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News & Trends
GRUPO GNT 
CONSOLIDA LIDERANÇA NA 
PRODUÇÃO DE SPIRULINA 

GNT foi a primeira a desenvolver ali-
mentos que conferem cor a partir da 
spirulina há mais de 20 anos. É por 
isso que agora podemos suprir as ne-
cessidades atuais do mercado de for-
ma ampla e dispomos da tecnologia 
de processamento e do conhecimento 
exclusivo necessários para fornecer 
produtos de alta qualidade e suporte 
a aplicações personalizadas”. Cons-
truída de acordo com todo o expertise 
GNT e métodos de última geração, a 
nova fábrica de spirulina continuará 
a aperfeiçoar a produção da GNT e 
tornará o processamento ainda mais 
eficiente. A excelente relação de cus-
to-eficiência é garantida pelo elevado 
nível de automação e baixo consumo 
de energia da fábrica. “Com a nova 
fábrica, estaremos plenamente pre-
parados para o futuro. Nossa posição 
de destaque como líder de mercado 
na produção de soluções de cores à 
base de spirulina será expandida 
e fortalecida ainda mais”, declara 
Hoeck. Segundo a empresa, as ope-
rações terão início em agosto de 2017.

O Grupo GNT oferece uma linha 
completa de tons azuis e verdes está-
veis e de alto desempenho para quase 
todas as aplicações. É a única em-
presa com uma produção própria de 
spirulina, completamente integrada, 
desde o cultivo da matéria-prima até 
o processamento e a aplicação final. 
Para garantir a melhor qualidade e a 
plena disponibilidade, a produção e o 
fornecimento são monitorados conti-
nuamente pelos próprios biólogos da 
empresa. Como todos os alimentos 
que conferem cor da GNT, as soluções 
à base de spirulina são concentrados 

fabricados exclusivamente com mé-
todos físicos e água. Não são usados 
solventes orgânicos, produtos quí-
micos ou outros aditivos artificiais. 
Todos os produtos da GNT são ideais 
para aplicações com rótulos limpos e 
compreensíveis pelos consumidores. 
A GNT é a líder global na manufatu-
ra de ingredientes feitos a partir de 
frutas, vegetais e plantas comestíveis 
para uso em alimentos. Com foco 
em soluções naturais para conferir 
cor - com sua linha Exberry® - 
a GNT está posicionada como autori-
dade no mercado, provendo soluções 
inovadoras de cores para as maiores 
marcas de alimentos e bebidas. 
Fundada em 1978, a GNT sempre se 
manteve uma empresa independente 
e familiar. Esta independência resul-
tou em um foco estratégico de longo 
prazo em três áreas-chave: cultivo de 
matérias-primas de alta qualidade, 
otimização contínua da tecnologia de 
processamento com métodos apenas 
físicos, e know-how de aplicação. 
Uma devoção em prover aos clien-
tes ingredientes de alta qualidade 
e soluções tem sido sempre a força 
que impulsiona a GNT. Com isto em 
mente, a GNT continua a oferecer 
soluções inovadoras e versáteis que 
são vitais para indústria de alimentos 
e bebidas globais que segue em rápido 
crescimento. Hoje, a GNT tem alcan-
ce mundial com múltiplos escritórios 
na Europa, Américas do Sul e Norte 
e Ásia, fornecendo soluções de cores 
para mais de 1200 empresas de ali-
mentos e bebidas, incluindo sete das 
dez maiores empresas do ramo no 
mundo. www.gnt-group.com

A demanda por alimentos que 
conferem cor à base de spirulina 
cresce substancialmente no mercado 
mundial de corantes de alimentos. O 
Grupo GNT, líder e pioneiro de mer-
cado no uso de algas como ingrediente 
natural em soluções para colorir 
alimentos, está muito bem posicio-
nado para atender às necessidades 
presentes e futuras de seus clientes: 
hoje, a empresa familiar produz uma 
quantidade de spirulina suficiente 
para colorir mais de um bilhão de por-
ções de alimentos por ano. Prevendo 
o crescimento futuro, já foi iniciada 
recentemente a construção de uma 
fábrica de spirulina adicional em sua 
sede em Mierlo, na Holanda, que irá 
mais do que dobrar a capacidade de 
produção de alimentos que conferem 
cor azuis e verdes da GNT. A cres-
cente desconfiança dos consumidores 
com relação a aditivos corantes e a 
rápida evolução das possibilidades do 
uso da spirulina estimulam a deman-
da em todo o mundo. “Cada vez mais, 
grandes empresas de alimentos e 
bebidas anunciam a substituição dos 
corantes artificiais. Sendo a única 
alternativa natural para corantes ar-
tificiais, tais como azul patente V (E 
131) ou azul brilhante FCF (E 133), 
a alga desempenha um papel muito 
importante nas soluções de corantes 
naturais”, afirma o Dr. Hendrik 
Hoeck, Diretor Executivo do Grupo 
GNT. “Antecipando esse papel, a 
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SADIA 
LANÇA SALSICHAS 
INSPIRADAS EM PAÍSES 
PARTICIPANTES DOS JOGOS 
OLÍMPICOS RIO 2016

A Sadia, apoiadora 
dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016, inspirou-se 
nos países partici-
pantes da competi-
ção para apresentar 
a linha de salsichas 
especiais “Sabores do 
Mundo”. Em edição 
limitada, os lançamen-
tos Chipotle, Peppe-
roni e Frankurt res-
saltam em sua com-
posição os sabores 
típicos do México, Itália e Alemanha, 
respectivamente. Segundo a Sadia, o 
grande diferencial do produto é não 
apresentar corantes em sua composi-
ção e ser produzido com 100% carne 
suína. Com a novidade, a Sadia expan-

COCA-COLA BRASIL 
ENTRA NO MERCADO DE CAFÉS

Aroma e sabor diferenciados, com 
pureza de grãos. A Coca-Cola Brasil 
lança no mercado brasileiro o Café 
Leão, produto com grãos 100% ará-
bica, cultivados, torrados e embalados 
no país, com o objetivo de ampliar o 
acesso do consumidor à categoria de 
cafés especiais. O Café Leão marca 
a entrada da Coca-Cola Brasil no 
segmento de cafés, por meio da Leão, 
uma marca de origem brasileira com 
115 anos de tradição no segmento de 
chás. Com uma mistura de grãos do 
cerrado mineiro e das montanhas do 

de seu portfólio para uma categoria 
premium. A nova linha permite aos 
consumidores variarem o cardápio 
com petiscos e sanduíches e entrarem 
no clima do evento esportivo. No caso 

da salsicha Chipot-
le, com pimenta seca 
típica do México, é 
possível sentir o sabor 
picante característi-
co da iguaria. Já na 
variedade Pepperoni, 
os  pedacinhos de 
s a l a m e  d ã o  u m a 
textura diferenciada 
ao produto. O toque 
especial na versão 
Frankfurt fica por 
conta das especiarias, 
como o alecrim. Com 

tamanho maior, o pack de quatro 
unidades já pode ser encontrado nas 
gôndolas dos principais supermer-
cados de todo. A venda acontece por 
tempo determinado: até setembro. 
www.sadia.com.br



