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DSM 
ADQUIRE FORTITECH

A DSM, empresa mundial de ciên-
cias da vida, anunciou o acordo para 
adquirir a Fortitech, Inc. Após a con-
clusão, que é esperada para antes do 
final do ano, a empresa fará parte dos 
negócios de Nutrição Humana & Saúde 
da DSM. A aquisição criará uma das 
empresas líderes no desenvolvimen-
to e fabricação de ingredientes para 
alimentos e bebidas, nutrição infantil 
e suplementos dietéticos. Segundo a 
Fortitech, a combinação das capaci-
dades mundiais permitirá oferecer um 
recurso mais amplo e completo aos 
clientes, bem como produtos inovadores 
e personalizados. Juntas, as empresas 
possuem um banco de dados de pesqui- 
sa científica mais forte e excelência 
técnica que permitirá agregar valor su-
perior aos produtos e serviços Fortitech. 

A DSM, fornecedora mundial de 
produtos nutricionais, apresenta um 
completo portfólio de carotenóides, 
vitaminas, lipídios nutricionais, nutra-
cêuticos, bem como ingredientes de 
desempenho especiais. Como parte da 
DSM, a Fortitech terá acesso direto à 
ciência, tecnologia e pesquisa destes 
ingredientes exclusivos, permitindo o 
desenvolvimento de blends de alimen-
tos personalizados. De acordo com a 
DSM, a aquisição da Fortitech ajudará 
a expandir sua presença e oferecer 
mais valor aos clientes; com a Fortitech,  
a DSM será capaz de fornecer pré-
misturas personalizadas, ingredientes 
alimentícios e misturas para os seus 
clientes e, ao mesmo tempo, fortalecer 
sua presença internacional. Para a 
DSM, a Fortitech se tornará uma parte 
importante dos negócios de Nutrição 
Humana & Saúde da DSM Nutritional 
Products. A Fortitech permanece com-
prometida com o desenvolvimento e 
fabricação de misturas de ingredientes 
alimentícios de qualidade, fortificados 
com nutrientes, para qualquer apli-
cação, em qualquer lugar do mundo.

Fundada em 1986, a Fortitech é 
líder mundial no desenvolvimento de 
pré-misturas de alimentos personali-
zados, ingredientes e misturas para 
alimentos e bebidas, nutrição infantil 
e suplementos dietéticos, integrando 
ingredientes funcionais a partir de 
uma seleção abrangente de vitaminas, 

minerais, nucleotídeos, aminoácidos, 
extrato de ervas, nutracêuticos, cafeí-
na, proteínas, carboidratos e enzimas. 
Com sede em Schenectady, Nova 
York, a empresa possui uma rede 
mundial de instalações de fabricação 
e distribuição em toda a Europa, Ásia- 
Pacífico, América do Sul, México e Es-
tados Unidos (Nova York e Califórnia). 

A DSM é uma empresa mundial de 
base científica em saúde e nutrição. 
Ao unir suas competências únicas em 
ciências da vida e ciências de mate-
riais, a DSM promove a prosperidade 
econômica, progresso ambiental e 
avanços sociais para criar valor sus-
tentável para todos os interessados. A 
DSM oferece soluções inovadoras que 
alimentam, protegem e melhoram o 
desempenho em mercados mundiais, 
como alimentos e suplementos dieté-
ticos, cuidados pessoais, alimentação, 
produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos, automotivos, tintas, elétrica 
e eletrônica, proteção da vida, energia 
alternativa e materiais de base biológica. 
A DSM apresenta vendas líquidas anuais 
de cerca de € 9 bilhões. www.dsm.com

VOGLER 
INGRENDIENTS
APRESENTA NOVOS 
FUNCIONAIS

Uma nova parceira fechada com 
a Stephan Nutrition, permite a Vogler 
Ingredients a distribuição de dois novos 
produtos que permitirão aplicações nos 
mais diversos produtos, mudando o dia 
a dia de forma positiva e saudável. Um 
dos produtos é o Marinol ômega 3. Trata- 
se de um concentrado de óleo de peixe 
natural contendo altos níveis de ácidos 
oleosos de ômega 3, conhecidos como 
EPA, e também o DHA, um ácido em 
formato de triglicerídeo em uma fórmula 
estável. O composto não tem gosto e 
tampouco odores indesejáveis encon-

trados nos alimentos. Este ingrediente 
oferece oportunidades no desenvolvi-
mento de novos produtos envolvendo 
as mais diversas aplicações. O outro 
produto é o PinnoThin. Atualmente, cada 
vez mais as pessoas procuram levar uma 
vida mais saudável, buscando a reedu-
cação alimentar junto a nutricionistas. 
Este produto se insere de forma posi-
tiva nesse tipo de tratamento. É 100% 
natural e age no organismo como um 
inibidor de apetite. www.vogler.com.br

NEXIRA 
COMPRA TOURNAY

Em outubro de 2012, o Grupo Nexi-
ra adquiriu a Tournay Biotechnologies, 
especialista europeu na extração de 
ativos botânicos para as indústrias de 
suplementos dietéticos e nutracêuticos.

Essa aquisição faz parte do plano 
de expansão do Grupo, que amplia a 
sua linha de produtos com novos ex-
tratos botânicos de alta qualidade, que 
incluem Exocyan, uma gama única de 
extratos de cranberry com numerosos 
benefícios à saúde; café verde & chá 
verde; proteínas vegetais hidrolisadas; 
e magnésio marinho. Com essa nova 
aquisição, a Nexira, um dos líderes mun-
diais em ingredientes naturais, reforça 
o seu posicionamento nos mercados de 
saúde e bem estar. www.nexira.com.br

TATE & LYLE 
LANÇA ADOÇANTE  
TASTEVA™ STEVIA 
SWEETENER

A Tate & Lyle, fornecedora global de 
ingredientes e soluções para a indústria 
de alimentos e bebidas, lança Tasteva™ 
Stevia Sweetener, um adoçante à base 
de estévia que oferece dulçor sem calo-
rias. Com Tasteva™ Stevia Sweetener, os 
fabricantes de alimentos e bebidas que 
buscam dulçor a partir de uma fonte 
natural podem reduzir os níveis de açú-
car de seus produtos em 50% ou mais 
(dependendo da aplicação e sujeito aos 
níveis máximos permitidos pela legisla-
ção local), sem o sabor residual amargo 
de alcaçuz frequentemente associado 
a outros adoçantes à base de estévia. 
A Tate & Lyle analisou por dois anos a 
composição de diversos glicosídeos de 

esteviol e desenvolveu um processo pa-
tenteado para oferecer à indústria o ba-
lanço ótimo de dulçor com 100% de sa-
bor. As pesquisas realizadas pela Tate &  
Lyle e o parecer de clientes ao redor do 
mundo mostram que o Tasteva™ Stevia 
Sweetener fornece um dulçor puro e 
uma clara vantagem em termos de 
sabor em relação ao Reb A 97 e outros 
ingredientes derivados da estévia. Tais 
vantagens foram demonstradas em uma 
ampla gama de aplicações alimentícias, 
incluindo bebidas e produtos lácteos. 
Segundo a Tate & Lyle, Tasteva™ Stevia 
Sweetener fornece um sabor superior 
e é uma alternativa natural ao açúcar 
no sentido de auxiliar os clientes a 
enfrentar o desafio de reduzir o conteú- 
do calórico e de açúcar; além disso, o 
cliente também se beneficia do portfó-
lio de ingredientes especiais da Tate & 
Lyle e de sua profunda experiência em 
projetar soluções no ramo de adoçantes. 

A Tate & Lyle é fornecedora mundial 
de ingredientes e soluções para a indús-
tria de alimentos, bebidas e outras, ope-
rando a partir de mais de 30 unidades 
de produção ao redor do mundo. Opera 

por meio de duas unidades de negócios 
mundiais, a de Ingredientes Especiais e a 
de Ingredientes básicos, apoiadas pelas 
unidades de Inovação e Desenvolvimen-
to Comercial. A estratégia do Grupo é se 
tornar líder mundial no fornecimento de 
Ingredientes Especiais para Alimentos 
por meio do foco disciplinado no cresci-
mento. Os Ingredientes Especiais para 
Alimentos incluem amidos especiais 
(amidos, adoçantes e fibras à base de 
milho), adoçantes sem calorias (incluin-
do sucralose Splenda®) e Sistemas de 
Ingredientes que fornecem soluções em 
mistura de ingredientes. Os Ingredientes 
texturizantes incluem amidos à base 
de milho, amidos industriais e produ-
tos para fermentação (principalmente 
acidulantes). www.tateandlyle.com

SENSIENT BRASIL 
OBTÉM CERTIFICAÇÃO DE 
SEGURANÇA DE ALIMENTOS

A Sensient Technologies Brasil, uma 
unidade da Sensient® Colors LLC, obte-
ve recentemente a FSSC 22000:2010 

(Certificação do Sistema de Segurança 
de Alimentos) e a ISO 22000:2005 
(Certificação do Sistema de Gerencia-
mento de Segurança de Alimentos). Esta 
certificação representa o mais alto nível 
de certificação no âmbito do Programa 
FSSC, designando domínio completo no 
desenvolvimento de sistemas de gestão 
de segurança e qualidade. A Sensient é 
um dos poucos e seletos fornecedores 
de ingredientes alimentícios e o único 
fabricante de corantes alimentícios no 
Brasil a obter este nível de certificação. 
A Sensient recebeu a certificação por 
órgãos certificadores externos para os 
planos de gestão de risco, produção 
e distribuição, bem como avaliação 
abrangente e rigorosa na aplicação, 
rastreabilidade e programas de testes 
analíticos para todas as matérias-primas 
e produtos acabados. A Sensient rotinei-
ramente se destaca em auditorias de 
certificação e tem reputação superior 
com registros positivos com a FDA, nos 
Estados Unidos, e com a ANVISA, no 
Brasil. Segundo a empresa, a Sensient 
está trabalhando para ser a líder mun-
dial a instituir normas de qualidade e 
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segurança para corantes naturais onde 
estas não existem. A Sensient oferece 
aos seus clientes proteção da marca 
através de soluções de alto desempenho 
de cores personalizadas. Estas soluções 
de cores personalizadas são feitas com 
matérias-primas originárias de fontes 
globais estritamente qualificadas e são 
fabricadas sob as normas dos mais altos 
níveis de gestão de segurança e quali-
dade, incluindo os processos de rastrea- 
bilidade. www.sensientfoodcolors.com

