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News & Trends
VOGLER 
É DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA 
DA BASF PARA FOOD 
PERFORMACE 

A Vogler Ingredients, em conjunto 
com a BASF, anuncia ao mercado ali-
mentício que desde 2016 é distribui-
dora exclusiva da BASF - Food Per-
formace - com as linhas Lamequick®  
e  S p o n g o l i t ® p a r a  o  B r a s i l .  
Lamequick® é um emulsificante para 
batimento e agente de aeração para 
mousses, cremes chantilly e sorvetes. 
Já o Spongolit® é um emulsificante e 
agente de aeração amplamente indi-
cado para uso em misturas em pós em 
panificação. www.vogler.com.br

DUAS RODAS
LINHA SELECTA SUPREME 
CONTA COM CINCO NOVOS 
PRODUTOS

Na constante busca por inovação 
e aprimoramento, a linha Selecta 
Supreme, da Duas Rodas, lança cinco 
novos produtos para facilitar ainda 
mais a vida de seus clientes. A linha 
de ganaches ganhou três sabores 
irresistíveis, sendo que um deles é 
exclusivo no mercado: o Ganache 
Chocolate sabor Avelã, que alia a ino-
vação em um produto premium com 
pedaços de avelã. O Ganache sabor 
Chocolate Meio Amargo possui notas 
intensas de cacau, sabor, cremosidade 
e textura ideal. Já o Ganache Choco-
late Branco traz o sabor do mais 
puro chocolate cremoso. A linha de 
ganaches é indicada para recheios e 
coberturas de bolos e tortas, trufas, 
bombons, pães de mel, alfajores, ovos 
de Páscoa, doces e sobremesas em 
geral. Ainda seguindo a tendência de 
mercado na busca de praticidade e 
qualidade, a Selecta Supreme apre-
senta também uma linha de do cinhos, 
com dois sabores: Brigadeiro e  
Beijinho. Práticos e prontos para 
uso, os produtos possuem o verda-
deiro sabor de receita caseira com os  
melhores ingredientes. Têm textura 

perfeita para o manuseio e rendem 
muito mais que o produto artesanal, 
pois não há desperdício. Além dos 
tradicionais docinhos, os produtos 
podem também ser utilizados como 
recheios e coberturas de bolos, tor-
tas, trufas, bombons, pães de mel, 
alfajores, ovos de Páscoa, pizzas 
doces e sobremesas em geral. Esses 
lançamentos ampliam o portfólio da 
empresa e aumentam a participação 
no mercado artesanal de chocolates e 
panificação e confeitaria. Os produtos 
são comercializados em potes de 1,01. 
Presente em mais de 30 países, a Duas 
Rodas atua há 90 anos na fabricação 
de ingredientes para as indústrias de 
alimentos e de bebidas no Brasil e no 
mundo. Com mais de 10 mil clientes, 

a empresa possui um portfólio com 
cerca de 3 mil itens divididos em dois 
grandes mercados: o de Sabores, com 
aromas, extratos naturais, desidrata-
dos, condimentos e aditivos, soluções 
integradas e ingredientes para a área 
de nutrição animal, com a marca State-
ra; e o de Food Service, com produtos 
de sorvetes, chocolates, confeitaria e 
panificação, com as marcas Selecta e 
Mix. Líder brasileira na fabricação de 
aromas e produtos para a indústria de 
alimentos e de bebidas, a Duas Rodas 
foi fundada por imigrantes alemães 
na cidade de Jaraguá do Sul, SC, onde 
funciona ainda hoje sua sede principal. 
A Duas Rodas conta atualmente com 
outras duas fábricas no Brasil (Sergipe 
e Manaus), quatro na América Latina 
(Argentina, Chile, Colômbia e Méxi-
co), além de sete centros de pesquisa 
e desenvolvimento e um Innovation 
Center. Em constante expansão, a 
multinacional brasileira adquiriu, 
recentemente, a Mix Indústria de 
Produtos Alimentícios, que atua com 
linhas de confeitaria e chocolateria, 
em São Bernardo do Campo, SP.  
www.duasrodas.com

BIOSPRINGER 
REFORÇA SEU TIME NA 
AMÉRICA DO SUL

A Biospringer, fabricante global 
de ingredientes de levedura, anun-
cia duas contratações para reforçar 
o seu time Comercial e Técnico na 
América do Sul. Sérgio Gonçalves, 
graduado em Química e pós graduado 
em Marketing, com uma carreira pro-
fissional desenvolvida em empresas 
de ponta do segmento de aromas e 
ingredientes alimentícios, é o novo 
diretor de Vendas para América do 
Sul. E, Bibiane Capelosi, Engenheira 
de Alimentos com larga experiência 
no desenvolvimento de produtos 
alimentícios, assume a Coordenação 
de Aplicações do Centro Culinário, 
inaugurado em março de 2016 e 
instalado no moderno Centro de 
Inovação do novo escritório corpora-
tivo da Lesaffre em Campinas. Com 
estas contratações, a Biospringer 
espera fortalecer ainda mais a sua 
presença no mercado sul-americano 
e oferecer apoio técnico aos clientes 
em seus desenvolvimentos. A Bios-
pringer oferece ao mercado uma linha 
completa de extratos de levedura, 
aromas de reação  e condimentos 
à base de extrato de levedura que 
são ideais para aplicação em sopas, 
caldos, molhos, temperos, snacks, 
carnes processadas, entre outras.  
www.biospringer.com.br

