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Leitora e Leitor,

25 anos de Revista Indústria de Laticínios!!! Uma vitória no mercado editorial brasileiro! Vitória 
conquistada com grande esforço e dedicação de todos os profissionais que trabalharam para construir 
uma marca de credibilidade entre as publicações segmentadas. Foi e é uma missão gratificante contribuir 
para levar ao setor de leite e derivados as informações estratégicas para tomadores de decisões nas 
indústrias e para outros players desse mercado.

O início da trajetória da Revista Indústria de Laticínios ocorreu, justamente, quando o setor começava 
a visualizar uma grande possibilidade de expansão das indústrias de lácteos e, consequentemente, 
necessitando um veículo de comunicação capaz de informar tendências e mostrar tecnologias disponíveis 
para evoluir. A nossa revista tinha e tem como função aproximar as indústrias, fornecedores e acadêmicos, 
com o propósito de desenvolvimento técnico e econômico do setor e mostrar que a especialização é o 
nosso forte. Por essa razão, o conteúdo de nosso editorial traz artigos técnicos de pesquisadores da área 
acadêmica e contempla também, desde soluções de empresas de ingredientes, passando por tecnologias 
de máquinas e equipamentos, serviços, ações de marketing e tendências de mercado.

Nosso objetivo sempre foi divulgar as várias áreas relacionadas, direta ou indiretamente, com as 
indústrias de laticínios, e sempre trouxemos para nossas páginas o que acontece da porteira para fora 
e, hoje, até nos permitimos a entrar da porteira adentro, para mostrar como a evolução da produção 
no campo está contribuindo para a qualidade do leite e para a diversidade de produtos inovadores que 
surgem no mercado.

Como ocorre com outros setores da economia, atualmente, também 
enfrentamos dificuldades decorrentes desta pandemia para manter nossa 
missão de divulgar o setor, mas este não é o único desafio que já  enfrentamos, 
seguramente, é o maior, porém temos certeza de que vamos superar. Afinal, 
aprendemos com outras crises que aconteceram nestes 25 anos de presença no 
mercado editorial brasileiro.

Aguarde!

Luiz Souza
Publisher
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11 94556 4570 Whatsapp
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A partir da década de 1990, a indústria de produtos lácteos saiu da 
mesmice e iniciou sua trajetória rumo à diversificação de portfólio. A 
seção de laticínios dos supermercados, antes praticamente restrita a 
leite, manteiga e alguns tipos de queijos nacionais, passou a apresentar 
novidades que conquistaram os consumidores brasileiros. Para atender 
as novas demandas das indústrias brasileiras para desenvolvimento de 
novos produtos, as empresas fornecedoras de ingredientes partiram para 
levar soluções inovadoras ao setor e, entre elas, está a Globalfood. Os 
especialistas da empresa contaram, em entrevista para nossa publicação, 
um pouco dos caminhos da evolução do setor de leite e derivados.

Com 35 anos de atuação no mercado de alimentos, a Globalfood iniciou sua trajetória na Alemanha, com a fundação da 
empresa há quase dois séculos, quando a família de Klaus Hasserodt, atual presidente da empresa, iniciou suas atividades 
na área de tecnologia de alimentos. Em sua origem, o nome da empresa era G.C.Hahn e foi uma das líderes mundiais em 
conservação de alimentos.

Inovação e compromisso com qualidade dos alimentos está no DNA da Globalfood. Atualmente, a empresa atende todo 
o território brasileiro e também a América Latina, disponibilizando soluções para todos os segmentos das indústrias alimentí-
cias. Para isso, conta com um time de especialistas e um amplo portfólio de produtos inovadores para os setores de laticínios, 
derivados de trigo, derivados de carnes, cerveja e soluções culinárias.

Para dar apoio aos projetos de seus clientes, em sua instalação em São Paulo, a Globalfood conta com um Centro de 
Inovações Tecnológicas, com plantas de desenvolvimento que reproduzem os processos produtivos das indústrias. Nesse 
centro, desenvolve projetos, materializa produtos que são tendências mundiais e oferece criações exclusivas e sob medida 
para cada cliente.

Os especialistas da Globalfood têm formação acadêmica de alto nível e larga experiência na indústria – teoria e prática 
juntas levam a uma atendimento operado em altos níveis técnicos e com vivência prática em plantas. 

A Globalfood tem mais de 10 parceiros internacionais, que respondem pelas melhores tecnologias em alimentos do 
planeta, aplicadas para fazer um mundo melhor, mais inclusivo e que multiplica saúde, nutrição e satisfação.

As parcerias internacionais trazem nomes de expressão mundial no setor da tecnologia de alimentos, sempre na ponta 
das tendências. Entre elas  estão empresas, como DSM Food Specialties, Lallemand, Kalsec, Vitalus, ButterBuds, Stern Ingre-
dients, KaasmerckMatec, Pure Malt, Exandal, entre outras. A Globalfood, de forma inovadora, a partir de 1990, passou a 
privilegiar os aditivos naturais em suas composições, abrindo o mercado para os produtos clean lable, que passou a ser um 
dos anseios dos consumidores.

Nesta  entrevista, respondem pela atuação da Globalfood nas últimas décadas, Klaus Hasserodt,  presidente da empresa,  
Murilo Pires, diretor de Lácteos; Jaime Dietrich, direto de Revenda; Antonio Carlos de Souza, diretor técnico da Divisão de 
Lácteos e André Baggio, diretor comercial da Divisão de Lácteos.

Décadas preciosas para produtos lácteos
Revista Indústria de Laticínios – As últimas 

décadas foram determinantes para a evolução 
do leite e produtos lácteos no Brasil. Na sua óti-
ca, quais os primeiros fatores que foram diviso-
res de águas para a evolução das indústrias de 
lácteos?

• André Baggio - Fiscalização sanitária, definição 
de padrões de identidade e qualidade de produtos e 
a globalização de mercado, que trouxe novidades em 
produtos pressionando a indústria nacional a se de-
senvolver e ser mais competitiva, além de profissiona-
lização do setor devido a consolidações e entrada de 
outros grandes players internacionais, que antes eram 
basicamente Nestlé e Danone.

RiL – Quais as primeiras categorias de deri-
vados de lácteos que tiveram as maiores novi-
dades no início desse período de expansão?

• André Baggio -  Iogurtes vieram com maior di-
versificação e queijos finos, em minha opinião, quan-
do falamos de décadas atrás.

RiL – As primeiras novidades vieram de produtos 
já existentes no exterior e pela via de multinacionais?  

• André Baggio - Sim. Considerando uma linha 
do tempo os iogurtes vieram em diversos sabores e 
apresentações - com cereais, frutas, polpas, bicama-
das, embalagens diferenciadas – posto que, anterior-
mente, eram somente as bandejas, mas com moran-
go de verdade. Vieram também o petit suisse, iogurtes 
funcionais com fibras e sem lactose, iogurte grego e, 
mais recentemente, o Kefir, entre outros.

• Antonio Carlos Souza - O iogurte foi, realmen-
te, o produto que alavancou a expansão do mercado 
brasileiro, pois foi amplamente divulgado por seus 
atributos funcionais e sabores adequados ao pala-
dar dos brasileiros. Ressalto também, durante essa 
expansão, o valor agregado do produto, contribuindo 
bastante para o crescimento das empresas multina-
cionais, a exemplo da Danone e Nestlé, e estimulando 
as empresas nacionais e regionais, como Vigor, Bata-
vo, Parmalat e outras a investirem nessa categoria de 
produto para se tornarem grandes players nacionais. 
Ao longo desses anos, muito mais empresas entraram 
nesse mercado, expandiram suas linhas e, hoje, par-
ticipam com um interessante  portfólio de produtos 
para o grande mercado consumidor brasileiro. 

RiL – Como empresa fornecedora de soluções 
em ingredientes para lácteos, quais as mudan-
ças que a Globalfood fez, no início dessa expan-
são, em sua área de P&D para atender a esse 
movimento?

• André Baggio - Fizemos constantes investi-
mentos em aplicação, em centros de tecnologia e téc-
nicos vindos da indústria láctea. Investimos também 
em treinamento e capacitação, buscamos novidades 
do mercado externos e adequamos para aplicação 
à realidade nacional. Participamos também de mui-
tas feiras e desenvolvemos parcerias comerciais com 
empresas líderes mundiais em pesquisa e inovações 
tecnológicas.

"A retomada expressiva da economia está 
entre os fatores fundamentais para o futuro dos 
desenvolvimentos do setor de lácteos no Brasil." 
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RiL – Quais as primeiras soluções que a em-
presa desenvolveu para as indústrias de lácteos? 

• Murilo Pires - As primeiras soluções foram de-
senvolvidas para lácteos fermentados, como iogurtes 
líquidos e bandeja. Uma inovação, na década de 90, 
foi a introdução no mercado nacional da tecnologia 
para fabricação de petit suisse com tecnologia de io-
gurte, o que possibilitou vários laticínios a entraram 
neste mercado.  Também, apresentamos diferentes 
soluções para o aproveitamento do soro de leite em  
bebidas lácteas (neutras ou ácidas) tratadas termica-
mente, o que na época foi uma quebra de paradigma.

RiL – Essas soluções partiram de solicitações 
das indústrias? 

• Murilo Pires - Sempre houve um contato muito 
presente de nossa parte com nossos clientes. Assim, 
essas soluções surgiram tanto das demandas da in-
dústria, como de nossas apresentações de tendências 
que foram adaptadas à realidade do nosso mercado.

RiL – Qual foi a estratégia da Globalfood 
para atender ao novo mercado que se apresen-
tava para fornecedores de ingredientes? 

• André Baggio - Além dos constantes investi-
mentos em P&D e em capacitação técnica, sempre ti-
vemos um olhar atento ao que existe e nas tendências 
no mercado externo. Sempre nos pautamos - impor-
tante ressaltar – na ética comercial em nossas ações, 
procurando também ouvir e identificar as necessida-
des dos nossos clientes.

• Jaime Dietrich - A Globalfood desenvolveu 
parceiras comerciais com empresas líderes mundiais 
em pesquisa e inovações tecnológicas, como a DSM 
(Holanda), Lallemand (Franco-Canadense), Butter 
Buds (USA), Kalsec (USA), Vitallus (Canadá), que aju-
dam a dar suporte no desenvolvimento de soluções 
que atendam o mercado brasileiro.

RiL –  Em consequência de novas alternati-
vas, o consumidor brasileiro também mudou, 
sendo mais exigente e também em busca de 
novas experiências em alimentação e, na área 
de leite e derivados, quais os sinais iniciais des-
sa mudança do mercado de consumo? 

• Murilo Pires - Poderia mencionar um exemplo 
emblemático: a produção de produtos lácteos com 
redução de lactose por ação enzimática (lactase) foi 

uma tecnologia que apresentamos ao mercado na 
década de 90, juntamente, com a empresa de biotec-
nologia holandesa Gist Brocades, hoje, pertencente 
a DSM, uma de nossas parceiras internacionais. Na 
época, o mercado consumidor não estava maduro 
para essa solução. Faltava informação sobre os bene-
fícios do uso da enzima, o problema da intolerância à 
lactose ainda era de pouco conhecimento e não muito 
divulgado. Na parte técnica, as enzimas ainda apre-
sentavam baixa performance. Esse cenário mudou 10 
a 15 anos depois, quando o consumidor, mais infor-
mado, demandou à indústria por lácteos com baixo 
teor de lactose. Beneficiando-se dos avanços tecnoló-
gicos e foi possível responder à essa nova demanda, 
oferecendo uma gama de produtos zero lactose.

RiL – Novos produtos exigiam novas apro-
vações junto aos órgãos reguladores. Como foi 
esse processo para fornecedores de ingredien-
tes para dar suporte às indústrias para aprova-
ção de seus produtos? 

• André Baggio - A Globalfood tem uma área 
de “Regulatórios”, que atua como a área de assuntos 
regulatório dos clientes, auxiliando-os nas dúvidas 
relacionadas à legislação, registro, rotulagem, entre 

outras. O mesmo aplica-se à P&D, sendo nossas plan-
tas de aplicação uma extensão do P&D dos clientes, 
ou até mesmo, o próprio P&D dos clientes que não 
dispõem de estrutura para tal.

RiL –  Como vê a atuação de agências regu-
latórias para aprovação de novas soluções para 
o setor? Também se adequaram para pesquisar 
as inovações que chegavam? 

• Murilo Pires - As agências cumprem um papel 
importante fiscalizando e regulamentando o setor. Esse 
trabalho é de extrema importância. Com relação às 
inovações e as soluções tecnologias que o mercado de-
manda ainda existem dificuldades a serem superadas. 

"Não queremos fabricar somente produtos 
ideais e sim adaptados ao poder aquisitivo da 
população, para que mais pessoas tenham con-
dições de consumir um mínimo de proteína e 
gordura lácteas. " 

"Nossa percepção é que todos os órgãos 
regulatórios nacionais ou internacionais estão 
enfrentando um grande desafio para conse-
guir adequar os marcos regulatórios frente aos 
avanços tecnológicos e às novas demandas do 
mercado e dos consumidores.  " 
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• André Baggio - Essas dificuldades poderiam 
ser superadas de melhor forma havendo uma maior 
proximidade entre as indústrias, agências regulatórias 
e instituições acadêmicas.

• Jaime Dietrich - A Globalfood participa dos 
fóruns das discussões nacionais através das associa-
ções do setor e também especialistas de nossa equipe 
participam como membro permanente dos comitês 
internacionais, como a IDF (Internacional Dairy Fe-
deration), que tem atuação direta em outros órgãos 
regulatórios, como FDA (USA), AOAC, ISO, EFSA (Co-
munidade Europeia). Nossa percepção é que todos 
os órgãos regulatórios nacionais ou internacionais 
estão enfrentando um grande desafio para conseguir 
adequar os marcos regulatórios frente aos avanços 
tecnológicos e às novas demandas do mercado e dos 
consumidores. Dessa forma, toda novidade ou inova-
ção passa por um processo até conseguir adequar-se 
ou alterar os marcos regulatórios existentes. As difi-

"Essas dificuldades poderiam ser superadas 
de melhor forma havendo uma maior proximi-
dade entre as indústrias, agências regulatórias 
e instituições acadêmicas. " 

culdades dos ajustes dos marcos regulatórios, muitas 
vezes, são frustrantes para as empresas geradoras 
das inovações, mas reconhecemos que os agentes 
reguladores são de suma importância para garantir a 
segurança dos alimentos, a confiança do consumidor 
e uma condição competitiva mais igualitária entre as 
empresas do setor.

RiL – Produtos funcionais surgiram com mais 
força nesse período e também necessitando 
aprovações para suas alegações. Como vê o de-
safio de obter essas alegações? 

• Jaime Dietrich - O desenvolvimento de meto-
dologias ou protocolos para a aprovação dos apelos 
funcionais nos alimentos é um grande desafio regu-
latório, pois envolvem diferentes áreas, como tecno-
logia dos alimentos, processo de produção, nutrição 
humana  e medicina. Essas áreas, muitas vezes, pos-
suem orientações ou posicionamentos conflitantes, 
fazendo com que o reconhecimento de alguns apelos 
funcionais se arrastem por anos até serem reconhe-
cidos. O nosso papel é disseminar informações, co-
nhecimento e ajudar os órgãos regulatórios dentro de 
nossas possibilidades.

RiL – Na visão de fornecedora de soluções em 
ingredientes, além dos funcionais, quais foram 
os principais movimentos que impulsionaram 
pesquisas do setor de lácteos? 

• Murilo Pires - As tendências em alimentos, 
como conveniência, indulgência, saciedade, entre ou-
tras, convergem, indubitavelmente, para o aspecto de 
saudabilidade e bem-estar. Neste contexto, produtos 
lácteos com alto teor de proteínas têm dominado as 
pesquisas e lançamentos de novos produtos nos últi-
mos anos. Outro ponto que tem movimentado o setor 
de lácteos é o lançamento de alternativas lácteas à 
base de plantas (plant based).    

A tendência do consumidor de optar por produtos 
mais naturais, com menos ingredientes que sejam con-
siderados nocivos, pouco amigáveis ou desconhecidos 
pelo consumidor, como produtos clean label, trouxe-
ram uma nova fronteira na pesquisa de ingredientes 
mais naturais e também de agentes de conservação 
de origem biotecnológica, os bioconservantes. 

RiL – Como empresa fornecedora de soluções 
para lácteos, qual a percepção da Globalfood 
em relação à receptividade das indústrias em 
relação às soluções inovadoras para incorporar 
a seus produtos? 

• André Baggio - Crescente, mas o poder aqui-
sitivo do consumidor limita. A maioria das indústrias, 
em minha opinião, é conservadora, pois há campo 
para muita inovação no setor, lançamento de diversos 
produtos inovadores. Um exemplo disto é que a Glo-
balfood detém um vasto portfólio de produtos que, 
constantemente, apresentamos em feiras, encontros 
de inovação e exposições. São produtos de alta qua-
lidade, inovadores, de valor agregado e que já pode-
riam estar disponíveis ao consumidor

RiL – Quais os desafios que a Globalfood vê 
para o setor de lácteos em futuro próximo? 

• André Baggio - Consolidação de mercado por 
meio de fusões e aquisições. Ter uma legislação mais 
atualizada para novas tecnologias também é impor-
tante para o setor. Desenvolver soluções para atender 
à tendência das dietas veganas também estão entre 
os atuais desafios. A retomada expressiva da econo-
mia está entre os fatores fundamentais para o futuro 
dos desenvolvimentos do setor de lácteos no Brasil.

RiL – Fale sobre os planos da Globalfood em 
sua atuação no mercado de ingredientes para 
alimentos e para lácteos. 