GENKOR 
INGREDIENTES
DESENVOLVE SISTEMAS 
PROTÉICOS PARA 
PRODUÇÃO DE QUEIJO 
CREMOSO 

A constante busca por novos produ-
tos, oportunidades e diferenciais produ-
tivos impulsiona o mercado e diferencia 
as empresas. A Genkor Ingredientes 
acredita no potencial competitivo e na 
importância de viabilizar novos produtos 
e conceitos aproveitando, sempre que 
possível, a estrutura e equipamentos já 
disponíveis em seus clientes e parceiros. 
Nesse sentido, a empresa desenvolveu 
novos sistemas protéicos e espessantes 
indicados para a produção de queijo 
cremoso/cream cheese. O Genkorlac 
Cheese 527, é um sistema protéico e 
espessante para a produção de cre-
am cheese com 27% de gordura. Já o 
Genkorlac Cheese 216, é um sistema 
protéico e espessante para a produção 
de cream cheese com 21% de gordura. 
Os sistemas Genkor conferem corpo 
cremoso, textura lisa e espalhável, 
características do cream cheese, além 
de contribuir para o sabor lácteo carac-
terístico (resultado da fermentação), e 
não interferir em sua cor branca. Aju-
dam a evitar a ocorrência de sinérese, 
não apresentam sabor residual e não 
alteram as características de sabor do 
produto final. Considerado um produto 
nobre e diferenciado no mercado brasi-
leiro, ainda há poucos fabricantes, o que 
abre oportunidade para as empresas 
dispostas a ampliar suas linhas. Embo-
ra seja comum encontrá-lo na mesma 
categoria de produtos que o requeijão 
(produto tipicamente brasileiro), o cream 
cheese tem um valor de mercado que 

chega, em alguns casos, ao dobro do 
preço do requeijão cremoso, o que indica 
o maior valor agregado. A forma mais co-
mum que este produto é encontrado é a 
versão tradicional, embora versões light 
e adicionados de condimentos e outros 
ingredientes também estejam disponí-
veis. A Genkor possui sugestões de sis-
temas protéicos e estabilizantes para a 
produção de versões light e, também, so-
luções para produtos mais “leves” e com 
corpo diferenciado para consumo como 
sobremesas adicionadas de polpas de 
frutas ou geleias. www.genkor.com.br

DUPONT PIONEER 
INAUGURA UNIDADE DE 
BENEFICIAMENTO DE SOJA 
EM CATALÃO

A DuPont Pioneer, líder mundial 
na produção de sementes de alta 
tecnologia, inaugurou no município 
de Catalão, Goiás, a maior e mais 
moderna unidade de beneficiamento 
de sementes de soja da empresa no 
mundo. A planta tem capacidade para 
processar dois milhões de sacas de 40 
quilos de sementes ao ano. Segundo a 
empresa, a iniciativa faz parte da sua 
estratégia global de ampliar a oferta 
de alimentos para atender o cresci-
mento da população mundial e, nesse 
cenário, o Brasil tem papel estratégico 
devido ao elevado potencial de produ-
ção. A escolha de Catalão deve-se às 
facilidades logísticas oferecidas pelo 
município e condições climáticas que 
favorecem a produção de sementes 
de alta qualidade. A DuPont Pioneer 
investiu US$ 62 milhões na instalação 
da nova unidade com o objetivo de 
duplicar a capacidade atual de produ-
ção, que é de 88 mil toneladas ao ano 
(2,2 milhões de sacas de 40 quilos) e 
que estava concentrada na unidade de 
Planaltina, Distrito Federal. Em Catalão, 
a empresa apostou em uma moderna e 
avançada estrutura distribuída em uma 
área de 41mil m2. No primeiro ano de 
operação, a empresa planeja atingir a 
marca de 40 mil toneladas de sementes 
de soja. A unidade entrará em operação 
a partir do início do próximo ano e pos-
sui avançados recursos para análises 
e processamento de sementes, como 
o laboratório de análise de sementes 
para monitoramento de todos os pro-

cessos e fases do beneficiamento, ga-
rantindo a melhor qualidade fisiológica. 
A planta também possui processos 
100% automatizados, assegurando a 
total pureza física e fisiológica, além 
de garantir todo o potencial genético 
das sementes. Os investimentos fazem 
parte da estratégia global da DuPont 
em torno dos grandes desafios frente 
ao crescimento acelerado da população 
mundial, que em 2050 alcançará a mar-
ca de 9 bilhões de habitantes, segundo 
dados da Organização das Nações 
Unidas. Para tanto, a empresa investe 
em tecnologias que contribuam para 
o aumento da produção de alimentos 
seguros e saudáveis, criação de fontes 
alternativas de energia, e em produtos e 
serviços para a segurança das pessoas 
e do meio ambiente. www.dupont.com

DSM
MELHORA A CONSISTÊNCIA 
DO PROCESSO DE LEITE 
DESLACTOSADO 

A DSM apresenta Maxilact LGX 
1000, uma lactase única que garante 
maior consistência na qualidade de 
leite UHT deslactosado para o merca-
do brasileiro. A Maxilact LGX 1000 foi 
desenvolvida para a injeção asséptica 
em linha com sistema de dosificação 
Tetra Aldose. A solução enzimática é 
adicionada diretamente ao processo, 
eliminando a necessidade de manual-
mente preparar e adicionar a lactase 
durante a produção. A introdução 
da Maxilact LGX 1000 no mercado 
brasileiro trará inúmeras vantagens 
ao produtor de leite, particularmente,  
aumentando a segurança e controle de 
qualidade do produto terminado, uma 
vez que a solução enzimática estará 

padronizada. Dessa forma, o risco de 
erros durante o processo de diluição 
ou de qualquer variação na atividade 
da solução enzimática é eliminado. A 
Maxilact LGX 1000 melhora a etapa 
de filtragem, resultando em menos 
substituições de filtros e consequente 
aumento do tempo de operação dos 
equipamentos.  Perdas também são 
mais limitadas, uma vez que não há 
perda de produto devido erros de 
manipulação. Esta solução traz um 
resultado consistente em cada e todo 
ciclo de produção; não há variações 
devido à flutuação na qualidade da 
água. Esta nova versão é o mais recente 
desenvolvimento da linha de produtos 
Maxilact, aportando maior consistência 
e alta qualidade para produtos de valor 
agregado. Além, disso, aporta ainda 
um melhor perfil sensorial ao produto 
final, com um sabor límpido durante 
toda a vida útil de produtos UHT, bem 
como uma possível extensão da vida 
útil, graças à redução de sabores (off 
flavor) indesejados. À medida que a 
tendência de saúde e bem estar ganha 
mais espaço no Mercado brasileiro os 

consumidores buscam continuamente 
por produtos “better-for-you” alinhados 
com suas necessidades. Frequente-
mente percebido como uma opção de 
alto valor nutricional, o Brasil tem visto 
a popularidade de produtos lácteos 
crescerem constantemente, com um 
crescimento de 14 por cento no consu-
mo de produtos lácteos UHT entre 2008 
e 2011. Todavia, uma porção significa-
tiva da população sofre de intolerância 
à lactose, com consumidores incapazes 
de digerir a lactose, o principal açúcar 
encontrado em produtos lácteos. O 
uso de Maxilact LGX 1000 melhora a 
digestibilidade, permitindo que pro-
dutos lácteos populares possam ser 
consumidos sem efeitos indesejados 
no organismo. Maxilact LGX 1000 pode 
também reduzir a quantidade de açúcar 
adicionada a produtos lácteos, man-
tendo suas características de doçura 
originais, e oferecendo uma opção mais 
saudável aos consumidores. A DSM é 
líder em ingredientes para a indústria 
láctea, sendo a linha de produtos 
Maxilact o padrão mundial de lactase. 
www.maxilact.com / www.dsm.com