PURATOS 
LANÇA PRÉ-MISTURA PARA PÃO 
AUSTRALIANO

Integrante da linha de pré-mistu-
ras para pães especiais da Puratos, 
o pão australiano, desenvolvido com 
a tecnologia soft’r que traz dife-
renciais de extrema maciez e sabor 
pronunciado, já é destaque na mesa 
do consumidor. Elaborado com mel 
de verdade, sem corantes, com cacau 
e a legítima farinha de alfarroba, 
que proporcionam a cor escura, 
característica desse pão, além de 
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um bom teor nutritivo. Duas fatias 
fornecem apenas 128 kcal e combina 
perfeitamente com queijo branco 
e orégano, além de outros recheios 
salgados que contrastam muito bem 
com o sabor adocicado deste pão. A 
pré-mistura para pão australiano da 
Puratos é a única no mercado elabo-
rada com massa madre, responsável 
pelo arredondamento do sabor, hoje 
em dia bastante escassa nos meios de 
panificação, devido ao longo período 
de preparo que requer. Diferente do 
que julga o consumidor brasileiro, 
que já incluiu o pão australiano no 
seu dia a dia, esse pão não é originá-
rio da Austrália e sim criação de uma 
afamada rede de comida australiana. 
A pré-mistura pão australiano da Pu-
ratos é disponível em caixas de 10 kg.  
www.puratos.com.br

DSM E WFP 
RENOVAM PARCERIA PARA 
COMBATER A DESNUTRIÇÃO 
MUNDIAL

A DSM, empresa global baseada 
na ciência e que atua em saúde, nu-
trição e materiais, e o World Food 
Programme (WFP), Programa de 
Alimentação Mundial, da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), maior 
organização humanitária de combate 
à fome no mundo, assinaram um acor-
do de renovação das parcerias para 

combate à fome oculta e à desnutrição 
no mundo em desenvolvimento por 
mais três anos (até 2018). A DSM e o 
WFP deverão aumentar ainda mais 
o número de pessoas que se benefi-
ciam deste trabalho conjunto, bem 
como continuarão a melhorar o valor 
nutricional do alimento que o WFP 
distribui aos seus beneficiários mais 
vulneráveis. A parceria público-priva-
da da DSM com o WFP existe desde 
2007 e já contribuiu para melhorar 
a dieta de milhões de beneficiários, 
principalmente crianças pequenas, 
mulheres grávidas e lactantes, por 
meio do fornecimento de vitaminas 
essenciais, nutrientes e arroz fortifi-
cado. Em 2014, a parceria beneficiou 
um total de 25,1 milhões de pessoas, 
incluindo 6,1 milhões de crianças em 
programas de alimentação escolar, 
conseguindo atingir, antes do pre-
visto, o objetivo de alcançar mais 
de 25 milhões de pessoas ao ano até 
2015. Além da atenção aos primeiros 
1.000 dias de vida (da concepção até 
o segundo aniversário), o foco tem 
sido dado a novas abordagens de 
fortificação de grande escala, que 
podem dar uma nutrição melhor a 
grandes grupos. A fortificação do 
arroz, por exemplo, um alimento 
consumido por bilhões de pessoas, 
pode ser uma fonte vital de nutrientes 
essenciais com a tecnologia e pro-
dutos da DSM. Para o WFP, a DSM 
fornece expertise científica, produtos 
e assistência técnica e financeira, 
ajudando a melhorar o fornecimento 
e a qualidade dos alimentos por meio 
de soluções prontas para uso à me-
dida que fornecem micronutrientes 
essenciais. Além do arroz fortificado, 
a DSM também auxiliou o WFP a 
melhorar a formulação da mistura 
dos seus alimentos enriquecidos em 
níveis nacionais, regionais e globais. 
Além disso, a DSM oferece suporte 
ao WFP para desenvolvimento de 
cursos com foco em nutrição, 
realizado na Universidade 
de Nova Iorque, Estados 
Unidos. www.dsm.com / 
www.wfp.org