• Klaus Hasserodt – Seguir procurando o que 
existe de novidades no mundo, adaptando-as ao mer-
cado brasileiro através de nossa equipe de P&D e com 
o uso de ingredientes, adaptar o custo dos produtos 
às demandas de consumo da população respeitando 
a legislação vigente. A Globalfood sempre buscou e 
continuará buscando junto às autoridades a permis-
são do uso de novos ingredientes para atingir esse 
objetivo e incentivar para que tenhamos uma decla-
ração clara e elucidativa para o consumidor. Não que-
remos fabricar somente produtos ideais e sim adapta-
dos ao poder aquisitivo da população, para que mais 
pessoas tenham condições de consumir um mínimo 
de proteína e gordura lácteas. Temos também proje-
tos para adaptar muitos produtos existentes para o 
consumidor adulto que passou a consumir mais lácte-
os, além de desenvolver produtos lácteos que possam 
servir como uma refeição completa.
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Os amantes da parceria Vigor e Minions têm mais 
um motivo para comemorar. Sempre surpreendendo os 
consumidores com embalagens renovadas e divertidas, 
a Vigor lança a coleção Esportes para a sua linha de 
leite fermentado. Com licenciamento dos Minions, as 
garrafinhas de Leite Fermentado Vigor trazem agora cada 
um dos personagens caracterizados como esportistas. Ao 
todo, são 12 esportes homenageados - tênis, atletismo, 
vela, judô, handebol, surfe, futebol, taekwondo, vôlei, 
tênis de mesa, basquete e natação -, cada um deles 
representado em uma garrafinha diferente. 

Com a novidade, enquanto as crianças se deliciam com os produtos, podem aprender mais sobre esportes e ainda 
usar a embalagem novamente para mais aprendizado, inúmeras brincadeiras ou como enfeite. 

A edição é limitada e ficará disponível até o final de agosto ou enquanto durarem os estoques. A linha de Leite 
Fermentado Vigor é saborosa, nutritiva e rica em lactobacilos vivos, que auxiliam no equilíbrio da flora intestinal. A 
coleção segue à venda em packs com seis unidades de 75 gramas cada uma. 

Cruzília amplia linha de fondues e 
lança produto inédito no mercado

A fondue é um prato tradicional da culinária suíça. Para 
oferecer ainda mais opções ao consumidor nesta iguaria 
gastronômica, a Cruzília (queijaria da plataforma UltraCheese) 
lança a versão fondue do Queijo Azul de Minas, que passa a 
fazer parte de uma categoria já composta pela Fondue de 
Queijo e Fondue de Chocolate.

O lançamento da Cruzília possui textura cremosa e sabor 
marcante, caraterísticas originais do exclusivo Azul de Minas, 
primeiro queijo azul criado e fabricado em terroir brasileiro e 
eleito um dos melhores do mundo no World Cheese Awards 
2017-2018, realizado na Noruega. “Esta fondue pode ser 

consumida com carnes feitas na grelha, fritas ou na panela, 
como filé mignon, bacon torrado em cubos e linguiça 
calabresa, além de legumes e cogumelos frescos”, sugere a 
especialista em queijos da UltraCheese, Maria do Céu.

“A Fondue de Queijo Azul de Minas é uma grande novidade 
para o mercado, que já possui as clássicas versões da fondue 
de queijo e chocolate. A proposta é levar algo inusitado para 
esta categoria, utilizando um produto exclusivo da Cruzília. 
Um lançamento totalmente inédito, que traz um novo frescor 
a uma linha bastante tradicional”, diz o COO da UltraCheese, 
Edson Martins.

Com um portfólio completo de queijos especiais e reconhecida nacional e internacionalmente pelo seu célebre 
parmesão, Faixa Azul retorna à mídia com campanha criada pela SunsetDDB. Com ela, a marca se reposiciona 
e ganha nova assinatura, "Memorável sempre", com o objetivo de ressaltar que o sabor e a qualidade Faixa Azul 
conseguem transformar as ocasiões de consumo de queijos em momentos inesquecíveis. 

Para Paula Kekeny, Gerente de Marketing de Faixa Azul, a nova assinatura 
entrega toda a maestria presente no universo da marca. "O sabor, a textura, 
a qualidade, o acabamento artesanal, a história, tudo o que envolve Faixa 
Azul faz com que seus produtos sejam extremamente marcantes para quem 
os consome. O conceito "memorável" foi escolhido porque, assim como o 
nosso queijo passa por processos minuciosos de produção, maturação e 
conservação, toda experiência que Faixa Azul entrega merece e é sempre 
conservada na lembrança dos consumidores", conta a executiva. 

Faixa Azul reposiciona sua marca 
e convida consumidores a viverem 

momentos memoráveis 

Vigor lança a coleção Esportes para 
sua linha infantil de leite fermentado
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Sabor e qualidade são fatores que pesam na hora de escolher os melhores produtos, mas 
a economia na hora de fazer as compras também é muito importante. Pensando nas famílias, 
a Betânia Lácteos, maior indústria de lácteos do Nordeste, apresenta dois lançamentos da 
linha infantil Betânia Kids, que contribuem para uma alimentação diária equilibrada e muito 
mais economia ao fechar o carrinho.  

O Achocolatado Betânia Kids é uma opção gostosa e nutritiva e agora oferece a opção 
do multipack na promoção "Levando 9, você paga apenas 8". Para garantir o lanche para 
todos os gostos, o lançamento acompanha a chegada da Garrafa de Iogurte Betânia Kids 
900g, nos deliciosos sabores Morango e Banana com Maçã, agora com 50g grátis.  

Os dois lançamentos são fontes 
de vitaminas e minerais, preparados 
com leite Betânia de origem 100% 
local, possuem 30% menos açúcar em 
relação à versão convencional e sem 
corantes artificiais. Além disso, para 
garantir ainda mais diversão, a linha 
Betânia Kids traz os personagens da 
Turma da Mônica nas suas embalagens.

Betânia Kids lança produtos em embalagens 
econômicas e promocionais estampadas 

pela Turma da Mônica
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Um imigrante italiano, que chegou 
ao Brasil, ainda criança – Leonildo Luigi 
Cerchi saiu da Itália com a mãe viúva e 
mais quatro irmãos. A família escolheu 
Minas Gerais para buscar trabalho e o Sr. 
Nino, como era conhecido, ajudava a mãe 
a vender pães nas ruas. Trabalhou também 
como garçom e tinha muito orgulho da 
profissão, porque, segundo ele ‘gostava 
de servir’.

O  amor pelo trabalho, a vontade de fa-
zer acontecer e com espírito empreende-
dor o Sr. Nino fundou, em 1963, o Laticínio 
Scala, na região da Serra da Canastra, em 
parceria com o amigo Sebastião Olinto 
Scalon. O novo laticínio nasceu a partir da 
compra de uma pequena fábrica de man-
teiga. Com o passar dos anos, essa fábrica 
foi modernizada e iniciou a produção de 
diversos tipos de queijos. 

A empresa evoluiu bastante e, atualmen-
te, o Laticínio Scala possui três fábricas em 
Minas Gerais, sendo duas em Sacramento 
e uma em Salitre de Minas – Patrocínio. 
A empresa tem também uma indústria de 
produtos destinados à nutrição animal, 
uma unidade armazenadora de grãos e 
um moderno centro de distribuição.

Hoje, o Laticínio Scala está entre os fa-
bricantes dos melhores queijos do Brasil e 
conta com uma linha de produtos com-
pleta de queijos composta por: Parmesão, 
Provolone, Gorgonzola, Minas Padrão, 
Colonial, Meia-cura, Queijo de Coalho, 

Prato, Requeijão, Cream Cheese, Mussa-
rela, além de manteiga e uma linha de re-
cheios doces forneáveis, da marca Dolci 
Creme.

Pesquisa e Desenvolvimento
A empresa adota vários aspectos no de-

senvolvimento de novos produtos e para 
serem incorporados ao portfólio, devem 
obedecer a critérios funcionais relaciona-
dos à saudabilidade, praticidade e conve-
niência, sustentabilidade e inovação. Caso 
aprovados, avançam para a fase de execu-
ção, quando é realizada uma série de tes-
tes e análises laboratoriais a fim de garantir 
a segurança do alimento e o atendimento 
aos requisitos da fase inicial. Depois disso, 
ocorre a fase de encerramento, quando a 
técnica de fabricação e a documentação 
do novo produto são repassados para a 
equipe de produção que aplica, em escala 
industrial, o que foi desenvolvido.

Além disso, como forma de assegurar 
a padronização e qualidade de seus pro-

Rigor em qualidade e 
gestão ambiental

dutos, o Laticínio Scala está promovendo 
a estruturação de um sistema de gestão 
de qualidade com base em normas in-
ternacionais ISO, o que permite uma fu-
tura certificação. Isso inclui melhorias em 
seus laboratórios - considerando estrutu-
ra do parque analítico e equipamentos -, 
no processo produtivo - buscando maior 
confiabilidade, estabilidade e segurança 
dos alimentos – e treinamentos em me-
todologias e técnicas analíticas alinhadas 
com modelos de excelência.

Os integrantes do portfólio do Laticínio 
Scala ainda recebem o selo “Feito em 
Minas”, que atesta a procedência do 
alimento vindo de uma região reconhecida 
pela produção dos melhores queijos. Entre 
as matérias-primas usadas no preparo das 
receitas está o leite originário das principais 
bacias leiteiras do país - a do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba – conhecido por 
sua alta qualidade. Atualmente, o Scala 
tem capacidade para processar mais de 
600 mil litros por dia e seus produtos 
são distribuídos para 23 dos 27 estados 
brasileiros.

Gestão ambiental
O Laticínio Scala tem atuação no mer-

cado de forma responsável, ética e com 
ações de sustentabilidade para ter desen-
volvimento econômico viável, socialmen-
te justo e ambientalmente correto, sem-
pre priorizando a qualidade e respeito às 
pessoas acima do ganho financeiro. 

O entendimento de que a disponibi-
lidade de recursos naturais, a biodiversi-
dade, o desenvolvimento econômico e o 
bem-estar social estão conectados levou 
a sociedade a iniciar um questionamento 
sobre os hábitos de consumo e produção 
e a aumentar as exigências das empresas, 
das quais adquirem produtos e serviços. 
Nesse novo cenário, a sustentabilidade é 
o termo chave para o desenvolvimento 
econômico e social. As ações e iniciativas 
que valorizam a biodiversidade e promo-
vem pesquisa, preservação e recuperação 
da flora e da fauna, além da promoção da 
diversidade nos ambientes sociais - são 
cada vez mais pautadas pelas empresas e 
instituições.

Tendo como um de seus valores a sus-
tentabilidade ambiental, a empresa vem 
investindo, desde 2002, em soluções que 
envolvem a preservação do meio am-
biente.  Seu Sistema de Gestão Ambiental 
abrange iniciativas como reflorestamento, 
energia renovável, logística reversa, reu-
so de água e reciclagem dos resíduos de 
sua operação. Um Departamento de Meio 

Nascido na famosa Serra da Canastra, o Laticínio Scala destaca-se por 
seus excelentes seus queijos, que extraem o máximo a qualidade do leite 
da região
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Ambiente foi criado para sistematizar as 
ações de responsabilidade ambiental de-
senvolvidas pela empresa. Como há ne-
cessidade do uso racional dos recursos 
naturais e de preservar o meio ambiente, 
foram adotadas ações de controle, iniciati-
vas e projetos na área de preservação am-
biental dentro e fora de suas unidades.

Conquistas
O caminho da empresa é marcado por 

muitas conquistas e inovações, que a im-
pulsionam a continuar crescendo com 
solidez, modernizando seus processos e 
mantendo a qualidade e sabor tradicional 
de seus produtos. O Laticínio Scala tem 
uma história de mais de meio século, bus-
ca inspiração no passado, mas está sem-
pre atento às novas técnicas de fabricação 
e gestão para oferecer ao consumidor os 
melhores produtos e o melhor atendimen-
to, evidenciando as raízes e os sabores que 
os trouxeram até aqui. Além disso, preser-
va o propósito de seu fundador, sabendo 
que não está sozinho no mundo, que se 
tornou um grande laticínio porque está in-
serido em uma sociedade que o apoia e 
em uma região que disponibiliza todos os 
recursos naturais necessários para os pro-
cessos. Por isso, está empenhado em re-
tribuir, contando com diversas frentes de 
responsabilidade socioambiental.

A empresa é reconhecida como produ-
tora de um dos melhores queijos do Bra-
sil e, é nisso que encontra a confirmação 
de que consegue fazer produtos em alta 
escala, mantendo o sabor e a qualidade 
originais. Este é um fator que gerou a con-
fiança na marca e permitiu alavancar o seu 
crescimento com solidez.

O principal mercado para os produtos 
do laticínio no Brasil continua a ser São 
Paulo – capital e interior -, mas Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Paraná também 
são importantes nessa divisão. A ideia, 
contudo, é descentralizar as vendas o 
máximo possível e incluir novos mercados 
no país e no exterior. Também continuar 
investindo em um portfólio adaptável aos 
vários tipos de canais de comercialização. 
Com um portfólio diversificado, o varejo 
representa, hoje, cerca de um terço das 
vendas totais do Scala. O food service, 
no qual se enquadra a Mussarela – carro-
chefe do Scala, responde também por 
um terço das vendas e a fatia restante é 
distribuída por atacado e distribuição.

Futuro
O Laticínio Scala vê com muito otimismo 

o setor de lácteos no Brasil, tendo em 
vista o ainda baixo consumo per capita 
e um grande potencial de aumento da 
produção de leite no país. Como principal 
gargalo, enxerga o baixo nível de renda 
de uma grande parte da população que 
gostaria de consumir muito mais lácteos 
do que o faz atualmente.
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Anos com marca de evolução

Os 25 anos da Revista Indústria de Lati-
cínios, não por coincidência, corresponde 
a um período em que as indústrias do se-
tor, no Brasil, apresentaram a maior evolu-
ção em sua história. Não foi coincidência, 
pois Luiz Souza, fundador da publicação, 
em 1996, vislumbrou o futuro próspero 
que essas indústrias teriam pela frente e 
percebeu a necessidade de um veículo de 
comunicação especializado para reunir in-
formações das várias áreas relacionadas à 
produção de lácteos. Com esse objetivo, a 
Revista Indústria de Laticínios foi formatada 
para levar informações da academia para 

A Revista Indústria de Laticínios orgulha-se do privilégio que teve de 
trazer para suas páginas 25 anos do dia a dia da história do setor de leite e 
o início do período mais significativo da evolução das indústrias de lácteos 
no Brasil.

a indústria, dos congressos para os players 
do mercado, das empresas fornecedoras 
de ingredientes, máquinas, equipamentos 
e serviços para seus possíveis clientes nas 
indústrias e apresentar tendências de mer-
cado nacionais e internacionais a todos os 
seus leitores.

Assim foi que a Revista Indústria de 
Laticínios, em cada uma de suas edições, 
cumpriu a missão de contar o dia a dia, 
que um dia vira história, de um período de 
desafios para o setor e, principalmente, de 
grandes conquistas. 

Para comemorar estes 25 anos, tam-
bém de desafios e conquistas para nossa 
publicação, convidamos alguns de nossos 
parceiros antigos e também os mais novos 
para falar um pouco sobre a expansão do 
setor de lácteos nas duas últimas décadas 

indústria de

Laticínios 25 anos e o que consideram essencial que se faça 
agora para garantir um futuro auspicioso 
para o leite e produtos lácteos no Brasil.

Ao ler o que nossos convidados escre-
veram, será possível aos leitores terem 
uma visão de questões do setor de leite 
e derivados vistas de vários ângulos e si-
tuações de profissionais que viveram e 
conhecem muito bem o mercado de la-
ticínios.

Para iniciar os depoimentos que rece-
bemos, demos a palavra a Paulo do Carmo 
Martins, chefe geral da Embrapa Gado de 
Leite, que traz  em texto leve, um conteú-
do que sintetiza com clareza as principais 
transformações das duas últimas décadas 
e destaca alguns movimentos que levarão 
o setor à uma nova caminhada. 
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Aprender novos
caminhos

Paulo do Carmo Martins, 
Chefe-geral da Embrapa Gado de Leite

O setor consolidou sua importância 
neste último quarto de século. Há, exa-
tamente, 25 anos, ficou evidenciado o 
quanto o leite era importante na vida do 
consumidor. Em 1996, com as taxas infla-
ção em queda abrupta, dada a criação do 
Plano Real, o poder aquisitivo do brasileiro 
cresceu e, naquele ano, Brasil bateu re-
corde de importação de leite, puxada pela 
demanda. Isso mostrou que precisávamos 
nos organizar para ganhar aquele imen-
so mercado. Uma oportunidade imensa 
aberta, após o fim do tabelamento e da 
inflação. No primeiro momento, a busca 
foi por eficiência na produção e a indús-
tria, pelo aumento da produtividade, estes 
objetivos foram alcançados.  

Foi um período de grande transforma-
ção, com crescimento da produção e 
do consumo per capita. E da melhoria da 
qualidade da matéria-prima também. Já 
na indústria, vimos surgir vários produtos 
novos, mais saudáveis e de padrão inter-
nacional. Além disso, ganhou mercado o 
leite orgânico, leite e queijos A2, mostran-
do que são nichos de mercado que devem 
crescer. E surgiu um novo cenário que nos 
desafia. O crescimento do consumo de 
produtos vegetais, que competem com o 
leite, mostra que o consumidor está em 
busca de alguns valores intangíveis nos 
produtos. Rastreabilidade, saudabilidade, 
conforto animal são as características que 
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Paulo do Carmo Martins, chefe-geral da Embrapa Gado de Leite

vão nos levar a uma nova caminhada, que 
é a produção de leite baixo carbono, ca-
minhando para o leite carbono neutro até 
2050. Vamos ter de aprender este cami-
nho. Mas, todo caminho, a gente conhece 
é na caminhada.

O setor consolidou sua importância neste 
último quarto de século. Há, exatamente, 
25 anos, ficou evidenciado o quanto o leite 
era importante na vida do consumidor. 
Em 1996, com as taxas inflação em queda 
abrupta, dada a criação do Plano Real, 
o poder aquisitivo do brasileiro cresceu 
e, naquele ano, Brasil bateu recorde de 
importação de leite, puxada pela demanda. 
Isso mostrou que precisávamos nos 
organizar para ganhar aquele imenso 
mercado. Uma oportunidade imensa 
aberta, após o fim do tabelamento e da 
inflação. No primeiro momento, a busca 
foi por eficiência na produção e a indústria, 
pelo aumento da produtividade, estes 
objetivos foram alcançados.

