
SGS GRUPO 
INAUGURA MODERNA PLANTA 
DE DESTILAÇÃO DE ÁCIDOS 
GRAXOS VEGETAIS

A SGS Agricultura e Indústria 
inaugurou no mês de abril, no mu-
nicípio de Ponta Grossa, PR, sua 
nova planta de destilação de ácidos 
graxos vegetais, um projeto to-
talmente automatizado fornecido 
pela alemã UIC, sendo a única com 
avançada tecnologia em destilação 
e fracionamento de ácidos graxos 
vegetais na América Latina. A nova 
destilaria produzirá com padrões 
superiores de qualidade, economia 
de energia e sustentabilidade, ele-
vando a capacidade de produção de 
ácidos graxos destilados em 30.000 
toneladas/ano. Para assegurar e 
ampliar sua presença no mercado, 
comprometida com a excelência em 
qualidade e visando melhor atender 
seus clientes, a SGS Grupo investe 
continuamente em tecnologia e ino-
vação. Do volume total produzido, a 
empresa destina 15.000 toneladas/
ano para consumo cativo, utilizados 
na fabricação de produtos destinados 
à vários segmentos do mercado, como 
tintas, vernizes, plásticos, borrachas, 
tecidos,  fármacos, papel, agroquí-
micos, lubrificantes, biopolímeros, 
cosméticos, ésteres, ingredientes 
alimentícios. www.sgsgrupo.com

DOW CORNING 
AMPLIA SUA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL 

A Dow Corning ampliou sua rede 
de distribuição no Brasil e, desde 
o dia 1º de janeiro de 2014, conta 
com a Univar Brasil como mais uma 
parceira, beneficiando os clientes 
das regiões Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste e dos Estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo com mais uma opção para a 
aquisição de seus produtos.De acordo 
com a Dow Corning, esse acordo au-
menta sua capacidade de entregar os 
benefícios do silicone para o mercado 
brasileiro e reforça sua já respeitada 

rede de distribuição. A Univar Brasil 
atenderá clientes dos mercados de 
agroquímicos, beleza & cuidados pes-
soais, produção química, alimentos & 
bebidas, domissanitários, petróleo & 
gás em todo o território brasileiro, 
com exceção dos Estados de São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. www.dowcorning.com 
www.univarbrasil.com.br

DUPONT NUTRIÇÃO & SAÚDE 
APRESENTA SISTEMA PARA A 
DETECÇÃO DE PATÓGENOS EM 
TEMPO REAL

A partir de agora, processadores 
de alimentos e laboratórios de serviço 
que necessitam de um teste rápido e 
preciso para a detecção de Listeria 
podem usar o recém-lançado siste-
ma  DuPont™  BAX® de análise, que 
chega ao mercado para melhorar os 
programas de proteção alimentar. 
Esta nova geração de teste combina a 
preparação da amostra de forma mais 
simplificada com o processamento em 
tempo real, sem sacrificar a precisão 
ou a confiabilidade do resultado. O 
sistema DuPont™ BAX® de Análise 
por PCR em tempo real para de tecção 
de genus Listeria pode ser usado 
como um método rápido e confiável  
para detectar a presença do patógeno 
em uma variedade de produtos. O sis-
tema foi aprovado para salsichas, ca-
marão cozido, espinafre, queijo fresco 
e superfícies ambientais. Além disso, 
a análise oferece maior flexibilidade, 
permitindo que os clientes testem 
tanto a Listeria quanto a Salmonella 
no mesmo lote, com resultados para 
os dois organismos em pouco mais de 
uma hora. As empresas de processa-
mento de alimentos em todo o mundo 
confiam no sistema BAX® para de-
tectar patógenos ou outros organis-
mos em ingredientes crus, produtos 
acabados e amostras ambientais. O 
sistema automatizado usa tecnologia 
de ponta, incluindo análises por PCR 
com reagentes em tabletes e mídia 
otimizada para de tectar Salmone-
la, espécies de Listeria, Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli 

O157: H7 e STEC, Campylobacter, 
Staphylococcus aureus, Vibrio, 
leveduras e mofo.  Muitos desses 
testes foram certificados pela AOAC 
(organização científica internacional 
sem fins lucrativos que administra 
o programa de métodos testados de 
desempenho), AFNOR (Associação 
Francesa de Normalização) e/ou 
aprovados por agências governamen-
tais nas Américas, Ásia e Europa. 
www.fooddiagnostics.dupont.com

FI SOUTH AMERICA
ENCONTRO DE NEGÓCIOS 
DA CADEIA PRODUTIVA  DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS 

A tendência de crescimento de 
produtos industrializados se mantém 
forte no Brasil e América Latina. O 
fator que mais impulsiona esse mer-
cado, segundo dados da Euromonitor, 
parece ser o  crescimento  do  poder  
aquisitivo  da  classe  média,  grupo  de  
consumo  que  continuará  a agregar  
milhões  de  brasileiros  nos  próximos  
anos.  Maiores  rendimentos  asso-
ciados  a  maior preocupação  com  a  
saúde,  crescimento  da  obesidade,  
além  da  falta  de  tempo  nos  gran-
des centros urbanos, são fatores que 
tem mudado o perfil da dieta brasi-
leira. Consumidores que compravam  
apenas  necessidades  básicas  agora  
estão  aptos  e  dispostos  a  pagar  
mais  por produtos com diferenciais 
nutricionais. Essas  importantes  
mudanças sociais continuarão a abrir 
oportunidades para empresas de ali-
mentos e bebidas. De  acordo  com  o  
levantamento  da  Euromonitor  para  
a  categoria  de Saúde e Bem-estar, 
o Brasil já é hoje o 5º maior mercado 
de alimentos funcionais. Com a forte 
pressão por inovação, cada vez mais 
as empresas trabalham no lança-
mento de novos produtos, investindo 
em pesquisa e desenvolvimento e, 
simultaneamente, buscando competir 
em qualidade e preço.  Para  auxiliar  

os  produtores  de  alimentos  e  be-
bidas  nesse  processo  de  inovação,  
a  UBM organiza mais uma edição 
da Food Ingredients South America, 
que acontecerá de 05 a 07 de agosto,  
no  Expo  Center  Norte,  em  São  
Paulo. O evento,  que  é  referência  
há  18  anos  no mercado,  reafirma  
sua  importância  como  plataforma  
de  marketing,  reunindo  fornecedo-
res nacionais e internacionais com as 
mais novas soluções para o mercado 
alimentício.  O encontro de 2014 
apresentará mais de 700 marcas em 
matérias-primas e tecnologias para 
a indústria de alimentos e bebidas. 
Com uma audiência de mais de 13 mil 
visitantes nacionais e internacionais,  
o  principal  ponto  de  networking  
do  setor  vai  conectar  a  oferta  e  a  
demanda desse mercado, e continuar 
impulsionando o crescimento desse 
setor.  Além da exposição, o evento 
contará com o completo programa 
de conferências, abrangendo as  

necessidades  da  indústria,  com  
o  apoio  de  associações  como  o  
ILSI  Brasil,  ITAL,  ABIAM, UNI-
CAMP, além dos Seminar Sessions, 
eventos paralelos e visitas guiadas.   
www.fi-events.com.br 