ALIBRA 
É DESTAQUE EM INOVAÇÃO NO 
SETOR DE ALIMENTOS

A Alibra, fornecedora de ingre-
dientes e misturas alimentícias em 
pó para o mercado de alimentos e 
de bebidas, ganha destaque no mer-
cado graças à busca constante por 
inovação. A empresa, 100% nacional, 
com 16 anos de atuação e com fábri-
cas em Campinas, SP, e Marechal 
Cândido Rondon, PR, possui em seu 
portfólio mais de 600 ingredientes 
utilizados na fabricação de produtos 
industrializados, tais como sorvetes, 
pães, biscoitos, chocolates, laticínios, 
pizzas, molhos etc. Seus clientes vão 
desde pequenas e médias empresas 
até grandes corporações nacionais 
e multinacionais. Além dos produ-
tos destinados à indústria, a Alibra 
possui uma linha Varejo que inclui 
achocolatados, farinha láctea, min-
gaus e compostos lácteos. A empresa 
conta também com a linha Food 
Service composta por ingredientes 
para uso em restaurantes, cozinhas 
industriais e refeições coletivas. Pelo 
menos 1% do faturamento da Alibra 
é investido por ano em atividades 
de P&D, em desenvolvimento de 
produtos, compra de equipamentos e 
montagem de laboratórios. São dois 
centros de pesquisa e desenvolvimen-
to nas fábricas da Alibra. Segundo a 
empresa, nos laboratórios da Alibra 
não são feitas pesquisas puras, mas 
a empresa desenvolves soluções sob 
medida para atender às necessidades 
de aplicação de cada cliente, inclusive, 
neste ano lançará um novo produto 
para o mercado Food Service. En-
tre as ações inovadoras e pioneiras 
da Alibra mais recentes podem ser 
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News & Trends
destacadas o desenvolvimento do 
primeiro óleo em pó do país, produto 
rico em ácidos graxos essenciais, e 
a elaboração de uma linha de ingre-
dientes para sorvetes fortificados, 
formulados com ferro e vitamina C, 
cujo lote experimental foi lançado 
no Dia do Sorvete. A Alibra possui 
900 clientes pelo Brasil e aposta na 
inovação como diferenciação e, assim, 
busca constantemente desenvolver 
produtos com alto valor tecnológico.  
O ano passado também foi marcado 
pela aquisição da Genkor, especiali-
zada na fabricação de ingredientes 
(corantes, estabilizantes, espessan-
tes, emulsificantes), que se tornou 
uma unidade de negócios da Alibra. 
A compra faz parte de um investi-
mento de R$ 23 milhões da empresa 
para diversificar sua atuação e for-
talecer sua presença no mercado.  
www.alibra.com.br

ORGANICS BRASIL
MERCADO DE ORGÂNICOS 
DEVE CRESCER 30% EM 2015

O faturamento do mercado brasi-
leiro de produtos orgânicos deve cres-
cer cerca de 30% em 2015, chegando 
a R$ 2,6 bilhões, apontam estatísticas 
do Projeto Organics Brasil, parceria 
da Apex-Brasil (Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e In-
vestimentos), com o IPD (Instituto 
de Promoção do Desenvolvimento). 
De acordo com o Projeto Organics 
Brasil, o segmento vem crescendo 
desde 2011 em torno de 25% a 30% ao 
ano; hoje, os orgânicos representam 

aproximadamente 1,5% do mercado de 
alimentos do país. Na avaliação da en-
tidade, o avanço do segmento se deve 
a uma maior busca do consumidor 
por uma alimentação mais saudável 
e os orgânicos passam esta imagem. 
Segundo  o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), o 
Brasil tem atualmente cerca de 11 mil 
produtores de orgânicos, devidamente 
certificados. www.organicsbrasil.org

GELITA 
FOCA EM GESTÃO DE 
QUALIDADE E SEGURANÇA 
DOS ALIMENTOS 

Fornecer produtos seguros e da 
mais alta qualidade é um compromis-
so assumido pela Gelita em seus mais 
de 140 anos de história. Líder global 
na produção de gelatina e proteínas 
de colágeno, a empresa desenvolveu 
um conceito amplo de segurança de 
produtos, rigorosamente aplicado 
em suas unidades mundiais. As 
gelatinas e os colágenos produzidos 
pela Gelita são aplicados em milhares 
de produtos, dos mais diversos 
segmentos, desde as indústrias 
alimentícia, farmacêutica e pet, até na 
produção de palito de fósforo e obras 
de arte. Não importa se destinadas 
a sobremesas ou aplicações técnicas, 
todas as matérias-primas utilizadas 
pela empresa são rastreáveis. Para 
garantir a qualidade e a segurança 
destes produtos, assim como a 
liderança de mercado, a Gelita segue 
as abordagens HACCP (Análise de 
Perigo e Pontos Críticos de Controle) 
e de Boas Práticas de Fabricação 
(GMP - Good Manufacturing Practi-
ces). Graças a esse amplo trabalho, 
suas três plantas no Brasil - Cotia, 
Mococa e Maringá - são certificadas 
no sistema de gestão de segurança 
dos alimentos FSSC 22000 (Food 
Safety System Certification). Re-
conhecido pela GFSI (Global Food 
Safety Initiative), principal asso-
ciação mundial voltada para a Segu-
rança de Alimentos, o FSSC 22000 