Pecuária Leiteira 
no Brasil

Associação Brasileira dos Produtores de Leite.
(ABRALEITE) 

A HISTÓRIA: Embora date de 1532 a 
chegada ao Brasil dos primeiros bovinos 
para leite importados da Europa, somen-
te na década de 1870, com a decadência 
da cultura do café, principalmente após a 
abolição da escravidão em 1889, a ativida-
de se expandiu territorialmente, mas sem 
grandes evoluções tecnológicas, pelo me-
nos até a década de 1950.

Nesse período, a produção se caracte-
rizou pelo regime quase extrativista, com 
baixas produtividades, tanto por área ocu-
pada, quanto por vaca.

A EVOLUÇÃO: Durante praticamente 
três décadas (1950 – 1980), a produção 
de leite brasileira, baseada em rebanho 
não especializado, patinou no volume de 
produção, provocando a necessidade de 
expressivas importações (próxima dos 20% 
há 25 anos) para suprir a demanda interna.

Na década de 1975 a 1985, a produção 
nacional de leite quase dobrou, passando 
de 7,9 milhões de toneladas em 1975 para 
12 milhões, em 1985.

Nas últimas duas décadas (2.000 a 
2020), vem experimentando expressivos 
progressos de produção e produtividade, 
passando de 19 bilhões de litros em 2000 
para 35 bilhões em 2020, guindando o 
Brasil à terceira posição no mundo em 
produção.

Em função desse incremento, a produ-
ção nacional tem sido capaz de abastecer 
quase integralmente o mercado interno, 
que já conta com um consumo de 170 
litros equivalentes por habitante por ano, 
reduzindo o volume de importação para 
percentuais de 3 a 5% do total consumido.

CONSUMO DE LEITE E PRODUTOS 
LÁCTEOS:

A QUALIDADE: O primeiro marco de 
organização da produção leiteira no país, 
data de 1952, quando foi assinado decreto 
instituindo o Regulamento de Inspeção In-
dustrial e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal (RISPOA).

Em passado recente (década de 2015) 
com a edição das INSTRUÇÕES NORMA-
TIVAS 76 e 77, pelo Ministério da Agricultu-
ra, novos importantes passos estão sendo 
dados em busca de padrões de qualidade 
do leite e seus derivados, desde a fazenda 
até a gôndola dos sistemas de varejo, pas-
sando pelos parques industriais cada vez 
mais especializados, capazes de oferecer 
aos consumidores produtos diversificados 
e de excelente padrão, de modo a atender 
às crescentes exigências dos consumido-
res, tanto no quesito qualidade, quanto no 
da procedência dos produtos que utilizam 
na dieta.

Há uma crescente exigência por parte 
do mercado mundial em relação aos 
padrões de qualidade, além da observância 
de boas condições de trabalho para os 
colaboradores, bons tratos com os animais 
e biosseguridade.

O leite é candidato a ser mais uma estrela 
do agronegócio brasileiro nas próximas 
duas décadas.
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A sanidade do rebanho tem melhorado, 
à partir de um controle mais efetivo de 
doenças como brucelose, tuberculose e 
febre aftosa

A observância dessas modernas regras, 
está credenciando o país, pelo lado da 
qualidade, à ser um importante exporta-
dor de produtos lácteos.

“Avisem ao mundo que estamos che-
gando”.

DA PRODUTIVIDADE: O segmento do 
leite é um dos últimos setores a incorpo-
rar tecnologias para o desenvolvimento, 
se comparado com a agricultura de grãos, 
que já assume a liderança mundial de pro-
dução e produtividade, bem como as ativi-
dades da avicultura e da suinocultura, que 
encontraram a necessária combinação de 
fatores de produção para torná-las com-
petitivas.

A produção de leite no Brasil é extrema-
mente diversificada no quesito produtivi-
dade. Convivem no sistema de produção, 
produtores com baixos níveis de produtivi-
dade e players com padrões tecnológicos 
de produção comparáveis ou até superio-
res aos melhores modelos mundiais.

Essa diversidade contribui para a redu-
ção dos níveis médios de produção, tanto 
por área ocupada, quanto por vaca no re-
banho.

Contribuem para esse progresso as 
tecnologias importadas ou construídas 
internamente, tanto nos aspectos da es-
pecialização genética do rebanho, com a 
incorporação de técnicas, como a inse-
minação artificial, da transferência de em-
briões sexados, quanto do domínio dos 
cálculos relativos à nutrição dos animais, 
principalmente, com a agricultura de pro-
dução própria de alimentos

Conjugadas com práticas adequadas de 
conforto animal, principalmente, por conta 
da utilização de instalações adequadas 
para o descanso e métodos de ordenha 
cada vez mais sofisticados, zelo pela saúde 
dos animais, esses fatores têm contribuído 
para o aumento da produção interna e, 
principalmente, para a gradativa melhor 
sustentabilidade dos sistemas de produção.

Esse processo de transição entre pa-
drões tecnológicos, se, por um lado es-
timula o crescimento vertical de alguns, 
submete muitos outros ao risco do de-
sequilíbrio financeiro, que tem levado al-
guns produtores a desistirem do processo 
produtivo.

O PRESENTE: O aumento recente do 
custo de produção, que tem reduzido o 
poder de troca dos produtores, sendo ne-
cessário comercializar cada vez maior vo-
lume de leite para adquirir a mesma quan-
tidade de insumos utilizados na atividade, 
aliado à instabilidade do poder aquisitivo 
por parte dos consumidores, principal-
mente, em função do recente processo 
de pandemia que estamos enfrentando, 
têm sido o maior fator de preocupação 
por parte dos produtores, principalmente, 
por não conseguirem repassar esses au-
mentos de custo para o preço praticado 
pelas indústrias, ou mesmo pelo mercado.

Os níveis de consumo interno equiva-
lente em leite, hoje, na faixa de 170 litros 
por habitante por ano, comparativamente 
à padrões experimentados em outras par-
tes do mundo, e com os recomendados 
pela organização mundial de saúde, abrem 
perspectivas positivas para o aumento da 
produção pelo crescimento da demanda, 
dependendo, somente, do aumento da 
renda “per capita” da população nacional.

O clima tropical do país, por permitir 
a produção de alimentos para o rebanho 
bovino durante os doze meses do ano, 
também é um fator à favor do Brasil, com-
parativamente a outras regiões do mundo.

A evolução das pesquisas e a qualificação 
crescente dos profissionais dedicados à ativi-
dade permitem a crescente adesão de con-
tingentes cada vez maiores de produtores 
ao processo sustentável de produção.

Nosso parque industrial, cada vez mais 
especializado e racional, promove a se-
gurança necessária ao escoamento da 
produção.

O FUTURO: Diante dos pontos fortes e 
fracos, das oportunidades e ameaças, o 
setor ainda tem muito dever de casa a fazer 
para se tornar competitivo no âmbito global.

O primeiro desafio é o de melhorar o 
padrão de qualidade do produto.

O segundo, o de produzir com custo 
competitivo.

O terceiro, o de estabelecer uma orga-
nização logística eficiente envolvendo to-
dos os segmentos da cadeia produtiva.

Para atingir tais objetivos, são necessárias 
ações:

∞ Estímulo financeiro das indústrias para 
o leite de qualidade, propiciando aos pro-
dutores o necessário estímulo à realização 
dos investimentos e práticas necessários.

∞ Atenção da pesquisa pública e priva-
da para os aspectos que envolvem custos 
de produção, principalmente no quesito 
da alimentação do rebanho, desde o me-
lhoramento das pastagens, passando pela 
agricultura de produção de alimentos su-
plementares no interior das propriedades, 
até cálculos adequados de nutrição pro-
porcional à necessidade dos animais.

LEITE UHT

QUEIJOS

LEITE EM PÓ

IOGURTE

LEITE CONDENSADO

LEITE RESFRIADO

OUTROS

BEBIDAS LÁCTEAS

LEITE PASTEURIZADO

CREME DE LEITE

MANTEIGA

LEITES FERMENTADOS

DOCE DE LEITE
Fonte: MAGYP /Elaborado por Scot Consultoria

1,02%
2,84%

1,46%
2,35%

3,25%

4,21%

5,30%
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6,67%

7,50%

9,18%

24,84%

24,86%

FIGURA 1 - PARTICIPAÇÃO POR CATEGORIAS DE PRODUTOS LÁCTEOS NO VALOR DE VENDAS EM 2016
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∞ Integrar os sistemas públicos e priva-
dos de assistência técnica especializada 
para, com base nos resultados mais mo-
dernos da pesquisa, possam oferecer aos 
produtores interessados as melhores alter-
nativas de produção sustentável.

∞ Promover processos de parcerias en-
tre produtores, tornando-os especializa-
dos em cada segmento, como cria, pro-
dução de alimentos, entre outros pontos, 
levando em consideração a característica 
de cada um e suas aptidões.

∞ Promover maior integração entre os 
diversos segmentos da cadeia produtiva 
do leite, principalmente, através de con-
tratos de médio e longo prazos entre pro-
dutores e indústrias, de modo a aumen-
tar a previsibilidade de preços, permitindo 
melhor planejamento da atividade pelos 
produtores.

∞ Promover o fortalecimento das enti-
dades de representação dos produtores, 
através da conjugação de esforços em 
busca das demandas, e maior participação 
dos produtores nessas entidades.

A ABRALEITE acredita no futuro da ca-
deia produtiva do leite e, nessa direção, 
está agindo no limite dos preceitos esta-
belecidos nesse contexto.

“O leite é candidato a ser mais uma es-
trela do agronegócio brasileiro nas próxi-
mas duas décadas.”

Tecnolat e Revista 
Indústria de Laticínios – 
Mais de duas décadas de 

troca de informações e in-
teração com o setor latici-
nista brasileiro 

Adriana Torres Silva e Alves 
Diretora do Tecnolat e equipe

Atuando em áreas estratégicas, como 
Inovação e Tecnologia, Sustentabilidade 
e Segurança Alimentar, o Centro de Tec-
nologia de Laticínios (Tecnolat), do Insti-
tuto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, é um dos prin-
cipais centros de pesquisa tecnológico e 
analítico na área de leite e derivados, bac-
térias lácticas e probióticos e termopro-
cessamento.

Com equipe especializada e laborató-
rios de biotecnologia, bactérias lácticas e 
probióticos, físico-química, microbiolo-
gia e reologia, e plantas-piloto de lácte-
os e de termoprocessamento, o Tecnolat 
tem gerado, desde sua criação, relevantes 
contribuições para o setor laticinista bra-
sileiro, dentre outros, através do desen-
volvimento e transferência de tecnologias 
e da capacitação de profissionais, princi-
palmente. Em paralelo, realiza projetos, 
ações e parcerias junto a empresas de 
pequeno, médio e grande porte, universi-
dades, centros de pesquisa, instituições e 
associações setoriais.
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Adriana Torres Silva e Alves, diretora do Tecnolat

Adicionalmente, há dois anos duas pes-
quisadoras do Tecnolat passaram a inte-
grar o Comitê Brasileiro da Federação In-
ternacional do Leite (FIL/IDF), através dos 
subcomitês de Ciência & Tecnologia e de 
Nutrição & Saúde, representatividade mui-
to importante para o Ital e para o país, já 
que o comitê tem como objetivo unir, in-
tegrar e desenvolver o setor lácteo nacio-
nal, permitindo a construção de políticas 
de Estado integradas, públicas e privadas, 
em prol do setor nacional, buscando sua 
crescente soberania e competitividade no 
contexto global. 

Considerando todo esse contexto, con-
sideramos que a parceria com a Revista 
Indústria de Laticínios, referência no mer-
cado laticinista, tem sido de sucesso, já 
que o objetivo da RiL é fornecer, de forma 
séria, profissional e imparcial, informações 
atualizadas sobre o setor de leite e deriva-
dos, com base em relatos, pesquisas e de-
poimentos de pesquisadores, professores, 
técnicos e demais profissionais conceitua-
dos do setor de leite e derivados.

Além de publicar as mais diversas in-
formações sobre o mercado, fornecidas 
pelos diferentes setores que abrangem o 
mercado de leite e derivados, incluindo 
ingredientes, embalagens e equipamen-
tos, a RiL divulga e comenta os principais 
eventos do setor e dedica um espaço para 
artigos técnicos da área acadêmica, de es-
pecialistas de empresas e do Comitê Bra-
sileiro FIL/IDF.

Assim, através da revista, o Ital, em es-
pecial o Tecnolat, tem obtido e transferido 
conhecimentos atualizados e de relevân-
cia. Por isso parabenizamos e agradece-
mos a equipe da RiL pelo excelente traba-
lho que vem executando ao longo desses 
25 anos de existência.

Consideramos que a parceria com a Re-
vista Indústria de Laticínios, referência no 
mercado laticinista, tem sido de sucesso, já 
que o objetivo da RiL é fornecer, de forma 
séria, profissional e imparcial, informações 
atualizadas sobre o setor de leite e deriva-
dos, com base em relatos, pesquisas e de-
poimentos de pesquisadores, professores, 
técnicos e demais profissionais conceitua-
dos do setor de leite e derivados.
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possivelmente, impulsionada pela conso-
lidação do Código de Defesa do Consu-
midor, que levou à exigência crescente de 
produtos de melhor qualidade e de padrão 
mais regular. Em detrimento do consumo 
de queijos de mesa, cresceu, extraordina-
riamente, o segmento de queijos como 
ingrediente culinário, de consumo indire-
to (Mussarela, Prato, Requeijão Cremoso e 
Culinário, Parmesão ralado)  No segmento 
de queijos, a Mussarela consolidou-se, de-
finitivamente, como líder no consumo, se-
guindo a tendência mundial, em resposta à 
explosão de consumo de fast food.  Hou-
ve ainda um crescimento notável no con-
sumo de queijos dito “finos”, em especial, 
de queijos Azuis (tipo Gorgonzola) e com 
olhaduras (tipos Emmental e Gruyere).

Observou-se a implantação de grandes 
corporações multinacionais no Brasil, 
oriundas da Europa e dos Estados Unidos, 
estimulando a competição e a melhoria 
das condições de fabricação nas empresas 
locais. Houve uma grande concentração 
da produção em grandes unidades fabris, 
com o progressivo desaparecimento de 
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Múcio M. Furtado

É necessário manter esse crescimento 
industrial e ao mesmo tempo, investir e es-
timular a produção de leite nesses estados 
para atender à crescente demanda. Tor-
na-se ainda premente fazer reforma tribu-
tária que poderia beneficiar muito o setor, 
tornando-o mais competitivo e, inclusive, 
mais preparado para avançar no segmento 
de exportação de queijos, um mercado no 
qual o Brasil ainda tem um papel inexpres-
sivo. Observe-se ainda um grande cresci-
mento no segmento de produção de quei-
jos artesanais, de forma mais organizada e 
consistente, inclusive, sendo progressiva-
mente atendido por regulamentação local 
e estadual, para garantir a segurança e qua-
lidade dos produtos.

Profissionalização 
do setor

Múcio Furtado
Senior Principal Application Specialist/Cheese, 

Latin America

Obviamente, houve uma notável evo-
lução ao longo das duas últimas décadas. 
Houve uma melhoria considerável na qua-
lidade microbiólogica do leite produzido, 
com CBT bem mais reduzida e aumento 
de produtividade per capita na produção 
de leite, impactando no volume total, que, 
hoje, supera 33 bilhões de litros anuais, o 
que situa o Brasil entre os 10 maiores pro-
dutores mundiais. Ocorreu também uma 
expressiva profissionalização do setor, 

fábricas médias e pequenas. Nos últimos 
anos. observou-se uma quase estagnação 
da evolução da indústria queijeira em es-
tados tradicionais, como Minas Gerais, e 
um retrocesso notável em estados que 
eram de expressiva produção queijeira, 
como São Paulo. Houve um impressio-
nante crescimento da produção de leite 
e fabricação de queijos nos estados da 
região Sul do Brasil. É necessário manter 
esse crescimento industrial e, ao mesmo 
tempo, investir e estimular a produção de 
leite nesses estados para atender à cres-
cente demanda. Torna-se ainda premente 
fazer reforma tributária, que poderia be-
neficiar muito o setor, tornando-o mais 
competitivo e, inclusive, mais preparado 
para avançar no segmento de exportação 
de queijos, um mercado no qual o Brasil 
ainda tem um papel inexpressivo. Observe-
-se ainda um  grande crescimento no seg-
mento de produção de queijos artesanais, 
de forma mais organizada e consistente, 
inclusive, sendo progressivamente atendi-
do por regulamentação local e estadual, 
para garantir a segurança e qualidade dos 
produtos.

O futuro será ditado 
pelo consumidor

Sebastião Tavares Rezende
Chefe-geral da EPAMIG-ILCT

A maior mudança, nesse período, foi 
a refrigeração do leite nas propriedades 
em tanques de expansão, que permitiu a 
granelização no primeiro transporte do 

leite e favoreceu uma grande mudança 
na relação da mão de obra na atividade 
leiteira, quando adiou o início no horário 
da ordenha. Mudaram também aspectos 
microbiológicos e físico químicos no leite, 
diminuindo, sensivelmente, a presença de 
mesofílicos, mas aumentando a de psico-
tróficos.  Nos últimos anos, a indústria lác-
tea tem travado uma guerra contra essa 
nova situação,  que impacta muito na qua-
lidade do leite longa vida p.e.,  que passou 
a dominar, nesse período, o consumo de 
leite fluído no Brasil.  Destaco também, 
como segunda grande mudança, a evolu-
ção dos métodos analíticos, com a inclu-
são de equipamentos capazes de oferecer 
resultados muito rápidos, com custo redu-
zido e com excelente nível de confiabili-
dade. O acúmulo maior de informações 
geradas nessa nova situação  orientou a 
indústria em suas atividades fabris e rela-
cionamento com o sistema de produção. 
Trouxe muita informação para o setor do 
conhecimento, que investiu em novas 
pesquisas, desenvolvimento de novos pro-
dutos, atingindo o consumidor com maior 
precisão em razão das grandes mudanças 
nos hábitos alimentares. Mudanças no 
manejo do gado, alimentação e instala-
ções aliados a uma mudança genética 
com vocação mais leiteira, são muito im-
portantes nesse período e demandou pro-
fissionais mais especializados, incluindo as 
empresas fornecedoras de insumos para 
a cadeia láctea. Mudanças nas legislações 
acompanharam toda essa nova ordem de 
demandas, favorecendo a competitivida-
de dos nossos produtos com os importa-
dos e permitindo que o Brasil se posicione 
como um player no mercado internacio-
nal. Por fim, vale destacar a concentração 
da produção, com aumento na produção 
nacional em fazendas mais produtivas e 
saída de fazendas com baixo retorno fi-
nanceiro, gerando uma tendência de se 
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formarem clusters na produção nacional, 
com um deslocamento da produção na-
cional para regiões delineadas nos esta-
dos do sul. A pressão das grandes culturas 
com técnicas de precisão contribuiu para 
esse cenário.  Foram muitas as mudanças!