10 FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 38 - 2016 www.revista-fi .com

News & Trends
Espírito Santo, o produto estará dis-
ponível em duas torras: escura, com a 
bebida encorpada e equilibrada, com 
aroma e sabor intensos; e média, com 
aroma e sabor balanceados, com dul-
çor marcante. Segundo a Coca-Cola, a 
Leão quer expandir a disponibilidade 
de café de alta qualidade no mercado, 
aumentando o acesso do consumidor 
brasileiro a esse tipo de produto, 
para que esse segmento possa se 
desenvolver e ajudar no crescimento 
da categoria no Brasil. Inicialmente, 
o Café Leão será encontrado no Rio 
de Janeiro, São Paulo e Curitiba, com 
a previsão de chegar aos principais 
pontos de venda de todo o país a par-
tir de janeiro de 2017. Em setembro, 
os consumidores brasileiros também 
poderão adquirir o Café Leão em ca-
nais de e-commerce. O produto está 
disponível em quatro embalagens: 
500g em grãos de torra média, 500g 
em grãos de torra escura, 250g moído 
de torra média e 250g moído de torra 
escura. De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria de Café 
(ABIC), o Brasil é o maior produtor e 
exportador de café e o segundo maior 
mercado consumidor em volume total 
do mundo. O segmento de cafés finos 
e diferenciados apresenta taxas de 
crescimento de 15% a 20% ao ano. 
www.cocacola.com.br

DANONE 
COMPRA GRUPO AMERICANO 
DE ALIMENTOS ORGÂNICOS

A Danone fechou a compra da 
empresa americana de alimentos 
orgânicos WhiteWave Foods Co. por 
US$ 10,4 bilhões. O negócio vai dar 
à gigante francesa dos lácteos uma 
fatia do crescente mercado de alimen-
tos orgânicos e mais do que dobrar 
sua receita na América do Norte. O 
negócio, a maior aquisição feita pela 
empresa nos últimos 10 anos, deve im-
pulsionar sua linha de produtos mais 
sofisticados com marcas que incluem 
o leite Horizon Organic, o iogurte 
Wallaby Organic e as saladas emba-
ladas Earthbound Farm, que segundo 
a WhiteWave são líderes de mercado 
em suas categorias. O anúncio ocorre 
quase 18 meses após o diretor-presi-
dente da Danone, Emmanuel Faber, 
ter assumido o comando da empresa 
prometendo levá-la de volta a um 
crescimento sustentável, em parte 
reestruturando seus negócios na 
China e promovendo ajustes na sua 
unidade de produtos lácteos frescos. 
As ações da WhiteWave saltaram 
18,6% ontem, para US$ 56,23, na 
Bolsa de Nova York, praticamente o 
mesmo valor da oferta apresentada 
pela Danone, já que os investidores 

apostam que a empresa pode atrair 
uma proposta mais alta. É o primeiro 
negócio de grande porte fechado na 
Europa desde o referendo de 23 de 
junho, quando o Reino Unido votou 
por sair da União Europeia, decisão 
chamada de Brexit. O resultado da 
votação desencadeou duas semanas 
de turbulências no mercado, incluindo 
uma acentuada depreciação da libra 
esterlina, que caiu mais de 10% ante 
o dólar. A iminente saída britânica do 
bloco gerou receios de que o apetite 
por fusões e aquisições diminuísse 
no Reino Unido e na Europa e que 
negócios em andamento pudessem 
ser adiados.

O acordo entre a Danone e a 
White Wave indica que as multinacio-
nais europeias estão redirecionando 
o foco de fusões e aquisições para a 
América do Norte, depois de terem 
priorizado por muitos anos os voláteis 
mercados emergentes. Segundo a 
WhiteWave, de certa forma, a Brexit 
reforça a lógica da transação porque 
ela destaca o valor de grandes negó-
cios em locais estáveis. Nos últimos 
anos, a empresa americana tem obtido 
uma das maiores taxas de crescimento 
no setor, graças à demanda cada vez 
maior por alimentos saudáveis e or-
gânicos, a qual vem transformando a 
indústria alimentícia. Ao contrário do 
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que ocorre em muitas grandes empre-
sas de alimentos, as vendas da maioria 
dos produtos da WhiteWave crescem 
na faixa de dois dígitos. No ano pas-
sado, a WhiteWave registrou lucro 
de US$ 168 milhões e receita de US$ 
3,9 bilhões. A Danone, cujo portfó-
lio inclui produtos como as marcas 
de iogurte Activia e Actimel, elevou 
recentemente suas estimativas para 
2016, mas seu desempenho tem sido 
prejudicado pela desaceleração em 
mercados emergentes, como Brasil 
e Rússia. A aquisição da WhiteWave 
fará com que a América do Norte res-
ponda por 22% da receita da Danone, 
ante 12% hoje, dando a ela melhores 
condições de concorrer com rivais 
como a suíça Nestlé SA nos EUA. 
A Danone irá financiar a aquisição 
por meio de dívida e espera ampliar 
seu lucro operacional em US$ 300 
milhões até 2020. Ela registrou lucro 
operacional de 2,21 bilhões de euros 
(US$ 2,45 bilhões) no ano passado. 
www.danone.com.br

FRIBOI 
APRESENTA NOVO 
LOGOTIPO, NOVAS MARCAS E 
EMBALAGENS

A Friboi, marca da JBS, apre-
senta seu novo logotipo e suas novas 
embalagens. As transformações 
foram realizadas em busca de maior 
harmonização e posicionamento mer-
cadológico da marca frente à concor-
rência e à segmentação de públicos. As 

novidades complementam o portfólio 
da marca Friboi e as novas linhas do 
portfólio chegam para atender às 
demandas dos mais variados e exi-
gentes consumidores. As alterações 
no logotipo Friboi foram muito sutis 
e praticamente imperceptíveis para 

REDUZIR SÓDIO
DOS ALIMENTOS
É COM A GENTE.
Solução de alta performance para a indústria
reduzir sódio por substituição mineral
iônica em alimentos processados.

TECNOLOGIA EXCLUSIVA INOVADORA

• Similar ao sal, preserva o sabor.

• Custo competitivo.

• Reage igual ao sal, preservando todas
   suas funções tecnológicas.

• Simples de aplicação em qualquer processo
   industrial – substituição 1:1.

• Soluções para redução de sódio de 25,
   50 e até 80%.

• Fabricação 100% nacional – distribuição
   em todo o país.

Nutrionix, empresa 
francesa de tecnologia

especializada em redução
de sódio na alimentação.

