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VOGLER
ENTRE AS EMPRESAS PMES
QUE MAIS CRESCEM NO BRASIL
Apontada pelo
6º ano consecutivo pelo ranking
Deloitte e revista Exame
como uma das
empresas emergentes do mercado
que mais expandem seus negócios
no Brasil, a Vogler Ingredients vem
a cada ano se fortalecendo, apoiada
no crescimento sustentável. Mais do
que o mérito de ter conseguido não
apenas encontrar caminhos para
alavancar negócios em meio à turbulência de um cenário desafiador,
estar presente no ranking é uma
grande vitória, fruto de um intenso
planejamento e da busca constante
pela excelência em seus processos.
www.vogler.com.br

DUAS RODAS
SPECIALITÁ LANÇA NOVAS
PASTAS CHOCOLAT NO MERCADO
DE SORVETES
Entre as diversas novidades especialmente desenvolvidas e lançadas
ao mercado pela Specialitá, marca da
Duas Rodas, empresa líder nacional
na fabricação de ingredientes para
sorvetes, as novas opções de sabores
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de Pastas Chocolats estão entre os
maiores destaques para a temporada
de Verão 2016/2017. Utilizados em
mesclas e recheios, os novos sabores, que ainda não faziam parte do
portfólio da marca, têm tudo para
surpreender o consumidor. Entre as
principais novidades estão os sabores
Pistache, muito apreciado pelos fãs de
gelatos, que foi elaborado com pasta de
pistache especialmente selecionada; e
Caramelo, sabor tendência utilizado
principalmente em combinações
salgadas. Vale ressaltar, ainda, o novo
sabor Cocco Bianco, trazido de forma
inédita pela Specialitá ao mercado
nacional, que é elaborado com creme
de chocolate branco e pedaços de
coco e castanha de caju, atendendo
à tendência de gourmetização dos
sorvetes com sabores de sobremesas.
O processo de elaboração dos novos
produtos teve como ponto de partida
uma pesquisa que identificou que o
consumidor valoriza as novidades no
consumo de sorvetes, ainda que isso
signifique um investimento um pouco
mais alto do ponto de vista financeiro.
De fácil aplicabilidade e produzidas
com ingredientes nobres, as Pastas Chocolat da Specialitá também
contam com os sabores Amendocrema, Biscotti e Crema, Brigadeiro,
Caffé Moka, Cioccotine, Crema di
Ciocco, Cremchella, Ciocco Amaro,
Gianduia, Torta de Limão e Trufa.
www.duasrodas.com

POLENGHI
LANÇA LINHA
DE QUEIJOS
TIPO GRANA
Um dos queijos mais consumidos na Itália e
no mundo agora
também faz parte do cardápio da Polenghi, que traz
para a mesa dos brasileiros o queijo
tipo Grana nas versões ralado (Seco e
Fresco) e fracionado. Os produtos são
inspirados na receita e cultura clássica da região Norte da Itália (Planície
Padana), sendo conhecidos pelo sabor
e aroma marcantes, além da textura
granulada. Para atingir o ponto ideal
de granulação e o sabor requintado,
o queijo tipo Grana requer desde um
leite de altíssima qualidade, vindo de
rebanho próprio de vacas holandesas
com cuidados especiais, até um longo
período de maturação (no mínimo 12
meses). O queijo fracionado tipo Grana Polenghi Seléction é fácil de ralar
e pode ser consumido de diferentes
maneiras, como em pratos culinários,
derretido ou gratinado em massas,
risotos, pizzas e saladas, ou aperitivo
em entradas e tábua de queijos e até
in natura. Além disso, combina com
geleias, mel, frutas e azeite, harmonizando também com vinho tinto e
branco. A embalagem do produto
possui uma identidade sofisticada e
atraente, mostrando o queijo e suas
granulações e despertando ainda
mais o apetite dos consumidores. Os
queijos ralados tipo Grana Polenghi
são os primeiros da marca na categoria e podem ser encontrados nas
versões Seco e Fresco. Embora sejam
originários do mesmo tipo de queijo,
as versões possuem intensidade,
sabor, textura e aroma que diferem
um do outro. O Seco tem uma textura
firme, sabor intenso e não necessita
de refrigeração, já o Fresco contém
uma textura macia, mais aroma e
sabor, sem conservantes e deve ser
mantido sob refrigeração. Assim
como o fracionado, a versão ralada
www.revista-ﬁ.com

também pode ser utilizada nas mais
variadas combinações e refeições.
A Polenghi é uma empresa queijeira pertencente ao grupo francês
Groupe Savencia Fromage & Dairy.
Fundada em 1947, a empresa possui
quatro unidades industriais, onde são
produzidas as linhas de snacks, Dia
a Dia, Sélection (queijos especiais)
e food service. www.polenghi.com.br