O futuro será ditado pelo consumi-
dor! Nesse sentido, a cadeia de lácteos 
deve preparar para se moldar sempre que 
necessário, visando atender o mercado 
consumidor. Os sistemas de produção 
leiteira, certamente, sofrerão com cobran-
ças mais rigorosas quanto ao tratamento 
dispensado às vacas, com uma “humani-
zação” nas criações.  As indústrias produ-
zirão derivados lácteos para nichos cada 
vez mais específicos, resultado da grande 
mudança sócio comportamental que está 
em andamento no mundo todo. As fábri-
cas deverão atingir um público específico 
e, para tal, o produto deverá sofrer maior 
dispersão na distribuição por razão da pul-
verização da cultura para qual se produ-
ziu. Novos métodos analíticos estão em 
desenvolvimento e gerarão conhecimen-
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Sebastião Tavares Rezende, chefe-geral da EPAMIG-ILCT

tos de tal grandeza, capazes de alterar o 
hábito de consumo, a tecnologia da pro-
dução leiteira e a fabricação de derivados.  
Inclusão de produtos dietéticos, funcio-
nais e nutracêuticos é o caminho do con-
sumo. Nesse sentido, os produtores de 
leite, as indústrias, a academia e empresas 
de T&D, serão obrigadas a se adaptar aos 
novos consumidores, cada vez mais cons-
cientes e exigentes, oferecendo produtos 
“inteligentes” que podemos definir como 
produtos que deverão cumprir várias mis-
sões: nutrir, prevenir doenças e em alguns 
casos, até curar, serem agradáveis senso-
rialmente, fácil utilização para consumo, 
tudo isso a baixo custo.  Em algumas dé-
cadas, pouco do que temos no mercado 
atualmente terá sobrevivido.

O futuro será ditado pelo consumidor! 
Nesse sentido, a cadeia de lácteos deve 
preparar para se moldar sempre que ne-
cessário, visando atender o mercado con-
sumidor. O futuro será ditado pelo consu-
midor! Nesse sentido, a cadeia de lácteos 
deve preparar para se moldar sempre que 
necessário, visando atender o mercado 
consumidor. Os sistemas de produção lei-
teira, certamente, sofrerão com cobran-
ças mais rigorosas quanto ao tratamento 
dispensado às vacas, com uma “humani-
zação” nas criações. As indústrias produzi-
rão derivados lácteos para nichos cada vez 
mais específicos, resultado da grande mu-
dança sócio comportamental que está em 
andamento no mundo todo.

Olhar atento às mudanças 
que o mercado sinaliza

Lúcio Alberto Forti Antunes 
Head of Sales Food Cultures & Enzymes Brazil

O setor de laticínios deu um grande 
salto, nos últimos 25 anos, em vários sen-
tidos. Em primeiro lugar, é notório que o 
setor empresarial aproveitou-se dos mo-
mentos de estabilidade econômica que 
tivemos para realizar grandes investimen-
tos nas fábricas, com absoluta expansão 
de capacidade fabril, aliada à chegada de 
processos tecnológicos, automação, en-
tre outros. Ao mesmo tempo, uma parce-
la significativa do setor investiu na capa-
citação de pessoal, melhorando os seus 
departamentos de Produção e Pesquisa 
& Desenvolvimento, olhando fortemente 
pelas áreas de Inovação e Produtividade/
Lucratividade.

No entanto, fruto das incertezas que 
passamos e de reveses ambientais, a pro-
dução nacional de leite passou por mo-
mentos distintos de crescimento e retra-
ção, que acabam, consequentemente, 
impactando no setor de forma importan-
te, particularmente, nas questões de quali-
dade e rentabilidade.

Penso que vários pontos estão envolvi-
dos na questão do que é necessário fazer 
agora. O contínuo investimento em quali-
dade de leite, produtos e processos, além 
de eficiência são fatores importantes para 
assegurar competitividade ao setor. Tam-
bém há necessidade de investir em me-
lhor capacitação de pessoal para trabalhar 
com ferramentas e processos mais inova-
dores e tecnológicos, na busca de maior 
produtividade, com desenvolvimento de 

ingredientes que contribuam para melho-
rias significativas do setor, como maior 
rendimento, produtividade e inovação. É 
preciso que os empresários olhem aten-
tamente para mudanças que o mercado 
sinaliza, quer seja de novas apresentações, 
novas fontes proteicas, novos produtos e 
novos paradigmas de consumo até às no-
vas formas de comercialização de produ-
tos, fato que a pandemia da Covid-19 en-
sinou a todos. 
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Lúcio Alberto Forti Antunes, Head of Sales 
Food Cultures & Enzymes Brazil

O contínuo investimento em qualida-
de de leite, produtos e processos, além de 
eficiência são fatores importantes para as-
segurar competitividade ao setor. Também 
há necessidade de investir em melhor ca-
pacitação de pessoal para trabalhar com 
ferramentas e processos mais inovadores e 
tecnológicos, na busca de maior produtivi-
dade, com desenvolvimento de ingredien-
tes que contribuam para melhorias signifi-
cativas do setor, como maior rendimento, 
produtividade e inovação. É preciso que 
os empresários olhem atentamente para 
mudanças que o mercado sinaliza, quer 
seja de novas apresentações, novas fontes 
proteicas, novos produtos e novos paradig-
mas de consumo até às novas formas de 
comercialização de produtos, fato que a 
pandemia da Covid-19 ensinou a todos. 
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É preciso evoluir para
ganhar competitividade
e conquistar novos
mercados 

 Prof. Junio Cesar J. de Paula, D. Sc.
EPAMIG – Instituto de Laticínios Cândido Tostes

Há exatos 25 anos, ingressei como es-
tudante de Ciência e Tecnologia de Laticí-
nios na UFV e, desde então, tenho acom-
panhado o setor. O Brasil é um dos maiores 
produtores de leite do mundo e a sua in-
dústria láctea é uma das mais importantes. 
O setor laticinista brasileiro possui papel 
relevante no ponto de vista social, econô-
mico e nutricional. Tenho percebido que o 
mercado de lácteos no Brasil está em ple-
na expansão e apresenta grande potencial 
de crescimento devido ao aumento do 
poder aquisitivo da população brasileira 
e à possibilidade de exportação. Aliado a 
este fato, nas últimas décadas, a demanda 
dos consumidores em relação à alimen-
tação mudou consideravelmente e, cada 
vez mais, consumidores acreditam que os 
alimentos contribuem para a saúde. Atual-
mente, os lácteos não se destinam apenas 
a saciar a fome e fornecer os nutrientes 
necessários para o ser humano, mas tam-
bém podem prevenir doenças relaciona-
das à não nutrição e melhorar o bem-estar 
físico e mental dos consumidores. A cres-
cente demanda por uma nutrição ade-
quada pode ser explicada pela pandemia 

de Covid-19, pelo alto custo dos cuidados 
com a saúde, pelo aumento constante da 
expectativa de vida e pelo desejo das pes-
soas em melhorar a qualidade de vida e 
bem-estar. 

O leite é considerado um alimento sau-
dável e o consumo de produtos lácteos 
está associado a uma dieta de qualidade. 
No entanto, apesar destas características, 
o setor precisa desenvolver muito em re-
lação a novas tecnologias de produção e 
industrialização de leite e produtos lácte-
os, principalmente, em relação à qualida-
de do leite e, consequentemente, de seus 
derivados.

É nítido que houve uma grande expan-
são no mercado interno. Durante esse pe-
ríodo, houve crescimento tanto da produ-
ção inspecionada, como do consumo de 
produtos lácteos. Nesse contexto, vimos 
um grande aumento de lançamentos, 
principalmente, de iogurtes funcionais e 
queijos, evidenciando o aumento do po-
der aquisitivo da população e também a 
procura por produtos mais elaborados. 
Paralelo a isso, percebemos um bom in-
vestimento do setor na modernização das 
plantas e uma corrida na tentativa de ex-
plorar mercados externos. 

Historicamente, a produção de leite 
foi negligenciada tanto do ponto de vis-
ta composicional, como em qualidade 
microbiológica, por diversos fatores. Por 
outro lado, isso vem mudando grada-
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 Junio Cesar J. de Paula, EPAMIG – Instituto de Laticínios 
Cândido Tostes

Em suma, temos um grande potencial 
e tanto a produção, como o mercado in-
terno continuarão crescendo e as empre-
sas globais continuarão chegando aqui. 
Entretanto, nosso custo de produção é 
bem mais elevado, mas é preciso evoluir 
para que possamos ganhar competitivida-
de para conseguirmos aventurar em novos 
mercados e gerar divisas para o setor.

tivamente. Percebemos também uma 
movimentação grande no sentido de 
crescimento da produção de leite e con-
centração dessa produção com cada vez 
menos produtores com um volume cada 
vez maior. Essa é uma tendência sem vol-
ta e o aumento da profissionalização na 
produção de leite é um desejo da indús-
tria de laticínios que vem ao encontro do 
crescimento da economia, da renda da 
população e do consumo. 

Outra movimentação importante fo-
ram as fusões e a chegada de multina-
cionais interessadas no mercado inter-
no e que adquiriram marcas tradicionais 
brasileiras captando grandes volumes de 
leite, vimos também empresas de fora 
do setor se aventurarem no mercado de 
lácteos. Nesse contexto a escassez, dis-
puta pela matéria-prima e ociosidade se 
tornaram grandes preocupações das in-
dústrias. Tivemos também um grande 
movimento na mudança do processo de 
coleta e transporte de leite, que passou 
de latões para a granelização, gerando 
um impacto muito positivo na qualidade 

e na logística do leite. Com a melhoria 
da qualidade e da produtividade percebe-
mos diminuição nas importações e início, 
ainda que tímido, das exportações com 
algumas empresas conseguindo colocar 
seus produtos em mercados maduros e 
concorrer com bastante sucesso nesses 
mercados. No entanto, precisamos ga-
nhar mais qualidade conscientizando os 
produtores, pagando mais pela qualidade 
e também conscientizando os consumi-
dores que, certamente, irão valorizar pro-
dutos diferenciados.

As empresas melhoraram seu nível tec-
nológico, tanto em termos de equipamen-
tos, como na área de novos ingredientes 
e aditivos que geraram possibilidades, até 
então, pouco exploradas pela indústria de 
laticínios. Tivemos o advento e a conso-
lidação das culturas láticas de uso direto, 
o aparecimento de plantas automatizadas 
ou semiautomatizadas para produção de 
queijos, o aproveitamento do soro como 
forma de agregar valor, entre vários ou-
tros avanços tecnológicos.  Paralelamente 
houve uma aproximação boa entre insti-
tutos de pesquisa, academia e indústrias 
de laticínios, que estão percebendo a 
importância do conhecimento para a ge-
ração de oportunidades e para o desen-
volvimento de novos produtos e soluções 
tecnológicas para a cadeia. 

Historicamente, a indústria de laticínios 
dependeu muito das empresas do setor 
de ingredientes para a geração de ino-
vações ou aumento do portfólio de seus 
produtos. Sempre houve repasse também 
de conhecimento entre fábricas de lati-
cínios que compartilhavam “receitas” de 
produtos ou contratavam um profissional 
experiente de alguma outra empresa e 
que dominava certa tecnologia. No geral, 
nossa indústria de laticínios inova pouco, 
se comparada com a de países desenvol-
vidos, e nunca foi acostumada a comprar 
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constante, verificada pela modernização 
das legislações e a implantação de nor-
mativas e ações como as Boas Práticas 
de Fabricação (BPF) e a Análise de Pontos 
Críticos de Controle (APPCC). Destaco 
também a valorização dos produtos arte-
sanais, que tiveram um crescimento nes-
ses 25 anos e hoje possuem um mercado 
ativo e reconhecido.
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Nelson Tenchini, professor do Instituto de Laticínios Cândido Tostes

Modernização e 
mais eficiência

Nelson Tenchini
Professor do Instituto de Laticínios Cândido Tostes

Nos últimos 25 anos, o setor passou 
por uma grande transformação, com um 
aumento na produção de leite e seus de-
rivados, bem como uma crescente de-
manda pelos produtos lácteos, devido 
à preocupação dos consumidores com 
a alimentação mais nutritiva e saudável. 
Houve uma modernização das tecnolo-
gias de fabricação e das plantas industriais, 
que se tornaram mais eficientes. A inova-
ção se fez presente, com o lançamento 
de novos produtos, fruto de uma maior 
aproximação da indústria com o merca-
do consumidor. A melhoria da qualidade 
da matéria-prima e dos produtos foi uma 

Agora faz-se necessário continuar no 
sentido de aprimorar as ações de garantia 
de qualidade, abertura de novos mercados 
e a constante busca pela eficiência nos pro-
cessos produtivos, com redução de custos 
e disponibilização de produtos inovadores 
que atendam às demandas dos consumi-
dores. Um fator importante para a expan-
são do mercado é a comunicação direta 
com o consumidor final, o que já está em 
andamento em algumas empresas através 
de ações voltadas a gastronomia e o uso 
dos produtos lácteos em receitas.

tecnologias ou buscar essas tecnologias 
nos centros de pesquisas ou na acade-
mia. Isso está mudando cada vez mais e 
a inovação em produtos, processos e em-
balagens constitui um diferencial de so-
brevivência no mercado, que está sendo 
percebido pelo setor, mas ainda é um dos 
aspectos que precisa ser ampliado.

Outro ponto que pode ser destacado e 
que também evoluiu bastante é a legisla-
ção de lácteos que ampliou muito a sua 
contribuição tanto na melhoria do leite, 
quanto na melhoria dos produtos. No en-
tanto, nossa legislação ainda precisa evo-
luir bastante, principalmente, no tocante 
ao incentivo à inovação e no entendimen-
to das necessidades do setor. A regula-
mentação de lácteos não pode engessar 
ou ser um limitante ao desenvolvimento 
de produtos ou melhoria de processos.

Em suma, temos um grande potencial e, 
tanto a produção, como o mercado inter-
no continuarão crescendo e as empresas 
globais continuarão chegando aqui. En-
tretanto, nosso custo de produção é bem 
mais elevado, mas é preciso evoluir para 
que possamos ganhar competitividade 
para conseguirmos nos aventurar em no-
vos mercados e gerar divisas para o setor.

O setor lácteo se movimentou no senti-
do de aproximar sua oferta de produtos as 
necessidades dos consumidores. A busca 
pela eficiência dos processos produtivos, 
da qualidade dos produtos oferecidos e 
de uma melhor comunicação com o pú-
blico consumidor foram ações marcantes. 
Agora faz-se necessário continuar no sen-
tido de aprimorar as ações de garantia de 
qualidade, abertura de novos mercados e 
a constante busca pela eficiência nos pro-
cessos produtivos, com redução de custos 
e disponibilização de produtos inovadores 
que atendam às demandas dos consumi-
dores. Um fator importante para a expan-
são do mercado é a comunicação direta 
com o consumidor final, o que já está em 
andamento em algumas empresas através 
de ações voltadas a gastronomia e o uso 
dos produtos lácteos em receitas.
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Apesar de toda essa evolução do setor, 
ainda encontramos alguns desafios, como 
a melhoria da qualidade do leite produzido 
no campo e o aumento da produtividade 
em campo, como também nos laticínios. 
Ainda que alguns players já estejam inves-
tindo nesse sentido, aumentar a produtivi-
dade na indústria passa, necessariamente, 
por investimento em novas tecnologias 
que permitam automatizar linhas e, com 
isso, aumentar a eficiência e volume fabri-
cado por linha de produção. Acredito que 
estes componentes são fundamentais para 
colocar o Brasil em outro patamar no mer-
cado mundial de lácteos.

Produtividade passa por
tecnologia e automação

Celso Maroni
Gerente de Negócios – Queijos da Tetra Pak 

Nas duas últimas décadas, tivemos al-
gumas transformações nas indústrias de 
leite e produtos lácteos, uma delas foi a 
concentração no número de empresas 
que captam leite. Hoje em dia, temos 
grandes laticínios que chegam a captar 
até 1,8 bilhões de litros por ano. Também 
no aspecto de profissionalização, tivemos 
um avanço considerável. Primeiro por-
que os processos fabris passaram por um 
aumento no grau de automatização das 
plantas de processamento de leite, de-
mandando menos mão de obra por volu-
me produzido - porém, demandando uma 
força de trabalho mais qualificada para po-

der entender essa evolução tecnológica. 
Em paralelo, para atender a uma exigência 
crescente do consumidor final, foram ne-
cessários investimentos em melhorias na 
cadeia produtiva para que fossem atendi-
dos todos os requisitos para se poder en-
tregar um produto com o mais alto nível 
de segurança e qualidade.

Apesar de toda essa evolução do se-
tor, ainda encontramos alguns desafios,  
como a melhoria da qualidade do leite 
produzido no campo e o aumento da pro-
dutividade em campo, como também nos 
laticínios. Ainda que alguns players já es-
tejam investindo nesse sentido, aumentar 
a produtividade na indústria passa, neces-
sariamente, por investimento em novas 
tecnologias que permitam automatizar li-
nhas e, com isso, aumentar a eficiência e 
volume fabricado por linha de produção. 
Acredito que estes componentes são fun-
damentais para colocar o Brasil em outro 
patamar no mercado mundial de lácteos.