1º Lugar Prêmio BIS 2015
Best Ingredients Suppliers
Categoria: Redutor de Sódio

nutrionix.com.br
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o consumidor final. O objetivo técnico 
principal foi ajustar o espaço entre as 
letras e, assim, destacar os caracte res, 
permitindo a sua aplicação e legibilida-
de em todas as plataformas e mídias 
atuais. Nas novas embalagens, impor-
tante ponto de contato do consumidor 
com a marca, o logo passa a ter desta-
que em um fundo branco, mais clean e 
com linhas que dão leveza ao conjunto 
e transmitem atributos como higiene 
e controle de qualidade. As cores da 
marca foram preservadas, assim como 
o espaço de transparência presente 
nas embalagens para a visualização do 
produto. Reserva Friboi oferece uma 
carne mais selecionada e com cortes 
diferenciados, tanto para o dia a dia 
quanto para preparar algo diferente; a 
Maturatta Friboi valoriza a paixão e o 
desejo pelo verdadeiro churrasco; a Do 
Chef Friboi atende ao mercado de food 
service com uma linha completa que 
serve muito além da carne, incluindo 
legumes e pescados, entre outros; e a 
Angus Friboi possui cortes certificados 
pela Associação Angus. A clareza das 
identidades ajuda os consumidores 
a identificarem de forma intuitiva e 
prática a proposta e o posicionamento 
de cada uma das novas marcas/linhas. 
Reserva Friboi é voltada para todos 
os públicos que procuram um produto 
pensado para o preparo de diversos 
tipos de pratos. A embalagem chega 
em tons de azul e dourado, diferencian-
do-se da marca mãe. Maturatta Friboi 
reflete a materialização da paixão e do 
desejo pelo churrasco, com imagem 
de fogo, brasa e outros elementos em 
detalhes, cores terrosas e uma foto 
da carne como estrela principal de 
qualquer churrasco. Do Chef Friboi 
é voltada para o setor food service e 
suas embalagens são maiores. O logo é 
clean com tons de cinza, prata, branco, 
preto e vermelho, transmitindo prati-
cidade, profissionalismo e inovação. 
Angus Friboi é uma marca premium, 
com embalagem em papel texturizado 
e logo com ícone forte representando 
a raça do gado angus na combinação 
do preto com o dourado, que reflete 
a qualidade, a diferenciação e a su-

perioridade do produto. Com quase 
meio século de tradição, a Friboi é a 
marca líder em carne bovina no Brasil. 
Após três anos de um amplo trabalho 
de divulgação e ações de marketing, 
a marca promoveu uma grande mu-
dança no setor, que até então era tido 
como commodity. A Friboi é hoje re-
conhecida espontaneamente por 80% 
dos brasileiros por oferecer produtos 
de confiança, com garantia de origem 
e rigorosos processos de qualidade. 
www.friboi.com.br

ADOCYL 
LANÇA VERSÃO 
SUCRALOSE

A marca de ado-
çante Adocyl lança 
no mercado sua 
versão sucralo-
se, ingrediente 
de origem natu-
ral derivado da 
cana de açúcar. 
O novo Adocyl 
S u c r a l o s e  é 
ideal para quem 
deseja manter 
uma vida mais 
saudável e tem a 
combinação perfeita entre o sabor 
doce, como o do açúcar, e um ótimo 
custo-benefício. A sucralose é a 
substância preferida dos brasileiros 
e já representa o segundo maior 
faturamento da categoria de ado-
çantes. Neste cenário, o lançamento 
de Adocyl Sucralose chega para 
completar a família da marca e atrair 
consumidores que buscam adotar 
um estilo de vida mais equilibrado, 
reduzindo o consumo de açúcar de 
maneira prática e simples. Segundo 
a empresa, Adocyl é uma marca de 
tradição e qualidade e sua missão é 
oferecer uma solução para as pessoas 
que desejam diminuir a ingestão de 
açúcar, sem abrir mão do sabor e sem 
comprometer o orçamento do mês. O 
novo Adocyl Sucralose já está dispo-
nível nos principais pontos de venda 
do país. www.adocyl.com.br
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ABIA
ACORDO ENTRE GOVERNO 
E INDÚSTRIA RETIROU MAIS 
DE 14 MIL TONELADAS DE 
SÓDIO DOS ALIMENTOS 
PROCESSADOS

Em quatro anos de funcionamento, 
o acordo entre o Ministério da Saúde 
e a Associação das Indústrias da 
Alimentação (ABIA) possibilitou a 
retirada de 14.893 toneladas de sódio 
dos produtos alimentícios. 
A meta é que, até 2020, as 
indústrias do setor promo-
vam a retirada voluntária 
de 28.562 toneladas de sal 
do mercado brasileiro. Os 
dados são resultado das três 
primeiras fases do acordo, 
que iniciou em abril 2011. 
Na terceira fase do acordo 
de redução de sódio, em que 
foram incluídas margarinas, 
cereais matinais, caldos (gel 
e cubos) e temperos prontos, 

94,5% das 22 de empresas analisadas 
atingiram a meta. A maior redução foi 
observada nos temperos, com queda 
de 16,35% seguida pela margarina com 
7,12%. Outras categoriais também 
registram queda: cereais matinais 
(5,2%), caldos e cubos em pó (4,9%), 
temperos em pasta (1,77%), tempero 
para arroz (6,03%). Caldos líquidos e 
em gel é a única categoria que teve 
aumento na concentração de sódio 
(8,84%). A primeira etapa envolveu 

macarrão instantâneo, pão de forma e 
bisnaguinha. A segunda, bolos, snacks 
(batata-palha e salgadinhos de milho), 
maioneses e biscoitos. O acordo prevê 
mais uma etapa envolvendo produtos 
embutidos. O resultado deverá ser 
divulgado no próximo ano. As indús-
trias que não alcançarem o resultado 
esperado de redução são notificadas 
pelo Ministério da Saúde e devem 
encaminhar à pasta uma justificativa, 
além de uma nova estratégia para 

diminuir a quantidade de sal 
dos alimentos. Os produtos 
analisados continuam fazen-
do parte do programa, ainda 
com as metas alcançadas, e 
a cada ano, novas metas são 
traçadas visando maiores 
reduções. A partir de agora, 
o Ministério da Saúde e a 
ABIA iniciam discussões so-
bre uma nova parceria, desta 
vez para reduzir o açúcar 
nos alimentos processados. 
www.abia.org.br
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LIGHTSWEET
AÇÚCAR MASCAVO LIGHT COM 
STEVIA

A Magro, marca saudável da 
Lightsweet, traz mais uma novidade 
para o mercado, o açúcar mascavo 
light com Stevia. Cem por cento 
natural, o lançamento é duas vezes 
mais doce e tem 50% menos calo-
rias e carboidratos do que o açúcar 
mascavo tradicional. Desenvolvido 
para oferecer ao consumidor a pos-
sibilidade de utilizar um produto que 
combina dois ingredientes naturais, 
o açúcar mascavo light com stevia 
une as vitaminas B1e B2 do açúcar 
mascavo com a ausência de calorias 
e capacidade de adoçar da stevia, que 
é 300 vezes maior do que a do açúcar 
comum. Disponível em embalagem de 
400 gramas, o produto foi criado para 
acompanhar o avanço do segmento 
de produtos naturais no país, que 
registrou crescimento de 83% nos 
últimos cinco anos e faturamento em 
torno de US$ 36,4 bilhões, segundo 
levantamento realizado pela Instituto 
Euromonitor. www.lightsweet.com.br