ITAMBÉ
INVESTE EM VALOR AGREGADO
A Itambé Alimentos está concluindo o investimento de R$ 50
milhões na linha de produtos de
maior valor agregado, como os leites
especiais e iogurtes.O aporte foi
considerado fundamental para
que a empresa mantivesse
o crescimento de mercado e
de faturamento, em um ano
marcado pelas oscilações
de preços, custos elevados
e queda no consumo. De

www.revista-ﬁ.com

acordo com a Itambé, a estratégia
de investir na linha de produtos de
mais valor agregado foi positiva e
será mantida em 2017. Com o investimento, a empresa ampliou a produção
de iogurtes e de leites especiais, como
os produtos sem lactose, e reforçou
sua atuação no mercado. A Itambé
também destaca o crescimento de
10% no volume de iogurtes e leites especiais comercializados pela empresa.
O aporte também inclui o desenvolvimento da linha Itambé PRO de
leite UHT, com alto teor de proteína
e zero lactose. Para o próximo ano,
as expectativas são de um mercado
mais estável e de início da recuperação econômica do país. Ainda não foi
definido se

novos investimentos serão feitos, mas
a estratégia de ampliar a atuação no
segmento de produtos de mais valor
será mantida.
Com capacidade de processar 3,5
milhões de litros de leite ao dia, a
Itambé possui um portfólio composto
por cerca de 190 produtos entre leites,
iogurtes, requeijões e doce de leite.
Terceira maior empresa de laticínios
do Brasil, a Itambé conta com cinco
unidades industriais, sendo quatro
em Minas Gerais e uma em Goiás.
www.itambe.com.br

FINNA
É LÍDER NO SEGMENTO DE
FARINHAS NO NORDESTE
A Finna, marca de farinhas e misturas para bolo da M. Dias Branco,
conquistou a liderança em participação de mercado de farinhas de trigo
na região Nordeste. A marca possui
market share de 22,6% contra 22%
da segunda colocada e 17,3% da ter-
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ceira, de acordo com a última leitura
da Nielsen. Segundo a empresa, a
consolidação da liderança na região
Nordeste vem para confirmar o compromisso e o trabalho de toda a equipe
da Finna, que não mede esforços
para oferecer produtos de qualidade
e melhor performance. A empresa
destaca, ainda, que a ampliação da
distribuição, com a entrada em novos
canais de vendas, a intensificação das
ações em pontos de vendas e o au-
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mento do investimento em comunicação
foram importantes
para a conquista da
liderança. Finna tem
como missão pesquisar e criar produtos
que acompanhem a
rotina da consumidora. A marca acredita
na importância de
levar mais praticidade, qualidade e sabor
às receitas. Com o
slogan “Finna e você”, a marca produz
e comercializa farinhas com e sem fermento, e mistura para bolo tradicional
nos sabores chocolate, milho cremoso,
laranja, baunilha e brownie. Além da
mistura tradicional, Finna lançou em
2014 a linha Mr. Cake, mistura para
bolo 100% pronta que basta adicionar
somente água ou leite, bater e levar
ao forno. Todas as linhas possuem
adição de vitaminas e minerais.
www.finna.com.br

BRF
ANUNCIA INVESTIMENTOS EM
LONDRINA
A empresa de alimentos BRF,
dona das marcas Sadia e Perdigão,
anunciou a construção do novo centro de distribuição da empresa em
Londrina, PR. O investimento deve
girar em torno de R$ 80 milhões, com
a geração de até 600 empregos diretos
e indiretos. O centro de distribuição
deve movimentar 15 mil toneladas por
mês em produtos de origem animal a
serem distribuídos para São Paulo e
Mato Grosso do Sul, além do Paraná.
Para atrair a empresa, o município
deve ceder um terreno de 157 mil
metros quadrados na zona Norte da
cidade, avaliado em R$ 6 milhões,
como contrapartida pela atração do
investimento. De acordo com a BRF,
a escolha por Londrina deu-se em
razão da localização estratégica do
município para os negócios do conglomerado. A iniciativa, no entanto,

Aplicações

Funções

Sorvetes, congelados, achocolatados,
panificação, recheios, coberturas, sucos,
bebidas em pó, molhos e condimentos,
embutidos cárneos, alimentos dietéticos,
xaropes, queijos fundidos e rações animais.

Espessante, inibe o crescimento de cristais
de gelo, melhora a textura, estabilizante,
agente de suspensão, controla a sinérese,
retentor de água, melhora a percepção do sabor,
ligante, lubrificante e auxiliar de extrusão.
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ainda precisa passar por aprovação
da Câmara de Vereadores. A BRF
possui 45 fábricas na América Latina, cinco na Ásia, duas na Europa e
uma no Oriente Médio. A empresa
exporta para mais de 120 países e
dispõe de um diversificado portfólio
com mais de três mil produtos. No
último balanço financeiro divulgado,
relativo ao segundo trimestre de 2016,
a empresa obteve receita líquida de
R$ 8,5 bilhões. No período, a BRF
comercializou mais de 1 bilhão de
toneladas de alimentos em todo o
mundo. www.brf-global.com

