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Empresa em Destaque

ICL INOVANDO EM SOLUÇÕES 
PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DO 
MERCADO

ICL FOOD 
SPECIALTIES

Em seus mais de 80 
anos de atuação e investi-
mento em Pesquisa e De-
senvolvimento, a ICL es-
tende seus produtos para 
a área de agricultura e 
insumos industriais. Com 
presença global próxima a 
mercados desenvolvidos e 
em desenvolvimento, em 
virtude da forte sinergia 
que há entre as diferen-
tes unidades de negócios 
que compõem a empresa, 
a ICL se beneficia pela 
amplitude que alcança em 
distribuição geográfica e 
flexibilidade operacional.

As operações globais 
da ICL são apoiadas por 
uma extensa rede de de-
senvolvimento técnico, 
atendimento comercial, 
suprimentos e distribui-
ção, que engloba 13.000 
colaboradores em um 
território que abrange 
as Américas, a Europa, a 
África, a Ásia e a Oceania. 
A ICL Food Specialties, 
unidade de negócios da 
ICL, fabricante global de 
produtos à base de mine-
rais, é o único fornecedor 
mundial de soluções com 
integração da cadeia de 
fosfatos. O que lhe permi-
te ter um controle único, 
da mineração à indústria 
de alimentos e bebidas, 

assegurando a mais alta 
qualidade e estabilidade 
dos produtos e soluções 
do portfolio.

Em sua contínua bus-
ca por atender as ne-
cessidades essenciais da 
humanidade no mercado 
de alimentos e dos con-
sumidores, a ICL Food 
Specialties tem procura-
do expandir, através do 
domínio tecnológico e do  
conhecimento de proteí-
nas e novas fontes protei-
cas, a seara de inovações 
em soluções em textura e 
estabilidade. 

Para isso, a ICL Food 
Specialties acredita for-
temente no trabalho con-
junto com seus clientes 
no desenvolvimento e 
inspiração em inovações 
de produtos, bem como 
na expertise e conheci-
mento do time técnico que 
marca presença em todas 
as regiões. Desta forma, 
investe de forma global 
em Centros de Aplica-
ção Técnica nos vários  
segmentos da indústria 
alimentícia - Lácteos, 
Panificação, Carnes e 
Bebidas. Inclusive, no 
ano passado, inaugurou 
na cidade de São José dos 
Campos, o 1º Centro de 
Aplicações Técnicas da 
América do Sul que aten-
de ao Brasil, países da 
região Andina e Cone Sul. 
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EXPERTISE PARA 
A INDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS

A ICL Food Specialties 
demonstra sua expertise 
em soluções em textura e 
estabilidade para a indús-
tria de alimentos e bebi-
das, sem perder de vista 
os desafios em qualidade, 
segurança, produtividade 
e saudabilidade. 

A ICL Food Specialties 
inova ainda mais através de 
suas fórmulas e soluções, 
apresentando suas diversas 
áreas de atuação, sempre 
cumprindo o desafio de en-
tregar textura e estabilida-
de em todos os segmentos.

Um exemplo é a solução 
para apresuntados com 
100% de extensão, ótima 
textura, fatiabilidade e 
estabilidade, destinada ao 
segmento de carnes. Já 
como opção para o mercado 
de Meatless, a ICL Food 

Specialties oferece solu-
ções alternativas de pro-
teínas não cárnicas, re-

presentadas por salsichas 
e mortadelas com textura 
típica e experiência senso-
rial surpreendente. 

Em Lácteos, a expertise 
na seleção dos melhores 
ingredientes funcionais e 
sua combinação entregam 
textura, perfil de fusão 
(derretimento) e mouthfeel 
únicos para as diversas 
aplicações, com alto valor 
nutricional. O destaque 
nesse segmento é uma 
fonte de proteína para co-
meçar o dia, representada 
por uma bebida estável e 
com ótima textura, assim 
como uma sobremesa com 
textura cremosa e alto 
aporte proteico. 

Já no segmento de be-
bidas, a empresa oferece 
soluções para bebidas es-
táveis e de perfil nutricio-
nal saudável, de perfeito  
mouthfeel, com caracterís-
ticas cristalina e de refres-

cância e com alto conteúdo 
proteico. 

As soluções para bolos 
sem alergênicos e sem 
glúten, com ótimo perfil 
de crescimento, maciez e 
textura, bem como snacks 
saudáveis com alto aporte 
proteico e perfil reduzido 
em açúcar, são os destaques 
no setor de panificação. 

Tudo em nome do com-
promisso de excelência da 
ICL Food Specialties em 
entregar textura e esta-
bilidade ótimas a todos os 
segmentos da indústria de 
alimentos. 

ICL Food Specialties 
iclfood.com