VIGOR 
INAUGURA FÁBRICA COM FOCO 
NO FOOD SERVICE

A Vigor inaugurou a mais mo-
derna fábrica de lácteos da América 
Latina. Com investimento de R$ 130 
milhões, a unidade fica no município 
de Barra do Piraí, RJ, ocupando 
uma área de aproximadamente 400 
mil metros quadrados, sendo 17 
mil de área construída. A empresa 
chega ao município com capacidade 
de captação de leite de 1 milhão de 
litros/dia. De acordo com a Vigor, a 

planta está focada na fabricação de 
produtos nas áreas de food service 
(B2B) e de consumo, como iogurtes e 
leite longa vida. A construção levou 
17 meses para ser concluída e hoje 
conta com um alto nível de automa-
ção em seus processos produtivos. 
Iniciativas como uso de biomassa na 
produção de vapor, tecnologias com 
baixo impacto ambiental, consumo 
energético eficiente, recuperação de 
calor, tratamento de efluentes com 
sistema biológico e envase asséptico 
estão presentes na nova estrutura. 
Segundo a Vigor, a unidade fabril de 
Barra do Piraí compõe um plano de 
crescimento e desenvolvimento da 
empresa no Brasil, por meio de uma 
planta moderna, com infraestrutura 
e layout eficientes. A implementa-
ção da fábrica da Vigor faz parte do 
Programa Rio Leite, em parceira 
com o governo do Estado. Tem como 
objetivo aumentar a produção de leite 
de qualidade, estimular produtores 
e contribuir para a ampliação do 
mercado, com incentivos tributários 
e a estruturação da cadeia de comer-
cialização. www.vigor.com.br

BRF
QUALY COM NOVA RECEITA

Líder de mercado e 10 vezes Top of 
Mind, a Qualy reforça seu pioneirismo 
e incorpora um benefício exclusivo à 
margarina: o Q MIX, uma combinação 
de vitaminas do complexo B, selênio 
e ômega 3, nutrientes essenciais para 
o bom funcionamento do organismo, 
mas que não são produzidos pelo 
corpo humano. Essas mudanças 
nutricionais não alteram o sabor e a 
cremosidade de Qualy, bem como o 
preço, que permanece o mesmo na 

AM
AZ
E
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gôndola. A nova Qualy Q MIX é fonte 
de vitaminas B1, B6 e B12, relacionadas 
com a disposição e participam dos 
processos de funcionamento da mente 
e  geração de energia; selênio, mineral 
com efeito antioxidante, que também 
contribui com alguns mecanismos de 
regulação do corpo; e ômegas 3, nu-
triente que auxilia na defesa do corpo 
e ajuda a manter o nível adequado de 
gordura do sangue (triglicérides). Em 
2015, a BRF registrou crescimento 
no segmento de margarinas de 2,8%. 
A marca Qualy conta com a maior 
distribuição nacional e está presente 
em sete de cada 10 lares brasileiros. É 
líder absoluta na categoria, com uma 
fatia de 44% do volume de mercado - 
segundo dados da Nielsen - e também 
a marca de margarina mais lembrada 
pelos consumidores e a preferida por 
54% dos brasileiros, segundo pesqui-
sa de Tracking de Marca, realizada 
pela IPSOS. A nova Qualy Q MIX 
está disponível nas embalagens de 
500g com e sem sal, 250g com e sem 

sal e 1 kg com sal. A BRF, detentora 
das marcas Sadia, Perdigão, Qualy e 
Deline, é uma das maiores empresas 
de alimentos do mundo. A empresa 
possui 35 unidades industriais no 
Brasil, 13 fábricas no exterior (seis na 
Argentina, uma no Reino Unido, uma 
na Holanda, quatro na Tailândia e 
uma nos Emirados Árabes Unidos) e 
40 centros de distribuição. Atualmen-
te, a companhia exporta para mais de 
120 países. www.brf-global.com

CARGILL 
RECEBE PRÊMIO LIDE DA 
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
2016

A Cargill foi destaque no 4º Fórum 
Brasileiro da Indústria de Alimentos, 
realizado pelo LIDE - Grupo de 
Líderes Empresariais - e LIDE 
Agronegócios, em Goiânia, GO. A 
empresa foi vencedora da categoria 
“Indústria Exportadora”, no Prêmio 
Lide da Indústria de Alimentos 2016. 

No ano de2015, a Cargill apresentou 
o lucro líquido consolidado de R$ 416 
milhões e receita líquida consolidada 
de R$ 32 bilhões, um aumento de 
23% comparado ao mesmo período 
de 2014. O volume total originado, 
processado e comercializado ultra-
passou 28 milhões de toneladas no 
período. Do total, 28% foram destina-
dos ao mercado interno e 72% para o 
mercado externo. A empresa produz 
e comercializa internacionalmente 
produtos e serviços alimentícios, 
agrícolas, financeiros e industriais. 
Possui 150 mil funcionários em 70 
países que estão comprometidos em 
alimentar o mundo de forma respon-
sável, reduzindo impactos ambientais 
e melhorando as comunidades onde 
vivem e trabalham. No Brasil desde 
1965, é uma das maiores indústrias de 
alimentos do país. Com sede em São 
Paulo, SP, a empresa está presente em 
17 Estados brasileiros por meio de 
unidades industriais e escritórios em 
191 municípios. www.cargill.com.br
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GRINGS 
LANÇA EDIÇÃO ESPECIAL DE 
GRÃOS ANCESTRAIS

A Grings Alimentos Saudáveis 
está ampliando sua linha de grano-
las. A Antike Korn é uma granola 
especial, feita com grãos ancestrais 
importados da Alemanha. É fonte 
de fibras, magnésio, fósforo, zinco e 
manganês. Seu diferencial, além de 
uma embalagem premium, está na 
composição que traz apenas grãos. 
O produto é uma edição especial 
em comemoração aos 20 anos da 
Grings. Além disso, o objetivo de seu 
lançamento é resgatar a forma como 
as granolas eram preparadas nas 
antigas cozinhas alemãs. O espelta e 
o centeio, importados da Alemanha, 
são cuidadosamente tratados para 
que seus grãos se apresentem macios 
e saborosos. Este resgate de sabor é 
um presente da marca para os seus 
consumidores. A Grings Alimentos 
Saudáveis vem crescendo junto com 
a procura da população por uma ali-
mentação mais adequada, por meio 
de produtos de alta qualidade, elabo-
rados cuidadosamente com as melho-
res matérias-primas do mercado. A 
empresa tem como proposta tornar- 
se referência no que diz respeito a 

alimentos naturais e funcionais e, 
para isso, está atenta ao mercado, 
sempre trazendo novidades no que se 
refere à alimentação saudável. Além 
disso, tem como conceito oferecer 
produtos saborosos, práticos e de 
rápido preparo. www.grings.com.br

GENERAL BRANDS 
LANÇA O PRIMEIRO IOGURTE 
EM PÓ DO BRASIL

A General Brands lança Camp 
Iogurte, o primeiro iogurte em pó 
do Brasil. Com forte presença no 
segmento de refrescos em pó, a 
General Brands utilizou todo o seu 
know how e infraestrutura para 
lançar o novo produto. Desenvolvido 
à base de leite integral em pó, leite 
desnatado e iogurte natural em pó 
encapsulado, basta adicionar água 
para o Camp Iogurte ficar pronto. 
Mesmo em tempos de desaceleração 
da economia, a empresa aposta no 
sucesso do produto, tanto no mercado 
brasileiro como no exterior. O Camp 
Iogurte tem ótimo custo-benefício 
e a estimativa é que custe até 25% 
menos que o iogurte tradicional nas 
vendas do varejo, com vantagens 
também no canal food service e de 
merendas escolares. É um produto 
sustentável e econômico, benefician-

do tanto o consumidor como as áreas 
de distribuição e comercialização da 
empresa. Outra vantagem impor-
tante é que não precisa de refrige-
ração para ser estocado, reduzindo 
os custos na cadeia de distribuição, 
e podendo ser enviado às regiões 
mais distantes do país sem risco de 
estragar. Rico em cálcio e fonte de 
vitaminas A, C e E, cada embalagem 
de 180 gramas do Camp Iogurte em 
pó faz 1 litro de bebida, em três sa-
bores: pêssego, morango e baunilha. 
www.generalbrands.com.br