SOORO 
CONQUISTA BRC GLOBAL 
STANDARDS

Atender aos critérios de normas 
internacionais sobre 
segurança e quali-
dade na produção 
industrial de ma-
téria-prima para 
as  pequenas e 
grandes indústri-

as. Com foco nessa missão, a Sooro 
conquistou a certificação da BRC 
Global Standards. Na prática, todas 
as marcas que adquirem um produto 
Sooro tem a garantia de rastreabili-
dade de todos os processos, ou seja, 
a certificação da BRC permite que a 
empresa atue de modo registrado, ou 
seja, dentro de um sistema de geren-
ciamento com capacidade para auxi-
liar no cumprimento das exigências 
de qualidade e segurança. O projeto 

de implantação levou apenas 10 me-
ses. A média de tempo que as mar-
cas levam para preencher todos os 
requisitos é de dois anos. De acordo 
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com a Sooro, além de ser um convite 
à comercialização, a certificação da 
BRC é uma oportunidade para que 
a Sooro demonstre o compromisso 
de suas empresas com a segurança, 
a qualidade e a legalidade, visando a 
melhoria contínua. Ainda segundo a 
empresa, ao escolher trabalhar com 
grandes empresas, a Sooro tem a 
exigência em manter uma estrutura 
bem definida. A necessidade em bus-
car uma certificação que atendesse às 
expectativas das grandes empresas, 
algumas multinacionais, atendidas 
pela Sooro motivou a marca a bus-
car a certificação da BRC. Segundo 
a Sooro, para se ter uma ideia da 
exigên cia externa, somente em 2013, 
a empresa passou por 17 auditorias. 
Fato que poderia ser amenizado ao 
ter uma certificação de norma re-
conhecida pelos mercados nacional 
e internacional. Em abril de 2013, 
a empresa definiu que buscaria a 
certificação. Depois de uma auto ava-
liação e de um diagnóstico externo, 
formatou as metas que deveriam ser 
cumpridas. E a Sooro não parou por 
aí, mensalmente, a equipe - composta 
por 17 profissionais e a diretoria - rea-
liza reuniões de acompanhamento da 
norma. www.sooro.com.br

NEXIRA 
AMPLIA SEU PORTFÓLIO DE 
PRODUTOS

Fundada em 1895, a Nexira é um 
dos líderes globais no fornecimento 
de ingredientes naturais e extratos 
botânicos para alimentos, nutrição e 
suplementos dietéticos. A empresa 
construiu a sua imagem como líder 
mundial em goma acácia e, atual-
mente, fabrica uma vasta gama de 

ingredientes naturais com benefí-
cios nutricionais e funcionais para o 
gerenciamento de peso, anti-stress, 
nutrição esportiva, saúde digestiva 
e saúde cardiovascular. Com a sua 
nova planta de extração botânica na 
Europa, a Nexira expandiu a sua ca-
pacidade de produção e enriqueceu o 
seu portfólio com extratos botânicos 
de alta qualidade. Entre as novida-
des apresentadas pela Nexira está o  
SimagTM, um  extrato  marinho  puri-
ficado  e  padronizado  em  diferentes  
concentrações  de magnésio (de 15% 
a 55%). O magnésio é um importante 
cofator para mais de 300 enzimas res-
ponsáveis pelos processos biológicos; 
entre seus benefícios estão a redução 
do cansaço e da fadiga, melhoria da 
função muscular, manutenção dos os-
sos e dentes, regularidade da divisão 
celular e do metabolismo energético. 
Outra novidade é o Prothy R80TM, um 
produto natural que contém peptí-
deos hidrolisados extraídos do arroz. 
Não é alergênico, sendo uma opção 
perfeita para dietas especiais. Suas 
aplicações incluem alimentação in-
fantil (peptídeos de arroz apresentam 
distribuição de aminoácidos próximos 
a do leite materno e pode substituir 
o leite de vaca e a proteína da soja), 
nutrição   esportiva   e  para  idosos 
(contém  80%  de  peptídeos  e  15%  de  
BCCA,  atuando  no desenvolvimento 
e construção da musculatura), e dieta 
da proteína, vegana, glúten free. O 
SerenzoTM é outro lançamento da 
Nexira. Trata-se de um ingrediente 
anti-stress inovador. A  eficácia  de  
SerenzoTM  na  dosagem  diária  de  
500mg  foi  avaliada  durante  um  
estudo  clínico  aberto conduzido por 
40 voluntários de 18 a 60 anos de 
idade com stress crônico. O  estudo  
demonstrou  que  SerenzoTM  reduz  
significativamente  os  marcadores  de  
stress  generalizado  e confirma sua 
excepcional propriedade anti-stress: 
significante redução de 53% do índice 
de severidade global (SCL-90-R); e 
redução de 50% do índice de ansie-
dade da escala Hamilton (HAM-A). 
Outro lançamento é o VinitroxTM, uma 

combinação sinérgica de formulação 
própria da Nexira de polifenóis da 
maçã e da uva. O destaque são os 
resultados do novo estudo clínico 
conduzido em 50 atletas de 25 a 45 
anos de idade, demonstrando  que  
o  VinitroxTM  melhora  significativa-
mente  a  capacidade  física,  graças  a  
sua propriedade de aumento da pro-
dução de óxido nítrico (NO) e ganho 
do metabolismo muscular aeróbico: 
+10% de aumento do tempo de treino 
físico, e +13% de aumento do tempo 
antes de atingir a barreira de fadiga.  
A Nexira também expandiu a sua 
capacidade de produção de extratos 
naturais e ampliou seu portfólio de 
extratos botânicos com a aquisição da 
Tournay Biotechnologies. Entre  seus  
extratos  botânicos,  destaque  para  o  
Goji,  uma  fruta  de  origem  asiática  
rica  em  vitaminas, aminoácidos, mi-
nerais, polissacarídeos e carotenóides, 
que contribui para o sistema imunoló-
gico e proteção antioxidante. Destaque  

também  para  o  café  verde,  rico  em  
ácido  clorogênico,  com  ação  antioxi-
dante  e termogênica para o controle 
de peso. www.nexira.com