é reconhecido mundialmente como 
um importante aval de qualidade e 
segurança na indústria de alimentos. 
Para ter FSSC 22000 é preciso reu-
nir alguns pré-requisitos na área de 
qualidade e segurança dos alimentos. 
Além da implementação do HACCP 
e de GMP, é preciso atender aos  
requisitos de gestão da ISO 22 000. O 
certificado FSSC 22000 é atualizado 
a cada 3 anos, mas anualmente é feita 
uma auditoria externa pela DNV.GL, 
umas das maiores certificadoras do 
mundo. Desenvolvida para atender 
toda a cadeia produtiva de alimentos 
e bebidas, a certificação FSSC 22000 
representa o compromisso da Gelita 
com a trilogia qualidade, sanidade e 
inocuidade, a fim de garantir o forne-
cimento de produtos que não causam 
riscos à saúde dos consumidores e 
que são produzidos com as melho-
res práticas mundiais de higiene.  
www.gelita.com/

VOGLER 
FECHA PARCERIA COM IMERYS 
PARA DISTRIBUIÇÃO DE 
CARBONATO DE CÁLCIO

A Vogler Ingredients fechou 
parceria com a Imerys, líder mundial 
em soluções especializadas à base 
de minerais para a indústria, para 
distribuição de carbonato de cálcio 
com fabricação local.

Combinando a experiência e cria-
tividade da Imerys, aliada ao know 
how da Vogler na distribuição para 
a indústria alimentícia e farma, a 
Vogler oferece uma excelente opção 
de fornecimento com qualidade e 
agilidade. www.vogler.com.br

EMBRAPA 
LANÇA MANUAL DE 
ROTULAGEM DE ALIMENTOS

Quais são as informações obriga-
tórias e facultativas a serem apresen-
tadas nos rótulos de alimentos? Para 
esclarecer essas dúvidas, a Embrapa 
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lança o Manual de Rotulagem de 
Alimentos. A publicação representa 
uma ferramenta fundamental a técni-
cos e agroindústrias familiares. Se-
gundo a Embrapa Agroindústria de 
Alimentos/RJ, as leis e regulamentos 
técnicos sobre rotulagem de alimen-
tos são, de certa forma, de difícil 
leitura e interpretação, assim, a ideia 
foi reunir e fazer uma adequação  
da linguagem da legislação brasileira 
sobre o assunto. O Manual de Rotu-
lagem de Alimentos orienta quanto 
às informações obrigatórias e com-
plementares a serem apresentadas 
nos rótulos, porções de alimentos 
para fins de rotulagem nutricional e 
elaboração de rótulos de alimentos 
e bebidas. Contempla também as 
regras vigentes para a rotulagem de 

produtos orgânicos à venda no mer-
cado interno ou comercializados dire-
tamente aos consumidores em feiras 
livres. A rotulagem dos alimentos é 
obrigatória e está regulamentada 
por leis e regulamentos técnicos de 
órgãos como o Ministério da Agricul-
tura, ANVISA e Inmetro. Segundo 
a legislação brasileira, rótulo é toda 
inscrição apresentada na embalagem 
de um alimento, de forma visual ou 
textual, aplicando-se a todo alimento 
embalado na ausência do cliente, 
destinado ao comércio nacional ou 
internacional. A publicação é um 
dos resultados do projeto Carava-
na Tecnológica para a Agricultura 
Familiar, cofinanciado pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário.  
www.embrapa.br

