principal 
estímulo para os recentes aumentos 
de produção, no curto/médio prazo a 
conjuntura macroeconômica indica 
uma retração na capacidade de cres-
cimento do consumo dos brasileiros. A 
Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE) 
estima que os preços domésticos de 
leite e derivados devem elevar-se de 
6% a 8% nos próximos dez anos. O 
consumo está estimado para crescer 
26,5% no período, para 47,6 bilhões 
de litros, acompanhando a projeção 
de produção nacional. A importação 
deve passar de 698 milhões de litros, 
projetada para 2015, para 435 milhões 
de litros em 2025, recuo de 37,6%. Já a 
exportação em dez anos deve crescer 
de 508 milhões de litros, estimada 
para este ano, para 748 milhões de 
litros em 2025, incremento de 47,2%. 
www.agricultura.gov.br

tos sem glúten, capazes de satisfazer 
as necessidades dos consumidores 
sem nenhum prejuízo com relação à 
forma, volume e textura. A tecnologia 
do WellenceTM Gluten Free melhora a 
aeração dentro do alimento, é capaz 
de espessar sem deixar viscosidade 
excessiva, o que facilita o crescimento 
da massa, e imita a capacidade que o 
glúten tem de formar uma rede estru-
tural no interior do produto. A solução 
garante ainda a produção de bolos e 
pães com a forma e volume desejados 
e que são mantidos após seu resfria-
mento, permite manuseio homogêneo 
da massa, evita a perda de estrutura 
do alimento durante o forneamento, 
melhora a textura e o volume de 
forma geral e garante a manutenção 
da umidade. A Dow possui soluções 
e ingredientes capazes de ajudar a 
desenvolver alimentos mais fáceis de 
formular, com melhor aparência, ótima 
textura e sabor e que beneficiam a 
saúde do consumidor. Atua tanto nos 
segmentos de panificação, sorvetes, 
quanto no mercado de pratos pron-
tos, bebidas e lácteos. Oferece opções 
para aditivos alimentares aplicados 
na substituição do glúten, na redu-
ção de gordura e como estabilizante 
em bebidas prontas. No portfólio de 
produtos, destacam-se soluções como 
o WellenceTM Gluten Free, WellenceTM 
Fat Reduction e Clear+Stable™, 
entre outros. Atualmente, disponível 
para venda em escala industrial, a 
Dow avalia, em um médio e longo 
prazo, possibilidades de distribuição 
em pequena escala de WellenceTM Glu-
ten Free para os consumidores finais. 
www.dowbrasil.com 

SEARA 
PRESUNTO  COM MENOS 
SÓDIO E GORDURA

Sempre atenta à qualidade do seu 
portfólio, entregando produtos que 
vão ao encontro das necessidades 
dos consumidores, a Seara aprimo-
rou ainda mais o presunto da marca 
que, além de muito saboroso, está 
com menos sódio e gordura. Para 

STIVAL ALIMENTOS 
SE PREPARA PARA AVANÇAR 
DE MARCA REGIONAL PARA 
NACIONAL

Nascida do comércio e benefi-
ciamento de cereais há 43 anos, a 
Stival Alimentos, com sede e central 
de distribuição logística localizada 
em Campo Largo, PR, iniciou sua 
trajetória oferecendo ao mercado 
grãos e cereais de alta qualidade. 
Atualmente, a Stival Alimentos é 
detentora das marcas Rice Cup, 
Stivali, Caldo Bom e Stivali Nutrição 
Animal, que colocam no mercado 
mais de 300 itens, com 30 lança-
mentos apenas no último ano, com 
produtos como polentas cremosas, 
massas, arroz, feijões, risotos, purês, 
sachês, instantâneos, semiprontos e 
rações, que fazem parte do portfólio 
da empresa. As marcas da Stival já 
estão entre as lideres de segmento 
conforme pesquisa da Abras em par-

Estrada Fernando Nobre, 650 - Rio Cotia - Cotia-SP - Brasil • 06705-490
(+55 11) 4613-2770 / (+55 11) 4613-2771 • vendas@denverespecialidades.com.br

Evoluir com valores sustentáveis
faz parte da nossa história.

Para o segmento de alimentos, a Denver Especialidades Químicas 
produz diversos tipos de CARBOXIMETILCELULOSE 

DE SÓDIO (CMC) Denvercel® de alta pureza:

Aplicações:

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.

Funções:

Uma empresa do Grupo Formitex | www.denverespecialidades.com.br
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os consumidores preocupados com 
o sódio e a gordura nos alimentos, 
o presunto Seara está com 36% 
menos sódio e 50% menos gordura, 
e continua surpreendendo no sabor. 
Com apenas 12 calorias por fatia, é 
cozido no vapor, não contém glúten 
e nem lactose. Segundo a empresa, o 
presunto Seara está cada dia melhor 
e vem conquistando espaço no merca-
do; em São Paulo (capital), mais que 
dobrou seu share de 2014 para 2015. 
Marca tradicional, presente há mais 
de 50 anos no mercado e na mesa 
dos brasileiros, a Seara é a marca de 
produtos alimentícios do Brasil com 
total compromisso com a alta qua-
lidade e oferece um amplo portfólio 
nos segmentos de carnes de aves e 
suínos in natura, alimentos prepara-
dos e industrializados. A Seara conta 
com infraestrutura moderna e mão 
de obra altamente especializada, o 
que garante excelência no padrão de 
qualidade. www.seara.com.br

ceria com o instituto Nielsen. O setor 
de alimentos industrializados no país 
é imenso, 85% dos alimentos que 
chegam até os consumidores passam 
por algum processamento industrial 
via marcas de empresas multinacio-
nais, nacionais e regionais. A Stival 
realizou investimentos de mais de 
R$ 15 milhões de reais no último 
triênio e o planejamento é crescer 
20% em 2015, atingindo faturamento 
de R$ 135 milhões, sendo que 10% 
desta receita será obtida na conso-
lidação dos instantâneos Rice Cup 
e semiprontos Caldo Bom Momento 
Gourmet, duas grandes novidades da 
Stival para o mercado nacional. Com 
um rígido controle de qualidade em 
todos os processos que envolvem a 
indústria, a Stival Alimentos está 
pronta para conquistar novos merca-
dos e consumidores no Brasil, sempre 
com foco na inovação e qualidade de 
sua linha de produtos para consumo 
dos brasileiros. www. stival.com.br