JDE BRASIL
COMEMORA PRIMEIRA DÉCADA
DA SUA FÁBRICA EM JUNDIAÍ
Para a JDE Brasil, promover a
democracia do café no país significa
oferecer a todos os consumidores brasileiros o café que o agrada, sobretudo
respeitando os gostos e as preferências de marcas que permeiam cada

www.revista-ﬁ.com

região do país. E para que essa entrega continue a ser realizada a cada dia,
há 10 anos a empresa registrou uma
importante conquista: a inauguração
da sua primeira fábrica de café, localizada na cidade de Jundiaí, interior
de São Paulo. A construção revelou-se
um grande marco da JDE Brasil, que
chegou ao país em 1998 e começou
a construir seu portfólio de marcas
com as aquisições de Café do Ponto,
Pilão e Caboclo. Com um crescimento
contínuo, que alcançou a liderança no
mercado nacional de cafés, em 2006
a empresa seguiu sua estratégia de
expansão e fortalecimento no país
por meio da decisão de estabelecer
a primeira fábrica da JDE no Brasil.
Além de instalar-se definitivamente
em solo brasileiro e reunir a produção
de todas as marcas em um mesmo local, o projeto industrial, com 44 mil m²
de área construída e projetada para
incorporar inovações tecnológicas das
mais modernas no processamento e
embalagem, também elevou a fábrica

de Jundiaí como a maior planta para
produção de café torrado e moído
da América Latina. A decisão por
estabelecer a estrutura da primeira
unidade fabril brasileira da JDE em
Jundiaí foi viabilizada sob vários aspectos. A proximidade com a capital
paulista e a acessibilidade logística
com as principais rodovias do país
são pontos importantes que até hoje
impactam no plano de atuação para
distribuição das marcas por todas as
regiões. A primeira década da planta
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da JDE em Jundiaí também celebra
os programas de gestão ambiental
implementados na operação. Certificada pela ISSO 140001, 2016 celebrou
a conquista do Aterro Zero, resultado
da destinação correta de 100% dos
resíduos e a eliminação do seu envio
para aterros sanitários. Por fim,
desde a inauguração, a fábrica ainda
mantém em suas dependências uma
área permanente de preservação ambiental que abriga diversas espécies
da fauna e da flora em seus mais de
53.900 m² de área verde.
a JDE (Jacobs Douwe Egberts) é
a empresa líder mundial totalmente
dedicada ao mercado de café com sede
na Holanda. Com mais de 260 anos
de experiência, está presente com
suas marcas em mais de 100 países
ocupando a 1ª ou 2ª posição em 27
países pela Europa, América Latina
e Austrália. Gera receita de anual de
5 bilhões de Euros e emprega 12.000
pessoas em todo o mundo. Entre as
principais marcas incluem Jacobs,
Tassimo, Moccona, Senseo, L’OR,
Douwe Egberts, Kenco, Pilão e Gevalia. www.jacobsdouweegberts.com

BIOLEVE
É PREMIADA NA
TERMATALIA MÉXICO 2016
Pela terceira vez consecutiva, a Bioleve tem sua
água mineral natural da
linha Prime eleita como
uma das melhores do mundo. Este ano, na 16ª edição
do evento, na Termatalia
México, em Artega-Saltillo,
Estado de Coahuila, sete
especialistas internacionais
no assunto deram à Bioleve
Prime a medalha de bronze
como a melhor água natural,
no 3º Concurso de Cartas de
Águas, evento tradicional do
setor. Ainda nesta edição de
2016, a bioleve foi premiada
nos quesitos de embalagem
inovadora e no campo da
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sustentabilidade empresarial com o
Projeto bioleveReciclaPET. A Bioleve ressalta que os cinco prêmios
em três participações eleva ainda
mais sua reputação como produto
gourmet, bem como permite que a
Prime seja degustada nos principais
bares de águas internacionais do
mundo e apreciada com requinte
nas mesas de qualquer restaurante
brasileiro ou internacional. Para a
empresa, o prêmio de embalagens
sustentáveis mostra que a Bioleve
está no caminho correto, que é o da
preservação do meio ambiente. Para
isso, nos últimos anos, a empresa
vem desenvolvendo um projeto de
logística reversa regional e reduziu
em 23% a quantidade de resina PET
usada na produção de embalagens,
isso significa que mais de 20 toneladas de resina PET deixaram de ser
consumidas mensalmente.
Com 22 anos de mercado, a Bioleve, uma das cinco maiores empresas
de água mineral do país, tem hoje
uma moderna tecnologia de produção e envasamento, equiparada às
melhores fábricas brasileiras e mun-

diais desse segmento. E desde 2004,
possui a Certificação de Qualidade
da Certificadora norte-americana
NSF (National Sanitation Foundation). Tal certificação obedece
às exigências da FDA e da OMS.
www.bioleve.com.br