GRUPO SOLVAY 
DIVULGA RESULTADOS DE 
2015

O Grupo Solvay divulgou os 
seus resultados em 2015. O Grupo 
alcançou um faturamento de € 10,6 
bilhões em 2015, registrando um 
crescimento de 4% em relação ao 
ano anterior. O Rebitda (lucro re-
corrente antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização) somou 
€ 1,955 bilhão, com uma elevação 
de 9,6% sobre 2014. O lucro líquido 
ajustado foi de € 477 milhões, contra 
um lucro ajustado de 156 milhões 
que foi registrado em 2014. Em 
2015, o Grupo obteve uma gera-
ção de caixa de € 387 milhões. Os 
resultados não incluem os dados 
financeiros da Cytec, cuja transa-
ção de compra pelo Grupo Solvay 
foi fechada em dezembro de 2015. 
Segundo o Grupo Solvay, a empresa 
obteve um excelente crescimento 
dos resultados, embora a sazonali-
dade habitual no quarto trimestre 
tenha sido mais intensificada em 
2015, por conta principalmente dos 
ajustes enfrentados pelo setor de 
petróleo e gás. Em 2016, a Solvay 
prosseguirá com sua estratégia de 
transformação organizacional, atra-
vés da atualização de seu portfólio e 
de reforço dos programas de exce-
lência operacional, incluindo a ino-
vação. A integração da Cytec está 
sendo executada antes do previsto e 
uma prioridade é garantir o sucesso 
total desse projeto. Em paralelo, a 
Solvay vai intensificar seu foco na 
obtenção de cash flow sustentável. 
No Brasil, onde também atua com 
a marca Rhodia, o Grupo Solvay 
obteve um faturamento em 2015 
da ordem de R$ 3 bilhões, com 
evolução positiva, apesar do fraco 
desempenho enfrentado pela indús-
tria nacional. Os investimentos do 
Grupo Solvay no país mantiveram 
seu patamar histórico, alcançando 
R$ 185 milhões, que foram empre-
gados em aumento de capacidade 
de produção, melhoria de processos 

produtivos, além de implantação 
de tecnologias e desenvolvimento 
de novos produtos. O Grupo, que 
atua na região da América Latina 
em diversas atividades do setor 
químico, com 11 unidades indus-
triais (incluindo joint ventures e 
associações), registrou exporta-
ções de US$ 197 milhões, a par-
tir de suas unidades brasileiras.  
www.solvay.pt

JASMINE ALIMENTOS 
APRESENTA NOVO 
POSICIONAMENTO

A Jasmine Alimentos apresen-
ta novo posicionamento visando 
promover a percepção de valor dos 
consumidores e gerar lembrança de 
marca. A fabricante está apostando 
na valorização dos diferenciais do 
seu portfólio, destacando a busca 
pela alimentação mais saudável. 
Com o mote “Sou integral. Sou Jas-
mine”, a marca pretende atrair mais 
brasileiros interessados numa vida 
mais ativa. Para isso, a fabricante 
produziu um vídeo no qual retrata 
situações do cotidiano, fazendo uma 
analogia entre as qualidades dos 
consumidores com os produtos. A 
proposta da marca é criar uma co-
municação própria, diferente do que 
vem sendo praticada no mercado, 
valorizando os produtos verdadeira-
mente naturais, integrais, sem ovos, 
açúcar refinado, leite ou derivados, 
corantes ou conservantes químicos. 
www.jasminealimentos.com
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News & Trends
ABIMAPI
SETOR DE BISCOITOS E 
MASSAS CRESCEU EM 2015

Em 2015, as catego-
rias representadas 
pela Associação 
Brasileira das 
I n d ú s t r i a s 
de Biscoitos, 
Massas Ali-
mentícias e 
Pães & Bolos 
Industrializa-
dos (ABIMA-
PI) registra-
ram juntas cres-
cimento de 5,4% 
no faturamento em 
relação a 2014, atingindo 
R$ 35,4 bilhões. Esta alta foi 
impulsionada principalmente pelos 
biscoitos (7,1%), com faturamentos 
de R$ 21 bilhões, seguidos pelos pães 
e bolos (3,4%), com R$ 6 bilhões, 
e massas alimentícias (2,8%), com  
R$ 8,3 bilhões. Em volume, o setor 
se manteve estável - com cerca de 3,5  
milhões de toneladas comercializa-
das. O consumo per capita também fi-
cou praticamente inalterado, na casa 
dos 17 kg/ano. De acordo com os nú-
meros divulgados pela ABIMAPI, em 
parceria com a consultoria Nielsen, 
a indústria de biscoitos movimentou 
R$ 21 bilhões em 2015, registrando 
crescimento de 7,1% frente ao fatu-
ramento de 2014. Assim como o setor 
num todo, esta categoria mostrou 
estabilidade em relação ao volume, 
mantendo-se em 1,7 milhão de tone-
ladas, e ao consumo per capita, com 
8,5 kg/ano. Os tipos mais consumidos 
pelos brasileiros em 2015 foram os 
recheados (454,262 mil toneladas), 
seguidos pelos biscoitos de água e  
sal/cream cracker (361,426 mil to-
neladas) e os secos/doces especiais 
(273,780 mil toneladas). O setor 
de massas alimentícias registrou 
aumento de 2,8% no faturamento 
de 2015 com relação a 2014, atin-
gindo R$ 8,2 bilhões. O crescimento 
foi impulsionado principalmente 

pelas categorias de massas secas 
(3,8%) e instantâneas (2,2%) com fa-
turamentos de R$ 5 bilhões e R$ 2,6  

bilhões, respecti vamente. O 
mercado de massas fres-

cas faturou R$ 650  
milhões. Em vo-

lume e consumo 
per capita, o 
setor se man-
teve estável, 
c o m  1 , 2 6  
milhões de to-
neladas ven-
didas no ano 