Nas últimas décadas, a Tetra Pak tem se 
posicionado como uma parceria estratégi-
ca, como por exemplo, para a indústria de 
queijos no Brasil. Por meio de diferentes 
tecnologias incorporadas ao nosso por-
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Celso Maroni, gerente de Negócios – Queijos da Tetra Pak 

tfólio, conseguiremos atender a indústria 
em todas as etapas do processo de fabri-
cação de diferentes tipos de queijos, des-
de o pré-tratamento do leite, como tam-
bém, a geração da coalhada, drenagem, 
filagem (dependendo do tipo de queijo) e 
formação do queijo. Recentemente, por 
exemplo, desenvolvemos com a empre-
sa Embaré o primeiro queijo fresco em 
caixinha do país - o queijo Camponesa. A 
inovação é fruto de um amplo trabalho de 
pesquisa e desenvolvimento da Tetra Pak. 
O produto passa por um sistema de filtra-
ção por membranas para ajustes de sóli-
dos do leite e, após o tratamento térmico 
e adição de coagulantes e sal, ele coagula 
dentro da caixinha, ganhando a mesma 
consistência do queijo fresco tradicional.”

Necessidade de 
aceleração do processo 
de mecanização e 
automação das fábricas

Joca – Sacco
Consultor Técnico da Sacco  Brasil

As últimas décadas foi marcada por 
mudanças muito profundas no setor 
láteo brasileiro em geral. Como destaque, 
poderia citar a forte concentração ocorrida 
no setor fabril, com fusões promovidas 
por grupos nacionais e estrangeiros de 
grande porte, que foram acompanhados 
por avanços tecnológicos significativos. 
Houve também uma importante melhoria 
da qualidade da matéria-prima leite e dos 
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Joca – Sacco, consultor técnico da Sacco Brasil

Um movimento necessário e de grande 
interesse é a união do setor para, em parce-
ria com o setor público, encontrar uma for-
ma de revitalização da principal instituição 
dedicada à formação de mão de sua obra 
especializada.

produtos em geral, além de um avanço na 
variedade de produtos ofertados.

Alguns passos que considero importan-
tes, daqui por diante, é a aceleração do 
processo de mecanização ou automação 
das fábricas e a participação efetiva para 
criação de um ambiente mais favorável ao 
aumento exponencial das exportações de 
produto lácteos para o mercado mundial. 
Um movimento necessário e de grande 
interesse é a união do setor para, em par-
ceria com o setor público, encontrar uma 
forma de revitalização da principal institui-
ção dedicada à formação de mão de sua 
obra especializada.
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das maiores seções de produtos por seg-
mento dentro desses estabelecimentos. É 
um sem-número de iogurtes, sobremesas, 
cremes, coalhadas, queijos, manteigas, 
leites frescos ou UHT, entre outros itens, 
produzidos por indústrias que se mostram 
cada vez mais comprometidas em renovar 
o portfólio e conquistar consumidores. 

O que tem que ser mudado agora? 
Acho que a transformação já vem ocor-
rendo e de maneira silenciosa. Dentro das 
fazendas ganha valor e importância o fator 
qualidade na matéria-prima que se produz. 
Os fatores eficiência e escala também têm 
merecido especial atenção, pois a recom-
pensa se justifica na rentabilidade no ne-
gócio. Ao mesmo tempo, a indústria de 
laticínios ganha com isso e tem garantia 
nas estratégias atuais e futuras que adota 
para comercialização do que produz. Tal 
cenário vem se solidificando nos últimos 
anos e já credencia planos de exportação 
mais consistentes para tornar o Brasil um 
importante player no mercado internacio-
nal de lácteos. 

Completando, produtor, indústria e pes-
quisa se mostram integrados em deman-
das muito atuais, como a sustentabilidade 
da atividade. Projetos visando biosseguri-
dade já são realidade em várias regiões do 
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Nelson Rentero, Editor - Anuário Leite Embrapa

Produtor, indústria e pesquisa se mos-
tram integrados em demandas muito atu-
ais, como a sustentabilidade da atividade. 
Projetos visando biosseguridade já são 
realidade em várias regiões do país, assim 
como os primeiros ensaios para se ter um 
leite carbono zero, entre outros compro-
missos ambientais. São sinais de que o se-
tor se moderniza de maneira responsável e 
sintonizado com os desejos do consumi-
dor, que quer produtos de qualidade, sa-
borosos, saudáveis e de origem conhecida 
para definir suas escolhas.

país, assim como os primeiros ensaios para 
se ter um leite carbono zero, entre outros 
compromissos ambientais. São sinais de 
que o setor se moderniza de maneira res-
ponsável e sintonizado com os desejos do 
consumidor, que quer produtos de qua-
lidade, saborosos, saudáveis e de origem 
conhecida para definir suas escolhas.

Tecnologia no campo faz 
jovens permanecerem  
na zona rural

Dirceu Bayer
Presidente da Cooperativa Languiru

O setor, ciclicamente, passa por desa-
fios. Temos períodos bons, com produto-
res e indústrias com remuneração adequa-
da, e outros momentos muito ruins, com 
operações com margens bem limitadas. 
Isso ocorre ao longo dos anos e também 
em momentos de safra e entressafra. 

Essa situação permanece, nesses 25 
anos, em movimentos cíclicos. O que di-
ficulta nosso setor são as importações de 
produtos. No momento atual, por exem-
plo, temos a baixa do dólar, que faz com 
que muitas empresas importem produto 
do exterior, o que não é bom para o seg-
mento como um todo, porque prejudica a 
rentabilidade da atividade e causa um es-
trago grande.

O Sindilat tem sido uma entidade atu-
ante no enfrentamento às questões e ce-
nários que nos limitam a competitividade,  
sempre buscando o bem das empresas em 

solo gaúcho, valorizando o produto local, 
de forma que ele seja atrativo comercial-
mente e que a qualidade possa ir sempre 
melhorando. Para isso, dá às suas associa-
das todas as ferramentas necessárias para 
um bom desempenho de mercado.

Mesmo com percalços, a produção de 
leite do Rio Grande do Sul vem crescendo 
e tem espaço para crescer ainda mais. 
Nos últimos anos, tivemos uma melhora 
consistente de qualidade e nos tornamos 
mais competitivo, o que, por si só, já ajuda 
a frear as importações. 

Uma das questões que está no nosso 
horizonte é a necessidade de exportarmos 
mais. Nossa exportação ainda é tímida, 
mas, ao menos, está acontecendo. Sabe-
mos que os ganhos de qualidade e novos 
produtos nos permitem alcançar outros 
mercados e, em um futuro próximo, con-
quistarmos maior equilíbrio no mercado 
interno. 

Em termos tecnológicos, estamos 
avançando em um ritmo muito acelera-
do. Apenas nos últimos cinco anos, houve 
uma modernização significativa das pro-
priedades rurais seguida de um aumento 
de produtividade importante. Há 25 anos, 
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Dirceu Bayer, presidente da Cooperativa Languiru

Sintonia com os desejos 
dos consumidores

Nelson Rentero
Editor - Anuário Leite Embrapa

Os últimos 25 anos representam o perí-
odo de maior evolução histórica do setor 
leiteiro no país. A arrancada para se viver 
novos tempos se deu no começo dos 
anos 90, com a desregulamentação do 
setor, ou seja, com o fim do tabelamento 
de preços do leite. 

A partir desse fato, sinais deste avanço 
e de modernidade passaram a ser notados 
nas fazendas, com uma maior profissio-
nalização dos produtores, e também nas 
indústrias, ao investirem em qualidade e 
na diversidade dos diferentes tipos de leite 
e de derivados lácteos. A competitividade 
do livre mercado ampliou, então, o hori-
zonte de oferta de produtos e, com isso, 
estabeleceu uma nova ordem no setor, 
onde a eficiência passou a ser referência 
para se ter rentabilidade no negócio nos 
diferentes elos da cadeia láctea.

A dinâmica do setor leiteiro nos últimos 
25 anos pode ser traduzida pela imagem 
das gôndolas dos supermercados, que, an-
tes dos anos 1990, se limitava a apresentar 
como novidades apenas as variações de 
tipos e embalagens de leite e alguns pou-
cos derivados, enquanto, hoje, ocupa uma 
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Os desafios continuam
Fabio Scarcelli

Presidente da ABIQ (Associação Brasileira das 
Indústrias de Queijo)

O setor lácteo brasileiro sempre se pau-
tou pela imprevisibilidade. Historicamente, 
a produção de leite no Brasil tem ficado 
aquém da demanda do mercado. Com 
isso, a trajetória do suprimento da matéria-
-prima leite não facilitou o desenvolvimen-
to do setor, nem a inserção do país nos 
mercados internacionais de leite e lácteos 
devido à baixa disponibilidade interna. 

Entretanto, isso não significa que não 
tenhamos tido avanços. Me atento mais 
a olhar o mercado de queijos, que sem-
pre consumiu parte relevante do leite bra-
sileiro, atualmente, mais de 1/3 do total 
nacional. Tivemos, em 1995, uma produ-
ção em torno de 250.000 toneladas de 
queijos variados para uma população de 
164 milhões de habitantes. Isso nos indi-
ca um consumo per capita de 1,52 kg/ano. 
Se olharmos para 2020 em que a produ-
ção brasileira formal de queijos chegou a 
1.238.000 toneladas e, população, à 212 
milhões, verificamos que o consumo per 
capita subiu para 5,84 kg/ano, um cres-
cimento de consumo de queijos por ha-
bitante de 285% e, de 395%, em valores 
nominais em quilos.  Esse aumento exigiu 
uma evolução no campo, nos modelos 
e práticas de produção leiteira e também 
nos parâmetros de qualidade da matéria-
-prima, na maior interação da cadeia pro-
dutores e indústria, em investimentos em 
qualificação da mão de obra e em regula-
mentos e controles. 

A produção de leite sob inspeção no 
mesmo período passou de 15 bilhões de 
litros para 26 bilhões de litros, ou seja,  teve 
um crescimento de 85%, em  alguns anos, 
crescendo mais e, em outros, menos.  Isso 
demonstra como a disputa pelo leite sem-
pre tem sido acirrada e  comprova o forte 
crescimento do queijo na divisão da pro-
dução do leite no Brasil. 

Os desafios continuam presentes.  Me-
lhorias na produtividade e também na qua-
lidade do leite brasileiro ainda têm espaço 
para ocorrer.  Vemos como positivos o 
crescimento de grandes produtores, o for-
talecimento das cooperativas e os esforços 
da EMBRAPA Gado de Leite, do MAPA e das 
próprias indústrias para trazer uma maior 
profissionalização para a produção primá-
ria. É visível também a expansão da pro-
dução de bacias leiteiras importantes por 

Hoje, produtores médios estão tecnifi-
cados e crescendo. Os que não se inserem 
no contexto de produtividade e moderni-
dade devem desaparecer no futuro. Isso 
não significa a exclusão dos pequenos, 
porque há centenas de pequenos produ-
tores com alta excelência em sua produ-
ção. O futuro deve excluir aqueles que se 
negarem a melhorar seus processos, bus-
cando melhores índices de qualidade do 
leite, bem-estar animal e gerenciamento 
da propriedade. Talvez, a necessidade de 
maior competitividade faça esses produ-
tores migrarem para novas alternativas. 

As possibilidades de expansão tecno-
lógica mostram o potencial enorme para 
melhoria na produtividade do leite no Bra-
sil. Temos condições de avançar e galgar 
espaço, retomando, em breve, a segunda 
posição entre os maiores estados pro-
dutores de leite do Brasil. O Rio Grande 
do Sul, que chegou a ostentar a segunda 
maior captação, está, desde 2018, na ter-
ceira colocação com produção anual de 
4,27 bilhões de litros. 

O potencial que existe é enorme, por-
que o Rio Grande do Sul tem grandes con-
dições climáticas. Avançamos com força 
também na modernização das instalações 
para oferecer aos os animais condições 
de produzir mais e melhor. 

Apesar de todo esse potencial quantita-
tivo, temos em mente que o importante é 
consolidar o setor lácteo como referência 
de qualidade. E, hoje, sabemos que o leite 
gaúcho é o que tem a melhor qualidade 
do país, exatamente pelos investimentos 
feitos pelas empresas, ao longo dos últi-
mos anos, em modernização e análises de 
amostras. Tenho certeza que o leite gaú-
cho é o leite de maior qualidade do país. 

Hoje, produtores médios estão tecnifi-
cados e crescendo. Os que não se inserem 
no contexto de produtividade e modernida-
de devem desaparecer no futuro. Isso não 
significa a exclusão dos pequenos, porque 
há centenas de pequenos produtores com 
alta excelência em sua produção. O futuro 
deve excluir aqueles que se negarem a me-
lhorar seus processos, buscando melhores 
índices de qualidade do leite, bem-estar 
animal e gerenciamento da propriedade. 
Talvez, a necessidade de maior competitivi-
dade faça esses produtores migrarem para 
novas alternativas.
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Fabio Scarcelli, presidente da ABIQ

Fica a expectativa de que, em breve, a 
oferta de leite aumente a patamares mais 
expres sivos, bem como aumente o con-
sumo e a produção de queijos para cresci-
mentos médios anuais acima de 8%, como 
já tive mos entre 2010 e 2015, quando a 
dispo nibilidade de leite por habitante era 
maior e o mercado de consumo estava 
mais aquecido.

não era comum termos vacas produzin-
do 35 ou 40 litros de leite por dia. Nem, 
há cinco anos atrás, isso era uma realida-
de. Também tivemos ganhos consistentes 
com a robotização das ordenhas e ado-
ção de sistema de gerenciamento das 
propriedades. 

Investiu-se muito em climatização e 
bem-estar dos animais e isso tudo repre-
senta uma melhora muito grande de pro-
dutividade por animais. Esse movimento 
de qualificação também faz com que mui-
tos jovens, que antes iam para os centros 
urbanos em busca de uma carreira fora 
dos tambos, optem pelo caminho inver-
so. Hoje, a melhoria tecnológica que vem 
com ganho de produtividade e rentabilida-
de é um convite para a sucessão rural.

A exportação é uma das respostas do 
que é necessário fazer para a expansão do 
setor. Temos que investir em melhorias e 
tecnificação das propriedades, de forma 
que seja possível produzir leite de qualidade 
superior que leve o leite e subprodutos 
gaúchos a novos clientes dentro e fora do 
Brasil. O setor do leite é muito dinâmico e, 
quase que diariamente, novas formas de 
modernizar as propriedades surgem. Isso 
nos mostra o potencial enorme desse setor.
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maior do mundo, ficando atrás apenas do 
da Índia, segundo informações da Embra-
pa Gado de Leite. Para que o leite de qua-
lidade e seus derivados cheguem à mesa 
do consumidor existe uma cadeia produ-
tiva trabalhando todos os dias, faça chuva 
ou faça sol. O leite consumido percorre 
muitos caminhos antes de chegar à mesa. 
Tudo começa com o produtor rural, que 
cada dia mais preza pela saúde e o bem-
-estar dos animais do seu rebanho; che-
gando à indústria de laticínios – que prima 
pela qualidade do processamento do pro-
duto para garantir um produto altamente 
seguro ao consumidor. Com logística efi-
ciente, o leite chega às prateleiras dos su-
permercados e depois segue para a casa 
dos brasileiros.

A tecnologia como uma aliada - A pro-
dução leiteira no país tem ganhado nos 
últimos anos, um aliado de extrema impor-
tância: a tecnologia, que oferece não só 
qualidade ao produto, mas também agili-
dade no processo, segurança e bem-estar 
aos animais das propriedades, haja vista que 
o agronegócio nunca esteve tão em foco 
entre as soluções lançadas no mercado 
tecnológico, até mesmo por influência do 
comportamento da sociedade, que é cada 
vez mais exigente sobre a procedência e 
as metodologias dos processos produtivos 
daquilo que consome. A partir da tecnolo-
gia e do conceito de segurança do alimen-
to, presentes nos meios de produção das 
fazendas brasileiras, é possível verificar a 
origem do leite e os procedimentos aplica-
dos nos rebanhos durante o processo pro-
dutivo, do campo à mesa do consumidor.

Uma importante etapa para que o leite e 
seus derivados cheguem de forma segura 
até o seu destino final é a indústria. E, nes-
ses últimos anos, temos observado  fortes 
e constantes investimentos em tecnologia 
e modernização das fábricas. E também 
a atenção às boas práticas de fabricação, 

controle de qualidade, distribuição até a 
disponibilização dos produtos aos consu-
midores por meio das prateleiras dos su-
permercados de todo o país. 

Refrigeração para a área de lácteos – Por 
se tratar de um alimento nutritivo, de baixa 
acidez e abundante em água – essa com-
posição nutricional o torna muito rico, in-
clusive para as bactérias que podem com-
prometer o produto. Para evitar que isso 
ocorra, a refrigeração está presente desde 
a etapa da ordenha no armazenamento 
do leite nas fazendas, passando por entre-
postos leiteiros, na indústria, onde o leite 
é aquecido a uma temperatura ultra alta 
(Ultra High Temperature - UHT) e depois 
resfriado rapidamente, utilizada no pro-
cessamento de derivados (queijos, iogur-
tes, creme, soros e leite em pó), em túneis 
de resfriamento rápido, na estocagem e 
conservação dos produtos em câmaras 
frias, e por fim na logística de transporte, 
distribuição, varejo e no consumidor final. 
Toda essa evolução passa impreterivel-
mente pela refrigeração, que, para a área 
de lácteos,  nos últimos 25 anos, tem tido 
evolução recorrente para atender tanto a 
cadeia leiteira quanto às normas e diretri-
zes reguladoras do setor. Muitas delas ver-
sam sobre a importante questão da tem-
peratura em todas as etapas de produção, 

armazenamento e distribuição. E é aí que 
entramos: por sermos uma indústria mun-
dial e centenária, com tradição também 
na indústria láctea, natural que este acom-
panhamento resultasse em um importante 
portfólio para a Cadeia de Lácteos, com-
posto por equipamentos e sistemas efi-
cientes e sustentáveis, que garantem ex-
celência na produção, e que contribuem 
para a qualidade do produto final, sendo 
sempre nossa primeira  opção, fabricação 
de equipamentos com gases, refrigeran-
tes naturais que, além de preservar o meio 
ambiente global, proporcionam economia 
de energia, incluindo aí, exclusiva tecno-
logia patenteada para o segmento leiteiro 
(sistema de resfriamento indireto com ter-
moacumulação para processos e câmaras 
frias), em que contabiliza muitos cases de 
sucesso em laticínios e novo desenvolvi-
mento de chiller para sub-resfriamento de 
água a +0,5 °C (alternativa aos tradicionais 
sistemas de bancos de gelo) dedicado a 
entrepostos leiteiros e recepção de leite 
nas fábricas.  Dessa forma, vimos na Revis-
ta Indústria de Laticínios um forte parceiro 
que viabiliza informação de qualidade para 
o setor dialogando com todos os agentes 
dessa cadeia, que como já mencionamos, 
é uma das mais importantes do mundo. 
Assim, desejamos à equipe da Indústria de 
Laticínios vida longa, mais sucesso e que 
nossa parceria se estenda pelo menos por 
mais 25 anos. Parabéns!