ITAMBÉ E DUAS RODAS
FIRMAM PARCERIA
A Duas Rodas, líder brasileira
na fabricação de aromas e produtos
para a indústria de alimentos e de bebidas, acaba de firmar uma parceria
com a Itambé Alimentos. A associação marca o lançamento do Selecta
Lac, um novo composto lácteo que
substitui o uso do leite em produtos
fabricados nos mercados de sorvetes
e confeitaria - segmentos em que
a Duas Rodas atua com as marcas
Selecta e Specialitá (ingredientes
para sorvetes) e Mix (produtos para
confeitaria e chocolateria). Segundo
a Duas Rodas, a união de duas marcas tão fortes em seus respectivos
mercados possibilitou o desenvolvimento de um produto de excelente
custo-benefício, qualidade e homogeneidade, que oferece a possibilidade
de ampliar a competitividade nos
mercados para os quais ele é voltado.
Para a Itambé, a parceria é resultado
da união de esforços da excelência
do leite que a Itambé representa e a
excelência em produção e distribuição de ingredientes para sorvetes
da Duas Rodas. Cuidadosamente
desenvolvido pelas equipes de P&D
das duas empresas, o novo Selecta
Lac terá sua comercialização feita
exclusivamente pela Duas Rodas, já
a distribuição e produção ficarão a
cargo da Itambé. Considerada uma
das maiores empresas de laticínios
do Brasil, a Itambé conta hoje com
cinco fábricas no país, sendo quatro
delas em Minas Gerais e uma em Goiânia, onde será concentrada a produção do novo Selecta Lac. Ao todo, a
empresa produz 3,5 milhões de litros
de leite por dia. www.itambe.com.br /
www.duasrodas.com
www.revista-ﬁ.com
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A tradicional indústria de alimentos congelados e líder de mercado na
comercialização de pães de queijo no
Brasil apresenta um novo produto:
croissant cru congelado. A princípio, o lançamento será destinado
exclusivamente para o food service.
O objetivo é oferecer aos pontos de
venda, tamanhos menores do salgado
amanteigado (25g) sem recheio para
venda a granel, o médio (80g) sem
recheio como base para confecção
de sanduíches e o grande (100g) com
recheio nas opções: frango e presunto e queijo. Entre as vantagens do
lançamento estão a padronização e a
facilidade de preparo.
A Forno de Minas Alimentos,
tradicional indústria de alimentos
congelados e líder de mercado na
comercialização de pães de queijo no
anuncioVOGLERalta.pdf 1 16/11/2016 19:33:01
Brasil, é nacionalmente reconhecida

pela qualidade, praticidade
e tradição de seus mais de
30 produtos, principalmente
o pão de queijo, que tem se
internacionalizado e conquistado vários países. Oferece
soluções para todas as ocasiões
de consumo, no varejo e no
food service, buscando estar
no dia-a-dia das pessoas, com
praticidade e inovação, além
do sabor e qualidade dos alimentos feitos em casa. A Forno de Minas também possui
uma indústria de laticínios
própria, que produz o queijo e
outros produtos para a fábrica.
Com seis filiais (Contagem,
São Paulo capital, interior de
São Paulo, Rio de Janeiro,
Curitiba e Brasília), a empresa
exporta pães de queijo para os
Estados Unidos, Canadá, Portugal, Inglaterra, Chile, Peru,
Uruguai e Emirados Árabes.
www.fornodeminas.com.br

Fonte de Sabores, Ingredientes e Tecnologia para a sua Empresa!

Flavors

ânggulo

FORNO DE MINAS
LANÇA CROISSANT PARA
O FOOD SERVICE

Systems

www.vogler.com.br

Soluções inovadoras para
grandes performances
www.revista-ﬁ.com

55 11 4393 4400
vendas@vogler.com.br
/vogler.ingredients
VoglerIngredients01

Juntos em ação,

FSSC 22000
é a nossa missão!
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PURATOS
LANÇA BRIOCHE DE PARIS
Desde 1919
criando opções
diferenciadas
em panificação,
a Puratos traz
para o paladar
brasileiro a
herança de gerações do país
berço da gastronomia mundial: o
brioche de Paris, o verdadeiro brioche
francês com um mix inovador em sua
formulação, garante maciez e aroma
inconfundíveis por mais tempo. É
uma combinação de sabor, miolo bem
amarelinho, fibras e maciez típicas
do genuíno brioche francês, aliadas à
praticidade de elaboração. O brioche
de Paris dispensa o uso de manteiga
no seu preparo, é leve, tem um toque
amanteigado, fica fresquinho por
mais tempo, tem menos calorias e
muito mais sabor. O desenvolvimento
do brioche de Paris manteve o absoluto rigor na preservação das mesmas
características da receita original
francesa e alinhou o sabor do produto
ao paladar brasileiro, trazendo versatilidade de aplicação. Com uma maior
facilidade de manuseio da massa e
maior velocidade de fermentação em
relação às misturas disponíveis no

mercado, o brioche de Paris oferece
bom volume final, características que,
associadas ao menor custo do produto final, tornam a mistura atrativa
para estabelecimentos que buscam
enriquecer sua linha de produtos com
pães diferenciados em qualidade e
sabor. www.puratos.com.br