DUPONT NUTRIÇÃO & 
SAÚDE
OFERECE COMPLETO 
PORTFÓLIO DE 
EMULSIFICANTES 
SUSTENTÁVEIS

A DuPont Nutrição & Saúde é pio-
neira com seu portfólio completo de 
emulsificantes à base de óleo de palma 
e outros óleos de fontes sustentáveis. 
Em janeiro de 2009, a companhia foi 
a primeira empresa a oferecer emulsi-
ficantes com balanço de massa (MB) e 
certificação RSPO [Mesa Redonda sobre 
o Óleo de Palma Sustentável]. No ano 
passado, a empresa também foi líder 
ao abrir caminho para o fornecimento 
de emulsificantes segregados (SG) com 
certificação RSPO. Para 2015, a DuPont 
se comprometeu em empregar 100% 
das matérias-primas certificadas para a 
obtenção de óleo de palma certificado e 
tem cumprido as atividades necessárias 
para atingir esta meta. Os varejistas e as 
empresas alimentícias mais importantes 
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do mercado assumiram o compromisso 
de utilizar, de forma exclusiva, o óleo de 
palma sustentável certificado até 2015, 
mas o tema é de difícil compreensão e 
gera confusões. A DuPont Nutrição & 
Saúde deseja educar os clientes sobre 
as diferentes categorias de óleo de pal-
ma sustentável para que saibam que a 
única forma de ter certeza que um pro-
duto contém óleo de palma sustentável 
é que seja segregado (SG. O óleo de 
palma SG conserva-se separado durante 
a cadeia de abastecimento, garantindo 
que o produto final contenha apenas 
óleo de palma de plantações com 
certificação RSPO - um compromisso 
sério por parte do produtor. O óleo de 
palma MB pode ser misturado com óleo 
de palma convencional nas diferentes 
etapas da cadeia de fornecimento, mas 
contabilizar cada etapa assegura que a 
quantidade de óleo de palma utilizada 
para elaborar um produto para o con-
sumidor com uma declaração MB seja 
igual ao consumo da mesma quantidade 
de óleo de palma de plantações com 
certificação RSPO. Este conceito é mais 
difícil de explicar aos consumidores, mas 
oferece uma solução mais simples para 
os produtores. A linha de ingredientes da  
DuPont™ Danisco® oferece uma ampla 
variedade de emulsificantes SG e MB. 
Para os produtores que não desejam 
adiar a conversão para óleo de palma 
sustentável certificado até 2015, já 
não há limitações para encontrar emul-
sificantes de fonte sustentável, pois a 
DuPont pode produzir quase todos os 
emulsificantes de forma sustentável. 
Alguns mercados têm escolhido evitar os 
materiais somente à base de palma; para 
tanto, a linha de ingredientes da DuPont™ 
Danisco® também oferece uma ampla 
variedade de emulsificantes que não 
contém palma, à base de óleo de girassol 
e de canola não modificados genetica-
mente (OMG) e de glicerina sem palma.

A DuPont™ Danisco® é a marca de 
uma linha de ingredientes que ajudam 
a aumentar e a melhorar bioproteção, 
perfil de nutrientes, sabor e textura, 
com maior eficiência de custos e menor 
impacto ambiental, atendendo às neces-
sidades de fabricantes de alimentos e 
bebidas, de suplementos alimentares 
e de alimentos para animais de esti-
mação. Através do trabalho da rede 
global de cientistas e tecnologistas em 
alimentos na DuPont, a linha Danisco® 

é apoiada pelo vasto e único espectro 
de conhecimento em aplicações e 
processamentos. www.dupont.com

PURAC BRASIL 
GANHA FI AWARDS EM 
“INGREDIENTE ALIMENTÍCIO 
MAIS INOVADOR”

A Purac Brasil 
ganhou o prêmio 
Fi Awards na cate-
goria “Ingrediente 
Alimentício Mais 
Inovador”, com 
seu aroma natu-
ral PuraQ® Arome 

NA4. A FiSA, que aconteceu entre os 
dias 18 e 20 de setembro, em sua 16º 
edição, organiza o evento Fi Excellence 
Award como um evento paralelo para 
premiar e reconhecer as inovações da 
indústria alimentícia. Este foi o segun-
do prêmio que o PuraQ® Arome NA4 
ganhou. No ano passado, este produto 
foi premiado na categoria “Inovação do 
Ano em Carnes”, na Fi Europa. Com este 
segundo prêmio, a Fi South America 
reconhece a Purac por sua dedicação 
à redução de sódio e experiência na 
qualidade de ingredientes alimentícios. 
O PuraQ® Arome NA4 é uma solução 
multifuncional, derivada da fermenta-
ção, que permite aos fabricantes de ali-
mentos a redução de sódio em até 40%, 
sem comprometer as características 
originais do produto, oferecendo sabor 
salgado e textura melhorada, mantendo 
a segurança alimentar e a vida de pra-
teleira dos produtos finais. As indústrias 
de alimentos podem, inclusive, realçar 
sabores enquanto cortam os níveis de 
sódio, graças ao efeito potencializador 
de notas condimentadas e salgadas do 
PuraQ® Arome NA4 durante a degus-
tação. O PuraQ® Arome NA4 pode ser 
usado em uma grande variedade de pro-
dutos, como carnes, aves, pães, molhos, 
etc. www.purac.com/sodiumreduction

JACQUET
INAUGURA UNIDADE  
EM GUARAPUAVA

A fábrica francesa de alimentos 
Jacquet inaugurou recentemente uma 
unidade na cidade de Guarapuava, 

região Central do Paraná. A fábrica é a 
primeira fora da Europa e é resultado da 
parceria do grupo paranaense Guerra 
com a também francesa Limagrain que 
trouxeram a marca Jacquet ao Brasil. 
Segundo a Jacquet, o mercado consu-
midor brasileiro foi priorizado por ser 
um dos mais importantes do mundo 
e apresentar crescimento anual de 
mais de 15 %. Para os dirigentes das 
empresas, a parceria com o Governo 
do Estado aliada ao bom momento 
econômico e industrial do Paraná foram 
decisivos para o empreendimento, cujo 
investimento chega a cerca de R$ 40 
milhões. Na primeira etapa, a unida-
de, que ocupa um terreno de 100 mil 
m2 às margens da BR 277, produzirá 
biscoitos, bolos e pães prontos, com 
foco nos mercados do Paraná, São 
Paulo e Rio de Janeiro. A cidade de 
Guarapuava foi escolhida por alguns 
motivos. O primeiro deles é a grande 
produção de trigo na região. Outro 
fator é o posicionamento geográfico 
que permite a logística dos produtos 
tanto para o Paraná quanto para outras 
praças nacionais. Além do incentivo ao 
agronegócio, a empresa também inves-
tirá em capacitação de profissionais da 
região. Um convênio entre a Jacquet 
Guerra do Brasil e a Universidade 
Estadual do Centro-Oeste do Paraná 
(Unicentro) possibilitará a alunos de 
diversos cursos da instituição a opor-
tunidade de participar de um programa 
de trainee, que levará os acadêmicos 
de Engenharia de Alimentos e Nutrição 
até a sede da Jacquet, na França, para 
que conheçam o funcionamento das 
fábricas e depois atuem na unidade.

A francesa Jacquet, marca bastante 
tradicional na Europa, foi criada há 130 
anos e opera no Brasil em parceria 
com o Grupo Guerra. Desta parceria 
surgiu a Jacquet Guerra do Brasil. A 
empresa trabalha também com linhas 
de pães, brownies e mini brownies, 
tortas e mini tortas e com produtos 
específicos para linha infantil. Gra-
dativamente, todos devem entrar na 
produção da unidade brasileira. O que 
permitiu à vinda da Jacquet para o país 
foi a fusão, em 2011, entre os grupos 
Limagrain (francês) e Guerra (brasi-
leiro), ambos líderes agroindustriais 
em seus países. A junção resultou na 
criação da Limagrain Guerra do Brasil 
que injetou quase R$ 100 milhões em 

diferentes negócios no país. A Jacquet 
ficará ligada diretamente a unidade 
brasileira de negócios - Limagrain Guer-
ra do Brasil. www.painsjacquet.com

CAFÉ COAMO 
RECEBE RECERTIFICAÇÃO 
DA ABIC

O café Coamo acaba de conquistar 
a recertificação do selo de qualidade 
outorgado pela Associação Brasileira 
da Indústria do Café (ABIC). O progra-
ma objetiva agregar valor e ampliar o 
consumo a partir da melhoria contínua 
dos cafés, sendo o único, que se tem 
conhecimento no mundo, para avaliar 

a qualidade do café torrado e moído. 
De 500 torrefadoras no Brasil, somente 
14% possuem essa certificação da en-
tidade, e entre elas a indústria de café 
da Coamo Agroindustrial Cooperativa. 
De acordo com a ABIC, a vantagem da 
certificação para as indústrias visa focar 
melhor o negócio, lançar ou reposicio-
nar as marcas de acordo com o perfil 
de seus consumidores. Para o varejo, 

é um diferencial importante 
oferecer cafés certificados e 
uma garantia no quesito se-
gurança alimentar, e para os 
consumidores, as categorias 
têm um papel também edu-
cativo  fazendo com que eles 
saibam que existem diferenças 
entre os cafés e, inclusive, 
produtos para todos os bolsos.

Segundo a Coamo, anualmente a 
ABIC faz auditoria para a permanência 
da certificação do selo de qualidade. 
A avaliação é realizada por uma em-
presa independente e qualificada pela 
ABIC. Ela analisa as boas práticas de 
fabricação, matérias-primas utilizadas, 
processos de embalagem e expedição, 

limpeza , higiene, controle de pragas, 
blendagem, torrefação, moagem e 
qualidade do grão. O constante investi-
mento no desenvolvimento tecnológico 
e a busca por melhorias na produção e 
qualidade do café são fatores que vem 
determinando a conquista da recertifi-
cação dos cafés Coamo pela ABIC. Pro-
duzido com alta tecnologia, obedecendo 
aos critérios de BPF - Boas Práticas de 
Fabricação -e APPCC - Análise de Perigos 
e Pontos Críticos de Controle, o café  
Coamo é originado da combinação de 
grãos selecionados, com torra média 
escura, resultando num café equilibra-
do, de sabor marcante e aroma intenso. 
Esse produto preserva o verdadeiro 
sabor do café, agradando a todos os 
paladares. É embalado nas versões al-
mofada e a vácuo, em pacotes de 500g 
e 250g, que garantem a qualidade e 
aroma por mais tempo. Já o café Coamo 
Premium está disponível nas versões 
torrado e moído (embalagens de 500g) 
e apenas torrado em grãos (pacotes de 
1kg e 250g), para que o consumidor 
possa moer em casa ou em estabeleci-
mentos comerciais. www.coamo.com.br
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TATE & LYLE 
LANÇA GLOBALMENTE SAL 
MICROESFERAS