e 6,17 kg/ano. 
 O segmento de 

pães e bolos indus-
trializados registrou 

em 2015 faturamento de 
R$ 6 bilhões, número 3,4% superior 

ao verificado em 2014. A indústria de 
pães industrializados passou de R$ 
4,95 bilhões em 2014 para R$ 5,18 
bilhões de faturamento em 2015. A ca-
tegoria apresentou um crescimento de 
4,8% frente ao ano anterior. O volume 
de vendas atingiu 463,3 mil toneladas 
e o consumo per capita foi 2,27 kg/ano.  
O mercado de bolos industrializa-
dos passou de R$ 888 milhões de 
faturamento em 2014 para R$ 851 
milhões em 2015. O volume total 
atingiu 37,3 mil toneladas e o consu-
mo per capita ficou em 0,18 kg/ano.  
www.abimapi.com.br

TIROL 
AMPLIA ATENDIMENTO

Em 2016, a Lacticínios Tirol está 
trabalhando com projetos de am-
pliações em todo o Brasil. No mês 
de março, a empresa iniciou seus 
tra balhos em Erechim,  RS, com um 
centro de distribuição. Segundo a em-
presa, a localização do centro de dis-
tribuição tem como objetivo melhorar 
a logística e facilitar o atendimento 
aos clientes da região. As operações 
de armazém e distribuidora serão 
desenvolvidas pela empresa Transel-
pe, que já trabalha com a Tirol. De 

acordo com a Tirol, atender desde o 
pequeno até o grande varejo faz com 
que a empresa tenha a oportunidade 
de apresentar seus produtos aos 
clientes, além de se fixar no mercado 
e no cotidiano dos consumidores. O 
centro de distribuição atenderá as 
regiões de Erechim, Passo Fundo, 
Vacaria, Carazinho, Santa Maria, 
Santo Angelo, Santa Rosa, Cruz Alta, 
Frederico Westphalen e Planalto. 
www.tirol.com.br

GENERAL MILLS 
ENTRA NO MERCADO DE 
IOGURTE

A General Mills anunciou a aqui-
sição da indústria Carolina Adminis-
tração e Participações Societárias, 
empresa brasileira de capital fecha-
do, com sede em Ribeirão Claro, PR, 
fabricante de iogurtes e produtos 
lácteos. A Carolina é uma empresa 
familiar, fundada em 1969, líder na 
produção regional de produtos lácte-
os e reconhecida por suas marcas de 
iogurtes, Carolina, VeryGurt e Gluck. 
Com operações principalmente nas 
regiões Sul e Sudeste do Brasil, a 
Carolina utiliza em sua produção 
leite de alta qualidade, proveniente 
dos melhores produtores da região 
do Paraná, e comercializa mais de 20 
linhas diferentes de produtos lácteos. 
Segundo a General Mills, a Carolina 
possui uma grande experiência na 
produção de iogurtes e produtos 
lácteos e isso contribuirá para o cres-
cimento da General Mills no Brasil. A 
General Mills planeja investir e am-
pliar o portfólio de produtos Carolina, 
utilizando a 
sua  pró-
p r i a  e x -
per iênc ia 
e  também 
a da equipe 
da Carolina 
para, assim, 
c r e s c e r  e 
e x p a n d i r 
no mercado 
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brasileiro. De acordo com a General 
Mills, o Brasil é um mercado estra-
tégico para a General Mills e a cate-
goria de iogurte está em crescimento. 
Como uma das maiores economias do 
mundo, o Brasil possui um mercado 
de consumo muito atraente. A maio-
ria da população, de 200 milhões de 
pessoas, pertence à classe média e o 
consumo doméstico é um importante 
impulso na economia. A categoria de 
iogurte também é muito relevante 
para o mercado nacional. Não só  
porque cresce fortemente, mas tam-
bém porque há um grande espaço 
para ampliação do consumo indivi-
dual, já que o consumo per capita 
no país é ainda muito baixo se com-
parado a outros países da América 
Latina. A General Mills continua a 
investir no Brasil, pois o país é um 
importante mercado para a General 
Mills Internacional.  A aquisição da 
Yoki Alimentos, em 2012, mais do que 
duplicou as vendas anuais da General 
Mills na América Latina. A compra 
da Yoplait Internacional, em 2011, 
também contribuiu para a expansão 
do portfólio de iogurtes da empresa, 
que continua crescendo com a re-
cente chegada de Yoplait na China.  
www.generalmills.com.br