LATICÍNIOS JUSSARA
AVANÇA NO NOVO MERCADO
DE LÁCTEOS
Após fechar
o primeiro semestre deste
ano com um
incremento de
28% na receita líquida em
relação ao período anterior,
mesmo com a
recessão econômica, a Usina de
Laticínios Jussara quer atingir a
ambiciosa meta de crescimento de
cerca de 30% no faturamento até o
final de 2016. Para dar sequência à
onda de crescimento, está expandindo
seus negócios com produtos de valor
agregado. Um dos principais focos
da empresa é uma nova categoria de
mercado: a de bebidas lácteas prontas
para consumo com apelo saudável.
A marca estreia no segmento com o

lançamento da Jussara Jump, com
cinco opções de bebidas lácteas longa
vida com polpa de frutas, chocolate ou
cereais, para consumo em movimento
(on the go). De acordo com a empresa,
a linha representa uma renovação no
portfólio, que até agora contava com
produtos comoditizados. A estratégia
de marketing da Jussara segue a
atual tendência de consumo entre os
brasileiros. Pesquisas da própria em-

presa e da FIESP/Ibope revelam que
a maior parte dos consumidores leva
uma vida corrida e não tem tempo
para cuidar da alimentação, por isso
optam por produtos convenientes e
práticos, que aliem qualidade e preços
acessíveis. Os levantamentos indicam
ainda a preferência por produtos de
valor agregado que possam trazer
algum benefício à saúde ou reforçados
com nutrientes. Para conquistar novos espaços no mercado, a Laticínios

Condimentos e Especiarias;
Extrato de Quillaja, espumante
natural;
Citriﬁ, ﬁbra de laranja: substituto de
gordura e ovos, hidrata a frio;
Berries macias e desidratadas;
Berries em sucos concentrados e
microdried;
Amêndoas e pistaches;
Inclusões de biscoitos;
Caramelos e iogurtes em pó;
Betaglucana de aveia 70% e
Sucralose;
Fitosterol e Tocoferol de soja;
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Corantes naturais;
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Jussara também adotou o modelo de
distribuição fracionada e pulverizada
para a Jump, em vez de comercialização em escala que vem praticando.
Com isso, desde o seu lançamento em
abril, a linha já conquistou mais de
cinco mil pontos de venda no Estado
de São Paulo, entre eles, segmentos
do varejo e food service, em que a
marca não tinha presença. O sucesso
do projeto já deu start em novas etapas previstas. Uma delas é a ampliação da linha com produtos com maior
valor proteico para atender atletas
e perfis de público que buscam alta
performance com exercícios físicos.
A expectativa é de que a Jussara
Jump seja a curto-médio prazo uma
das principais linhas de produtos da
indústria, gerando um volume de vendas de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões
anuais. Com a nova estrutura fabril,
a Laticínios Jussara também pretende crescer no segmento de leites
longa vida. Além do leite UHT em
embalagem de 1,5 litro, com melhor

www.revista-ﬁ.com

custo/benefício para consumidores,
a empresa lança a linha de leites
especiais (achocolatado e leite zero
lactose) em garrafa PET de 1 litro.
www.leitejussara.com.br

J. MACÊDO
INVESTE EM NOVAS
INICIATIVAS COM A MARCA
DONA BENTA
A J. Macêdo,
fabricante de
farinha de trigo
e misturas para
bolos, anunciou
um conjunto de
iniciativas que
impulsionará os
seus negócios
com a marca
Dona Benta. A empresa fechou
parceria com o confeiteiro Buddy
Valastro, além de anunciar uma
total reformulação das embalagens.
Ao mesmo tempo, a empresa está

lançando uma nova linha de produtos Delícias da Dona Benta - e repaginando a linha Chocolatíssimo, que
passa a se chamar Receitas Especiais,
expandindo ainda mais sua presença
no segmento de mistura para bolos,
no qual já detém a liderança. A J.
Macêdo elaborou uma nova linha
“Delícias da Dona Benta”, que conta
com quatro novas receitas de
misturas de bolos nos sabores
Chocolate com avelã, Chocolate,
Floresta Negra e Brownie. Já
a linha Receitas Especiais foi
repaginada e ganhou, o Petit
Gâteau de chocolate, ampliando
a família de produtos, que também conta com os bolos Chocolate Cremoso e Formigueiro.
A previsão é que as novidades
cheguem ao mercado ao longo
do mês de agosto. Além disso, cerca
de 40 produtos Dona Benta estão de
cara nova e as novas embalagens já
estão começando a chegar aos pontos
de venda. www.jmacedo.com.br
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SABMILLER
APROVADA NEGOCIAÇÃO
QUE CRIA MAIOR CERVEJARIA
DO MUNDO

sidades e demandas da indústria
de alimentos. Com esta importante
conquista, a MasterSense complementa seu portfólio se fortalecendo
como fornecedora estratégica para o
mercado de alimentos, transferindo a
seus clientes vantagens tecnológicas,
qualidade e confiabilidade das principais fabricantes de ingredientes e aromas do mundo. www.mastersense.com