A Tate & Lyle, empresa global de 
ingredientes e soluções para a indús-
tria de alimentos e bebidas, anuncia o 
lançamento mundial de um ingrediente 
inovador para redução de sal, SODA-LO™ 
sal microesferas, com sabor, rotulagem 
e funções similares às do sal, já que é 
sal. Com SODA-LO™, os fabricantes de 
alimentos podem reduzir os níveis de 
sódio em 25% a 50% em diversos produ-
tos sem comprometer o sabor. SODA-LO™ 
sal microesferas foi criado utilizando-se 
uma tecnologia patenteada, que trans-
forma os cristais de sal comuns em mi-
croesferas cristalinas ocas. Estes peque- 
nos cristais de densidade reduzida 
entregam o sabor salgado de forma efi-
ciente em uma quantidade reduzida de 
produto, já que maximizam a superfície 
relativa do volume utilizado. SODA-LO™ 
torna possível desfrutar o sabor do sal 
consumindo menores quantidades do 
mesmo. É feito a partir de sal e, por isso, 
não apresenta nenhum sabor residual 
amargo ou aromas característicos de 
outros compostos salinos ou substitutos 
do sal. Segundo a Tate & Lyle, apesar 

dos defensores da saúde pública con-
tinuarem a alertar para a necessidade 
da redução mundial do consumo de sal, 
estudos mostram que os consumidores 
associam os produtos identificados 
como reduzidos em sal a um sabor in-
ferior; contar com uma alternativa para 
redução do sal que é feita a partir de sal 
e corresponde à expectativa de sabor 
pode ser o primeiro passo no sentido 
de romper a associação presente na 
mente das pessoas de que um produto 
com teor de sal reduzido tem seu sabor 
comprometido. Os testes realizados pela 
Tate & Lyle mostram que os consumido-
res apresentam percepções de sabor se-
melhantes quando degustam alimentos 
feitos com sal tradicional e alimentos 
que contêm SODA-LO™. Além disso, os 
consumidores relatam não haver sabo-
res estranhos ao alimento degustado. O 
sal é um marco na produção de alimen-
tos, não somente por conta do sabor, 
mas também pela função, já que atua 
como conservante e auxiliar na melho- 
ra da textura, por exemplo. Por meio de 
tecnologia avançada, a Tate & Lyle foi 
capaz de produzir microesferas de sal 
para oferecer aos fabricantes de ali-
mentos um ingrediente que funciona da 
mesma forma, senão melhor, que o sal. 
SODA-LO™ foi testado e mostrou boa apli-
cabilidade em uma grande variedade de 
alimentos, incluindo produtos de panifi-
cação, empanados e snacks salgados, 
e os trabalhos continuam no sentido 
de avaliar sua adequação em diversas 
outras aplicações. www.tateandlyle.com

NOVAPROM 
OBTÉM CERTIFICAÇÃO 
GLOBAL DE QUALIDADE 

A Novaprom, unidade de negócios 
da JBS responsável pela produção de 
colágeno, recebeu  o selo britânico BRC 
(British Retail Consortium) de qualidade. 
A certificação, uma das mais respeita-
das do mundo, possibilitará a entrada 
do produto em mercados como Reino 
Unido, Alemanha, França e Estados Uni-
dos. A empresa obteve nota máxima na 
avaliação. Com o intuito de estabelecer 
e garantir uma norma rígida de con-
trole de qualidade para revendedores 
espalhados pelo mundo, o selo BRC 
faz com que fornecedores e varejistas  
cumpram obrigações legais de proteção 

ao consumidor. Para obter a certificação, 
a empresa deve aderir e implementar 
o  HACCP, um sistema de gestão da 
qualidade, documentado e efetivo, e 
de controle de normas ambientais para 
fábricas, produtos, processos e pessoal. 
A chancela concedida ao colágeno pro-
duzido pela Novaprom trará vantagens 
tanto à empresa quanto ao mercado, 
como acesso aos maiores consumidores 
do mundo, fortalecimento das relações  
com clientes, maior confiabilidade nos 
produtos fornecidos, melhoria do siste-
ma de gestão de alimentos e redução de 
riscos alimentares. A JBS é líder mundial 
na fabricação e comercialização de colá-
geno, com capacidade de produção de 
300 toneladas por  mês, em sua unidade 
instalada em Lins, SP. O produto destina-
se principalmente à indústria de alimen-
tos, sendo utilizado em produtos lácteos, 
bebidas preparadas, panificação e ali-
mentos funcionais. O colágeno agrega 
uma série de  benefícios, como o enri-
jecimento dos tecidos da pele, aumento 
da tonicidade dos músculos, fortaleci-
mento de unhas e cabelos, entre outros. 

Multinacional brasileira na área 
de alimentos, a JBS é líder mundial 
em processamento de carne bovina. 
Com mais de 135 mil colaboradores, 
a empresa possui mais de 300 unida-
des  de produção e atua nas áreas de 
alimentos, couro, biodiesel, colágeno, 
latas e produtos de limpeza. Presente 
em 100% dos mercados consumidores, 
a JBS é a maior processadora global de 
proteína animal, vendendo para mais 
de 110 países. www.novaprom.com.br

VITALIN 
LANÇA NOVA 
IDENTIDADE VISUAL

Os consumidores estão cada vez 
mais exigentes, e não apenas no que diz 
respeito à qualidade dos produtos, mas 
também à aparência, às informações 
disponibilizadas e à praticidade. Foi 
pensando nisso que a Vitalin, empresa 
catarinense que atua no mercado de 
alimentos orgânicos e naturais, decidiu 
investir na mudança da identidade vi-
sual, contemplando nova logomarca e 
modernização de todas as embalagens. 
A intenção da empresa foi revitalizar a 
marca, criar um padrão de identidade 
visual, apresentar melhor os benefícios 

dos produtos e gerar maior  aproxima-
ção com seus consumidores. A partir da 
mudança, a empresa prevê um cresci-
mento de 20% a 25% nas vendas. Para 
os consumidores dos produtos da Vita-
lin, a principal vantagem é que haverá 
maior diferenciação entre os produtos 
integrais e orgânicos, além de mais 
informações. As novas embalagens di-
vulgam os principais nutrientes de cada 
produto e ajudam as pessoas celíacas 
e intolerantes à lactose a identificar 
os alimentos sem essas proteínas. As 
novidades vêm acompanhadas da refor-
mulação do site e da inserção da em-
presa nas redes sociais. A Vitalin atua 
no mercado de alimentos orgânicos e 
integrais desde 2004 oferecendo aos 
consumidores produtos com caracte- 
rísticas únicas. Para isso, busca em 
diversas culturas e regiões do mundo 
produtos que proporcionem bem estar 
e qualidade de vida aos consumidores, 
além de colaborar para um mundo 
mais sustentável. Atualmente, a Vitalin 
está presente em todos os Estados 
brasileiros por meio de distribuidores 
e representantes. www.vitalin.com.br

ABIA
INDÚSTRIA DE 
ALIMENTAÇÃO DEVE 
CRESCER 4% EM 2012

A indústria de alimentos deve en-
cerrar 2012 com crescimento de 4% 
na produção física, e de 4% a 5% nas 
vendas reais. Para 2013, as projeções 
apontam para incremento de 4% a 5% na 
produção física e de 5% a 6% nas vendas 
reais. Os números foram divulgados pela 
Associação Brasileira das Indústrias de 
Alimentos (ABIA). A desaceleração no 
ritmo de crescimento da produção física 
no ano, segundo a entidade, é reflexo 
da crise internacional da economia. A 
situação redundou em queda nos in-
vestimentos da indústria de alimentos, 
responsável por 57% do destino da 
produção agrícola nacional. No primeiro 
semestre de 2011, os investimentos 
haviam somado R$ 12,1 bilhões. Nos 
primeiros seis meses de 2012, este valor 
recuou para R$ 8,1 bilhões. Segundo a 
ABIA, o setor de alimentos enfrenta os 
mesmos desafios do agronegócio, ou 

seja, problemas de infraestrutura e lo-
gística, a falta de acordos comerciais e a 
alta tributação. Mesmo com todos estes 
desafios, a ABIA mantém otimismo em 
suas previsões e considera que o cenário 
é positivo, com aumento da população 
mundial e necessidade de crescimento 
do agronegócio brasileiro. O Instituto de 
Tecnologia de Alimentos (ITAL) divide a 
opinião de que as oportunidades do setor 
crescerão com as perspectivas de aque-
cimento da demanda, pelo menos até 
2020, mas ressalta que o setor precisa 
estar preparado para as exigências do 
mercado e para a necessidade de reduzir 
o desperdício de alimentos, adotando 
novos processos e novas tecnologias, 
incluindo investimentos em pesquisas 
para inovação nas embalagens. Pensado 
especificamente na questão das emba-
lagens, o ITAL lançou o programa “Brasil 
Pack Trends 2020”. O documento traz as 
tendências para o setor de embalagens 
para 2020, levando em conta conve- 
niência, simplicidade, estética, qualidade, 
tecnologia, sustentabilidade, segurança 
e legislação. A intenção é sinalizar as al-
ternativas para o setor. www.abia.com.br
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Produtos para panificação, lácteos, cárneos, 
bebidas, sobremesas, food service, aromas 
e muito mais.