TATE & LYLE 
RENOVA PARCERIA MUNDIAL 
COM A MCNEIL NUTRITIONALS 

A Tate & Lyle PLC acaba de 
anunciar a renovação da parceria de 
30 anos do adoçante Sucralose com 
a McNeil Nutritionals, LLC, que 
detém a marca de adoçantes de mesa 
Splenda® em todo o mundo. O objetivo 
da renovação é o crescimento do mer-
cado global de sucralose e da marca 
Splenda®, uma evolução natural da 
parceria de longo prazo que promo-
veu o sucesso da marca. Em 2014, a 
Tate & Lyle assumiu a fabricação de 
sucralose da McNeil Nutritionals e 
a responsabilidade pelas vendas do 
ingrediente na indústria de alimentos 
e bebidas em todo o mundo, enquanto 
a McNeil Nutritionals, LLC, reteve a 

propriedade da marca Splenda® e os 
negócios em serviços de alimentos e 
no varejo. As duas empresas man-
terão uma parceria na promoção e 
desenvolvimento contínuo da marca 
Splenda® e da sucralose, além de 
iniciativas de proteção do ingrediente 
e da marca. A parceria continuará 
a somar os esforços das duas em-
presas para garantir o crescimento 
contínuo da sucralose Splenda® e da 
marca Splenda® em todo o mundo. A 
sucralose foi descoberta em 1976, por  
pesquisadores da Tate & Lyle e do 
Queen Elizabeth’s College, da Uni-
versidade de Londres. Os primeiros 
acordos entre a Tate & Lyle e a John-
son & Johnson surgiram em 1980, 
sendo que as licenças de patentes 
criavam territórios geográficos ex-
clusivos para as duas empresas - para 
a Johnson & Johnson, a América do 
Norte (exceto Canadá), América do 
Sul, Caribe e Oriente Médio; para a 
Tate & Lyle, a Europa, o Canadá, a 
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África e a Ásia. A primeira aprovação 
concedida à sucralose ocorreu em 
1991, no Canadá, e a aprovação de 
sucralose pelo FDA, nos Estados Uni-
dos, em 1998. No ano 2000, a unidade 
McIntosh da McNeil foi a primeira 
fábrica a produzir sucralose. Em 
2001, foi anunciada a Global Sucralose 
Alliance, fornecendo o realinhamen-
to das atividades da Tate & Lyle 
e da McNeil relativas à sucralose. 
Mediante os acordos realinhados, a 
Tate & Lyle atuava como interme-
diária exclusiva para as vendas de 
ingredientes de sucralose em certos 
mercados chave; a McNeil comer-
cializa exclusivamente produtos de 
mesa da marca Splenda® . Em 2003, 
a sucralose foi aprovada pela UE. 
Outros acordos de realinhamento re-
lativos à sucralose com a Tate & Lyle, 
foram feitos em 2004, tornando-a a 
única fabricante e responsável pelas 
vendas mundiais de ingredientes de 
sucralose Splenda® para fabricantes 
de alimentos e bebidas; a McNeil se 
tornou a responsável mundial pelas 
vendas da marca Splenda® no varejo 
e no ramo de serviços de alimentos. 
Como parte do realinhamento, a 
Tate & Lyle adquiriu a unidade de 
fabricação de sucralose e ativos de 
negócios de outros ingredientes por  
£ 71 milhões. O realinhamento abran-

gia acordos pelos quais as empresas 
participariam do sucesso uma da 
outra. No caso da Tate & Lyle, ela de-
veria compensações a prazo à McNeil 
nos primeiros cinco anos, dependendo 
das vendas de ingredientes de sucra-
lose da Tate & Lyle. A Tate & Lyle, 
por sua vez, receberia pagamentos 
da McNeil com base nas vendas de 
produtos de mesa com sucralose a 
partir de 10 anos da data da conclusão 
da transação. A quantia agregada que 
a Tate & Lyle pagou à McNeil pelos 
cinco anos chegou a £ 37 milhões. 
Presumindo o recebimento do paga-
mento de £ 7 milhões antecipado em 
relação ao ano que terminaria em 31 
de março de 2014, o pagamento final, 
o agregado dos pagamentos recebi-
dos da McNeil chegará a £ 75 milhões. 
Em 2014, as duas empresas anun-
ciam uma nova parceria Splenda®.  
www.tateandlyle.com

AURORA 
AMPLIA PRESENÇA NO 
MERCADO MUNDIAL 

Em um dos melhores resul-
tados de seus 45 anos, a Coope-
rativa Central Aurora Alimentos 
obteve, em 2013, uma receita 
operacional bruta de 5 bilhões e 
711 milhões de reais, com 23,6% 
de crescimento em relação ao ano 

anterior. No conjunto empresarial, o 
negócio “suínos” representa 49% da 
receita bruta da Cooperativa Cen-
tral, o negócio “aves” 33%, o negócio 
“lácteos” 12% e os demais setores 
(massas, bovinos, rações, etc.) 6%. 
Essa estratificação está expressa 
na receita bruta por segmento de 
negócio: suínos 2 bilhões 818 milhões; 
aves 1 bilhão 907 milhões; lácteos 653 
milhões; bovinos 60 milhões; massas 
62 milhões e outros itens 209 milhões 
de reais. As vendas no mercado inter-
no somaram 4 bilhões e 655 milhões 
e representaram 81,52% das receitas 
totais. Contribuíram para esse re-
sultado as vendas de carnes suínas 
com 42,85% (2 bilhões 447 milhões), 
carnes de aves com 20,0% (1 bilhão 
142 milhões) e derivados lácteos com 
11,44% (653 milhões de reais), além 
de rações para aves, suínos e bovinos, 