Paulo Teixeira, gerente comercial da Mayekawa do Brasil
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Leite, a tecnologia do 
frio que responde pela 
qualidade produtiva

Paulo Teixeira, gerente comercial 
da Mayekawa do Brasil

Um dos mais importantes produtos da 
agropecuária brasileira é o leite. Do cam-
po à mesa, ele desempenha um papel re-
levante não só como fonte essencial no 
suprimento de alimentos de muitas famí-
lias brasileiras, mas também na geração de 
empregos e renda do País.

No Brasil, a produção atual de leite está 
em torno de 33,6 bilhões de litros anuais. 
O rebanho leiteiro brasileiro é o segundo 

Uma importante etapa para que o leite e 
seus derivados cheguem de forma segura 
até o seu destino final é a indústria. E, nes-
ses últimos anos, temos observado fortes 
e constantes investimentos em tecnologia 
e modernização das fábricas. E também 
a atenção às boas práticas de fabricação, 
controle de qualidade, distribuição até a 
disponibilização dos produtos aos consu-
midores por meio das prateleiras dos su-
permercados de todo o país. 

todo o país e, em especial, o crescimento 
da produção no Sul, nos polos de Goiás, 
Rondônia e Sul do Pará, além de Minas 
continuar com a liderança. Fica a expecta-
tiva de que, em breve, a oferta de leite au-
mente a patamares mais expressivos, bem 
como aumente o consumo e a produção 
de queijos para crescimentos médios anu-
ais acima de 8%, como já tivemos entre 
2010 e 2015, quando a disponibilidade de 
leite por habitante era maior e o mercado 
de consumo estava mais aquecido.

Importante ressaltar, que nesses 25 anos, 
tivemos a Revista Indústria de Laticínios co-
brindo e documentando com muita dedi-
cação e esforços de seu fundador e de sua 
equipe, as dificuldades e as conquistas que 
mostram a importância do nosso merca-
do lácteo e de um  trabalho de jornalismo 
sério e comprometido com o segmento. 
Desejamos à Revista, em nome da ABIQ e 
do setor, muito  mais sucesso. E que sigam 
nos acompanhando e apoiando.
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te de embriões etc, iniciados no final da 
década de 80, que, nos anos 90, tiveram 
expansão, foram marcantes para o setor e 
tivemos também uma melhoria na quali-
dade do leite.

Na área industrial, houve grandes mu-
danças no envase do leite fluido. As emba-
lagens plásticas deram lugar para as em-
balagens cartonadas assépticas, como as 
da Tetra Pak e SIG Combibloc. Por outro 
lado, outras empresas instalaram inúme-
ras torres de secagem de leite. Na década 
de 90, eram poucas as empresas que ti-
nham essas torres. Outra grande novidade 
nestes 25 anos, foi a instalação de torres 
de secagem para o soro de queijo.

No segmento de queijos, tivemos gran-
des indústrias de queijos com produções 
automatizadas ou semiautomatizadas. Io-
gurte também evoluiu com o advento de 
novas empresas nacionais pequenas, que 
se desenvolveram inspiradas nas grandes 
empresas.

Em produtos, tivemos muitas novidades 
que chegaram ao mercado de consumo. 
Novas categorias, como iogurtes com adi-
ção de probióticos e prebióticos, o grego, 
produtos com mais proteínas. Os queijos 
também incorporaram novas categorias, 
como aqueles produtos light, zero lacto-
se, creme de ricota e creme minas frescal.
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Cícero Hegg, diretor da Tirolez

Podemos afirmar, com segurança, que 
a qualidade dos lácteos no Brasil aumen-
tou consideravelmente nos colocando 
em níveis internacionais.

Com a chegada da Parmalat no Brasil, na 
década de 90, e a criação da LBR (Lácteos 
do Brasil), houve uma tentativa de consoli-
dação do setor, sem muito sucesso.

Para os próximos 25 anos, cabe uma re-
flexão sobre equilíbrio com a natureza ver-
de e animal, com a demanda de água na 
produção do leite, assim como o bem-es-
tar animal. Até quando vamos esticar essa 
corda do aumento de produtividade por 

Avanços fundamentais 
em várias áreas do setor

Cícero Hegg, diretor da Tirolez

Nestes últimos 25 anos, muitas mudan-
ças ocorreram no setor. Na produção do 
leite, tivemos a chegada da granelização, 
quando a coleta passou dos latões para os 
tanques refrigerados. O aumento da esca-
la na produção de leite, individualmente, 
também foi um avanço. Naquela época, 
um produtor era grande quando atingia a 
marca de mil a dois mil litros de leite. Hoje, 
são considerados grandes, aqueles que 
produzem de 5 a 10 mil litros. O uso da 
genética, inseminação artificial, transplan-

Para os próximos 25 anos, cabe 
uma reflexão sobre equilíbrio com a 
natureza verde e animal, com a de-
manda de água na produção do leite, 
assim como o bem-estar animal. Até 
quando vamos esticar essa corda do 
aumento de produtividade por vaca.

vaca? A questão da melhoria da qualidade 
do leite ainda mostra um bom caminho a 
ser trilhado.

A indústria precisa conhecer cada vez 
mais os alimentos que oferece para a po-
pulação no aspecto nutricional e, com 
isso, abrir pontes, criar alianças com o 
consumidor para ganhar mais credibilida-
de com o que produzimos e também para 
aumentar o valor nutritivo dos alimentos.

Na comunicação com consumidor, é 
cada vez mais importante que as empresas 
e as entidades mostrem tudo o que se faz.
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História dos programas de 
autocontrole (PACs)

Os programas de autocontrole, tam-
bém conhecidos como PACs, fazem parte 
de um programa oficial e documentado 
para que as indústrias e estabelecimentos 
possam garantir e mostrar que seus pro-
dutos cumprem os requisitos sanitários e 
fitossanitários obrigatórios sob vigilância 
do Governo.

Juntamente com todo um conjunto de 
normas compostas por Decretos, Regula-
mentos Técnicos, Instruções Normativas, 
esses programas de autocontrole visam 
garantir a produção de alimentos seguros 
e conforme especificações próprias, pois 
através do cumprimento dessas premissas 
é possível detectar e prevenir perigos re-
levantes, sempre em busca da confiança 
dos consumidores. Mas, como surgiram 
esses programas?

Conceito de HACCP ( Hazard Analysis 
and Critical Control Points)

O sistema de análise de perigos e pon-
tos críticos de controle (APPCC ou HAC-
CP) é um método embasado na aplicação 
de princípios técnicos e científicos de pre-
venção, que tem por finalidade garantir a 
inocuidade dos processos de produção, 
manipulação, transporte, distribuição e 
consumo dos alimentos. Esse conceito 
cobre todos os fatores que possam afetar 
a segurança do alimento.

As BPF’s (Boas Práticas de Fabricação) 
são um pré-requisito para a implementa-
ção do HACCP ou APPCC, já que é uma 

*Paula Hernandes Sandes

ferramenta capaz de controlar a contami-
nação microbiológica que pode ocorrer 
durante o manuseio e processamento dos 
alimentos. 

Segundo o Codex Alimentarius, o sis-
tema de HACCP deve seguir os seguintes 
princípios: identificar os perigos e analisar 
os riscos de severidade e probabilidade de 
ocorrência; determinar os pontos críticos 
de controle necessários para controlar os 
perigos identificados; especificar os limites 
críticos para garantir que a operação está 
sob controle nos pontos críticos de con-
trole (PCC); estabelecer e implementar o 
monitoramento do sistema; executar as 
ações corretivas quando os limites críticos 
não foram atendidos; verificar o sistema e 
manter registros.

Além desses princípios, também é im-
portante atentar-se para os 12 passos do 
Codex Alimentarius para a implementa-
ção da ferramenta, que são: formação da 
equipe de HACCP, descrição do produ-
to, identificação do uso, construção do 
diagrama de fluxo, confirmação no local 
das etapas descritas no fluxograma, lis-
tar todos os perigos, analisar os riscos e 
considerar os controles necessários, de-
terminar os pontos críticos de controle 
(PCC), estabelecer limites críticos para 
cada PCC, estabelecer um sistema de 
monitoramento para cada PCC, estabe-
lecer ações corretivas, estabelecer pro-
cedimentos de verificação e estabelecer 
documentação e manter registros. 

Surgimento do Sistema HACCP
HACCP ou APPCC (Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle) teve suas origens por volta 
dos anos 50/60, com a aplicação das teorias da 
Gestão Total da Qualidade (TQM), do Dr. W E De-
ming, em que se passa a dar ênfase aos processos 
e a visão do sistema como um todo, diminuindo, 
assim, os custos de fabricação e auxiliando a me-
lhorar a qualidade dos produtos.

Essas teorias eram compostas por 14 princí-
pios que eram baseados na responsabilidade, no 
comprometimento da administração, no enten-
dimento das necessidades dos clientes, no en-
tendimento dos processos da organização e no 
envolvimento de todos, utilizando-se de filosofias 
de gestão de recursos humanos. Os primeiros a 
sistematizar os ensinamentos de Deming foram os 
japoneses, que os tornaram estratégias de negó-
cios que têm por essência a definição do projeto, 
a produção, a oferta de novos produtos e serviços, 
tudo isso com o intuito de atingir a satisfação total 
do cliente a um preço aceitável.

Os princípios de Deming tornaram as empresas 
japonesas extremamente competitivas, fazendo 
com que as empresas ocidentais criassem, a 
partir dos modelos de TQM de primeira geração, 
modelos de segunda geração, com o intuito de 
recuperar, em curto espaço de tempo, o terreno 
perdido para os japoneses.

Logo após, nos anos 60, surgiu o conceito 
HACCP propriamente dito, desenvolvido pela Pill-
sbury, nos laboratórios do exército americano e 
Nasa, com o intuito de produzir alimentos seguros 
para os astronautas, pois a alimentação com cer-
teza desempenharia um papel crítico no progra-
ma espacial americano. O grupo de cientistas ini-
cialmente envolvido com esse tema era formado 
por Herbert Hollander, Mary Klicka, Hamed El-Bisi 
e Dr. Paul A. Lachance.

A ferramenta HACCP foi apresentada ao público 
em 1971 na National Conference on Food Protec-
tion, nos Estados Unidos, para discutir a aplicação 
dos PCCs (Pontos Críticos de Controle) e as Boas 
Práticas de Fabricação na produção de alimentos 

seguros. E em 1972, o programa de treina-
mento da Pillsbury para o FDA entitulado 
“Food Safety through the Hazard Analysis 
and Critical Control Point System“, marca 
a primeira vez em que o HACCP é utiliza-
do publicamente.

Em 1993 o HACCP entra oficialmente 
para as regulamentações na Europa com 
a diretiva Hygiene of food matters e nos 
Estados Unidos passa a ser obrigatório para 
diversas categorias de produtos, como: 
pescado, produtos cárneos e bebidas.

A partir de 14 de dezembro de 1995, 
todas as empresas de alimentos da União 
Europeia deveriam ter um sistema de 
HACCP implementado. Este foi o resultado 
de diretrizes da EEC / 93-43, aprovada 
pelo Conselho da Europa em 14 de junho 
de 1993.

Implementação dos programas de 
autocontrole no Brasil

No Brasil, o autocontrole é uma 
obrigação de 30 anos, a luz do Código de 
Defesa dos Consumidores (lei 8078/90), 
de normas dos Ministérios da Agricultura 
(no final dos anos 80), da Saúde (em 1993) 
e de orientações do Codex (desde 1986). 
Possui fundamento na Constituição Federal 
de 1988 (artigo 5, inciso XXXII, artigo 170, 
inciso V e, artigo 48 de suas disposições 
transitórias) e, ainda é ancorado em Acordo 
Internacional, aprovado pelo Congresso e 
sancionado pelo Presidente da República, 
em 1994, quando houve aprovação da Ata 
de Encerramento da Rodada Uruguai de 
Negociações do GATT.

Em diversos países, inclusive no Brasil, 
através do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento nos estabelecimen-
tos de pescado e derivados, e o Ministério 
da Saúde nas indústrias em geral, o HAC-
CP entra oficialmente para as regulamen-
tações em 1993.



QUALIDADE

iL 150  iL 150

4746

Apesar de existirem produtos com pa-
drão de excelência no Brasil, compará-
veis aos produzidos na Europa e Estados 
Unidos, por exemplo, ainda existem pro-
blemas que comprometem a qualidade e 
apresentam riscos à saúde humana. Por-
tanto, o Brasil ainda convive com a transi-
ção dos modelos (HACCP; autocontrole; 
sistema de garantia da qualidade) e sem-
pre enxerga necessidade de melhorias e 
consolidação.

Conclusão 
Os programas de autocontrole surgiram 

com a intenção de oferecer aos consumi-
dores alimentos seguros e, consequente-
mente, ganhar a confiança dos mesmos. 
O HACCP ou APPCC quando aplicado em 
conjunto com as BPF’s e quando há trei-
namento e comprometimento de todos 
os envolvidos (da produção à direção das 
indústrias) é possível obter produtos segu-
ros, livres de contaminação física, química 
e microbiológica. Utilizando-se de novas 
tecnologias e sob vigilância do Governo, o 
sucesso torna-se mais garantido. 
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O Minas Láctea 2021, em sua versão 
on-line, aconteceu de 13 a 15 de julho, e 
foi realizado com seus mais tradicionais 
eventos para o setor leite e derivados – a 
Expomaq - Exposições de Máquinas, Equi-
pamentos, Embalagens e Insumos para a 
Indústria Laticinista, que terá estandes vir-
tuais para a apresentação de maquinários, 
produtos e tecnologias para o setor. 

Minas Láctea fica no ar até outubro
Em entrevista, Antônio Nunes, coorde-

nador de negócios do Minas Láctea que 
avalia a realização on-line do Minas Lác-
tea 2021.

Revista Indústria de Laticínios - Como 
analisa o desempenho e o público do 
Minas Láctea em plataforma on-line? 

∞ Antônio Nunes - O evento foi cons-
truído com o objetivo de aproximar o má-
ximo a versão on-line da presencial. A ideia 
foi, realmente, transpor o que acontece fi-
sicamente para o virtual e fazer com que o 
público tivesse identificação e conseguís-
semos gerar um interesse bastante efetivo 
não só na cadeia mercadológica, ou seja, 
consumidores e expositores, mas também 
para que provocasse o interesse do públi-
co da área técnica, mantendo a tradição 
interessante e importante do Minas Láctea 
de ser um ambiente de discussão científi-
ca e de apresentação de inovações. 

RiL - Quais eventos do Minas Láctea 
se adaptaram melhor no evento não 
presencial? 

∞ Antônio Nunes - Todos os eventos 
obtiveram um bom aproveitamento. No 
conjunto, a avaliação é bastante inte-
ressante, levando em conta que, com a 
adaptação e readequação desses eventos 
para o formato on-line, buscamos resulta-
dos semelhantes e não idênticos aos do 
evento presencial. Os resultados são pró-
ximos, com intuitos semelhantes, mas não 
idênticos. Isso significa dizer que o obje-
tivo de dar continuidade ao trabalho das 
outras edições, de fomentar o mercado, 
de trazer e expor - ainda que virtualmente 
-  novidades e de manter o ambiente de 
inovação - executado pela parte técnica e 
científica, foi cumprido. 

No caso da EXPOMAQ e EXPOLAC, 
por exemplo, um dos principais fatores, 
além da aproximação entre cliente e 
consumidor, com demonstração de 
insumos maquinários e assim por diante, 
é que a exposição das marcas, utilizando-
se o on-line, não tem  fronteiras, pode ser 
acessado do mundo todo. E essa é uma 
maneira muito interessante de aquecer e 
fomentar negócios.  

O Congresso Nacional de Laticínios e 
Semana do Laticinista também alcançam 
vantagens, as palestras cursos e exposi-
ções técnicas trouxeram palestrantes e 
participantes de diversas regiões, que antes 
necessitariam de grandes deslocamentos 
e, consequentemente, maior investimento.

MINAS LÁCTEA 2021

Minas Láctea 2021
Com as restrições aos eventos presenciais em decorrência da pandemia da Covid-19, o Minas Láctea que aconte-

ceu na versão on-line em sua edição de 2021.
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RiL - Como foi a Expomaq não pre-
sencial? Como foi recebida e qual foi a 
adesão em participação na feira? Houve 
negócios fechados entre expositores e 
participantes, como na feira presencial? 
Tem números de quantos participantes 
acessaram o evento? Quais dos eventos 
atraíram maior publico? Por favor, acres-
cente o que considerar importante e que 
não foi mencionado.

∞ Antônio Nunes - EXPOMAQ e EXPO-
LAC tiveram participação de mais de 60 
expositores das principais marcas, e das 
mais tradicionais. É um número bem in-
teressante de empresas aderindo à ideia, 
dando o voto de confiança no evento 
virtual. A feira, com estandes virtuais, fica 
on-line até outubro de 2021, então, ain-
da estamos ouvindo os feedbacks de cada 
empresa e vendo como atingiram seus re-
sultados. Um dos grandes intuitos que pu-
demos perceber é a prospecção de clien-
tes para futuros negócios, assim como 
também se verifica no evento presencial. 

O ambiente virtual da feira (www.
minaslactea.com.br) teve cerca de 9 mil 
acessos até o dia 15 de julho - e esse 
número crescerá, pois ainda está 'no ar'. 
Já as palestras e cursos somaram 725 
participações. 