• Ácido Cítrico
• Ácido Fumárico CWS / HWS
• Ácido Lático 85%
• Ácido Sórbico
• Amido de Ervilha
• Benzoato de Sódio
• Citratos de Cálcio, 
Sódio, Potássio e Zinco
• CMC
• Colágeno Marinho
• Diacetato de Sódio
• Extensor de Cacau
• Extrato de Malte
• Farinha de Malte
• Farinha de Cevada
• Fécula e Amidos 
Modificados de Batata
• Fibra de Batata
• Fibra de Ervilha
• Flocos de Batata

• Frutose
• Gamma-Nonalactona 
(Aldeído C18)
• Grânulos de Batata
• Goma Arábica
• Goma Tara
• Glúten de Trigo
• Glúten de Trigo Hidrolisado
• Inulina e FOS
• Natamicina
• Nisina
• Óleo de Girassol Alto Oleico - 
Ômega 9
• Permavita - Conservante 
de Superfície para Panificação 
• Propionato de Cálcio
• Propionato de Sódio
• Proteína de Ervilha
• Sorbato de Potássio
• Taurina

Os melhores sabores merecem os melhores ingredientes!

Fone: (11) 3823-8770  
atendimento@metachem.com.br
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DSM 
ADQUIRE NEGÓCIOS DE 
CULTURAS E ENZIMAS  
DA CARGILL

A DSM adquiriu os negócios de 
cultura e enzimas da Cargill, em uma 
transação que chegou ao valor total de 
€ 85 milhões. Sujeita às condições habi-
tuais, a transação deverá ser concluída 
nos próximos meses. A DSM e a Cargill 
anunciaram em 20 de setembro de 
2012 que estavam em negociações ex-
clusivas sobre essa transação. A Cargill 
é fabricante global de culturas e enzimas 
para as indústrias de laticínios e carne 
com operações de fabricação em Wis-
consin (EUA) e França. Possui um forte 
fluxo de novos produtos construídos em 
três pilares de tecnologia: cultura de tex-
tura, acidificação rápida para melhorias 
de produtividade e sistemas de cultura 
sabor queijo de sabor cultura. O negócio 
gera um faturamento líquido de cerca 
de € 45 milhões por ano. O mercado 
de culturas e enzimas está avaliado em 
mais de € 1 bilhão, crescendo constan-
temente em mais de 5% ao ano. Tais 
aplicações se destinam principalmente 
a produtos lácteos, que continuam a 
apresentar um apelo saudável para os 
consumidores em todo o mundo. A cres-
cente diversidade de produtos lácteos 
requer culturas versáteis que melhorem 
a textura, sabor e paladar característi-
cos, bem como ofereçam benefícios de 
saúde (baixo teor de gordura, redução de 
açúcar, etc.) e de conveniência. Ao com-
binar os negócios de culturas e enzimas 
da Cargill com o negócio leiteiro da DSM 
Food Specialties, será criado um forte 
negocio  global, permitindo a DSM impul-
sionar o crescimento das vendas, bem 
como captar sinergias consideráveis   
na produção global, bem como capa-
cidades de inovação em biotecnologia.

A combinação das duas empresas 
permitirá  a DSM alcançar a sua am-
bição de se tornar um fornecedor de 
culturas e enzimas para o mercado 
global de lácteos, além  de acelerar os 
seu planos de crescimento para o seu 

negócio, beneficiando o consumidor com 
mais opções de laticínios. A aquisição 
fortalece ainda mais a posição global 
da DSM em ingredientes lácteos com 
enzimas, PUFAs, vitaminas, culturas, 
probióticos, ativos biológicos, sistemas 
de preservação e testes. Esta é a oitava 
aquisição da DSM desde que a empresa 
anunciou sua estratégia corporativa. As 
aquisições fazem parte integrante da 
estratégia da DSM para seu negócio de 
Nutrição e contribuirá para o crescimen-
to atual e futuro da empresa em saúde, 
nutrição e materiais. www.dsm.com

GRUPO AGROPALMA 
CONSTRÓI PRIMEIRA 
REFINARIA SUSTENTÁVEL 
DA AMÉRICA

Os Estados de São Paulo e Minas 
Gerais estão na mira do Grupo Agropalma 
para a instalação de uma refinaria sus-
tentável capaz de atender a alta deman-
da de óleo de palma certificado. A escolha 
da região Sudeste vem ao encontro da 
facilitação logística na melhor distribui-
ção dos produtos, concentrada no Estado 
do Pará. Hoje, em função das distâncias 
e do consequente custo, a empresa 
não consegue atender o Sul do país, o 
Mercosul, entre outros países do mundo, 
devido à baixa frequência de rotas de 
navios nos portos do Norte do Brasil. A 
segunda refinaria do Grupo contará com 
a mais avançada tecnologia disponível 
atualmente no setor e utilizará processos, 
conceitos e matérias-primas sustentáveis 
em cada passo da sua construção. O novo 
empreendimento processará somente 
óleo de palma e palmiste certificados 
pelo RSPO (Roundtable on Sustainable 
Palm Oil/ Mesa Redonda do Óleo de Pal-
ma Sustentável), atendendo à crescente 
demanda por consumo responsável no 
Brasil e no mundo. Para assegurar o 
volume necessário de óleo bruto às duas 
refinarias do Grupo, uma nova usina de 
extração está sendo construída no Pará, 
que também adota os mais modernos 
conceitos sustentáveis de construção, 
como autos suficiência em eletricidade, 
inclusive com a captação e aproveitamen-
to dos gases de efeito estufa resultantes 
do processo de efluentes industriais, 
e redução no consumo de água nos 
processos em cerca de 45%. Com esse 
investimento, que processará os frutos de 

áreas já plantadas que entrarão em pro-
dução a partir de 2014, o Grupo contará 
com um parque industrial composto por 
seis usinas, com capacidade de extração 
de 260 toneladas de cachos de frutos 
frescos por hora. Além dos projetos que 
valorizam infraestrutura, produção e dis-
tribuição, uma parte do investimento total 
será destinada a melhorias no plantio 
da palma até 2015. Para isso, o Grupo 
desenvolveu um programa que envolve 
a redução da densidade de parte dos 
plantios, substituição dos cultivos antigos 
pelos de alta produtividade, plantios de 
variedades híbridas para a produção de 
óleo de palma orgânico alto oléico, pro-
grama teste de irrigação e um forte plano 
de mecanização, além de dar continuida-
de ao monitoramento ambiental da fauna 
e início da identificação da flora, aliado a 
um moderno manejo biológico de pragas 
e doenças. O objetivo final é aumentar a 
produtividade média dos plantios adultos 
de 4 para 6 tons/óleo/ha/ano até 2017, 
quando se espera atingir uma produção 
anual de 260 mil toneladas de óleo 
bruto. Segundo o Grupo Agropalma para 
concretizar o plano de expansão, que 
envolve a refinaria sustentável, a usina de 
extração e melhorias no cultivo da palma, 
a empresa destinará ao projeto cerca de 
R$ 300 milhões. www.agropalma.com.br

MCCAIN FOODS 
ANUNCIA COMPRA DA 
PINGUINLUTOSA 

A McCain, empresa que atua na 
produção e venda de batatas pré-fritas 
congeladas, anunciou a compra da 
divisão de batatas da empresa Belga 
PinguinLutosa pelo valor de US$ 290 
milhões. Com a aquisição, importante 
para os planos de expansão interna-
cional, a empresa busca aumentar sua 
participação de mercado, ampliar seu 
portfólio de produtos e fortalecer sua 
presença em regiões estratégicas. Atual- 
mente, as vendas da Lutosa no Brasil 
correspondem a 10% do que a McCain 
comercializa no país. Segundo a McCain 
Brasil, essa compra beneficiará de ime-
diato a operação nacional. O segmento 
de foodservice (alimentação fora do 
lar) corresponde a 90% da operação 
da Lutosa. O faturamento da indústria 
de alimentos em 2011 foi de R$ 383 
bilhões, sendo a venda para o canal 

de foodservice responsável por R$ 88 
bilhões. A previsão de crescimento do 
canal é de 12,5% para este ano, com 
velocidade de crescimento 50% maior 
do que a do varejo alimentício tradicio-
nal. Fundada em 1957 pelos irmãos 
Wallace e Harrison McCain, no Canadá, a 
McCain iniciou suas atividades no Brasil 
em 1992. Atualmente, a empresa conta 
com 50 fábricas de alimentos congela-
dos no mundo e aproximadamente 20 
mil colaboradores. Entre os principais 
produtos comercializados estão as 
conhecidas batatas Smiles, Noisettes 
e Tradicional. Já o Grupo PinguinLuto-
sa atua predominantemente em três  
segmentos: vegetais congelados, ba-
tatas e produtos enlatados. Dentro do 
segmento de vegetais congelados, a 
produção de congelados (conveniência) 
constitui uma extensão da atividade bá-
sica da empresa, enquanto o segmento 
de conservas e alimentos prontos para 
comer, como sopas, molhos e massas, 
constitui uma ampliação da atividade 
básica (processamento de colheita de 
frutas frescas e legumes). Além da pro-
dução e venda de batata pré-frita con-

gelada (chips e especialidades), o Grupo 
produz com excelência batatas pré-fritas 
chips e flocos de batata. O Grupo possui 
17 unidades de produção em seis países 
diferentes (Bélgica, França, Reino Unido, 
Polônia, Alemanha e Hungria) e 19 subsi-
diárias e escritórios de vendas nos cinco 
continentes.  No exercício finalizado em 
31 de março de 2012, a PinguinLutosa 
registrou US$1.087 bilhão em vendas. 
O grupo é inteiramente dedicado a 
clientes de todos os segmentos da in-
dústria alimentícia, bem como grandes 
e médios estabelecimentos comerciais 
e fast food. O Grupo mantém o seu cen-
tro de P&D próprio para a inovação de 
produtos e processos. www.mccain.com