AURORA ALIMENTOS 
NO MERCADO MUNDIAL DE 
CARNES

A Cooperativa Central Aurora 
Alimentos, terceiro maior grupo 
agroindustrial do país, obteve nas 
exportações de carnes 24% de sua 
receita operacional bruta, em 2015. 
No ano passado, a receita total  
fechou em R$ 7,7 bilhões, dos quais,  
R$ 1,85 bilhão foram vendas ex-
ternas. O crescimento no comércio 

mundial foi da ordem de 35%. O 
negócio aves respondeu por 66% do 
total, com um montante de R$ 1,24 
bilhão; o negócio suíno participou 
com 33% do total, com faturamento 
de R$ 612 milhões. Em volumes, 
foram embarcadas 290.402 tonela-
das (18,4% de crescimento) e, desse 
total, o negócio aves respondeu 
por 74% e o negócio suíno por 26%. 
Os volumes cresceram em face da 
entrada nas exportações do frigo-
rífico de Mandaguari, em maio de 
2015, e na otimização da produção 
dentro das unidades da Aurora. O 
volume de carne suína da Aurora 
exportado em 2015 cresceu 33% em 
relação a 2014, pautado na venda de 
pernil, paleta, lombo, carré, barriga, 
cartilagem e costela. Os principais 
mercados alcançados foram Hong 
Kong, Rússia, Angola, Américas, 
Cingapura, Eurásia, China e Esta-
dos Unidos. As vendas externas de 
carne de frango cresceram 15% em 
relação ao ano anterior. Os principais 
produtos exportados foram perna 
inteira desossada, meio peito, asa, 
pés, coxa, moela, pele e cartilagem. 
Os principais mercados compra-
dores foram Japão, China, Hong 
Kong, África do Sul, Rússia, Chile, 
Europa, Cingapura e Oriente Médio.  
www.auroraalimentos.com.br

ABIR
FABRICANTES DE 
REFRIGERANTES ENCERRAM 
PUBLICIDADE PARA CRIANÇAS

A Associação Brasileira das 
Indústrias de Refrigerantes e de 
Bebidas não Alcoólicas (ABIR) 
decidiu recomendar às indústrias 
que suspendam a propaganda de 
seus produtos voltados para 
crianças até 12 anos,  
“seguindo uma ten-
dência mundial”. 
De acordo com a 
ABIR, a decisão va-
lerá quando 35% do 
público de um pro-

grama tiver menos de 12 anos. A 
Associação informa que trabalha no 
sentido de implementar a orientação, 
respeitando os calendários próprios 
de cada associado. Segundo a ABIR, 
muitas marcas de bebidas não alco-
ólicas fabricadas no Brasil já adota-
ram totalmente esse compromisso e 
suas experiências internacionais e 
nacionais serão utilizadas como base 
para a nova estratégia da indústria 
no país. A Associação comenta, ain-
da, que a indústria tem estudado uma 
autorregulação já há algum tempo 
e no último ano a ABIR criou um 
grupo de trabalho, cujas conclusões 
são no sentido de aderir às práticas 
e diretrizes já existentes em outros 
países. Em 2013, a maior fabricante 
de bebidas do mundo, a Coca-Cola 
lançou um plano global de combate 
à obesidade. Na ocasião, a empresa 
informou que deixaria de fazer publi-
cidade para crianças com menos de 
12 anos em qualquer lugar do mundo 
e reformularia embalagens para es-
pecificar a quantidade de calorias em 
seus produtos e aumentar a oferta 
de bebidas com baixa caloria ou sem 
caloria em nos mais de 200 mercados 
em que atua. No ano seguinte, foi pu-
blicada no “Diário Oficial” da União” 
uma resolução do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (Conanda), ligado à Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência 
da República, que apontava o tipo 
de publicidade considerada abusiva 
para esse público. www.abir.org.br
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News & Trends
VIGOR ALIMENTOS 
FECHA 2015 COM 
RESULTADOS HISTÓRICOS

A Vigor registrou em 2015 resul-
tados históricos em suas operações, 
projetando por mais um ano o pro-
tagonismo da empresa no mercado 
de lácteos no Brasil. A receita bruta 
consolidada no ano alcançou a marca 
de R$ 6 bilhões. Na Controladora, a 
receita apresentou um crescimento 
expressivo de 52% na comparação 
com 2014, com aumento de 1,3 p.p. 
da margem EBITDA para 12,1% 
em 2015. A rentabilidade da Vigor 
em 2015 avançou em relação a 2014, 
com aumento do EBITDA consoli-
dado em 28,6%, totalizando R$456,4  
milhões, e crescimento do lucro líquido 
consolidado em 102,3% para R$242,8 
milhões em 2015, com margem líqui-
da de 4,7%. Segundo a Vigor, essa 
performance é resultado da expansão 
da presença regional, de inovações 
relevantes, da qualidade e melhoria 
no nível de serviço em toda a cadeia 
de valor; combinando essas iniciativas, 
a empresa alcançou um crescimento 
orgânico de vendas, melhorou a ren-
tabilidade, reduziu a alavancagem 
financeira e ganhou market share. 
Em 2015, a Vigor estruturou seu ne-
gócio de queijos, modernizando cinco 
unidades de produção e reformulando 
todo o portfólio da linha, se destacando 
no posicionamento competitivo em 
queijos especiais no Brasil. A Vigor 
afirma que continuará a reforçar seus 
valores, garantindo produtos e servi-
ços de qualidade aos clientes, solidez 
aos fornecedores, rentabilidade aos 
acionistas e a oportunidade de um 
futuro melhor aos seus colaboradores. 
www.vigoralimentos.com.br