reprodutores, massas, pintos, ovos 
e matrizes. As vendas no mercado 
externo representaram 1 bilhão e 55 
milhões ou 18,63% da receita bruta, 
tendo sua maior expressão nas car-
nes de aves (com 762,4 milhões de 
reais) e nas carnes suínas (com 300,3 
milhões de reais). O desempenho da 
Aurora no comércio exterior evoluiu 
fortemente - em 2012 contribuía em 
15,77% no faturamento global e em 
2013 passou a 18,63%. O volume ex-
portado em 2013 cresceu 34,8% para 
196.272 toneladas e as divisas obti-
das no exterior aumentaram 46,7% 
para 1 bilhão e 63 milhões de reais. 
Os principais destinos foram Ásia  
(absorveu 27% das exportações), 
Japão (15%), África (12%), Euro-
pa (11%) e Oriente Médio (10%), 
seguindo-se Ucrânia (6%), Rússia 
(5%), Eurásia e Cingapura, ambos 
com 3%. No total, mais de 60 países 
compram produtos da Aurora. As seis 
plantas industriais de processamen-
to de suínos abateram 3,6 milhões 
de cabeças em 2013. A produção in 
natura atingiu 316.745 toneladas e 
a industrialização de carnes suínas 
fechou em 294.915 toneladas, entre 
empanados, defumados, linha festa, 
fatiados, hambúrgueres, linguiças, 
salsichas, mortadelas, presuntaria, 
etc. Esses volumes refletem estabi-
lidade e repetem, praticamente, o 
mesmo nível de produção de 2012. 
Na área da avicultura de corte, en-
tretanto, o salto foi excepcional: nas 
sete indústrias avícolas o abate de 
frangos cresceu 23% finalizando o ano 
com 187 milhões de cabeças. Esse au-
mento decorreu da operacionalização 
total do Frigorífico Aurora Guatambu 
(antigo Bondio), adquirido em 2012 
e do arrendamento do Frigorífico 
Aurora Xaxim (pertencente a massa 
falida da Chapecó Alimentos) em 
2013. Essa matéria-prima protéica 
permitiu ampliar em 33,2% a produ-
ção in natura de carne de aves, que 
atingiu 398.754 toneladas e em 4% a 
industrialização, que chegou a 52.474 
toneladas. No segmento de lácteos, a 
Coopercentral Aurora recebeu 474 

milhões de litros de leite das coope-
rativas filiadas, em 2013, volume 6,9% 
superior ao ano anterior. Com esse in-
sumo foi possível aumentar em 24,3% 
a industrialização. Foram produzidas 
170.866 toneladas de nove linhas de 
industrializados, quais sejam, bebi-
das lácteas, leites UHT, leite em pó, 
creme de leite, iogurtes, queijos em 
barra, queijos fatiados, requeijão e 
soro em pó. A Aurora também re-
gistrou crescimento no mercado de 
massas e pratos prontos: ampliou em 
15,3% a produção de lasanhas, pizzas, 
pão de queijo, sanduíches e pratos 
prontos, totalizando 6.165 toneladas.  
www.auroraalimentos.com.br

PURATOS 
LANÇA CREME 

VEGETAL 
TOTALMENTE 
NEUTRO 

M a i s  u m 
produto inte-
grante do por-
tfólio da Pura-
tos, o Cuisipak, 

é um creme ve-
getal totalmente 

neutro, pronto 
para o uso culinário, livre de ingre-
dientes artificiais, como aromas 
e corantes, livre de açúcar, e que 
se assemelha em sabor, textura e 
aplicação ao creme de leite fresco. 
De aplicação homogênea, lisa e bem 
espessa, o Cuisipak é o substituto 
ideal e saudável para o creme de leite 
fresco, mantendo a cremosidade do 
tradicional, principalmente em pratos 
quentes. Após o preparo, os pratos 
podem ser congelados e reaquecidos 
sem perda de sabor e textura Dife-
rente de produtos similares dispo-
níveis no mercado, o Cuisipak tem 
maior porcentagem de leite em sua 
formulação, não tem gorduras trans 
e nem colesterol (importantes con-
dições para o consumidor moderno 
que procura saudabilidade nos ali-
mentos), o que o torna excelente para 
dietas sem gorduras animais e um 
apelo saudável para o food service. O 

Você gostaria de substituir a clara 
de ovo em seus recheios para  
confeitaria? Fale conosco, temos 
a solução.
 
O CAVAMAX® W6  é um substituto 
simples para a clara de ovo em 
recheios de confeitaria com valor 
agregado:
•	Possibilita a aeração de produtos 

de baixo pH
•	Tolera formulações com gordura
•	Ingrediente de origem vegetal
•	Não-alergênico
•	Natureza	de	fibra	alimentar	

solúvel 
•	Reduz os custos da formulação.

Wacker Química do Brasil Ltda.
Tel. +55 11 4789-8087
info.biosolutions@wacker.com
www.wacker.com/confectionary

Visite o site do nosso centenário
em www.wacker.com/100years

QUER sUBsTITUIR 
A CLARA DE OVO  
EM RECHEIOs?
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Creme culinário Cuisipak é ideal para 
o preparo de molhos salgados, molho 
branco e molhos à base de carnes; 
patês diversos; sopas; quiche; strogo-
noffe e outras receitas salgadas; 
assim como para trufas. Pode ser aro-
matizado e saborizado, proporciona 
alto rendimento, menor evaporação, 
é resistente ao calor e a produtos 
ácidos e alcoólicos quando em contato 
(mesmo a elevadas temperaturas), e 
oferece viscosidade consistente aliada 
à fluidez necessária às receitas. Outra 
ponto importante para os profissio-
nais do setor é a embalagem dife-
renciada. O Cuisipak é envasado em 
embalagens “longa vida” (UHT) que 
trazem maior segurança alimentar, 
com 1 litro ou 10 litros, e validade de 
6 meses, o que constitui uma de suas 
principais vantagens frente aos cre-
mes pasteurizados de origem animal. 
www.puratos.com.br

TETRA PAK 
APRESENTA NOVO PROCESSO 
DE PASTEURIZAÇÃO DE SUCOS 

A Tetra Pak®, líder mundial em 
soluções para processamento e en-
vase de alimentos, apresentou um 
novo processo de pasteurização 
de suco que economiza até 20% no 

consumo de energia, gerando re-
dução de custos e maior benefício 
ambiental para as indústrias. O novo 
processo, recomendado para bebidas 
de alta acidez, é mais eficiente por 
reduzir a temperatura da segunda 
etapa do processo de pasteurização 
de 95°C para 80°C, sem comprome-
ter a qualidade do suco produzido. 
A pasteurização do suco acontece 
normalmente em duas etapas. A 
primeira pasteurização acontece ime-

diatamente após a extração do suco, o 
que desativa as enzimas e elimina os 
microorganismos. Antes do envase, 
outra pasteurização é realizada para 
eliminar os microorganismos que 
podem ter se desenvolvido durante 
o período de armazenamento. Este 
segundo processo é geralmente rea-
lizado a uma temperatura de 95°C, 
durante 15 segundos. Com a nova 
tecnologia desenvolvida pela Tetra 
Pak®, a temperatura do processo é 
reduzida para 80ºC, em sucos com 
um nível de pH igual ou inferior a 
4,2. De acordo com a empresa, este 
novo desenvolvimento reduz o con-
sumo de energia e, portanto, ajuda as 
indústrias de bebidas a melhorarem 
seus resultados em um mercado cada 
vez mais competitivo. Diversos testes 
mostram que o novo processo não tem 
impacto sobre a qualidade do suco 
produzido, seja em termos de sabor, 
nutrição, estabilidade durante o ar-
mazenamento ou a aparência visual. 
www.tetrapak.com