PERDIGÃO 
LANÇA SALSICHAS COM 
ADIÇÃO DE VITAMINA A, 
FERRO E ZINCO

A Perdigão, marca líder em ven-
das de salsichas no Brasil, está 
lançando uma nova linha de salsichas 
com adição de vitamina A, ferro e 
zinco. O item foi desenvolvido com 
base em um estudo realizado pela 
consultoria RG Nutri sobre as carên-
cias nutricionais dos brasileiros. As 
novas salsichas contêm os principais 
micronutrientes apontados como os 
mais deficientes na alimentação do 
brasileiro em todas as faixas etárias e 
que sejam aplicáveis a fortificação em 
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alimentos cárneos. Com isso, a marca 
busca elevar ainda mais a qualidade 
de seus produtos, cujo consumo 
cresceu 20% nos últimos dois anos, 
segundo dados da Nielsen. Fonte de 
proteína, as novas salsichas Perdi-
gão não tiveram alteração de preço, 
textura ou sabor. As embalagens 
também continuam as mesmas, in-
cluindo, apenas, um selo que destaca 
quais nutrientes foram adicionados 
ao produto, o que contribui para 
uma alimentação mais nutritiva e 
que dê força para toda a família. A 
salsicha é o primeiro de uma série 
de produtos Perdigão a contar com 
adição de vitaminas e minerais. As 
novas salsichas Perdigão com adição 
de vitamina A, ferro e zinco estão 
disponíveis em todo o Brasil nas 
versões tradicional (hot dog, frango 
e Viena), em embalagens de 12 unida-
des e à granel nas versões tradicional, 
frango e tradicional, sem corante, 
em embalagens de 3 kg e 5 kg. 
www.perdigao.com.br

DUAS RODAS 
CONQUISTA CERTIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL FSSC 22000

A multinacional Duas Rodas, 
líder brasileira na fabricação de 
aromas e produtos para a indús-
tria de alimentos e de bebidas, 
acaba de receber a Certificação 
Internacional em Segurança de 
Alimentos FSSC 22000, concedida 
pela TUV Nord à unidade do Méxi-
co. Trata-se da primeira unidade da 
empresa no exterior a conquistar 
esta chancela de atendimento a 
padrões mundiais de exigências 
de segurança de alimentos, que 
alcança a todas as seções produ-
tivas de aromas e ingredientes 
líquidos e em pó para a indústria 
de alimentos e bebidas. No Brasil, 
a unidade Duas Rodas de Jaraguá 
do Sul já possui esta certificação 
no escopo dos produtos fabricados 
nas áreas de Essências, Aromas 
Encapsulados, Frutas e Extratos 

Desidratados (Spray Dryer) e 
Aromas Pó. Este reconhecimento 
comprova que as unidades tra-
balham com técnicas que garantem 
a qualidade segura do alimento não 
apenas na fabricação, mas também 
em toda a cadeia de suprimentos. 
A FSSC 22000 é uma norma de 
referência para a indústria de ali-
mentos e bebidas reconhecida pela 
Iniciativa Global de Segurança de 
Alimentos - GFSI (Global Food 
Safety Initiative). Na América La-
tina, as unidades da Argentina e do 
Chile também estão prospectando 
a certificação para 2017. Segundo 
a Duas Rodas, a certificação inter-
nacional assegura um diferencial 
importante de mercado e consoli-
da o nosso Sistema de Gestão de 
Segurança de Alimentos, que tem 
como estratégia permanente a 
ampliação deste escopo para outras 
unidades de produção da empresa 
no Brasil e na América Latina. 
www.duasrodas.com
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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.

PURATOS 
CRIA 1ª BIBLIOTECA DE MASSA 
MADRE DO MUNDO

Após quase 100 anos se dedicando 
a descobertas e criações que desafiam 
o paladar do consumidor em aromas 
e sabores, a Puratos idealizou a pri-
meira Biblioteca de “Massa Madre” 
do mundo, localizada próxima à sua 
sede, no interior da Bélgica. A massa 
madre, ou “pé de massa” como é mais 
conhecida, é um organismo vivo, um 
fermento natural. Cada massa tem 
suas caracte rísticas únicas, que se evi-
denciam quando dão origem a pães es-
peciais. Os padeiros mais tradicionais 
conhecem bem o efeito que o fermento 
natural traz para sua produção. Po-
rém, ao longo dos últimos anos, muitas 
padarias deixaram de trabalhar com 
esse tipo de fermento, buscando alter-
nativas rápidas, o fermento biológico. 
É justamente aí que entra a iniciativa 
da Puratos. Para os pães, tempo é 
o mesmo que sabor, e a falta dele, 

implica em padarias com menos cheiro 
de pão quentinho e também pães com 
muito volume, mas com pouca acidez 
e um sabor padronizado. Para esse 
projeto, foram selecionadas três mas-
sas madre tradicionais no mercado 
brasileiro. As Padarias Benjamin e 
Cepam, e a indústria Brico Alimentos 
terão suas amostrar armazenadas com 
segurança e mantidas “vivas” pelos 
próximos anos, conservando as recei-
tas de pães que foram criadas e aper-
feiçoadas por essas panificadoras há 
mais de 50 anos. As 
três primeiras amos-
tras de massa madre 
brasileiras já foram 
enviadas à Bélgica. 

Centro de pesqui-
sa científica sem fins 
lucrativos, a Bibliote-
ca de Massa Madre é 
um presente da Pu-
ratos para o futuro 
da panificação, para 
guardar uma história 

viva da panificação no mundo. Em 
parceria com uma universidade na 
Itália, são feitas análises laboratoriais 
para identificar os principais micro-
organismos e enzimas que atuam no 
sabor dos pães e como são marcantes 
as características de cada região. Essa 
iniciativa é uma forma de mostrar a 
paixão da Puratos pela panificação e 
sua dedicação às pesquisas, adiantan-
do-se às necessidades futuras dos sa-
bores e texturas do mercado mundial. 
www.puratos.com.br

21 anos
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EMULZINT 
LANÇA LINHA ORQUESTRA DE 
CONFEITARIA FINA