MERCADO DE SOJA 
MOVIMENTARÁ R$ 4 
BILHÕES EM 2020

De acordo com o Ministério da Agri-
cultura, a cultura da soja foi a que mais 
cresceu nas últimas décadas, corres-
pondendo hoje a 49% da área plantada 
com grãos do país. Por ano, a indústria 

brasileira transforma, em média, 30 
milhões de toneladas de soja, incluin-
do a produção voltada para rações de 
animais e para o consumo humano. 
Pensando no futuro, não é difícil fazer 
previsões positivas em relação ao 
mercado de soja no país. O Brasil está 
entre os principais produtores do grão 
do mundo e é o que demonstra as me-
lhores oportunidades de expansão da 
produção. O Brasil possui, somente no 
Cerrado, mais de 50 milhões de hecta- 
res em área virgem, adequadas para 
o plantio da soja. Segundo dados da 
Companhia Nacional de Abastecimen-
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to (Conab), os ótimos preços da safra 
brasileira em 2011 e 2012 resultam 
no aumento da área com soja no país 
entre 5,5% e 9,1%, que totaliza entre 
26 e 27 milhões de hectares. Na safra 
passada, a expansão o plantio do grão 
no país não passava dos 25 milhões 
de hectares. A tendência para os próxi- 
mos anos é que a soja ganhe espaço 
em áreas que hoje são ocupadas por 
algodão, milho e feijão, principalmente 
no Centro-Oeste. Já, nos nossos prin-
cipais concorrentes (Argentina, China, 
EUA e Índia), devido à falta de áreas 
disponíveis para expansão do cultivo, 
a tendência é que se estabilize. Com 
isso, o Brasil, além de produzir para o 
mercado interno, exportará com mais 
facilidade. Segundo pesquisa do institu-
to AC Nielsen, o mercado de produtos à 
base de soja registrou um crescimento 
de 215% na última década. A perspecti-
va é que esse mercado movimente mais 
de R$ 4 bilhões em 2020, impulsiona-
do principalmente pelo aumento no 
consumo e na variedade dos produtos. 

ANVISA 
APONTA TEOR DE 
SÓDIO EM ALIMENTOS 
INDUSTRIALIZADOS

Uma pesquisa divulgada pela ANVISA  
mostra que os campeões em alto teor 
de sódio são o queijo parmesão ralado, 
o macarrão instantâneo, os embutidos 
(mortadela) e o biscoito de polvilho. De 
acordo com o órgão, o brasileiro con-
some duas vezes mais sal em relação 
à quantidade recomendada e grande 
parte vem de alimentos industrializa-
dos. O queijo parmesão ralado lidera 
o ranking, com teor médio de 1.981 
miligramas de sódio por 100 gramas 
do produto. Nas colocações seguintes, 
aparecem o macarrão instantâneo e a 
mortadela.  O biscoito de polvilho tem 
quantidade média de 1.092 miligramas 
do ingrediente para cada 100 gramas. 

O queijo ricota, muito consumido 
em dietas, também apresentou altas 
variações de sódio entre as marcas 
avaliadas. Ao todo, foram analisados 
496 produtos de 26 categorias de ali-
mentos. Os alimentos industrializados 
representam 20% da dieta alimentar. 
O brasileiro consome, em média, 
11,75 gramas de sal e 4,7 gramas de 

sódio, quando o recomendado são 5 
gramas e 2 gramas, respectivamente. 
O sódio representa aproximadamente 
40% da composição do sal. O governo 
e os representantes da indústria e 
dos supermercados firmaram acordo, 
iniciado em 2011, pela diminuição 
progressiva do sódio nos alimentos. A 
partir de 2013, produtos com menos 
sódio já deverão estar disponíveis 
no mercado. O acordo vai ajudar a 
reduzir aos poucos a quantidade de 
sal nos produtos. portal.anvisa.gov.br

BATAVO 
AMPLIA MARKET SHARE 
APÓS REPOSICIONAR 
MARCA

Ao adoçar iogurtes com o açúcar da 
fruta, lançar novas embalagens, adotar 
um conceito inspirado na natureza e 
ter assiduidade no ponto de venda, a 
Batavo - marca de maior valor agre-
gado da unidade de lácteos da BRF -  
conquistou novos mercados e ampliou 
significativamente o market share em 
categorias estratégicas. Dados divul-
gados pela Nielsen mostram que a 
marca se consolidou como o terceiro 
maior player do setor. A nova linha 
‘Pedaços’, por exemplo, que alterou o 
conceito do mercado ao incluir até 10 
vezes mais frutas em sua formulação, 
cresceu 73% em volume no período 
analisado (abril/setembro - 2012), se-
gundo dados divulgados pela Nielsen. 
A Batavo encontrou na biomimética, 
ciência que procura aplicar soluções 
da natureza ao cotidiano do homem, 
o norte para o seu reposicionamento. 
Com o apoio de uma equipe multidis-
ciplinar, a Batavo estudou a fundo a 
natureza do homem. Procurou enten-
der as reais necessidades do mesmo 
e percebeu que na natureza poderia 
encontrar conhecimento e experiência 
para criar e adaptar o seu portfólio. 
Para materializar este conceito, foram 
desenvolvidas três linhas de iogurtes 
adoçados com frutose, o açúcar da 
fruta, que é natural e tem vantagens 
em relação aos demais tipos de açúcar 
e adoçantes utilizados pela indústria 
de lácteos, entre elas, menor índice 
glicêmico, não necessita de digestão e 
não depende de insulina para ser me-
tabolizada. A Batavo possui uma linha 

completa de leites, iogurtes, produtos 
de mercearia e refrigerados nas linhas 
Kissy, Pense Zero, Batavinho e Naturis 
Soja, primeira do mercado que possui 
produtos refrigerados à base do grão. A 
marca contempla o portfólio de marcas 
da BRF, que conta com Perdigão, Sadia, 
Elegê, entre outras. www.batavo.com.br

BRF E CARBERY 
CRIAM JOINT VENTURE NA 
ÁREA DE LÁCTEOS

Depois de quase um ano de nego-
ciações, a BRF - Brasil Foods - e o grupo 
irlandês Carbery anunciaram a criação 
de uma joint venture para produzir 
ingredientes nutricionais destinados à 
indústria de alimentos a partir do soro 
do leite, subproduto da fabricação de 
queijos. Em comunicado, as empresas 
informaram que cada uma terá 50% 
na associação e que os investimentos 
conjuntos na empreitada deverão somar 
US$ 50 milhões. Esses aportes con-
templam a construção de uma unidade 
de processamento, cuja construção 

deverá começar em breve e que tem 
sua entrada em operação prevista para 
2014. A joint venture deverá se chamar 
Nutrifont e a fábrica tende a ser ergui-
da no Rio Grande do Sul, dependendo 
dos incentivos fiscais à disposição. O 
município de Três de Maio é um dos 
cotados para receber a planta. A BRF é 
a segunda maior captadora brasileira de 
leite e processa mais de 1,6 bilhão de 
litros por ano. Produz queijo, leite longa 
vida e produtos lácteos comercializados 
com as marcas Batavo e Elegê. Mas o 
segmento representa uma pequena 
parte de seu negócio, puxado pelas 
carnes de frango e suína e por produtos 
industrializados. No primeiro semestre 
do ano, a receita líquida total da empre-
sa alcançou R$ 6,7 bilhões, 11% mais 
que em igual período de 2011. Mas o 
lucro caiu quase 82%, para R$ 159,6 
bilhões. Já a Carbery tem negócios no 
Reino Unido, nos Estados Unidos e na 
Tailândia e faturou em 2011 cerca de 
€256 milhões. A partir da parceria com 
a BRF, a intenção da empresa é avan-
çar no mercado brasileiro, onde o soro 
de leite ainda é muito pouco utilizado. 
Os ingredientes produzidos pela BRF e 
Carbery a partir da matéria-prima serão 
destinados à fabricação de alimentos 
funcionais, voltados ao público infantil 
e a praticantes de esportes. O mercado 
estima que no Brasil haja uma produção 
da ordem de 4 bilhões de litros anuais 
desse soro. Apenas uma pequena parte 
desse volume é utilizada na fabricação 
de bebidas lácteas similares a iogurtes. 

Porém, a maior parte é usada como 
ração ou simplesmente descartada. 
Mas isso não significa que não haja 
demanda pela proteína. Estima-se 
que o Brasil importe cerca de 30 mil 
toneladas de proteínas do soro de leite, 
mas já beneficiadas em países que 
dominam essa tecnologia, como Esta-
dos Unidos, Argentina e Nova Zelândia.  
www.brasilfoods.com / www.carbery.com

DUAS RODAS 
LANÇA RED CONNECTION 
FRUTAS VERMELHAS

Uma coleção sofisticada, desenvol-
vida a partir da sensibilidade aguçada 
de uma equipe multidisciplinar da Duas 
Rodas, está chegando ao mercado de 
aromas. É a Red Connection - Frutas 
Vermelhas, que traz diversas nuances 
de aromas, diferentes perfis de frutas e 
incomparáveis sabores. Com versatili-
dade de aplicações através de aromas 
pós e líquidos, a coleção chega para 
transformar ideias em produtos de 
sucesso. A coleção foi desenvolvida 
preservando as nuances encontradas 
naturalmente em cada fruta através 
de sabores marcantes, odores inten-
sos e acidez equilibrada, na liberação 
de um aroma em total sinergia e que 
promova notas fiéis e autênticas à 
fruta. A coleção reúne diferentes 
opções de cereja, framboesa, frutas 
vermelhas, goiaba, melancia, maçã 
e morango. www.duasrodas.com.br
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 - ÓLEOS ESSENCIAIS / CONCENTRADOS 100% NATURAIS ( FTNF)
Laranja, Tangerina, Limão e Mandarina em diversos níveis de concentração (“Single”, 2x, 5x, 10x, 20x),  

Terpenos Cítricos, Frações Especiais bem como formulações específicas solicitadas por nossos clientes.