Um detalhe que vale comentar é que 
o virtual veio para ficar.  As ações virtuais 
serão uma ação a mais, para além das 
exposições e demonstrações presenciais. 
Os expositores vão casar os benefícios e 
oportunidades do virtual com as tradições 
do presencial e isso será bastante 
interessante de ser explorado daqui para 
frente. 

Congresso Nacional de Laticínios
Após a experiência positiva na edição 

on-line do no ano passado, composta por 
apenas de palestras, em 2021, o Congres-
so Nacional de Laticínios retornou com 
atividades não presenciais. Neste ano, ain-
da vivendo a situação que a pandemia nos 
impõe, a 34ª edição foi organizada para 



EVENTO - MINAS LÁCTEA 2021

iL 150  iL 150

5150

Im
ag

en
s:

 D
iv

ul
ga

çã
o 

M
in

as
 L

ác
te

a 
20

21

iL 150

atender ainda mais aos participantes a am-
pliar conhecimentos na área de leite e de-
rivados. A ideia foi criar uma versão on-line 
mais próxima da versão presencial já con-
sagrada, principalmente, pela participação 
da comunidade científica, por trazer atu-
alidades das pesquisas realizadas nas uni-
versidades e instituições, de todo o país e 
até de fora do Brasil.

Tradicionalmente, o CNL tem um tema 
central que norteia as principais palestras 
do evento e, neste ano, o tema escolhido 
foi “O setor de lácteos na era 4.0: desafios 
e perspectivas”. A definição do tema surgiu 
da necessidade de introduzir o setor lati-
cinista na indústria 4.0, pois fábricas com 
sistemas avançados já são realidade em 
vários setores, inclusive, no lácteo. Hoje, 
é preciso conhecer conceitos, como in-
ternet das coisas, inteligência artificial, Big 
data, sensores inteligentes, cyber seguran-
ça, computação em nuvem, sistemas de 
simulação, dentre outros.

A coordenação científica formada pe-
las pesquisadoras da EPAMIG/ Instituto 
de Laticínios Cândido Tostes: Carolina 
Viana, Elisângela Michele e Valdeane Cer-
queira, procurou inovar nas atividades do 
evento. “Diferente do que ocorreu em 
2020, quando tivemos palestras grava-
das, seguimos as sugestões do público 
e incluímos no CNL deste ano, além das 
palestras, um momento de interação en-
tre os palestrantes e os congressistas, ao 
final de cada dia de apresentações, numa 
mesa redonda virtual”, comenta Valdea-
ne Cerqueira que também participou da 
coordenação da edição do evento em 
2020.

A 40ª Semana do Laticinista também 
precisou inovar e se adaptar ao formato 
on-line, uma vez que não é possível ofe-
recer os tradicionais cursos teóricos/práti-
cos de forma presencial. Por isso, todos os 
inscritos no CNL, na edição de 2021, tive-
ram a oportunidade de participar, de forma 
gratuita, de qualquer um dos nove cursos 
oferecidos por empresas de destaque no 

setor lácteo, por meio de inscrição na pá-
gina deste evento (minaslactea.com.br/se-
mana-do-laticinista).

Gincana Solidária
Considerando a situação de vulnerabi-

lidade enfrentada por muitas famílias du-
rante a pandemia, as coordenadoras do 
evento criaram a I Gincana Solidária, que 
com o apoio dos professores do ILCT - 
Claudéty Saraiva, Carlos Mário Camacho, 
Nelson Tenchini e Eloá Correa, tem como  
proposta a integração, a solidariedade, 
a responsabilidade social e o desenvol-
vimento de ações em grupo. “A gincana 
teve como objetivo motivar alunos do cur-
so técnico em leite e derivados a buscar 
doações de alimentos não perecíveis, em 
especial leite UHT e leite em pó, que serão 
ofertados à instituições de todo o Brasil, 
escolhidas pelos alunos, apoiando famílias 
em condições de vulnerabilidade”, infor-
ma a coordenadora Elisângela Michele. 

Expomaq
A tradicional Expomaq (Exposições de 

Máquinas, Equipamentos, Embalagens e 
Insumos para a Indústria Laticinista), nes-
te ano, também veio em formato digital. 
Em estandes virtuais, que ficam 'no ar' até 
outubro de 2021, os participantes podem 
conhecer as inovações de fabricantes de 
máquinas, equipamentos, laboratórios, 
serviços e de soluções em ingredientes 
para o setor de leite e produtos lácteos.

Novos formatos
Expolac
Considerada uma importante vitrine 

nacional para a apresentação de produ-
tos derivados do leite, em 2021, a Expolac 
veio em formato diferente. Neste ano, os 
queijos, doces, bebidas lácteas, iogurtes e 
produtos inovadores, que ainda serão lan-

çados no mercado consumidor, tiveram 
fotos dos produtos e informações técni-
cas divulgadas durante o evento.

Concurso Nacional de Produtos Lácteos
Nesta edição, o Concurso Nacional 

de Produtos Lácteos não contou com 
os tradicionais julgamentos e premiação. 
Como alternativa, os coordenadores e a 
equipe de jurados reuniram em um fórum 
virtual para o nivelamento de informações, 
debates e sugestões para as próximas 
edições.

Outro destaque foi a realização da 
Rodada de Negócios – Hub Conecta 
Leite, parceria da EPAMIG, com as 
secretarias estaduais de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa) e de 
Desenvolvimento Econômico (Sede). O 
espaço virtual teve como foco a busca 
por soluções de inovação tecnológica e 
geração de inovações para o setor lácteo.

Outro destaque foi a realização da 
Rodada de Negócios – Hub Conecta 
Leite, parceria da EPAMIG, com as 
secretarias estaduais de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa) e de 
Desenvolvimento Econômico (Sede). 
O espaço virtual vai focar na busca por 
soluções de inovação tecnológica e 
geração de inovações para o setor lácteo.

Os interessados em participar do Minas 
Láctea como expositores na Expomaq ou 
na Expolac podem entrar pelo telefone (32) 
99800-1705 (também whatsapp) ou pelo 
e-mail antonio.minaslactea@epamig.br.

A utilização de novas plataformas de 
tecnologia para eventos on-line aliada à 
organização dos coordenadores das várias 
áreas do Minas Lácteas possibilitou a reali-
zação deste evento tradicional e referência 
para o setor das indústrias de laticínios. 
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O leite sempre cumpriu um papel im-
portante na alimentação da humanidade. 
O seu consumo remete a mais de 11 mil 
anos e, atualmente, bilhões de pessoas 
o consomem no mundo, sendo o Brasil 
o quarto país no ranking mundial de pro-
dução de leite, de acordo com Embrapa 
(Empresa Brasileira de pesquisa Agropecu-
ária).  

Com o aumento da demanda, inúmeras 
fraudes foram deflagradas na composição 
do leite e o Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (MAPA) instituiu nor-
mativas que ampliaram as exigências de 
qualidade que envolvem a política leiteira. 

Para acompanhar o crescimento do 
mercado consumidor e todas as exigên-
cias vigentes, o produtor rural tem pro-
fissionalizado a sua gestão por meio da 
participação em programas educativos 
e de incentivos, que elevam os níveis de 
qualidade e produtividade nas proprieda-
des rurais.

A produção de seus derivados na cadeia 
de suprimentos do leite desempenha um 
papel fundamental em sustentar a rotina 
dos profissionais envolvidos sem compro-
meter a qualidade, gerando cada vez mais 
eficiência operacional. O grande desafio 
da gestão logística no mercado leiteiro 
é promover fluidez em toda cadeia, pois 
hoje são inúmeros gargalos na operação 
que precisam ser monitorados incessan-

Logística do leite: da gestão do 
relacionamento até os centros 
de controle operacional

Jefferson de Oliveira Monteiro*

temente. Para isso, o grande agente trans-
formador é a tecnologia.

Captar milhões de litros de leite com a 
qualidade necessária exige uma gestão do 
relacionamento com a base fornecedora. 
O engajamento pode ser promovido com 
aplicativos móveis, que visam direcionar, 
instruir e informar os fornecedores, seja o 
transportador ou o produtor rural.

Os gestores da logística de transporte 
interagem rotineiramente com inúmeras 
variáveis na sua rotina. Na relação com o 
produtor, por exemplo, comunicar-se é 
fundamental. Só assim é possível ter, em 
tempo hábil, informações como alterações 
de horário na ordenha, que impactam no 
atendimento da coleta e recebimento de 
prévias de disponibilidade de volume de 
leite, já que a capacidade de armazenar na 
fazenda não significa produção real. 

Diante deste cenário, a indisponibili-
dade do leite precisa ser analisada cons-
tantemente, seja por falta de produção na 
propriedade rural ou impedimentos físicos 
e de qualidade, como estradas bloquea-
das, desvios não planejados e temperatura 
do leite entre outros. Sem essa gestão são 
inúmeros os impactos na densidade logís-
tica, que envolve deslocar um veículo para 
circular sem atingir a capacidade mínima 
ao fim da rota.

O planejamento e a execução da coleta 
de leite no chamado transporte de primei-

ro percurso, ou seja, o leite cru transporta-
do da fazenda para o laticínio, é uma das 
etapas mais suscetíveis a fraudes e falhas 
operacionais, por isso o carreteiro, expos-
to a condições adversas, precisa de dire-
cionamento e apoio constante. Entregar 
na palma da mão todo o planejamento do 
dia e proporcionar um processo automa-
tizado evitam grandes perdas. Além disso, 
ter a visibilidade do que fazer, como fazer 
e, de forma imperceptível, informar todas 
as ocorrências, desvios e gerar alertas, é 
um grande ganho para toda cadeia leiteira 
quando se aplica a tecnologia.

Outro fator relevante propiciado por 
um sistema informatizado é ter a previ-
sibilidade da chegada do veículo, permi-
tindo evitar o trânsito nas plataformas de 
carregamento e recebimento das indús-
trias e postos, além de reduzir o tempo de 

descarga, que impacta na disponibilidade 
do veículo para outras operações. As in-
formações das demandas por unidade 
fabris, recepções e expedições previstas 
precisam estar acessíveis, automatizadas e 
consolidadas para ter essa tomada de de-
cisão em tempo hábil.

Há ainda outras métricas fundamentais 
para a gestão da cadeia do leite, como 
avaliar se todas as coletas de leite nas pro-
priedades respeitam o limite máximo de 
48 horas e se há indicadores de tempe-
ratura e alertas de execuções fora do pla-
nejado, tal como desvios, registros fora de 
locais definidos e permanência em locais 
não permitidos.

Ainda conectado ao processo de trans-
porte do leite, os laticínios investem em 
processos de auditoria das normativas vi-
gentes, que avaliam rigorosamente todos 
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os aspectos sanitários, rotinas de análise 
do leite, condições dos veículos utilizados 
no transporte, na capacitação, identifica-
ção e disponibilização de equipamento de 
proteção individual para os motoristas. A 
utilização de plataformas dinâmicas que 
abrangem o processo de relacionamento 
com os produtores rurais permite acom-
panhar as demandas e o atendimento 
desses processos por meio das progra-
mações que entendem todo o fluxo de 
deslocamento dos veículos e promovem 
a rastreabilidade. 

Além disso, com o poder computacio-
nal das arquiteturas cada dia mais robustas 
e a automação nas conectividades, não 
apenas pessoas se comunicam, como 
também os objetos. Por isso, a instru-
mentação e o sensoriamento de veículos 
capturam dados automaticamente e com-
pilam em bases de dados, que permitem 
gerar camadas sedimentares na consoli-
dação de informações.

Outro ponto a ser considerado nos 
sistemas dedicados à cadeia do leite é a 
experiencia do usuário (UX), que deve ser 
captada na sua essência, aplicando uma 
metodologia capaz de definir o perfil de 
cada usuário, adaptando a tecnologia para 
promover o dinamismo necessário. 

Como vemos, o futuro está na anteci-
pação de informações em todos os níveis, 
seja operacional, tático ou estratégico. 
Para isso é necessário entender o passado, 
aplicando modelos de dados propositivos 
de pensamento de máquina e inteligência 
artificial. Nota-se que são inúmeras infor-
mações fornecidas em todas as etapas e 
vários envolvidos e processos para moni-
torar. O fator chave para orquestrar todo 
esse universo é a centralização de todas 
as informações em uma plataforma. 
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Os conhecidos Centros de Controle 
Operacionais (CCO), já aplicados em 
outros setores, como o de mineração, 
precisam ganhar espaço na logística do 
leite. Assim como um quebra-cabeça, 
cada módulo pode ser implantado parte a 
parte, iniciando nos preceitos da logística 
3.0, no qual eliminamos o papel, até a 
chegada à logística 4.0, cujas máquinas 
conversam entre si e possibilitam ao fator 
humano a concentração de seus esforços 
nas ações as quais são imprescindíveis: a 
promoção das relações humanas.

*Jefferson de Oliveira Monteiro é gerente 
de Delivery da Engineering, companhia global 
de Tecnologia da Informação e Consultoria 
especializada em Transformação Digital.
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Iniciando sua trajetória em 1975, na 
cidade Cachoeirinha, no Rio Grande do 
Sul, a Allenge tinha como foco de sua 
atuação no mercado, a instalação de 
equipamentos de refrigeração fabricados 
pelas indústrias do setor instaladas no Rio 
Grande do Sul. Para atender à demanda 
do mercado, em 1982, a empresa foi 
transferida para Porto Alegre e, na capital 
gaúcha, deu um importante passo em sua 
evolução – em 1984, iniciou nova fase 
em sua história ao passar a fabricar seus 
próprios equipamentos. 

Atualmente, em sua sede em Porto Ale-
gre, a Allenge conta com uma unidade fa-
bril que ocupa 3.000 m2 e área administra-
tiva com 1.600 m2, onde são produzidos 
equipamentos para todos os setores que 
utilizam sistemas de refrigeração. 

Allenge 
Qualidade e economia de 
energia em refrigeração

Entre os equipamentos fornecidos para 
as indústrias de laticínios, o carro chefe é 
o sistema de Termo Acumulação líquida, 
ao invés de Termo Acumulação por banco 

gelo. Esse sistema tem como 
característica proporcionar 
considerável redução no con-
sumo de energia elétrica - um 
grande diferencial para as in-
dústrias atualmente. 

A Allenge considera que 
a maior conquista em sua 
trajetória é a fidelidade de seus 
clientes e destaca que, neste 
período de pandemia, dobrou 
seu faturamento anual.
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Fachada da Allenge
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Um retrato do consumo 
de lácteos no Brasil

A última Pesquisa de Orçamentos Fami-
liares (POF) do IBGE apresenta um retrato 
do consumo de alimentos e bebidas no 
País em 2017-2018. Os dados mostram 
que os brasileiros consomem, em média, 
32,2 kg de laticínios por ano. Os produtos 
mais consumidos são o leite fluido, quei-
jos e iogurte (Tabela 1). Dentre os queijos, 
a preferência nacional é pelo queijo mo-

Kennya B. Siqueira

zzarella, seguido pelo queijo minas e re-
queijão.

A Tabela 1 também permite observar di-
ferenças regionais no consumo. A região 
Sul se destaca como a maior consumido-
ra de leite e derivados, consumindo, em 
média, 48,271 kg/ano. Isso é quase 4 ve-
zes mais do que a média de consumo de 
lácteos da região Norte, que é a que me-

Produto Brasil NO NE SE SU CO

Laticínios 32,211 12,304 20,061 38,449 48,271 33,440

   Leite e creme de leite 27,074 10,219 16,469 32,226 41,399 28,597

       Creme de leite 0,469 0,328 0,292 0,513 0,729 0,522

       Leite condensado 0,737 0,564 0,408 0,891 1,045 0,676

       Leite de vaca fresco 3,838 2,151 6,217 1,937 4,423 6,635

       Leite de vaca pasteurizado 20,112 4,493 6,741 27,485 33,710 19,222

       Leite em pó desengordurado 0,058 0,051 0,125 0,041 0,010 0,009

       Leite em pó integral 0,947 2,089 1,853 0,422 0,368 0,415

       Leite em pó não especificado 0,116 0,237 0,188 0,077 0,053 0,050

       Outros 0,798 0,307 0,645 0,858 1,062 1,068

   Queijos e requeijão 2,185 0,641 1,556 2,787 2,606 2,061

       Queijo minas 0,565 0,091 0,673 0,742 0,114 0,574

       Queijo mozzarella 0,809 0,299 0,421 1,054 1,073 0,926

       Queijo não especificado 0,094 0,071 0,090 0,087 0,113 0,133

       Queijo parmezão 0,074 0,015 0,035 0,120 0,061 0,046

       Queijo prato 0,267 0,099 0,118 0,250 0,808 0,070

       Outros queijos 0,092 0,008 0,056 0,131 0,106 0,074

       Requeijão 0,285 0,058 0,163 0,403 0,330 0,237

   Outros laticínios 2,952 1,444 2,036 3,436 4,267 2,782

       Iogurte 1,554 0,921 1,082 1,792 2,209 1,414

       Leite fermentado 0,946 0,186 0,513 1,215 1,563 0,704

       Manteiga 0,351 0,308 0,398 0,351 0,162 0,582

       Outros 0,101 0,029 0,044 0,078 0,332 0,082

Fonte: IBGE.

Tabela 1. Aquisição alimentar domiciliar per capita anual (kg)

nos consome estes produtos. No entanto, 
a região Norte se destaca no consumo de 
leite em pó integral, consumindo, 2 vezes 
mais que a média brasileira e quase 6 ve-
zes do que o Sul, região que menos con-
sume esse derivado do leite.

Já, para o leite em pó desnatado, o 
maior nível de consumo se encontra na 
região Nordeste, seguido pelo Norte e 
Sudeste. Este último, se sobressai no con-
sumo de queijo parmesão, queijo prato e 
outros queijos (que engloba queijos finos 
e artesanais).

O leite fluido, chamado pelo IBGE de 
leite de vaca pasteurizado, é mais consu-
mido no Sul do País. Essa região também 
se sobressai por um nível de consumo su-
perior de queijo prato, creme de leite, leite 
condensado, queijo mozzarella, iogurte e 
leite fermentado, dentre outros lácteos. 
Por fim, o Centro-Oeste é a região que 
mais consome manteiga e queijo não es-
pecificado.