A Emulzint, tradicional indústria 
holandesa fornecedora de ingredien-
tes para panificação e confeitaria no 
Brasil, acaba de incrementar o seu 
portfólio ao lançar a Linha Orquestra, 
que reúne produtos para confeitaria 
fina de empresas de renome nacional 
e internacional, como a colombiana 
CasaLuker, a holandesa Dobla, a 
belga Aldia e a brasileira Cromus. 
Criada com o propósito de atender às 
necessidades dos chocolatiers, chefs, 
e patissiers, a Linha Orquestra reúne 
produtos de qualidade, permitindo 
que o profissional evidencie suas 
habilidades técnicas e sua capacidade 
criativa para surpreender os mais 
exigentes paladares. Assim como uma 
orquestra, a confeitaria fina precisa 
de instrumentos afinados nas mãos 
dos melhores músicos, para uma 
execução perfeita da obra. Através da 

linha Orquestra, a Emulzint pretende 
oferecer ao mercado brasileiro exce-
lentes matérias-primas fornecidas 
por parceiros certificados e reconhe-
cidos nacional e internacionalmente. 
A comercialização dos itens Aldia e 
Cromus será em todo o Brasil. Já 
as linhas Dobla e Casa Luker serão 
comercializadas nas cidades de São 
Paulo, Campinas e região.  A linha 
Orquestra possui nove tipos de choco-
lates da tradicional marca colombiana 

CasaLuker, quatro deles com deno-
minação de origem. Os chocolates 
CasaLuker são feitos com cacau 
fino de aroma, que se diferenciam 
pelos aromas frutais, florais e pelas 
nuances de malte. São produtos feitos 
com os melhores cacaus do mundo, 
criollos e trinitários, sendo soluções 
ideais para os profissionais que 
querem inovar e oferecer um sabor de 
chocolate incomparável, que ressalte 
a originalidade das suas criações. 

21 anos
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A Colômbia, mundialmente conhecida 
por produzir os melhores cafés do 
mundo, produz também os melhores 
cacaus do mundo. Toda essa qualida-
de é fruto da paixão e cuidado que é 
depositado no processo de plantio e 
colheita das melhores variedades do 
cacau e na produção dos chocolates 
finos. A CasaLuker tem um compro-
misso com os produtores de cacau, 
instruindo-os quanto às melhores 
práticas de cultivo, colheita e proces-
samento das amêndoas e garantindo 
a compra direta de sua produção. 
Os itens de decoração em chocolate 
Dobla para pâtisserie que integram 
a linha Orquestra são: Palito Misto, 
Pluma ao Leite, Pluma Branca, 
Leque Misto, Placa Mista, Retângulo 
Misto, Mini Leque Misto, Mini Leque 
Rosa, Roseta Mista, Turitella, Péro-
la, Trufa Oca Branca, Trufa Oca ao 
Leite, Trufa Oca Dark, Kit de Palitos 
Sortidos e Kit de Leques e Palitos 
Sortidos. A linha Orquestra tem os 
recheios premium de framboesa, 
blueberry e cereja aldia, reconhecida 
pelos altos padrões de qualidade e 
tecnologia. Apresentam alto teor de 
frutas, deixando o visual mais atra-
tivo e imprimindo ainda mais sabor 
ao produto. Os recheios podem ser 
usados para criar incríveis combina-
ções com creme confeiteiro, chantilly, 
creme légère, ganaches ou chocolate, 
ou seja, permitem inúmeras criações 
e formas de aplicação. São ideais 
para tortas geladas, torteletas, mono 
porções, folhados e para o recheio de 
produtos levados ao forno. As bases 
laminadas para acabamento fino da 
linha Orquestra são da marca brasi-
leira Cromus, considerada uma das 
maiores fornecedoras de embalagens 
e bases laminadas para confeitaria 
do país.  

Fundada no Brasil em 1977, a 
Emulzint pertence ao grupo holan-
dês Zeelandia International Holding 
B.V., que está presente em mais de 60 
países. Conhecida no mercado pela 
inovação, postura ética e ações com 
foco no cliente, possui mais de 100 
produtos nas linhas de panificação, 

confeitaria e indústria. Sua missão 
é oferecer soluções em produtos e 
serviços ao mercado com qualidade, 
de forma inovadora e buscando a ex-
celência. www.emulzint.com.br

ABIC
CAFÉ EM CÁPSULA 
TERÁ SELO ABIC

O crescimento do 
mercado de café em 
cápsulas no país levou 
a Associação Brasi-
leira da Indústria do 
Café (ABIC), por meio do Progra-
ma de Qualidade do Café (PQC), a 
lançar uma certificação que garante 
a quali dade do produto. Coube ao 
Instituto Totum o gerenciamento do 
selo ABIC para café em cápsula que 
deve co meçar a ser estampado nas 
embalagens dos produtos em breve. 
Como a bebida em cápsulas tem 
características diferentes da do café 
em grão torrado e moído, foi preciso 
desenvolver uma nova metodologia 
de avaliação para monodoses. Esse 
trabalho foi realizado pelo Grupo de 
Avaliação do Café (GAC), do Sindi-
café - São Paulo, em parceria com o 
Instituto de Tecnologia de Alimentos 
(ITAL) e o Laboratório Carvalhaes.  
O objetivo da certificação para café 
em cápsulas é oferecer à indústria 
uma avaliação global do seu pro-
duto, avaliando as características 
da crema (cor, brilho, persistência, 
consistência), os atributos da bebida, 
como amargor, adstringência, corpo 
e sabor, e a intensidade valorada da 
bebida, que é o grau de persistência 
do aftertaste (retrogosto), medida 
em uma escala de 1 a 10. Assim, cafés 
que beiram os 10 pontos são marcan-
tes, têm gosto mais pronunciado. Já 
cafés com intensidades mais baixas, 
são mais suaves, equilibrados. O Selo 
ABIC será concedido às indústrias 
que demonstrarem que produzem 
café em cápsula com a qualidade mí-
nima exigida, que o café em cápsula 
mantém o padrão ao longo do tempo 
e que o processo produtivo tem condi-

ções de manter a qualidade de forma 
consistente. O segmento de monodo-
ses, sobretudo o de cápsulas, é novo 
no Brasil. Começou a se desenvolver 
há dez anos, com a abertura em 2006 

da primeira butique 
da Nespresso no País, 
em São Paulo. Depois, 
surgiram Dolce Gus-
to, o sistema Três, da 
3Corações e chegaram 
as cápsulas e máquinas 
da italiana Illy, entre 
outras. Mas o mercado 
só mostrou mesmo seu 

potencial a partir de 2015, quando em-
presas que encapsulam café passaram 
a atender a demanda principalmente 
de pequenas e médias empresas, que 
têm neste nicho um grande potencial 
de negócio. Se em 2014 existiam pou-
co mais de 8 torrefadoras trabalhando 
com cápsulas, hoje já são mais de 
90. Em 2015, o mercado de café em 
cápsulas cresceu 50%, com uma base 
pequena de indústrias participantes. 
Para 2019, de acordo com pesquisa 
da Euromonitor feita para a ABIC, 
estima-se crescimento de 21%, com 
uma base bem maior e robusta. Em 
valor, é um segmento que saltará de 
R$ 1 bilhão, em 2015, para R$ 2,9 
bilhões, em 2019. Entretanto, para es-
sas estimativas se concretizarem, as 
torrefações precisam saber trabalhar 
adequadamente com esse novo pro-
duto. A busca pelo selo é voluntária. 
www.abic.com.br