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

25 NOV Anuncios IP 21x28 - FIB-v4.pdf   1   28/01/2016   17:48:23

FORTINBRÁS 
APRESENTA SEU NOVO LOGO 
COMO PARTE DA HALLSTAR

A Fortinbrás, empresa de especia-
lidades químicas com sede em Jagua-
riúna, São Paulo, lançou oficialmente 
seu novo logotipo. Como parte de uma 
atualização mais ampla da identidade 
da marca, o novo logotipo representa a 
evolução da Fortinbrás após a aquisição 
da empresa, em 2015, pela Hallstar, 
fornecedor global líder em especiali-
dades químicas. Segundo a Hallstar, o 
lançamento do logotipo da Fortinbrás 
inaugura uma nova era para a empresa. 
Além do endosso da Hallstar, há diver-
sas outras modificações no logotipo: A 
sua cor azul agora coincide com a cor 
da Hallstar, a marca “F” no diamante 
estilizado que aparecia perto do nome 
da marca foi eliminado e o tipo de letra 
usado para “Fortinbrás” agora é um dos 
tipos de letra aprovados pela Hallstar. 
Juntas, essas mudanças alinharão mais 
de perto a Fortinbrás à marca da sua 
empresa controladora. Em 2016, os ma-
teriais de marketing da Fortinbrás serão 
adicionalmente atualizados para incluir 
o novo logotipo, o esquema de design e o 
slogan da Hallstar, Let’s Work Wonders. 

A Hallstar é fornecedora global de 
soluções de especialidades químicas. 
A empresa adota um enfoque colabo-
rativo para o envolvimento de todos, 
oferecendo suporte técnico, expertise 
em produtos químicos e conhecimento 
da indústria que ajudam os clientes a 
aproveitar ao máximo seus produtos, 
desde conceitos até os primeiros lotes 
de produção.

A Fortinbrás fabrica uma ampla 
gama de especialidades químicas, in-
cluindo ésteres, tensoativos, essências, 
extratos, manteigas e óleos especiais. Sua 
oferta ampla de produtos é complemen-
tada por suas fórmulas científicas, técni-
cas e de marketing e serviços de suporte 
regulatórios. www.fortinbras.com.br /  
www.hallstar.com

EMBRAPA 
TERÁ UNIDADE DEDICADA 
A ALIMENTOS FUNCIONAIS, 
AROMAS E SABORES

O Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento anunciou a 
criação de uma nova unidade dentro 
da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). A estrutura 
será voltada ao estudo de alimentos 
funcionais, aromas e sabores do Bra-
sil, com sede em Maceió, AL. Alimen-
tos funcionais são enriquecidos com 
aditivos, como vitaminas, fibras e mi-
nerais dietéticos, que contribuem para 
a manutenção da saúde e a redução de 
risco de doenças. Esses produtos já 
são pesquisados pela Embrapa. Ago-
ra, entretanto, eles receberão atenção 
especial. Segundo a Embrapa, essa 
tendência está em explosão no mundo, 
é um mercado potencial de bilhões de 
dólares;nenhum país grande produtor 
e exportador de alimentos pode igno-
rar que há um movimento forte de 
integração do conceito de alimento, 
nutrição e saúde. Ainda segundo a 
Embrapa, a entidade já possui só-
lida base científica sobre alimentos 
funcionais, que relaciona nutrição 
e saúde à biodiversidade brasileira. 
A Embrapa Alimentos Funcionais, 
Aromas e Sabores faz parte da estra-
tégia do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de aumen-
tar a competitividade e a inovação na 
produção agropecuária brasileira. Ali-
mentos que trazem maior densidade 
nutricional e novas funcionalidades 
agregam alto valor à produção. A 
nova unidade também visa integrar 
produção agropecuária, gastronomia 
e turismo, a exemplo de regiões do 
interior da França e da Itália, como a 
Toscana e Champagne. De acordo com 
a Embrapa, a agricultura focada nos 
produtos, na culinária e nos hábitos 
regionais deu origem a uma indústria 
pujante nesses locais; imagine o que 
se pode fazer no Nordeste, com a 
biodiversidade de sabores, temperos e 
culturas gastronômicas existentes ali.  
www.embrapa.br
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