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Beneo:
o novo Grupo
de Alimentos
Funcionais
Com a missão de “Unir nutrição e saúde”, a aliança de
três figuras-chave em um só grupo promete tornar Beneo
um dos parceiros inovadores preferidos
pela indústria.

A

Südzucker AG, o maior fabricante de açúcar da Europa e grupo líder no ramo
alimentício alemão, anunciou no dia
29 de outubro na feira FI Europe
2007 a criação de um novo Grupo
de Alimentos Funcionais: Beneo, do
qual fazem parte a Orafti, Palatinit
e Remy, empresas líderes em ingredientes alimentícios. A partir desta
data, as empresas serão conhecidas
individualmente como Beneo-Orafti,
Beneo-Remy e Beneo-Palatinit. Com
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a missão de “Unir nutrição e saúde”,
a aliança destas três figuras-chave em
um só grupo promete tornar Beneo
um dos parceiros inovadores preferidos pela indústria.
A decisão de unir as forças da
Orafti, Palatinit e Remy veio em
resposta às rápidas mudanças que
têm sido sentidas nos mercados
alimentícios mundiais. Em face às
novas oportunidades emergentes
no mercado de alimentos funcionais,
uma crescente globalização, e uma

crescente importância de políticas
alimentícias adequadas, a Südzucker
AG decidiu criar o Grupo de Alimentos Funcionais para poder enfrentar
estes novos desafios.
Com uma clara visão estratégica
já definida para os próximos dez
anos, a combinação da Orafti, Palatinit e Remy sob o nome do grupo,
Beneo, é um passo importante para
oferecer, tanto a seus parceiros
como aos consumidores finais, muitos novos e excitantes ingredientes
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alimentícios. A união das três empresas ajudará o grupo a otimizar sua
única e interligada rede de perícia
da forma mais eficiente possível. A
ênfase em serviços multidisciplinares visa apoiar seus parceiros em
todas as fases do desenvolvimento
de produtos, até o seu lançamento.
O grupo Beneo está comprometido
em ser o parceiro preferido no processo de inovação para os clientes a
nível mundial, auxiliando fabricantes
globais de alimentos a desenvolver
produtos equilibrados, saudáveis e

junto e compartilhar o conhecimento
empresarial não se reverterá apenas
em oportunidades de mercado para
nós, mas também para os nossos
clientes”.
Algumas das áreas nas quais o
compartilhamento de conhecimento
poderá ser maximizado incluem a
perícia das três empresas em plantio
duradouro, tecnologia de processo
e de alimentos, ciência nutricional,
marketing nutricional e comunicação, assuntos regulatórios, política
de patentes e pesquisa junto aos

pionerismo através da inovação de
produtos, marketing, apoio científico
e regulatório e programas excepcionais de relacionamento com os clientes, enquanto o grupo faz a transição
para uma nova era.

Compromisso com a inovação
A Beneo-Orafti continua a se
manter focada e comprometida com a
inovação de produtos, ou seja, ajudar
os fabricantes a desenvolver produtos
alimentícios equilibrados e nutritivos
com um fator de bem-estar que os

A ênfase em serviços multidisciplinares visa apoiar seus
parceiros em todas as fases do desenvolvimento de
produtos, até o seu lançamento.
funcionais para alimentação humana
e animal.
Yves Servotte, membro do Conselho Diretivo do grupo Beneo,
comenta: “Não se trata de uma coincidência que escolhemos divulgar a
reestruturação de nossa empresa na
FI Europe 2007. Como este é o evento
para moldar o futuro da indústria
de ingredientes alimentícios, este é
o palco ideal para apresentar como
nós da Beneo estamos implementando os planos que darão forma
ao setor de alimentos funcionais
nos próximos 10 anos. A habilidade
da Beneo-Orafti, Beneo-Palatinit e
Beneo-Remy de trabalhar em con-

consumidores. A habilidade de
extrair conhecimento das experiências de cada uma das três empresas
nestas áreas permitirá à Beneo apresentar novos ingredientes benéficos,
os “wellgredients”, ao mercado e
garantir que ingredientes novos e já
existentes continuem a atender as necessidades dos clientes e do mercado,
que estão em constante mudança.