ABIP
PANIFICAÇÃO BRASILEIRA 
CRESCE 8,7% EM 2013  

As empresas de panificação e 
confeitaria movimentaram R$ 76,405 
bilhões em 2013, faturamento 8,7% 
superior ao registrado no ano ante-
rior. Pela primeira vez desde 2007, en-
tretanto, o setor registrou índice de 
crescimento inferior a 10%. Segundo 
a Associação Brasileira da Indústria 
de Panificação e Confeitaria (ABIP), 
essa desaceleração é decorrente 
principalmente da alta de custos 
experimentada pela panificação. O 
número de empresas que constitui 
o setor continua sendo de 63,2 mil, 
que foram frequentadas por cerca 
de 43 milhões de clientes diariamen-
te, no último ano. Já o número de 
funcionários na panificação somou 
820 mil empregos diretos e 1,85 
milhão de forma indireta. Houve um 
aumento de 2% no número de postos 
de trabalhos criados ano passado, o 
que representa 18 mil funcionários 
contratados pelas padarias. No 

mesmo período, o faturamento por 
funcionário aumentou 9,4% e o salá-
rio médio cresceu 26%. Já as vendas 
de produção própria representaram 

55% do volume de faturamento, 
ou R$ 42,02 bilhões, seguidas por 
bebidas, mercearia e laticínios). A 
ABIP destaca a importância sócio 
econômica do setor, lembrando que 
o segmento, além de ser importante 
gerador e mantenedor de mão de 
obra, é constituído basicamente 

por micro e pequenas empresas.  
www.abip.org.br

BRF 
ANUNCIA OS 
LANÇAMENTOS DE 
2014

Os novos produtos da 
BRF, empresa criada após a asso-
ciação entre Sadia e Perdigão e de-
tentora das marcas Sadia, Perdigão, 
Batavo e Elegê, serão agrupados em 
ondas de lançamentos. Segundo a em-
presa, trata-se de uma estratégia que 
traduz a orientação ao mercado com 
foco no consumidor e simplificação 
dos processos. A ação envolve itens 
de oito categorias: pratos prontos, 
frios, congelados, empanados, in na-
tura, spreads, lácteos e food service. 
Praticidade, saudabilidade e sabor 
estão entre os principais atributos 
dos lançamentos, todos desejados 
no ato da compra. A primeira onda 
de lançamentos inclui 14 SKU’s 

distribuídos entre as marcas Sadia, 
Batavo, Qualy, Perdigão Food Servi-
ces e Sadia Food Services. Ao longo 

de 2014 estão programadas outras 
três ondas de lançamentos. Em 2013, 
a BRF inaugurou um novo centro de 
inovação que denota esse esforço. Lá 
estão cerca de 150 profissionais, entre 
engenheiros, nutricionistas e veteri-
nários, que transformam pesquisas 
em alimentos desejados em todo o 
Brasil. O espaço reúne modernos 
laboratórios, cozinhas experimentais 
e minifábricas para produção-piloto. 
Entre as novidades para 2014 estão 
peito de Peru com sódio reduzido, 
margarina mais cremosa e leve, be-
bidas lácteas com sabores inéditos, 
hambúrguer em tamanho inovador e 
uma nova linha de produtos que vai 

Rodovia Visconde de Porto Seguro, 2860, 
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revolucionar o segmento de frango 
in natura. Com alto teor de proteína 
e 25% menos sódio, o novo Peito de 
Peru Sadia é o único do mercado 
produzido com o peito íntegro da 
ave, fato que o deixa mais saudável e 
saboroso. Outra grande novidade é a 
linha “Frango Fácil Sadia”, a primeira 
do país a comercializar três versões 
da ave (inteira, sobrecoxa e coxa) 
envoltas em um saco assa fácil. Todas 
as versões são temperadas com alho, 
cebola e ervas. Há também as novas 
bebidas lácteas Batavo, elaboradas 
com sabores exclusivos: jabuticaba, 
fruta original do Brasil, e a pera, que 
oferece o equilíbrio perfeito entre sa-
bor e calorias. Já a marca Qualy, líder 
de mercado em sua categoria, lança a 
primeira margarina aerada do Brasil: 
Qualy Aéra. A novidade possui uma 
textura diferente, é ultracremosa e 
derrete mais rápido na boca. Por fim, 
o “Hambúrguer de Picanha Sadia”, 
elaborado com corte bovino, chega 
ao consumidor em um novo tamanho: 
90 gramas. Ideal para refeições e 
lanches, o produto é comercializado 
em embalagens com quatro unidades. 
www.brf-br.com

CARGILL 
INVESTE EM AMPLIAÇÃO DE 
FÁBRICAS NO BRASIL 

A divisão brasileira da Car-
gill vai investir aproximadamente  
US$ 140 milhões nos próximos dois 
anos para expandir fábricas de ingre-
dientes para a indústria alimentícia. A 
unidade de amidos e adoçantes, que 
processa anualmente 1 milhão de to-
neladas de milho, pretende aumentar 
o portfólio de produtos mais elabora-
dos, de olho em um mercado consumi-
dor exigente. Segundo a Cargill, a in-
dústria tem necessidade de produtos 
com características diferentes, e isso 
demanda tecnologia. Para a empresa, 
hoje o iogurte tem que ter baixa gor-
dura, tem que ter textura, não pode 
ter sabor de açúcar acentuado, tem 
que ter baixa caloria. A Cargill aponta 
os segmentos de alimentação infantil, 
sorvetes e bebidas esportivas como os 

mais promissores. Pais que exigem 
alimentos cada vez mais seguros e 
nutritivos, consumidores em busca de 
sabores mais sofisticados e um maior 
número de praticantes de esportes 
devem favorecer os negócios no setor 
de amidos e adoçantes de alto valor 
agregado. A Cargill vai investir cerca 
de US$ 40 milhões em sua unidade de 
Uberlândia, MG, para a expansão de 
40% da produção de maltodextrina, 
um derivado do milho usado, por 
exemplo, em alimentos infantis e iso-
tônicos (bebidas para esportistas). A 
fábrica em Minas Gerais vai receber 
também investimentos de mais de  
US$ 75 milhões para elevar a produ-
ção de ácido cítrico, amidos modifica-
dos e ração animal. Uma outra fábri-
ca, em Castro, PR, ficará com cerca 
de US$ 25 milhões, para criar uma 
nova linha de amido modificado in-
dustrial, vendido à indústria de papel.  
www.cargill.com.br

AURORA 
INAUGURA SEU CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO EM CHAPECÓ  