ABIS
SETOR DE SORVETES APOSTA
EM INOVAÇÃO

KELLOGG
COMPRA BISCOITOS PARATI
Os acionistas da cervejaria britânica SABMiller aprovaram a venda
da empresa para a empresa de capital
belga e brasileiro AB Inbev. A fusão
das empresas dará origem à líder
mundial do setor de cervejas. Em comunicado, a SABMiller divulgou que
as suas ações foram vendias por 45
libras cada. O valor total da transação
foi de 79 bilhões de libras, cerca de
US$ 104 bilhões ou 91,5 bilhões de euros. Entre os rótulos da nova gigante
da indústria de bebidas estão a Corona, Stella Artois e Budweiser. A operação recebeu o aval das autoridades
de concorrência da União Europeia,
porém, precisa ainda da autorização
das instâncias antimonopólio de outros 15 países. Para ser aprovado pela
UE, a AB InBev precisou, dentre outras coisas, se desfazer da maioria dos
negócios da SABMiller na Europa.
www.ab-inbev.com

MASTERSENSE
ANUNCIA PARCERIA COM IFF
A MasterSense anuncia e celebra
a parceria com a multinacional americana IFF - International Flavors &
Fragrances - para a distribuição de
aromas em todo o território nacional.
Presente em mais de 30 países, a IFF
é líder inovadora em experiências
sensoriais. Em constante evolução,
reúne uma ampla variedade de
aromas que inspiram, acendem os
sentidos e transformam o cotidiano,
atendendo às mais variadas neces-
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A americana Kellogg está apostando fortemente no consumo da classe
C. A empresa anunciou a aquisição
da fabricante catarinense de biscoitos Parati por quase R$ 1,4 bilhão. A
empresa, conhecida por competir nas
categorias de preço mais baixo em
biscoitos, mas que também fabrica
caldos, massas e sucos em pó, tem
presença intermediária no ranking
nacional, mas está entre as líderes
do segmento no Sul do País. A Parati
possui faturamento anual em torno de
R$ 600 milhões. Além da marca Parati, a empresa ainda detém os rótulos
Pádua, Minueto, Zoo Cartoon e Hot
Cracker. Apesar da Parati ser pouco
conhecida em parte do país, é considerada no mercado com bom perfil de
lucratividade. Para a Kellogg, que tem
portfólio de mais alto valor agregado,
a Parati representa a oportunidade de
acessar um público bem mais amplo,
mas de renda menor, as classes C e
D. No comunicado sobre a venda, a
presidência da Kellogg na América
Latina disse que a ideia é aplicar os
conhecimentos do grupo americano
em inovação e marketing às marcas
da Parati. O comunicado afirma ainda
que a Kellogg espera obter todas as
aprovações para a operação até o fim
deste ano. Nos últimos dois anos, a
Kellogg vem ampliando seu portfólio
internacional de alimentos, com a
compra da Mass Food Company, no
Egito, e ficou com 50% da Multipro,
que atua na Nigéria e em Gana. A
Kellogg possui uma receita anual de
US$ 13,5 bilhões. www.kelloggs.com.br

O Brasil ocupa o sexto lugar no
ranking mundial em volume de mercado de sorvetes, mantendo sua posição mesmo durante o agravamento
da crise econômica em 2015. No ano
passado, foi registrada a produção
1,1 bilhão de litros, contra 1,3 bilhão
em 2014, com consumo per capita de
5,59 litros por habitante ao ano. Os
dados são da Associação Brasileira
das Indústrias e do Setor de Sorvetes
(ABIS), que destaca que inovação e
criatividade para atingir o públicoalvo são fatores fundamentais para
retomar o crescimento da indústria.
Ainda segundo a associação, investir
na qualidade e variedade dos produtos e serviços de forma a aproximar
ainda mais empresas e consumidores
é primordial para quem quer se manter ativo. O setor é formado por oito
mil empresas no total e gera 75 mil
empregos diretos e 200 mil indiretos.
www.abis.com.br
www.revista-ﬁ.com

SADIA
INAUGURA NOVA CATEGORIA
DE PRODUTOS
Para inspirar os brasileiros a
cozinharem com ainda mais prazer,
se alimentarem melhor e com menos
risco de errar, a Sadia apresenta a
nova linha de “Pratos para Cozinhar
Sadia & Jaime Oliver”. A linha chega
para movimentar uma categoria de
alimentos que movimenta cerca de
R$460 milhões por ano. O investimento da marca nesse projeto foi de

www.revista-ﬁ.com

R$ 50 milhões. Preparados com ingredientes naturais e certificados em sua
origem, os lançamentos são resultado
de uma parceria firmada com o chef
inglês para incentivar que as pessoas
retomem o contato com a culinária
e tenham uma vida mais equilibrada. A parceria também contempla
adequação e certificação de plantas
industriais e granjas e um projeto
educacional para promover hábitos
saudáveis. São cinco opções de pratos
à base de frango: Frango Crocante
com Cream Cheese, mix de salsinha