        - SUCOS CONCENTRADOS ADOÇADOS – MARCA: FRUTTINI
     Com 20 diferentes sabores de frutas

Sucos Concentrados Adoçados Naturais ou Preservados. Diluição 1 + 7 (1 parte suco + 7 partes de água)
FALE CONOSCO: (17) 3572-1000 – contato@flavortec.com.br – Site: www.flavortec.com.br

FLAVOR TEC® AROMAS DE FRUTAS LTDA
Empresa Brasileira há 17 anos no mercado sempre desenvolvendo novos produtos   
através de rigorosos programas de Qualidade implantados como: GMP e HACCP.  
Atuando em duas linhas distintas, ÓLEOS ESSENCIAIS/CONCENTRADOS 
CÍTRICOS e SUCOS CONCENTRADOS, seus principais produtos são:

ESTÁ PROCURANDO 
CISTEÍNA DE FONTE 
VEGETAL PARA
PROCESSAMENTO DE 
MASSA?

Quer cisteína de fonte puramente vegetal 
para suas aplicações de panifi cação? 
Converse conosco. Nós temos a solução. 
Oferecemos ao mercado a única cisteína 
de fonte vegetal existente, derivada de 
matérias-primas de base puramente 
vegetal. Comparada aos produtos de 
cisteína de origem humana ou animal, 
nossa cisteína é certifi cada para alimentos 
vegetarianos, kosher e halal. É utilizada, 
por exemplo, como suplemento na fabri-
cação de produtos de panifi cação. Não 
corra riscos e informe-se sobre a cisteína 
da próxima geração:
www.wacker.com/cysteine

Wacker Química do Brasil Ltda.
Tel. +55 11 4789-8300
info.biosolutions@wacker.com

WACKER BRASIL
1977 - 2012
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GUARANÁ ANTARCTICA 
LANÇA PRIMEIRA  
PET FEITA COM 100% DE 
PET RECICLADA

Investindo em ações para melhorar 
a qualidade de vida dos seus consumi-
dores, o Guaraná Antarctica lançou a 
primeira embalagem PET 100% recicla-
da do Brasil. A tecnologia empregada 
na fabricação da nova garrafa permite 
que qualquer outra embalagem PET, 
independente de cor, formato ou fabri-
cante, se transforme em uma garrafa 
de Guaraná Antarctica. A inovação, que 
deve impactar toda a cadeia de recicla-
gem do país, retira do meio ambiente 
um equivalente a 30 m3 de material 
descartado em aterro sanitário para 
cada cinco toneladas de PET reciclada. 
Segundo a empresa, a marca investiu 
exatamente nesse formato para um 
projeto de sustentabilidade focado 
em reciclagem porque acredita que o 
melhor destino para uma garrafa PET 
é se transformar em uma nova garrafa 
PET.  Além de 100% reciclada, a nova 
garrafa de Guaraná Antarctica é feita 
com embalagens de origens distintas, 
característica presente no DNA do povo 
brasileiro, que é fruto de uma miscigena-
ção de culturas e origens. Essa decisão 
reforça ainda mais a brasilidade da 
marca. Essa iniciativa está alinhada ao 
Ambev Recicla, que reúne um conjunto 
de iniciativas para promover o aumento 
da reciclagem do país, a redução de 
uso de matéria-prima e a educação dos 
consumidores. Estas ações beneficiam 
toda a cadeia de produção - consumi-
dores, cooperativas, sociedade e meio 
ambiente - e estão apoiadas em cinco 

eixos - educação ambiental, apoio a co-
operativas, pontos de coletas seletivas, 
fomento ao movimento de reciclagem e 
desenvolvimento de embalagens susten-
táveis. O plano é expandir a iniciativa, 
chegando a 20% de embalagens de 2 
litros de Guaraná Antarctica até o final 
de 2013. Hoje, ela já está presente em 
12% delas, o equivalente a mais de 28 
milhões de garrafas ou 56 milhões de 
litros da bebida. Até o final de 2012, 
esse número deve subir para 40 milhões 
de garrafas. As novas embalagens de 
Guaraná Antarctica estão disponíveis 
nos principais pontos de vendas da 
região Sul e nos Estados do Rio de 
Janeiro e Espírito Santo, com expansão 
prevista para todo o país até o final de 
2014. www.guaranaantarctica.com

COCA-COLA FEMSA 
PRETENDE AUMENTAR A 
PRODUÇÃO NO BRASIL

A nova fábrica mineira da Coca-Cola 
Femsa, em construção no município de 
Itabirito, na região Central do Estado de 
São Paulo, reforça um amplo programa 
de crescimento no mercado brasileiro da 
companhia mexicana Femsa, dona de 
quase 49% da maior franquia da marca 
de refrigerantes no mundo. Além de am-
pliar a produção no país, a empresa pre-
tende dobrar a participação da franquia 
no segmento das vending machines 
(máquinas de refrigerantes) e estuda 
as possibilidades de fincar no Brasil 
a bandeira da sua cadeia de lojas de 
conveniência Oxxo, com mais de 10 mil 
unidades no México. Segundo a empre-
sa, a estratégia para a expansão pega 
carona no ingresso das famílias brasilei-
ras das classes C e D no consumo nos 
últimos anos, ascensão social que criou 
oportunidades. O mesmo fenômeno da 
mobilidade social beneficia a presença 
da Femsa na Colômbia e no México. As 
vendas no Brasil representam cerca 
de 30% da comercialização do sistema 
Coca-Cola. A franquia mexicana opera 
fábricas de refrigerantes em Jundiaí, no 
interior de São Paulo; Belo Horizonte e 
Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. 
Anunciada no ano passado a unidade 
de Itabirito terá a estrutura e tecnologia 
mais modernas do mundo operadas 
pelas grandes engarrafadoras. No 
segmento das vending machines, a Coca-  

Cola Femsa detém participação ainda 
modesta, ante a importância do negócio. 
A empresa encerrou 2011 com 10 mil 
máquinas instaladas na América Latina, 
das quais 650 no Brasil. A proposta é 
duplicar esse universo. Nas mesmas 
regiões em que atua a franquia, a Femsa 
estuda novos pontos da Oxxo, rede de 
lojas de conveniência que comercializa 
ao redor de 2 mil itens, entre bebidas, 
representando 40%, alimentos e pro-
dutos de mercearia. Mais que a fábrica 
considerada referência no mundo da 
Coca-Cola Femsa, instalada no municí-
pio de Toluca, a uma hora da Cidade do 
México, a unidade de Itabirito já nasce 
com a tecnologia de última geração e 
incorporando os padrões de eficiência 
máxima em consumo de energia e de 
água, insumo crítico para a indústria de 
bebidas. O conceito batiza a planta de 
primeira fábrica verde da Coca-Cola, que 
deverá entrar em funcionamento no fim 
do primeiro semestre de 2013, depois de 
concluídos aportes de R$ 250 milhões. 
Até 2015, a nova fábrica mineira terá 
capacidade para produzir 2,1 bilhões de 
litros, proporcionando um aumento de 
47% em comparação à produção atual e 
já sem espaço para crescer da unidade 
de Belo Horizonte. www.cocacola.com.br

SEARA 
ESTREIA EM NOVAS 
CATEGORIAS NO  
REINO UNIDO

A Seara Foods está lançando duas 
novas categorias de produtos com a 
marca Seara no Reino Unido: os fatiados 
de presunto, frango, peru e rosbife Seara 
e a inédita linha de snacks Seara Good 
to Go, feitos com 100% de carne de peito 
de frango cozido. A estratégia faz parte 
da ampliação e consolidação da Seara 
como marca global do Grupo Marfrig. Os 
fatiados e os snacks fazem parte de uma 
série de lançamentos da Seara Foods 

desenvolvidos exclusivamente para o 
mercado britânico. Segundo a empre-
sa, o mercado de snacks à base de 
carnes no Reino Unido cresceu aproxi- 
madamente 5% no ano passado, movi-
mentando £93.5m; os snacks não são 
mais vistos apenas como as tradicionais 
batatinhas fritas ou amendoins. Carnes, 
frutas, vegetais e alimentos à base de 
leite agora também são considerados 
snacks, o que acaba por ampliar a es-
colha dos consumidores no dia a dia. A 
marca Seara já estava presente no país 
com produtos tradicionais, como o Garlic 
Kiev, um empanado de peito de frango 
recheado com temperos na manteiga. Os 
lançamentos agora serão comercializa-  
dos em toda a rede varejista no Reino 
Unido e Irlanda. www.seara.com.br

ELEGÊ 
REPOSICIONA MARCA 
E AMPLIA PRESENÇA 
NACIONAL 

A Elegê, marca de grande volume e 
abrangência nacional da BRF, lançou um 
novo conceito: Um gesto. Dois Sorrisos. 
Segundo a empresa, a proposta é estar 
presente em todos os momentos do dia, 
criando oportunidades de relacionamen-
to para que as pessoas possam mostrar 
o quão importantes são umas para as 
outras. Para reforçar esta atitude, a 
empresa reformulou todas as embala-
gens. A linha de leites UHT, por exemplo, 
traz no verso das embalagens histórias 

de simples gestos de demonstração e, 
na lateral, um espaço para recados. A 
tipografia da logomarca foi alterada e 
será estampada no topo de todas as 
embalagens. A tradicional “vaquinha” 
e o “xadrez”, caracteristicas fortes de 
Elegê, estão mais modernas e atraentes. 
O objetivo das novidades é aumentar a 
percepção de qualidade e destacar os 
produtos nas gôndolas. A estratégia bem 
sucedida nos Estados do Rio Grande do 
Sul e Rio de Janeiro, locais onde a marca 
mantém forte presença e liderança em 
várias categorias, será replicada em 
todo o Brasil. No Nordeste, por exemplo, 
serão lançados produtos específicos, 
como a bebida láctea em sache. Outros 
lançamentos estão previstos, tais como 
as polpas morango e morango/coco. 
Segundo a empresa, os produtos Elegê 
priorizam a praticidade, além de de 
oferecerem uma ótima relação custo/
benefício; a junção desses fatores faz 
da Elegê uma grande aliada  do consu-
midor no dia a dia, do café da manhã 
ao jantar. A unidade de produtos lácteos 
da BRF em Bom Conselho, Pernambuco, 
será crucial para o desenvolvimento da 
marca Elegê no Nordeste. E ampliar a 
presença na região depende de uma 
logística bem planejada. Dados recentes 
mostram que cerca de 40% das cate-
gorias existentes no mercado nacional 
não estão consolidadas no Nordeste. 
Com cerca de 54 milhões de habitan-
tes, o Nordeste tem o porte de um país 
como o Chile. E o crescimento econô-
mico está acima da média brasileira.