Para aperfeiçoar seu sistema lo-
gístico de atendimento da clientela do 
Sul do Brasil, a Coopercentral Aurora 
Alimentos inaugurou, em Chapecó, 
o seu Centro de Distribuição Sul. 
O novo estabelecimento permitirá 
a redução de custos logísticos no 
atendimento às unidades comercias 
e aos distribuidores localizados em 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
sendo que a produção estocada será 
destinada totalmente para o mer-
cado interno. O CD Sul ocupa uma 
terreno de 8.220 m² e localiza-se no 
quilômetro 07 do acesso de Chapecó 
a BR 282, bairro Trevo. O conjunto 
tem área total construída de 3.200 
m² e pátio de estacionamento e ma-
nobra de caminhões com 2.953 m². 
Compõe-se de completa estrutura 
para que os funcionários tenham um 
ambiente agradável e os produtos ar-
mazenados mantenham sua reconhe-
cida qualidade. A capacidade total de 
armazenagem é de 3.081 toneladas, 
sendo 2.025 toneladas de armazena-

gem de congelados, 684 toneladas de 
armazenagem de resfriados e 372 
toneladas de armazenagem à seco. As 
obras iniciaram em 2011 e concluídas 
nesta semana. A estrutura de armaze-
nagem à frio emprega instalações 
e equipamentos de última geração. 
Inclui uma antecâmara com área de 
520 m² contendo seis evaporadores 
e mais três câmaras especializadas: 
a câmara de resfriados, a câmara de 
seco e a câmara de congelados. As 
outras estruturas do CD Sul incluem, 
ainda, sala de baterias e manuten-
ção, vestiário masculino e feminino,  
banheiros social, masculino, feminino, 
áreas social, administrativa, guarita, 
subestação, sala de máquinas, sala 
para tanque de amônia, sala de apoio 
antecâmara e sala de esquenta. Entre 
as empresas do segmento de carnes, a 
Coopercentral Aurora Alimentos é a 
terceira marca mais referenciada em 
todo o Brasil. Possui 21.000 colabora-
dores. Abate 700.000 aves por dia, mas 
deve chegar a 1 milhão de aves/dia  
em 2014. Abate 14.500 suínos/dia, 
processa 1,6 milhão de litros/dia de 
leite. Tem mais de 100.000 clientes em 
todo o Brasil e exporta para 60 paí-
ses. Suas ações sociais/assistenciais 
atingiram 130.000 pessoas em 2012. 
Nesse ano, sua receita operacional 
bruta ultrapassará R$ 5 bilhões.  
www.auroraalimentos.com.br

BUNGE 
REVITALIZA EMBALAGENS DOS 
ÓLEOS SOYA E SALADA 

O óleo de soja Soya e a linha Sa-
lada de óleos especiais, canola, milho 
e girassol, da Bunge Brasil, estão de 
cara nova. Os produtos já podem ser 
encontrados em novas embalagens 
nos principais pontos de venda de 
todo o Brasil. Segundo a Bunge, 
a categoria de óleos é estratégica 
para a empresa. Em 2013, de acor-
do com dados da Nielsen, a Bunge  
ganhou market share com  óleo Soya, 
superando 28%. Já na linha Salada, 
saltou de 27,8% para 29,5%. Por isso, 
a Bunge investe constantemente em 
inovações. A revitalização das emba-

lagens do óleo Soya e da linha Salada 
é parte desse processo, cujo foco é am-
pliar, cada vez mais, a preferência do 
consumidor. No óleo Soya, a mudança 
reserva surpresas para os consumi-
dores, que poderão colecionar dicas 
especiais de culinária. São 12 rótulos 
diferentes que contam, por exemplo, 
como preparar frituras sem respin-
gos, como evitar que o óleo escureça 
ou, ainda, como preparar alimentos 
fritos ou empanados mais sequinhos 
e crocantes. Além das dicas, a nova 
embalagem deixa mais claro quais são 
os benefícios nutricionais do produto, 
como ômega 3, 6 e vitamina E.  Outra 
mudança importante foi a inclusão de 
informações sobre como realizar a 
reciclagem do óleo, uma atitude sus-
tentável e consciente, incentivada pelo 
programa Soya Recicla. Para a linha 
Salada de óleos especiais, canola, milho 
e girassol, a revitalização também foi 
desenvolvida para facilitar o reconhe-
cimento dos tipos de óleos e sementes 

nos pontos de venda. As novas emba-
lagens reforçam a cor e destacam as 
sementes - cada óleo ganha cor pró-
pria e ícone exclusivo para ampliar a 
compreensão dos benefícios de cada 
produto no momento da compra: 
ômegas 3 e 9 são destaques para o 
óleo de canola Salada; vitamina E, um 
antioxidante natural que auxilia no 
combate ao envelhecimento celular 
é o foco do óleo de girassol Salada; e 
ômega 6, aliado daqueles que buscam 
qualidade de vida, é o 
principal benefício do 
óleo de milho Salada. 
Os rótulos de todos 
os óleos especiais 
S a l a d a  t r a z e m 
ainda sugestões de 
harmonização com 
grelhados, doces, 
refogados,  entre 
outros pratos, de 
acordo com cada 
um das sementes.

Líder de mercado,  Soya está 
presente nos lares de milhares de 
brasileiros há mais de 30 anos. Hoje, 
possui em seu portfólio produtos 
como maionese, óleos e margarinas. 
No recente estudo global Brand 
Footprint®, da Kantar Worldpanel, 
a marca está entre as 10 no ranking 
Brand Footprint® Brasil. Escolhida 
cerca de 189 milhões de vezes pelos 
consumidores brasileiros em 2012, 
foi a terceira de alimentos mais bem 

colocada no ranking. O 
estudo foi feito com base 

em informações reais 
de compra, originadas 
do Painel nacional 
de  Consumidores 
continuo da Kantar 
Worldpanel Brasil, 
considerando o setor 
de Alimentos, Be-

bidas, Higiene, 
Beleza e Lim-
peza Caseira. Já 
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a marca Salada sempre se reinventou, 
adaptando-se às mudanças de merca-
do e às preocupações do consumidor 
com sabor e saúde. Pioneira no Brasil 
com óleos vegetais, A “Família Sala-
da” conta hoje com óleos especiais 
de canola, milho e girassol, óleo 
composto e maionese. Os produtos 
Salada surpreendem na qualidade 
das matérias-primas, no sabor in-
comparável e na preocupação com o 
bem-estar das pessoas. Mais do que 
um alimento, é a vida com todo sabor. 
www.bunge.com.br