GELITA
LANÇA INGREDIENTE QUE 
CONTRIBUI PARA GANHO DE 
FORÇA E MASSA MUSCULAR

Não alergênico e perfeito para o 
desenvolvimento de produtos clean 
label, o colágeno hidrolisado Body-
Balance™ é o lançamento da Gelita 
para ganho de peso e massa muscular. 
Em combinação com exercícios de 
resistência, BodyBalance™ ajuda a 
combater a sarcopenia, como é chama-
da a síndrome da perda de massa 
muscular. Esse mal começa por volta 
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dos 40 anos e avança com a idade. A 
sarcopenia afeta principalmente quem 
tem mais de 70 anos, aumentando os 
riscos de quedas e perda de mobili-
dade. Somente nos Estados Unidos, 
essa síndrome deve afetar mais de 200 
milhões de pessoas até 2050. Desse 
total, até 20% correrão sérios riscos de 
perder sua mobilidade e independên-
cia. Um recente estudo da Universida-
de de Friburgo (Alemanha), realizado 
com 60 portadores de sarcopenia de 
mais de 65 anos, comprovou que, em 
apenas 12 semanas, a suplementação 
com o colágeno BodyBalance™ poten-
cializa o ganho de força e de massa 
muscular atrelado à prática de exer-
cícios de resistência. Em comparação 
com o grupo que recebeu placebo, o 
grupo suplementado com 15g/dia de 
BodyBalance™ mostrou significativo 
aumento de força e massa muscu-
lar, assim como expressiva redução 
da gordura corporal. O estudo foi 
recentemente publicado no British 
Journal of Nutrition, uma das mais 

prestigiadas publicações de nutrição 
do mundo.

Sediada em Eberbach, Alemanha, 
a Gelita é especialista no forneci-
mento de gelatina e peptídeos de 
colágeno para as indústrias alimen-
tícia e farmacêutica. Presente nos 
cinco continentes, a empresa detém 
expertise global no desenvolvimento 
de soluções inovadoras. Com mais 
de 135 anos de história, a Gelita está 
inserida no dia a dia das mais diver-
sas aplicações: lácteos, sobremesas, 
cápsulas, suplementos, barras de 
cereais, entre outros. No segmento 
de saúde e nutrição, é reconhecida 
mundialmente por possuir estudos 
científicos e testes pré-clínicos e 
clínicos que comprovam a eficácia de 
sua variedade de soluções na cate-
goria de colágeno hidrolisado. Além 
de beneficiar a pele, os músculos e 
células, a empresa oferece linhas de 
peptídeos bioativos de colágeno para 
a saúde dos ossos e das articulações. 
www.gelita.com

PEPSICO
CHEETOS® INGRESSA NA 
CATEGORIA DE PIPOCAS 
PRONTAS PARA COMER

A marca Cheetos®, conhecida por 
seus famosos salgadinhos à base de 
milho, lança sua primeira pipoca pronta 
para comer, nos sabores queijo e cara-
melo. O lançamento tem como objetivo 
atender a uma demanda do consumidor 
por produtos mais convenientes, am-
pliando a atuação em ocasiões de con-
sumo e complementando o portfólio da 
marca, atualmente composto por salga-
dinhos de milho, pipoca de micro-ondas 
e, agora, com as pipocas prontas para 
comer. Além de ingressar em uma nova 
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categoria, pela primeira vez no Brasil, 
Cheetos® terá uma versão doce, a pipo-
ca de caramelo. A novidade pretende 
impulsionar o mercado de pipocas 
prontas para comer que começa a se 
desenvolver no país e é considerado 
um segmento em potencial. Segundo 
dados do instituto de pesquisa Nielsen, 
o brasileiro consome em torno de 15 
mil toneladas de pipoca ao ano, consi-
derando em sua maioria opções para 
micro-ondas. Ainda de acordo com o 
instituto, o mercado de pipocas vem 
crescendo em ritmo acelerado, acima 
das principais categorias de macro 
snacks. Cheetos® Pipoca Pronta conta 
com alguns diferenciais em seu proces-
so produtivo. O primeiro deles é que, 
para “transformar” o milho em pipoca, 
não é utilizado óleo. O milho é adiciona-
do a um maquinário que utiliza ar quen-
te para transferir a temperatura para 
o grão, fazendo com que a água em seu 
interior esquente e se transforme em 
vapor. Devido à alta pressão causada, 
o grão estoura e, então, recebe o sabor 
de queijo ou a calda de caramelo. Em 
seguida, a pipoca segue para a pesagem 
e embalagem. Outro fato curioso é o 
uso de um milho importado e especial, 
que faz com que o produto final seja 
uma pipoca redonda e maior. Cheetos® 
Pipoca Pronta está disponível em dois 
formatos inovadores: Individual e 
formato familiar. www.pepsico.com.br

PIRACANJUBA 
É A 12ª MARCA MAIS 
PRESENTE NOS LARES 
BRASILEIROS

A Piracanjuba é a 12ª marca 
mais presente na casa dos con-
sumidores brasileiros. Os dados 
são da 4ª edição do ranking 
Brand Footprint, da Kantar 
Worldpanel, agência especiali-
zada em monitoramento de mercado, 
que listou as 50 marcas mais consumi-
das em todo o país. O desempenho, a 
penetração e a frequência de compra 
do produto compõem o coeficiente 
usado nos resultados. O levantamento 
apontou também que, das 50 marcas 
mais compradas no Brasil, 27 são 
nacionais e 23 são globais. Dentre 
as empresas locais do ranking, 48% 
cresceram em penetração e 11% 
cresceram em frequência de compra. 
Entre as marcas globais, os números 
são mais modestos: 30% obtiveram 
aumento em penetração e a frequên-
cia permaneceu estável.

A marca Piracanjuba, pertencente 
ao Laticínios Bela Vista, completou 
60 anos em 2015 e é nacionalmente 
reconhecida pelas inúmeras inovações 
no segmento lácteo, proporcionando 
mais qualidade e praticidade aos 
seus consumidores. Está entre as 20 
marcas mais presentes nos lares de 

todo o país e é pioneira no mercado 
por lançar produtos nutritivos, como 
bebida láctea com cereais, produtos 
lácteos para pessoas com intolerância 
à lactose e queijos em porções indivi-
duais. www.piracanjuba.com.br