e alho; Filé de Frango com Raspas de
Limão, alecrim e pimenta-do-reino,
Filé Crocante com Parmesão, mix
de salsinha e alho, Filé de Frango
Crispy com molho rústico de tomate,
recheio de espinafre e creme de ricota; e Frango ao Molho Mediterrâneo,
com pimenta biquinho, pedaços de
cebola roxa e especiarias. A parceria
com Jamie Oliver reforça um grande
movimento, liderado pela Sadia, que
busca incentivar as pessoas a terem
hábitos alimentares mais saudáveis.
Em janeiro deste ano, a marca reforçou sua linha de frios saudáveis com o
lançamento do peito de frango e peito
de peru com baixo teor de gordura e
sódio. Em março, Sadia renovou a
linha de pratos prontos congelados
com o lançamento de receitas inéditas
e sem a utilização de conservantes.
Recentemente, a marca relançou parte de seu portfólio, incluindo produtos
ícones, como presunto e lasanha,
com 30% menos sódio na fórmula.
www.sadia.com.br

FOOD INGREDIENTS BRASIL Nº 39 - 2016

17

News & Trends
ELEGÊ
RENOVA EMBALAGENS E
LOGOMARCA
A Elegê, marca especialista no
mercado de leites,
apresenta uma
nova logomarca e
embalagens renovadas. A linha de
leites UHT Elegê
já passa a ser comercializada com o
novo design nos pontos de venda de
todo o país. Nas novas embalagens,
o xadrez e a vaquinha permanecem
em destaque, porém, com uma novidade, o retorno da menina leiteira.
A logomarca da empresa também
ganhou a frase “Qualidade desde
1959”. Segundo a empresa, além dos
leites UHT, as novas embalagens de
creme de leite e iogurtes líquidos já
estão no mercado. A previsão é de que
para 2017, todos os produtos Elegê
estejam adaptados à nova identidade
visual. www.elege.com.br

SEARA
APRESENTA LINHA DE PRATOS
PRONTOS COM SABOR DE
INGREDIENTES FRESQUINHOS
A Seara apresenta a linha de Pratos Prontos com produtos diversificados e sabores exclusivos no mercado
brasileiro, sem adição de conservantes. A linha conta com 22 produtos,
entre eles refeições completas, como
arroz de forno em três sabores,
escondidinhos e yakisoba, e acompanhamentos, como strogonoff e almôndegas, além de uma linha completa
de lasanhas, incluindo as lasanhas
com massa integral nos sabores à
Bolonhesa, Creme de Espinafre e
Mix de Cogumelos. Com a linha de
Pratos Prontos, a Seara investe em
um segmento de mercado em franco
crescimento e que passa por constante evolução. O mercado de congelados, segundo pesquisa divulgada pelo
Instituto Euromonitor no início de
2016, tende a crescer em até 85% até
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2019 e destaca a força dos alimentos
congelados na nova rotina familiar, sobretudo após anos de estudos para a
melhoria de técnicas de congelamento
e conservação. Uma pesquisa da
Consumer Watch Express Shopper,
da Kantal Worldpanel, revelou que
pratos prontos fazem parte da dieta
de 61% dos brasileiros. Os congelados
são atualmente uma escolha viável
para famílias com rotinas atribuladas,
que valorizam o seu tempo e buscam
formas de melhor aproveitá-lo, sempre aliando a praticidade do prato
pronto sem abrir mão de um alimento
de qualidade, saboroso e variado.
Para tanto, a Seara traz uma linha
completa, com sabores diversificados,
que atendem aos mais diversos tipos
de paladares, preferências e gostos
para agradar a todos. Seguindo o
conceito de praticidade aliada a sabor
e qualidade, a linha de Pratos Prontos
Seara traz receitas exclusivas, com
opção para todos os dias, sem nenhuma adição de conservantes. Todos os
pratos passam pelo processo de congelamento rápido, garantindo assim
a manutenção do frescor e do sabor,
além dos valores nutricionais de cada
receita. Entre os destaques da linha
de Pratos Prontos Seara, estão as
exclusivas lasanhas com massa integral, que chamam a atenção pela variedade de sabores e também por ser
uma importante fonte de fibras. As
linhas de lasanha ainda contam com
outros sabores únicos e exclusivos da
Seara, como a Lasanha Parisiense,
Atum com Molho Branco e Atum
ao Molho Sugo. Para os fãs de arroz
de forno, a Seara também traz uma
linha recheada de produtos. Entre as
opções, Arroz de Forno acompanhado
com Calabresa e Molho de Tomate,
Frango com Catupiry e Arroz de
Forno com Presunto, Tomate Seco,
Milho e Molho de Queijo. A linha de
Pratos Prontos Seara ainda conta
com pratos individuais, elaborados
para fornecer uma refeição completa,
com a quantidade de alimento ideal
para uma pessoa. Entre as opções
estão Fettuccine (Bolonhesa e Peru

com Brócolis), Lasanha (Bolonhesa),
Penne (à Parisiense) e Nhoque (Bolonhesa e Recheado com Requeijão).
Marca tradicional, presente há
mais de 60 anos no mercado e na mesa
dos brasileiros, a Seara é a marca de
produtos alimentícios do Brasil com
total compromisso com a alta qualidade, oferecendo um amplo portfólio nos
segmentos de carnes de aves e suínos
in natura, alimentos preparados e
industrializados. www.seara.com.br