A Beneo-Orafti
adentra uma nova era
De forma ainda mais acentuada,
a Beneo-Orafti continuará a oferecer
à indústria de alimentos funcionais

consumidores estão exigindo cada vez
mais. Na feira FIE, a Beneo-Orafti
lançou uma versão diferenciada de
seu popular produto Orafti ®HSI
(Highly Soluble Inulin – Inulina
de Alta Solubilidade) com o nome
Orafti ®HSI Ultra, para oferecer
benefícios tecnológicos extras para os
fabricantes de preparados de frutas
e recheio de frutas para produtos
panificados e confeitos.
O novo produto oferece as mesmas
vantagens do Orafti®HSI e, ao mesmo
tempo, contém menos açúcares simples. Trata-se de uma inulina “Baixa
em Açúcar, Altamente Solúvel”. Enquanto o Orafti®HSI padrão contém
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menos de 14 % de açúcares simples
(glicose+fr utose+sacarose), o
Orafti ®HSI Ultra contém menos
de 4 %.

O Programa BeneoTM e sua
famosa marca BeneoTM
Nos últimos dez anos, a BeneoOrafti adquiriu uma vasta experiên-

cia no mercado de prebióticos, não
só financiando pesquisas imparciais
para explorar os benefícios da inulina
e da oligofrutose, mas também com
o atendimento de seus parceiros na
indústria com um pacote completo
que engloba a “adequação de produto
ao mercado”.
O Programa Beneo™ e sua marca

Beneo™ continuarão a existir e sua
intenção é continuar a desenvolver esse serviço ao cliente único e
muito bem-sucedido no futuro. Os
principais benefícios desta iniciativa
de marca internacionalmente respeitada e conhecida como Programa
BeneoTM são detalhados no quadro
abaixo.

Benefícios do programa BeneoTM
Benefícios tecnológicos
e nutricionais
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Os ingredientes Beneo-Orafti oferecem excelentes oportunidades para
atender a demanda crescente de produtos “wellness”, que tenham teores
de açúcar e gordura reduzidos. Por isso,
estes ingredientes permitem o desenvolvimento de produtos alimentícios
“de bem-estar” livres de culpa, que
oferecem a mesma satisfação e, além
disso oferecem benefícios adicionais à
saúde, como melhor saúde digestiva,
saúde óssea melhorada e promoção da
saciedade.

não terá um grande impacto sobre a
forma pela qual a Beneo-Orafti opera.
De acordo com as novas normas, será
estabelecida uma lista pré-aprovada
de “claims” (alegações), de acordo
com o artigo 13, e a Beneo-Orafti já
apresentou propostas para alegações
como “saúde digestiva e regularidade
melhorada”, “a estimulação de uma
microflora saudável”, “maior absorção
de cálcio e densidade mineral óssea”.
Com sua experiência em todos os níveis, a Beneo-Orafti tem a capacidade
de apoiar os fabricantes para lidar com
as novas mudanças.

Apoio regulatório e científico

Pesquisas junto ao consumidor

Graças aos vultosos investimentos e dedicação da Beneo-Orafti nos
últimos anos para embasar cientificamente os benefícios dos prebióticos, a empresa dá as boas-vindas
à introdução da nova legislação da
União Européia. Esta nova legilslação

A Beneo-Orafti realizou pesquisas
com consumidores em quatro continentes e 14 países diferentes, para confirmar o que os consumidores pensam
sobre alimentos funcionais, e o que os
motiva a comprá-los. A combinação de
conhecimento científico e motivação do

consumidor permitiu à Beneo-Orafti
desenvolver uma grande força na tradução da ciência para uma linguagem
de fácil entendimento para o consumidor, que auxilia na comercialização de
um produto funcional.

Segurança no fornecimento
O maior trunfo da Beneo-Orafti
são suas duas unidades de produção,
uma na Bélgica e a outra no Chile.
Nenhum outro fornecedor de prebióticos pode oferecer esta segurança.
Isso é particularmente importante,
já que as duas fábricas estão localizadas em dois hemisférios diferentes, permitindo duas colheitas
por ano e reduzindo o risco de uma
quebra na colheita em dois locais ao
mesmo tempo a praticamente zero.
A nova unidade de produção no Chile
iniciou suas atividades em 2006, e
apresenta um grande potencial para
o futuro.
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O novo Grupo Beneo faz parte do Grupo Südzucker que
emprega 19.900 pessoas e faturou, no seu último exercício
fiscal,  5,3 bilhões; conta com 67 unidades industriais
espalhadas pelo mundo todo.
Beneo-Orafti
Beneo-Orafti é o líder mundial na
produção de ingredientes à base da
chicória. Seus produtos incluem ingredientes alimentícios ativos, como a
inulina e a oligofrutose, para as indústrias de alimentação humana e animal
e produtos químicos de base biológica
para aplicações cosméticas e químicas.
Com sede na cidade de Tienen, Bélgica,
a empresa opera em mais de 75 países
e conta com unidades de produção em
Oreye (Bélgica) e Pemuco (Chile).