Marca de volume e abrangência 
nacional da BRF, a Elegê oferece uma 
linha completa de leites, que inclui as 
versões UHT integral, semidesnatado, 
desnatado e leites especiais (ferro, cál-
cio, baixo teor de lactose), além de leite 
em pó lata e sache. A marca também 
produz bebida láctea, doce de leite, leite 
condensado, creme de leite, manteiga, 
molho e requeijão. Mantém também a 
linha Bob Esponja, dedicada ao público 
infantil. Entre os produtos comercializa-
dos estão: petit suisse, aromatizados 
(chocolate e morango), flan, leite fermen-
tado, entre outros. www.elege.com.br

TIROLEZ  
INOVA PRODUTOS PARA 
MELHOR ATENDER OS 
CONSUMIDORES 

Pioneira e líder de vendas no merca-
do de queijos frescos, creme de ricota 
e creme de minas frescal, a Tirolez 
Queijos, empresa especializada em 
produtos de laticínios, apresenta aos 

Sweetmix, qualidade reconhecível  
na essência das melhores marcas.
Desde 1994 a Sweetmix atua no mercado brasileiro se destacando pela 

versatilidade e pela qualidade nas soluções elaboradas aos seus clien-

tes. Oferecendo soluções de Premix de Vitaminas, Minerais e Blends 

de Edulcorantes, Antioxidantes e Estabilizantes, proporciona maior efi-

ciência, inovação e tecnologia, aos produtos finais de nossos clientes. 

A Sweetmix projetou uma fábrica onde a qualidade, segurança e a agi-

lidade no atendimento se tornaram referência no mercado. Entre em 

contato com nosso departamento comercial e agende uma visita para 

conhecer nossa planta industrial e ver de perto o que temos a oferecer.
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consumidores mais uma inovação, ago-
ra em moderna e prática embalagem: o 
queijo Minas Frescal na versão de 270g. 
O produto apresenta tamanho reduzido 
e vem acondicionado em uma exclusi-
va embalagem, formada pela própria 
máquina de acondicionar. Produzido 
com leite de vaca pasteurizado, possui 
elevado teor de umidade e sua propor-
ção de gordura é de apenas 15%. Seu 
sabor é fresco, lácteo e suave. A nova 
embalagem possui exclusiva aba easy 
open, de fácil abertura, e sua vedação é 
feita a quente, evitando que o soro que 
desprende do produto molhe as mãos 
dos consumidores. www.tirolez.com.br

TYSON 
INOVA COM  
EMBALAGEM À VÁCUO 

A Tyson do Brasil lança no mercado 
cortes de frango temperados resfriados 
da marca Macedo em embalagens à 
vácuo termoformadas. A empresa é a 
primeira avícola do país a usar embala-
gem termoformadas, as quais são feitas 
de filme plástico multicamadas 100% 
reciclável. Elas foram escolhidas porque 
são mais seguras e protegem melhor o 
produto. Como são seladas, evitam pos-
síveis contaminações e os comuns vaza-
mentos das embalagens tradicionais, de 
maneira que não sujam o local onde são 
armazenadas. Segundo a empresa, as 
novas embalagens são uma evolução das 
tradicionais embalagens em bandejas, já 
reconhecidas e atestadas pelos próprios 
consumidores, especialmente do ponto 
de vista da segurança e conservação 
dos alimentos. Além disso, ainda estão 
alinhadas aos conceitos de preservação 
ambiental ao deixar de lado a bandeja 
de isopor e ser totalmente reciclável. As 
novas embalagens trazem ainda outra 
vantagem para o consumidor: a completa 
visualização do produto. Sua parte infe-
rior totalmente transparente permite que 
o consumidor veja o que está comprando 
e ateste a qualidade do produto que está 
levando para casa. A linha temperada 
resfriada da Macedo disponibiliza as 
seguintes opções de cortes de frango: 
filé de peito, coxas e sobrecoxas (sem 
osso), coxinhas das asas, sobrecoxas, 
filezinho (sassami), meio das asas e 
coração. É ideal no preparo das refei-
ções de última hora. www.tyson.com.br

COCOFRUIT 
APOSTA EM FÓRMULAS 
FUNCIONAIS 

Entre 2011 e 2016, mais de R$ 350 
milhões serão aplicados na cadeia do 
coco no Brasil, e o foco principal desse 
investimento será a água. A categoria 
aos poucos tem sentido esse aqueci-
mento, uma vez que as fabricantes tem 
voltado sua produção para o mercado 
interno. Nos quatro primeiros meses 
deste ano, os brasileiros consumiram 
20,9% mais de água de coco, em relação 
ao mesmo período de 2011, segundo 
dados da Nielsen. A venda da bebida 
movimentou R$ 140 milhões de reais, 
quase a metade dos 300 obtidos em 
2011, enquanto a produção nacional 
alcançou 2 bilhões de cocos, sendo que 
metade foi destinada à água, conforme 
dados do Sindicato Nacional dos Produ-
tores de Coco do Brasil (SINDCOCO). De 
acordo com números da Associação das 
Indústrias de Refrigerantes e Bebidas 
não alcoólicas (ABIR), a categoria tem 
crescido o consumo antes desse perío-
do, desde 2009. De lá para cá, o brasilei-
ro já consumiu o equivalente a mais de 
60 milhões de litros do produto, gerando 
um consumo per capita anual de 0,32 
litros. Esse número, quando comparado 
aos sucos que corresponde a 2,79 litros 
per capita, ainda é pequeno. No entan-
to, quando comparado ao mercado de 
refrigerantes, representa 86 litros per 
capita, o que demonstra o crescimento 
do consumo em relação à categoria. 
Para aproveitar as oportunidades que se 
desenham com a água de coco, fabrican-
tes vêm investindo no desenvolvimento 
de sucos mistos, utilizando o produto 
como base. Além de oferecer sabores 
diferentes dos tradicionais encontrados 
no mercado, a versão apresenta a vanta-
gem de somar diferentes componentes 

nutricionais de frutos distintos, seguindo 
a tendência da busca pela saúde. Tem- 
se observado uma demanda cada vez 
maior por bebidas com ênfase em suas 
propriedades nutricionais e funcionais. 
Embora cor, sabor e aroma ainda sejam 
aspectos observados pelos consumi-
dores, em busca de uma vida mais 
saudável, as propriedades nutricionais 
ganham cada vez mais importância 
no momento de adquirir um produto 
alimentar. Muitos sucos de fruta apre-
sentam sabor intenso e adstringente. 
Uma alternativa para melhorar o sabor 
é a diluição ou a mistura com outros 
sucos menos ácidos, resultando em 
um suco suave e agradável. Seguindo 
essa fórmula é que foram elaboradas as 
combinações equilibradas de Cocofruit. 
A empresa surgiu em 2009, no Espírito 
Santo, com o objetivo de agregar valor 
à água de coco. A ideia pioneira de unir 
polpa de frutas, de coco e água de coco 
e em alguns casos também a polpa do 
coco (para reduzir os índices de acidez 
do abacaxi ou da tangerina) tinha o obje- 
tivo de fazer um produto equilibrado, 
saudável e saboroso. Por essa razão a 
empresa foi a primeira a envasar essa 
mistura no Brasil. Depois de mais de três 
anos de estudos e testes de mercado, 
a marca chegou a São Paulo em 2012. 
Para a fabricante, os fatores de equilí-
brio encontrados no produto são mais 
importantes que as cores vivas e aromas 
intensos conseguidos por meio da adi-
ção de corantes e aromas artificiais de 
outras bebidas. A fórmula equilibrada 
preserva o aroma do coco e das frutas 
usadas em sua composição. Além disso, 
a água de coco pode representar um 
produto rival às bebidas isotônicas arti-
ficiais para os praticantes de atividades 
esportivas devido a sua capacidade de 
repor eletrólitos. Uma bebida equilibrada 
como Cocofruit pode não ter a cor viva 
de uma bebida que contém corante, mas 
sua composição exclusivamente natural 
é o diferencial. Inicialmente a Cocofruit 
traz para o mercado produtos nos sabo-
res abacaxi, limão e tangerina e água de 
coco pura que são comercializados em 
embalagens Tetra Pak (1 litro) e (330 
ml). Para 2013, a empresa complemen-
tará a linha atual e trará uma linha es-
pecialmente desenvolvida para o público 
infantil. Os demais lançamentos serão 
baseados na aceitação, demanda e ten-
dências do mercado. www.cocofruit.com