BASF 
INAUGURA CENTRO DE 
APLICAÇÕES DE NUTRIÇÃO E 
SAÚDE NA AMÉRICA DO SUL 

A BASF inaugurou seu primeiro 
Centro de Aplicações de Nutrição e 
Saúde na América do Sul. O investi-
mento de mais de um milhão de Euros 
em Jacareí, SP, inclui a instalação de 
recursos e tecnologia especializada de 
ponta, expandindo a rede de inovação 
global da BASF para as indústrias 
alimentícia e farmacêutica da América 
do Sul. O laboratório farmacêutico 
será especializado no desenvolvimento 
de formas farmacêuticas sólidas, além 
de expandir a capacidade global dos la-
boratórios da BASF para América do 
Sul. Para as indústrias de alimentos, a 
BASF criou o Conceito Newtrition™: 
Cozinha laboratório para criação de 
alimentos locais com os clientes A 
moderna Cozinha Newtrition ™ será 
focada no setor latino americano de 
panificação, biscoitos e confeitaria. 
Será um espaço para desenvolver 
tecnologias e protótipos alimenta-
res junto com os clientes. Técnicos 
especializados se concentrarão na 
melhoria dos processos, aplicação de 
ingredientes nutricionais e de per-
formance, análise sensorial (sabor 

e aparência) e validade. Segundo a 
BASF, a alimentação é cultura e a 
cultura é local: uma estratégia cen-
tral para o conceito Newtrition™.  
A cozinha será uma oportunidade 
de ver, aprender, sentir e entender a 
diferença e o valor dos ingredientes 
da BASF para os produtos locais.  
www.basf.com.br

COAMO
APRESENTA SITE COM  
NOVO VISUAL 

A Alimentos Coamo lançou o seu 
novo portal, que está com visual re-
formulado e novas ferramentas para 
facilitar a navegação. O site, que rece-
beu a cor vermelha remetendo à cam-
panha das novas margarinas, aposta 
na interatividade com o consumidor, 
oferecendo notícias, dicas de qualidade 
de vida e receitas atualizadas perio-
dicamente. As mudanças ampliaram 
também o conteúdo, abrangendo 
novas seções e novas informações 
de interesse do público pela marca.  
www.coamo.com.br

SUPERBOM 
INOVA NO MERCADO DE 
PROTEÍNAS VEGETAIS COM A 
OPÇÃO FREE GLÚTEN

A Superbom lança três novos sa-
bores de proteínas vegetais da linha 
Soy Good: Jardineira, Cubinhos e 
Escalope, com desenvolvimento 100% 
nacional pela equipe de P&D da em-
presa. As novidades vão atender aos 
vegetarianos e aos consumidores que 
desejam reduzir o consumo da carne 

animal. Os lançamentos chegam pron-
tos para consumo em embalagens com 
peso líquido de 380g, com sistema abre 
fácil e com sobretampa plástica, para 
garantir o armazenamento seguro 
mesmo depois do produto estar aberto. 
Segundo a Superbom, os lançamentos 
podem ser uma ótima opção para 
quem está fazendo dietas hipocalóri-
cas, ou que apresente alguma restrição 
alimentar, já que as novas proteínas 
não contém glúten, lactose, gordura 
trans, óleo vegetal, aromatizantes ou 
conservantes químicos e podem ser 
consumidos por crianças, pois não 
contém alergênicos. Outros benefícios 
incluem o baixo teor de carboidratos, 
a grande concentração de proteínas e 
fibras e uma baixíssima quantidade de 
calorias (cada porção de 50g apresenta 
somente 25kcal). A Superbom apre-
senta ainda mais uma novidade: agre-
gou aos novos produtos um mix de 
vitaminas para atender a 15% das ne-
cessidades de cada pessoa que não con-
some carne animal. Na linha Soy Good 
da Superbom, já existem as opções de 
Medalhão Vegetariano ao Molho Ma-
deira, Molho Bolonhesa Vegetariano 
e Almôndega Vegetariana ao Sugo. 
Todos os produtos da linha ganharam 
novas embalagens para acompanhar 
os lançamentos. Os sabores que estão 
sendo lançados incluem Escalope 
Vegetariano ao molho caseiro, Jar-
dineira Vegetariana (batata, ervilha, 
cenoura + proteína de soja), e Cubi-
nhos vegetarianos ao molho madeira.  
www.superbom.com.br

PAMPLONA ALIMENTOS 
INVESTE EM NOVA PLANTA PARA 
PRODUÇÃO DE EMBUTIDOS 

A catarinense Pamplona Alimentos 
confirmou que está investindo cerca  
de R$ 75 milhões para implantar 
uma nova planta para a produção de 

embutidos (presuntos, salames, bacon, 
fatiados e linguiças) na unidade que 
tem em Rio do Sul, onde está sua sede. 
Conforme a empresa, a planta, que 
deverá ser concluída no primeiro tri-
mestre de 2015, terá capacidade para 11 
mil toneladas por ano. Em balanço de 
resultados em 2013 publicado recente-
mente, a Pamplona informou que, com o 
investimento, terá condições de ampliar 
em 15 pontos percentuais a comercia-
lização de produtos industrializados, o 
que levará essa categoria a representar 
45% de suas vendas totais. A receita 
líquida da Pamplona no ano passado 
chegou a R$ 689,1 milhões, 5,8% mais 
que em 2012. O lucro líquido, porém, 
recuou 72,2% na comparação, para  
R$ 7,9 milhões. Essa queda, conforme 
a empresa, derivou sobretudo de um 
fraco primeiro semestre, marcado 
pela queda das exportações de carne 
suína e do recuo dos preços no front 
doméstico. A companhia também 
ratificou a realização de um aporte de  

R$ 11 milhões para ampliar e mo-
dernizar sua fábrica no município 
de Presidente Getúlio. Os traba-
lhos nesse sentido deverão terminar 
ainda em 2014, quando a empre-
sa completa 65 anos de operações.  
www.pamplona.com.br