e recentemente também farelo de arroz
estabilizado. O portfólio da empresa
também inclui o Nutriz, um concentrado
de arroz que é utilizado em bebidas e sobremesas sem base láctea. Os produtos da
Remy são utilizados em diversas aplicações, como alimentos para bebês, cereais
matinais, biscoitos, refeições prontas,
sopas, molhos, produtos lácteos, etc. A
Beneo-Remy tem unidades de produção
na Bélgica e Itália e atende o mercado
mundial através de sua rede de vendas
com distribuidores em mais de 45 países

Beneo-Remy

Beneo-Palatinit

Beneo-Remy é líder de mercado
mundial na produção de derivados de
arroz, como amidos, farinhas, proteínas

Beneo-Palatinit desenvolve, produz e
comercializa o Isomalt, o substituto de açúcar número 1 em balas a nível mundial, e o

Produtos BeneoTM
chegam a 291
em 2007!
A Beneo-Orafti tem o prazer de
informar que o programa Beneo™
lançou com sucesso 291 produtos até
o final de outubro de 2007 no mercado
mundial de alimentos e bebidas. O sucesso europeu do programa possibilitou que os ingredientes Beneo™ fossem disponibilizados para a indústria
mundial de alimentos e bebidas. Um
dos mais recentes fabricantes a aderir
é a Tropicana, que estará lançando
sua bebida à base de suco de frutas
com a marca Tropicana Essentials
‘Interior Sano’ com a marca Beneo™
no mercado espanhol. Alguns dos
novos produtos no Programa são:
Bélgica
Nutri-Ethic Fibrosuc: palitos de
fibras.
Espanha
NutriCare: linha de substitutos de
refeição e bebidas.
Ganadería Priégola: bebida simbiótica.
Croácia
Delicia VitaliX: biscoitos prebióticos.

Malásia
Power Root Oligo: bebida de cereais em pó.
Dot Green Meditrim: suplemento
alimentício.
Mobil Wallet Synergy1: suplemento alimentício.
Bulgária
Slantcho Baby Biscuits.
República Checa
Lotos: sorvete.
Brasil
Jasmine Alimentos Soylait: suplemento alimentício.
França
Boîte à Cake: bolos doces.
Vitamin System Regul’ap: suplemento alimentício.
Guatemala
Alimentos Haas: iogurte.
Dominic Speleers, Diretor Executivo da Beneo-Orafti, comenta a respeito: “Estamos muito felizes com a
celebração de mais de dez anos trabalhando com a indústria alimentícia e
temos muitas expectativas ao entrar
nesta nova era, onde seremos ainda
mais fortes e dinâmicos. Trabalhar
em parceria com os fabricantes con-

único feito a partir do verdadeiro açúcar.
Introduzido recentemente, a Palatinit
comercializa o novo açúcar Palatinose™.
Trata-se do único carboidrato de baixa
glicemia que oferece ao organismo uma
energia prolongada em forma de glicose.
A Beneo-Palatinit também introduziu um novo excipiente farmacêutico
multifuncional para a formulação de
formas de dosagem sólidas, sob a marca
registrada galenIQ™.
Com uma rede global de agentes
de vendas em mais de 45 países, a Palatinit atende os mercados alimentícios
e farmacêuticos mundiais através de
suas unidades de produção na cidade
de Offstein (Alemanha).

tinuará sendo o nosso foco principal
no futuro, bem como o compromisso
com a inovação. O Orafti®HSI Ultra
é um lançamento excitante para nós,
porque poderá oferecer a parceiros
importantes benefícios adicionais,
que os ajudarão a aumentar os seus
negócios. A união da Beneo-Orafti
com a Beneo-Palatinit e a BeneoRemy se refletirá de forma positiva
sobre a forma de trabalho com nossos
clientes. Uma maior especialização e
conhecimento de todo o grupo Beneo
permitirá aos nossos parceiros da
indústria de alimentos a desenvolver
uma maior linha de produtos através
de apenas um contato”.


ORAFTI Latinoamerica
Dra. Monica Montani
Av. das Nações Unidas, 18.001
04795-900 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 5683-7887
Fax: (11) 5641-5292
monica.montani@orafti-beneo.com
www.orafti.com
FOOD INGREDIENTS

beneo.indd 15

15

27/11/2008 16:43:45