EMBRAPA
PESQUISA DESTACA 
PROPRIEDADES DO SORGO

O sogro, cereal conhecido por sua 
utilização na alimentação animal, 
pode se tornar uma rica matéria- 
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prima para fabricação de produtos 
alimentícios para humanos. Uma 
pesquisa realizada pela Embrapa 
Milho e Sorgo selecionou variedades 
do cereal com grãos que contêm altos 
teores de ferro, zinco, proteínas, fi-
bras e vitamina E, além de detectar 
a presença de compostos com alta 
capacidade antioxidante. Alimentos 
com essa propriedade podem auxiliar 
no combate a doenças crônicas como 
a obesidade, o diabetes e o câncer. 
Na América Central, Ásia e África, 
os grãos de sorgo já são usados na 
alimentação humana para produção 
de farinha e de amido industrial, 
bem como na fabricação de pães e 
biscoitos. Na América do Sul, Es-
tados Unidos e Austrália, o cereal é 
usado basicamente na alimentação 
animal. Segundo os pesquisadores 
da Embrapa Milho e Sorgo, entre 
outras vantagens, por ser livre de 
glúten e possuir sabor mais suave, 
o sorgo poderá substituir o trigo 
na produção de alimentos gluten 
free e beneficiar indivíduos que têm 
algum grau de intolerância a essa 
proteína, especialmente, os celíacos. 
Adicionalmente, o sorgo é um cereal 
cujos grãos possuem diversas cores 
de pericarpo (camada que envolve a 
semente), do branco ao marrom, por 
isso, em algumas preparações, como 
nos produtos à base de chocolate, 
por exemplo, utilizando-se farinha 
de grãos de pericarpo marrom, 
pode-se dispensar o uso de corantes 
artificiais. Além desses benefícios, 
os pesquisadores chamam a atenção 
para o fato de  algumas cultivares 
de sorgo possuírem altos teores de 
nutrientes e de compostos bioativos, 
com elevada capacidade antioxidan-
te, que poderão contribuir com a 
promoção da saúde. Dentre esses 
compostos, destacam-se as fibras, 
as antocianinas, os ácidos fenólicos, 
os taninos e o amido resistente. 
Resultados de estudos científicos 
têm demonstrado que compostos 
isolados do sorgo, principalmente 
os fenólicos, modulam parâmetros 
relacionados às doenças crônicas não 
transmissíveis, como a obesidade, o 

diabetes, as dislipidemias, as doen-
ças cardiovasculares, o câncer e a 
hipertensão. www.embrapa.br

ABF
SEGMENTO ALIMENTAÇÃO TEM 
ALTA DE 9,4% EM 2015

A resiliência do segmento ali-
mentação diante do atual cenário 
econômico está evidenciada na 10ª 
Pesquisa Setorial ABF Food Service. 
De acordo com o estudo, as redes de 
franquia do segmento tiveram um 
crescimento global de 9,4% em 2015, 
comparado ao ano anterior. O levan-
tamento encomendado pela entidade 
à ECD Food Service registra também 
uma evolução de 9,5% no ticket médio 
das franquias do segmento no mesmo 
período, ante 4,9% em 2014.

Com uma receita da ordem de 
R$ 27,910 bilhões, apurada pela ABF 
no balanço do franchising no ano pas-
sado, que totalizou R$ 139,593 bilhões, 
as franquias de alimentação represen-
tam 20% do mercado de franchising e 
7% de todo o mercado de alimentação 
no Brasil, cujo faturamento foi de 
R$ 350 bilhões, segundo dados da 
Associação Brasileira da Indústria 
de Alimentação (ABIA). Do total de 
mais de 1 milhão de estabelecimentos 
que operavam no segmento no país 
em 2015, 23.932 eram unidades de 
franquias, de acordo com a ABF, o 
que representa 2% desse mercado. A 
tendência de crescimento da culinária 
natural, relacionada à mudança de 
hábitos alimentares e ao bem-estar, 
está confirmada na pesquisa. As redes 
de franquias do subsegmento de Sala-
das, Tapiocas e Apelo Saudável apre-
sentaram um crescimento de 20,2% 
em sua receita em 2015. Segundo a 
ABF, a saudabilidade permeia todo o 
segmento de alimentação, refletindo 
a tendência. O segmento alimentação 
está cada vez mais atento à susten-
tabilidade como prática no dia a dia 
das franquias. A pesquisa revelou 
que 76,2% das redes adotam práticas 
que atenuem os impactos ambientais 
resultantes de suas atividades. De 
acordo com a ECD Food Service, o 
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estudo retrata a realidade do setor 
de alimentação que, por um lado, está 
sentindo a retração da economia, mas 
fez e continua a fazer ajustes, lançou 
mão de promoções, novos cardápios, 
novos modelos de negócios, segue 
tendências, enfim, está sinalizando 
que a partir da melhora do ambiente 
econômico, crescerá ainda mais. A 
Pesquisa Setorial ABF Food Service 
2016 envolveu uma amostra represen-
tativa do segmento de alimentação. 
Participaram do estudo 80 marcas, o 
equivalente a 28,78% de representação 
da base associada, com 8.683 unidades 
(45,42% do total das redes associadas 
do segmento) e receita de R$ 13,652 
bilhões. O valor corresponde a 59,57% 
do faturamento das 278 marcas asso-
ciadas do segmento Alimentação em 
2015, que totalizou R$ 22,919 bilhões. 
www.abf.com.br

BRASNUTRI
MERCADO DE SUPLEMENTOS 
NUTRICIONAIS SE FORTALECE 
NO BRASIL  

Um dos mercados que tem se tor-
nado fenômeno no Brasil é o segmento 
de suplementos nutricionais, com mais 
de 2.500 lojas especializadas espalha-
das por todo o país. O que explica o 
tamanho do sucesso da comercializa-
ção em território nacional, é a taxa de 

crescimento anual nos últimos anos e 
a expansão do portfólio das grandes 
marcas que já estão posicionadas no 
setor. De acordo com a Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Su-
plementos Nutricionais e Alimentos 
para Fins Especiais (BRASNUTRI), 
o avanço do mercado de suplementos 
nutricionais tem acelerado os negócios 
de fornecedores de matéria- prima, 
serviços logísticos, embalagem e se 
torna responsável pelo desenvol-
vimento e abertura de novas lojas, 
empresas e marcas em todo o Brasil. 
Segundo dados da Euromonitor, os 
brasileiros consideram o valor nutri-
cional como o fato mais importante 
na hora de consumir um produto e 
dão preferência a alimentos naturais 
e sem conservantes. Hoje, a demanda 
por produtos saudáveis está acima da 
procura pelos produtos 
tradicionais,  neste 
sentido tem-se um 
aumento no volume de 
vendas dos suplementos 
nutricionais. Nesse uni-
verso, com produtos 
pensados para atletas 
e praticantes de ativi-
dade desportiva, as em-
presas possuem linhas 
de produção focadas 
de forma específica em 
certos suplementos, 

com a capacidade de colocar no mer-
cado novos produtos e com maior 
rapidez. Neste contexto, os snacks e 
barras de proteína estão crescendo 
na categoria, sendo pensados para 
o consumidor que deseja aumentar 
o consumo deste nutriente na ali-
mentação. São práticas, saudáveis, 
contribuem para melhor resultado 
muscular e podem ser consumidas a 
qualquer hora do dia. Alimentar-se 
com proteína é importante para a 
manutenção do peso e uma dieta 
saudável e equilibrada. Estudos 
revelam que as proteínas possuem 
papel fundamental no fortalecimento 
do sistema imunológico, pois parti-
cipam da produção de anticorpos e 
ajudam a aumentar a massa magra, 
diminuindo também a flacidez da pele. 
www.brasnutri.org.br

PRODUZIDO E COMERCIALIZADO POR ROUSSELOT

PEPTÍDEOS DE COLÁGENO
PARA UM ESTILO DE
VIDA SAUDÁVEL

Peptan é a marca líder mundial de peptídeos de colágeno.
Comprovado clinicamente, Peptan® é uma proteína natu-
ral e bioativa que traz benefícios à saúde. É o ingrediente 
certo para fabricantes que buscam desenvolver alimentos 
funcionais, bebidas e suplementos.
www.peptan.com
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