EUROMONITOR
CRESCE O MERCADO DE 
ALIMENTAÇÃO ORGÂNICA EM 
SANTA CATARINA 

Vegetarianos, veganos ou simples-
mente consumidores em busca de 
uma alimentação saudável em Santa 
Catarina já podem se considerar 
bem abastecidos. Cresce no Estado o 
número de empreendedores interes-
sados por uma fatia do mercado que 
deve movimentar R$ 21 bilhões no 
Brasil em 2015, segundo a consultoria 
Euromonitor. Bom para o consumidor, 
que encontra mais opções de preços e 
sabores, e bom para o empreendedor, 
beneficiado por um nicho de mercado 

de crescimento exponencial. No Brasil, 
quase 16 milhões de pessoas (8% da po-
pulação) já se consideram vegetarianas, 
de acordo com dados do Ibope de 2012. 
A evolução do mercado de produtos 
saudáveis é tão palpável nos últimos 
10 anos que, segundo a Sociedade Ve-
getariana Brasileira (SVB), até as em-
presas alimentícias tradicionais estão 
tendo que se adaptar. A Coca-Cola, por 
exemplo, usou pela primeira vez o ado-
çante natural estévia na versão light do 
suco de laranja caseira Del Valle Mais. 
Segundo relatório da Euromonitor, 
o foco da mudança foi no consumidor 
brasileiro, bem mais preocupado com 
a alimentação do que antes. Já a ca-
tarinense BRF, lançou no mercado o 
hambúrguer de soja das marcas Sadia 
e Perdigão. Segundo a SVB, Santa 
Catarina se destaca na rota do consumo 
saudável no Brasil por apresentar ca-
racterísticas que favorecem a qualidade 
de vida e o contato com a natureza.  
www.euromonitor.com
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MOINHO GLOBO 
INICIA CONSTRUÇÃO DE NOVA 
INDÚSTRIA EM SERTANÓPOLIS 

O Moinho Globo Alimentos, indús-
tria localizada na cidade de Sertanó-
polis, PR, comemorou seus 60 anos de 
fundação no final de abril anunciando 
a construção de uma nova sede in-
dustrial, também em Sertanópolis. 
O novo moinho, que será construído 
em um terreno de cerca de 110 mil 
m2, terá capacidade inicial de 600 
toneladas/dia, podendo chegar a mil 
toneladas/dia em cinco anos. A área 
construída terá aproximadamente  
7 mil m2 e todos os equipamentos 
utilizados serão novos. A previsão 
de conclusão é para o final do ano 
de 2015 e, segundo a empresa, será 
um dos mais modernos diagramas 
de moagem do Brasil, totalmente 
automatizado. Atualmente, o moinho 
tem capacidade de produção de 450 
toneladas/dia e comercializa seus pro-
dutos nos Estados do Paraná, Santa 
Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás 
e Mato Grosso. Hoje, a indústria 
produz farinha de trigo e outros de-
rivados do cereal sob as marcas Globo 
e Famiglia Venturelli em suas linhas 
de varejo e industrial, somando mais 
de uma centena de produtos. www.
moinhoglobo.com.br

DORI ALIMENTOS
INAUGURA SEGUNDA FASE 
DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE 
FABRIL DE AMENDOIM  

A Dori Alimentos, tradicional 
fabricante de candies e snacks, inau-
gurou a segunda fase das instalações 
voltadas à produção de amendoim tor-
rado e miçangas confeitadas, sendo o 
amendoim tipo japonês responsável 
pela maior escala de ocupação do novo 
sistema de manufatura na Unidade 
40, localizada no Distrito Industrial 
de Marília, interior de São Paulo. Com 
as instalações completas, a produção 
do petisco deve passar de 800 para 
2.100 toneladas/mês, cujo excedente 
de mais 1.500 toneladas poderá ser 

direcionado à conquista de novos 
mercados. De acordo com a empresa, 
um dos principais focos da iniciativa 
foi o investimento em maquinário que 
otimizasse a produção sem deixar 
de oferecer rendimento energético 
e economia em manutenção. A par-
tir de um processo produtivo mais 
integrado e otimizado, a Unidade 
40 garantirá à Dori um ganho de 
produtividade capaz de melhorar a 
sua competitividade no mercado em 
volume, custo e preço. Além disso, a 
fábrica passará a ter know how para 
a produção de diferentes produtos à 
base de amendoim, em virtude dos 
novos processos adotados, o que 
permitirá à empresa abrir mercados 
no Brasil e no exterior, gerando no-
vos negócios. Os investimentos não 
se limitam à Unidade 40. Parte do 
valor contempla também a unidade 
de confeitos para festas, linha da 
Noblan, incorporada pela Dori no 
final de 2012, além de outras duas 
unidades de negócios da empresa. 
O início de um ciclo produtivo ainda 
mais robusto não poderia chegar em 
melhorar hora. Com o início da Copa 
do Mundo, a Dori se prepara para um 
aumento de 25% a 30% nas vendas 
de amendoim, durante período de 
abril a junho. Líder no segmento de 
snacks à base de amendoim, a Dori 
é uma das poucas empresas do setor 
que possui o selo de qualidade da 
Associação Brasileira da Indústria 
de Chocolates, Cacau, Amendoim, 
Balas e Derivados (ABICAB). Desde 
o ano 2000, a produção de amendoim 
no Brasil cresceu mais de 75% e a 
produtividade avançou 60% com o uso 
de tecnologias de última geração, sem 
falar que a safra brasileira cresce ace-
leradamente ano a ano, chegando a 
um patamar estimado de meio milhão 
de toneladas/ano. www.dori.com.br

MARCOMAR 
REFORÇA INVESTIMENTOS NO 
SETOR DE FOOD SERVICE  

A Marcomar, uma das líderes na 
importação e distribuição de pescados 
no Brasil, acaba de anunciar a compra 

da Sushi Bonsai, empresa pioneira na 
produção e distribuição de sushi como 
“pratos prontos”. Com a aquisição, o 
mercado ganha uma nova empresa - a 
Sushi Bonsai Marcomar, resultado da 
união de duas marcas reconhecidas 
em seus respectivos segmentos de 
atuação. A Sushi Bonsai permanece-
rá na ativa, como divisão de cozinha 
oriental da Marcomar, e responderá 
pela fabricação, distribuição e venda 
de alimentos orientais refrigerados  
e/ou congelados, bem como pelo 
desenvolvimento de novos produtos. 

Já à Marcomar caberá a missão de 
seguir com a manipulação e dis-
tribuição de pescados e frutos do 
mar refrigerados e/ou congelados, 
mercado no qual a empresa está con-
solidada e atua há mais de 12 anos. 
Segundo a Marcomar, a decisão em 
comprar a Sushi Bonsai amplia a sua 
abrangência no segmento de food 
service e está diretamente ligada à 
expansão da demanda e do mercado 
de cozinha oriental no Brasil. Criada 
pela família Otsuka, que há meio 
século é referência em pescados no 
Brasil, a Sushi Bonsai atua há 20 anos 
no mercado de comidas japonesas. A 
produção dos alimentos e a logística 
de entrega são feitas de forma orga-
nizada, seguindo todos os padrões de 
higiene e refrigeração exigidos pelo 
mercado brasileiro. Prova de que a 
iniciativa chega em bom momento é 
que no Brasil o mercado de food servi-
ce movimenta em torno de 130 bilhões 
ao ano e mais de 30% das vendas da 
indústria de alimentos no mercado 
interno são direcionados ao setor, que 
continua crescendo a taxas superiores 
a 13% ao ano nos últimos 10 anos.  
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