TIROLEZ
AMPLIA A SUA LINHA DE
QUEIJOS ZERO LACTOSE
A Tirolez, uma
das mais tradicionais
marcas de laticínios
do país, apresenta o
lançamento de mais
um produto exclusivo
da linha Zero Lactose: o requeijão light.
Além disso, a marca
apresenta os queijos mussarela light
e prato light em novas versões: a que
já vem fatiada de fábrica (linha Fatiados), em embalagem de 150g, e os
fracionados, em embalagem abre fácil
(linha Lanche), com redução de gramatura (de 430g para 380g). A linha
de laticínios sem lactose da Tirolez foi
lançada para atender a uma demanda
de consumidores com intolerância a
este açúcar naturalmente presente
no leite. Esses consumidores têm
deficiência da enzima lactase, a qual
é responsável por “quebrar” a lactose
para que ela possa ser absorvida pelo
organismo. Existem diversos graus
de intolerância a este açúcar, que vão
desde má digestão a severos desconfortos gastrointestinais. O método de
fabricação dos queijos sem lactose da
Tirolez consiste na adição da enzima
lactase durante o processo de produção, quebrando a lactose em dois
outros açúcares menores (galactose e
glicose), que são facilmente digeridos
por portadores dessa intolerância. A
linha completa Zero Lactose da Tirolez é composta por requeijão light
www.revista-ﬁ.com

zero lactose (200g); queijo tipo Cottage
zero lactose (250g e 400g); queijo Minas Frescal light zero lactose (270g);
queijo tipo mussarela light zero lactose
(380g em embalagem abre fácil, 3,6 kg
para fatiamento e fatiado 150g); queijo
tipo prato light zero lactose (380g em
embalagem abre fácil, 3,6 kg para
fatiamento e fatiado 150g); e queijo
Minas padrão light zero lactose (350g).
www.tirolez.com

VERDE CAMPO
EXPANDE INDUSTRIALIZAÇÃO
DE LEITE
A Verde Campo, adquirida Há
quase um ano pela Leão Alimentos,
do Grupo Coca-Cola, está recebendo
investimentos em sua sede em Lavras,
MG, para aumentar a capacidade instalada. A empresa está no meio de uma
obra de ampliação
e modernização
da fábrica, que
permitirá aumentar a capacidade
de produção para
4,5 milhões de litros de leite por
mês. Atualmente,
a Verde Campo
industrializa 3,5
milhões de litros
de leite por mês,

www.revista-ﬁ.com

captados de 350 fazendas, principalmente em iogurtes, queijos frescos e
queijos maturados. Para 2017, estão
programados outros investimentos na
unidade de Lavras; a meta é chegar
a seis milhões de litros de leite por
mês, nos próximos três anos. Segundo a empresa, o portfólio, composto
atualmente por 45 produtos, todos
100% voltados para a alimentação
saudável, vai aumentar. A empresa
já possui uma série de produtos programados para o ano que vem, todos
eles dentro do histórico da Verde
Campo, com linha inovadora, e que
nem existem no mercado brasileiro.
www.verdecampo.com.br

FONTERRA
ABRE NOVA FAZENDA LEITEIRA
NA CHINA
A cooperativa neozelandesa Fonterra abriu recentemente um novo
centro de produção leiteira em Ying
County, Leste da China. Como resultado do programa de treinamento de produtores da Fonterra, em colaboração
com o governo chinês e com a indústria
rural, mais de 1.000 produtores locais
foram treinados em áreas como gestão
de agricultura moderna de escala, cria
de gados e controle de doenças. No
começo desse ano, no anúncio de seus
resultados temporários, a Fonterra
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disse que seu objetivo era produzir um
bilhão de litros por ano na China até
2018. Atualmente, a cooperatva tem
duas fazendas leiteiras na Província
de Hebei, perto de Pequim, e outras
três em desenvolvimento, o que levou
a cooperativa a dizer que está no caminho certo. A cooperativa construiu
sua primeira fazenda na China, Tangshan Fonterra Farm, em 2007 como
piloto, para ver se produziria leite
com padrão neozelandês, localmente.
Desde então, o rebanho dobrou em
tamanho e a produção média por vaca
aumentou 30%. Hoje, a fazenda está
produzindo cerca de 28 milhões de
litros de leite de alta qualidade todo
ano. O plano é que, quando estiverem
completas, essas fazendas ordenhem
e produzam 150 milhões de litros de
leite fresco por ano, bem próximo de
Pequim. A Fonterra quer ter 1 bilhão
de litros de leite vindo das fazendas
até o final de 2018. Os rebanhos da
Fonterra na China são instalados em
currais e ordenhados três vezes ao dia,
com uma produção média por vaca de
34 litros de leite por dia. O consumo
chinês deverá dobrar nos próximos oito
anos e a cooperativa pretende estar
em posição para suprir essa demanda. Segundo a Fonterra, a abertura
do centro impulsionará a capacidade
total da empresa e a economia local.
www.fonterra.com