Além das diferenças regionais, os dados 
do IBGE discriminam ainda diferenças sig-
nificativas de consumo provocadas pela 
renda familiar. A Figura 1 mostra como o 
consumo de lácteos se comporta à me-
dida que a renda familiar varia. É possível 
notar incrementos significativos na aqui-

sição domiciliar a cada faixa de renda, de 
modo que no nível de rendimento mais 
elevado (acima de R$ 14.310,00) conso-
me-se, em média, quase 3 vezes mais lei-
te e derivados do que na menor faixa de 
renda (até R$ 1908,00).

Esse retrato da aquisição domiciliar 
de leite e derivados no País nos permite 
identificar algumas variáveis que afetam o 
consumo de lácteos. É possível perceber 
que a renda é um fator determinante do 
consumo no Brasil, mas não é o único. As-
sim, como há uma heterogeneidade entre 
os produtores de leite do País, há também 
heterogeneidade entre os consumidores. 
Numa população de mais de 212 milhões 
de pessoas, de diferentes raças, crenças, 
origens, culturas e ideologias, está claro 
que não existe um único mercado de leite 
e derivados no Brasil. Não existe um único 
perfil de consumidor. Existem n diferentes 
perfis de consumidores que se agrupam 
no que hoje chamamos de tribos. Identi-
ficar o produto certo para atender às ne-
cessidades de cada tribo é, atualmente, o 
grande desafio da indústria de laticínios.

Figura 1. Aquisição domiciliar per capita por faixa de renda no Brasil (kg).
Fonte: IBGE. Elaborado pelos autores.

Kennya B. Siqueira, Eng. de 
alimentos, DSc. Economia Aplicada; 
Pesquisadora da área de Economia 
/ Embrapa Gado de Leite; Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Juiz de Fora/MG
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O Axxon, gestor de fundo de investimentos de private equity, voltado 
para empresas de médio porte no Brasil, anunciou a aquisição do controle 
acionário da Alibra com o objetivo de acelerar seu crescimento no setor 
de ingredientes no Brasil, e fortalecer sua presença especialmente nos 
segmentos Industrial e Food Service.

Fundada em 2000, a Alibra Ingredientes é uma empresa nacional 
especializada em fornecer ingredientes alimentícios lácteos e não 
lácteos, misturas alimentícias em pó e substitutos de queijos para o mercado de alimentos e de bebidas. Possui 
duas unidades estrategicamente localizadas, uma em Campinas/SP que é um polo de inovação no segmento de 
engenharia de alimentos e outra em Marechal Cândido Rondon/PR próxima a importantes produtores de matéria-
prima. A Companhia conta com uma estrutura fabril e logística capaz de fornecer insumos e produtos finais para 
todas as regiões do Brasil, e para exportação.

A Alibra, ao longo de 20 anos, construiu uma história de sucesso no mercado de alimentos. Nesta trajetória 
buscou incansavelmente a eficiência inovadora e investiu constantemente na melhoria de seus processos para 
fornecer soluções diversificadas e de qualidade ao mercado. E é por causa da vontade de acelerar ainda mais este 
crescimento, expandir horizontes e alcançar resultados cada vez maiores, que a companhia conta agora com um 
parceiro estratégico e totalmente alinhado aos seus ideais. 

A chegada do Axxon traz para a Alibra mais força, mais capacidade de investimento, mais inovação e novas 
oportunidades para que a empresa inove ainda mais no setor alimentício. Há 20 anos, a equipe Axxon tem um 
bem-sucedido track record de investimentos com foco na criação de valor de suas investidas, associação com 
profissionais com profunda experiência no setor investido, um time de investimentos estável e longevo, e uma 
reputação como um sócio colaborativo com o time de executivos e com as empresas investidas. A gestora tem 
escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo. 

Com a nova gestão, a Alibra passa a ter Luiz Gonzatti 
como CEO, trazendo uma larga experiência na área de 
ingredientes para a indústria alimentícia. Os ex-sócios 
João Bosco Dias Pinheiro e Roberto Stefanini deixam 
de fazer parte do negócio, e o fundador Humberto 
Salvador Afonso (ex-presidente) passa a atuar como 
conselheiro.

Segundo o novo CEO da companhia, Luiz 
Gonzatti, o projeto faz parte de um plano de expansão 
da atuação do Axxon. “Nosso plano estratégico está 
baseado na ampliação do portfólio de marcas e 
produtos, sustentado por investimentos em marketing 
e tecnologia. A entrada dos novos investidores 
possibilitará novas capacidades necessárias para 
suportar um crescimento acelerado da empresa. É 
um passo muito importante na história de evolução da 
Alibra, e um momento de muita celebração. Estamos 
entusiasmados para esta nova fase!’’.

A Nexira, líder mundial em goma acácia, ampliou sua parceria com a empresa francesa de agentes de revestimento 
para confeitos, Stéarinerie Dubois, representando-a em toda a América. Essa parceria aumenta a presença da Dubois 
globalmente e incrementa as soluções e portfólio de produtos da Nexira para o segmento de balas, gummies e 
drageados nas Américas.

Presente no Brasil desde 2013 através da Nexira, a Dubois é uma empresa de mais de 200 anos, especialista na 
fabricação de produtos lipofílicos utilizados em cosméticos, medicamentos, alimentos e outras aplicações técnicas. 
Sua forma de atuação sustentável é um valor fundamental para o sucesso da parceria, a Dubois está engajada 
ativamente em pró dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, assim como a Nexira, isso 
implica em maior atenção a responsabilidade social corporativa e, especialmente, o respeito ao meio ambiente.

Entre seus produtos, a Dubois oferece soluções para o revestimento de confeitos capazes de protegê-los, evitar 
que grudem na embalagem e realçar o brilho para um acabamento perfeito. A linha Pan Oil Gum Gloss consiste 
em ceras de abelha e/ou carnaúba em óleo vegetal, possui ação antiaderente e confere brilho e transparência em 
balas (de goma, gelatina, pectina...) com a vantagem de menor tempo de secagem. A linha Pan Oil Leader é um 
selante, protetor contra a umidade, calor e pós para a manutenção do brilho de drageados de açúcar e chocolate, 
são mesclas de goma laca em álcool, algumas com ceras em óleo vegetal.

Os produtos Dubois complementam sinergicamente os ingredientes naturais baseados em goma acácia da Nexira. 
Através de uma equilibrada formulação, combinando propriedades de textura, boa apresentação e estabilidade, a 
Nexira oferece soluções completas para o mercado de confeitos em toda a América.

Axxon, gestor de fundo de investimentos de 
private equity, anuncia aquisição do controle 
acionário da Alibra Ingredientes S.A.

Nexira e Dubois juntas nas Américas

Conforme o Instituto Datafolha, quase 143 milhões de brasileiros conhecem 
a Piracanjuba. De acordo com o relatório KG Cesário Pareceres e Pesquisas, 
a imagem da marca é considerada superior. Esses dados contribuíram para a 
conquista do título de marca de alto renome, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI). Recentemente, a Piracanjuba passou a integrar essa seleta lista, ao lado de outros grandes players de 
mercado, que reúnem características como boa imagem, reputação e credibilidade. Com essa qualificação, 
fica garantida a proteção jurídica especial. Dessa forma, nenhuma outra empresa, de qualquer segmento de 
atividade, poderá utilizar o nome Piracanjuba para produtos ou serviços.

Para que uma marca alcance esse status, o INPI leva em conta alguns critérios, como o reconhecimento 
por ampla parcela da população e a reputação associada à qualidade. Esses dados foram constatados por 
meio de entrevistas, como as apresentadas pela KG Cesário Pareceres e Pesquisas, que confirmaram alta 
lembrança pelos consumidores, acima de 95%, em todos os estratos sociodemográficos da população 
brasileira. Além disso, 94,9% dos entrevistados responderam afirmativamente que, além de conhecer, também 
consomem a variedade dos produtos.

Nas pesquisas feitas pela Datafolha, a Piracanjuba foi reconhecida por cerca de 90% da população brasileira, 
com 16 anos ou mais. Entre os brasileiros entrevistados, 98% mencionaram conhecer algum dos produtos 
estimulados, destaque para o Leite Condensado (92%) e para o Creme de Leite (87%).

Piracanjuba é reconhecida 
como marca de alto renome
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Nestlé e Embrapa anunciam nesta segunda-feira (5) uma ampla parceria para pesquisa e desenvolvimento das 
primeiras fazendas de produção de leite Net Zero e baixo carbono no país. Serão 20 propriedades produtoras de 
leite que ao longo dos próximos meses receberão suporte técnico e recomendações para iniciarem a jornada de 
conversão e redução de carbono. A expectativa é que pelo menos oito delas sejam Net Zero para emissões nos 
próximos três anos, enquanto as demais alcançarão a redução nas emissões. Essa iniciativa será desenvolvida de 
forma paralela à primeira parceria fechada com a Embrapa, em fevereiro desse ano, para a criação do protocolo 
nacional para pecuária de leite de baixo carbono. 

Para o projeto com Embrapa Gado de Leite, foram selecionadas fazendas com diferentes perfis e sistemas de 
produção, localizadas nos quatro estados onde a Nestlé realiza a captação de leite: Minas Gerais, São Paulo, Paraná 
e Goiás. "Ao iniciarmos a jornada de mitigação de carbono com a aplicação de intervenções e práticas em diferentes 
perfis e sistemas de produção, conseguimos avançar de fato em uma pecuária de leite de menor impacto e ainda mais 
sustentável", observa a gerente de Desenvolvimento de Fornecedores e Qualidade da Nestlé Brasil, Barbara Sollero. 

Com duração de três anos, o trabalho se divide em quatro eixos principais: plano de adequação para conversão 
de 20 propriedades leiteiras em produção "Net Zero" em diversos biomas e sistemas de produção; cursos de 
capacitação presenciais e à distância (EAD, vídeos e podcasts) sobre práticas para mitigação da emissão de carbono 
e adoção de agricultura regenerativa na produção de leite; transformação de dois sistemas de produção da 
Embrapa (confinamento e a pasto) em carbono neutro e estimulo à criação de soluções inovadoras por greentechs 
e cleantechs, focadas nos desafios da conversão. 

"Nosso propósito é contribuir para que os produtores brasileiros adotem técnicas sustentáveis visando à produção 
de leite carbono neutro. Este desafio será compartilhado entre os pesquisadores da Embrapa, os técnicos da Nestlé 
e os produtores participantes", explica o chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, Paulo Martins. 

Cronograma do projeto 
No segundo semestre, as 20 fazendas passarão pelo diagnóstico da pegada de carbono e vão receber 

recomendações técnicas e o acompanhamento da evolução do processo de adequação Net Zero. Os pesquisadores 
da Embrapa e os técnicos da Nestlé irão avaliar o perfil tecnológico e as emissões de carbono nas propriedades. 
Desse marco zero será feito o planejamento individualizado e, por meio do acompanhamento mensal, os técnicos 
farão as sugestões de adequações. Já no próximo ano serão definidos os planos de ação para cada propriedade 
contemplando as práticas e intervenções necessárias rumo às emissões neutras ou de baixo carbono. 

A transformação de dois sistemas de produção (confinamento e a pasto) da Fazenda da Embrapa Gado de Leite, 
em Coronel Pacheco (MG), em carbono neutro, representará um modelo experimental da iniciativa para o mercado 
brasileiro. A Embrapa vai medir os impactos nos dois sistemas de produção - em ambiente fechado e aberto e vai 
gerar conhecimento que será compartilhado com pequenos, médios e grandes produtores. 

São medidas anunciadas pela Nestlé no ano de seu centenário no Brasil, de maneira a tornar suas operações cada 
vez mais sustentáveis no país e contribuir para a produção do alimento do futuro, com qualidade e responsabilidade. 

Compromisso global 
A iniciativa integra o compromisso global da Nestlé de neutralizar todas as emissões de suas operações, incluindo 

suas cadeias de fornecimento, até 2050, com metas intermediárias de redução de 20% até 2025 e de 50% para 2030. 
A iniciativa integra um grande trabalho da Nestlé dentro do seu pilar de agricultura e pecuária sustentáveis, que a 

companhia conduz em todos os países em que atua e em suas principais cadeias de fornecimento, com um olhar 
para questões como o bem-estar animal, emissões e mudanças climáticas e uso de água e energia nas propriedades. 

Nestlé e Embrapa anunciam parceria para 
jornada de inovação Net Zero na pecuária leiteira

Envie seus artigos para luiz.souza@revistalaticinios.com.br
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Análise Sensorial com foco no consumidor e de processamento e tecnologia 
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Análise sensorial em produtos lácteos
Erick Almeida Esmerino

Revista Indústria de Laticínios – Fale dos pro-
jetos e/ou pesquisas que desenvolveu na UFRJ. 

• Erick Almeida Esmerino - Minha linha de 
pesquisa, desde a pós-graduação, vem alinhada à 
associação de técnicas de Análise Sensorial sobre o 
desenvolvimento de produtos lácteos, englobando os 
funcionais,  como prebióticos e probióticos, mas tam-
bém produtos submetidos a técnicas emergentes de 
processamento, como o aquecimento ôhmico, micro-
-ondas, ultrassom e plasma frio. A ideia é identificar 
o impacto de tecnologias térmicas e não térmicas 
sobre os diversos parâmetros de qualidade dos pro-
dutos, sejam eles microbiológicos, físico-químicos e 
sensoriais, e os resultados têm se mostrado bastante 
promissores. Em diversos estudos, temos observado 

Entre os aspectos estudados em suas pesquisas, Erick Almeida Esmerino 
destaca como foi possível dar continuidade ao seu trabalho durante o 
isolamento imposto pela pandemia da Covid-19 

Erick Almeida Esmerino é professor e pesquisador da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) na 
área de Análise Sensorial e Pesquisas com o Consumidor, 
e de Processamento e Tecnologia de Leite e Derivados. 
Atua ainda como docente permanente nos Programas de 
Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo 
IFRJ e Higiene Veterinária e Processamento Tecnológico de 
Produtos de Origem Animal pela UFF. Destacam-se entre os 
trabalhos mais recentes a avaliação físico-química, funcio-
nal e sensorial de inúmeros produtos lácteos processados 
por tecnologias emergentes e convencionais, assim como a 
percepção dos consumidores sobre esses produtos.

que componentes de interesse tecnológicos, nutricio-
nais e funcionais têm maior preservação, quando sub-
metidos a esses processos alternativos e, de maneira 
geral, com aceitabilidade semelhante ou até superior.

RiL - Qual pesquisa que desenvolve atual-
mente? Fale sobre esse trabalho.

• Erick Almeida Esmerino - Com a chegada da 
pandemia no último ano, juntamente com o isola-
mento social e as restrições de circulação, tivemos que 
suspender as atividades presenciais nos nossos labo-
ratórios. Assim como todos, tivemos que nos reinven-
tar e passamos a explorar outras vertentes da Análise 
Sensorial, agora de maneira totalmente virtual. Iden-
tificamos que, apesar dos avanços no emprego das 
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tecnologias emergentes, há ainda uma lacuna muito 
grande sobre a percepção do consumidor e recepti-
vidade de produtos submetidos a esses processos 
emergentes. Nesse sentido, iniciamos alguns estudos 
que tiveram por finalidade avaliar o entendimento, o 
grau de fobia e familiaridade do consumidor sobre es-
sas novas tecnologias, sua expectativa em relação à 
qualidade, além de sua intenção de compra. Percebe-
mos que algumas das tecnologias avaliadas possuem 
uma familiaridade maior, impactando diretamente 
na receptividade dos produtos submetidos a elas. 
Contudo, temos observado que esclarecimentos so-
bre a técnica, o processamento e, principalmente, os 
benefícios de sua aplicação, são estratégias bastante 
efetivas para impulsionar um produto submetido ao 
processamento emergente. Para avançarmos no en-
tendimento dessa questão, estamos agora iniciando 
pesquisas para identificar quais são as estratégias 
mais efetivas de promoção de cada tecnologia. 

RiL - Como analisa os desenvolvimentos de 
produtos lácteos na unidade em que atua? E 
como vê os novos desenvolvimentos que os ins-
titutos e universidades vêm desenvolvendo?

• Erick Almeida Esmerino - Já é bastante sabi-
da a importância significativa do setor de lácteos, mas 
a manutenção de seu status só é conseguida através 
da inovação e desenvolvimento constante de novos 
produtos. O consumidor moderno, mais consciente 
da importância da boa nutrição, demanda produtos 
que lhe tragam benefícios à saúde e qualidade de 
vida e isso tem movimentado bastante o mercado, 
mas também os centros de pesquisa. Os lançamentos 
de produtos lights, zero lactose e ricos em proteínas, 
que têm aquecido o setor nos últimos anos, são bons 
exemplos de parcerias que já vinham se desenhando 
entre a indústria e a academia. Novos ingredientes, 
processos e aplicações são temáticas recorrentes des-
ses parceiros, então é possível que, em alguns meses, 
possamos acompanhar os desdobramentos dessas 
pesquisas já nas prateleiras dos mercados.  

"Hoje, vários métodos podem ser desempenha-
dos diretamente por consumidores e trazem res-
postas diretamente do público-alvo de interesse 
e, não somente, um painel de avaliação altamente 
treinado. Isso, de certa forma, traz celeridade, au-
tonomia e autenticidade para tomadas de decisão 
nas empresas." 

RiL - Um fator é fundamental para o sucesso 
do produto – a análise sensorial, que pode con-
tribuir para o sucesso ou retirada do  produto do 
mercado. Poderia falar como está a área de aná-
lise sensorial e em quais quesitos ainda pode 
evoluir mais?

• Erick Almeida Esmerino - A Análise Sensorial 
é uma ciência multidisciplinar e isso lhe confere um 
caráter muito dinâmico. Se, há alguns anos, a busca 
pela análise sensorial era feita majoritariamente para  
avaliar a aceitabilidade de um produto, hoje, seu 
emprego é mais amplo e  inicia nas etapas de de-
senvolvimento de um produto, utilizando, por exem-
plo, técnicas de caráter qualitativo para investigar a 
percepção do consumidor ou do público-alvo de um 
produto. Evolui-se muito também nos métodos de 
descrição sensorial. Hoje, vários métodos podem ser 
desempenhados diretamente por consumidores e 
trazem respostas diretamente do público-alvo de in-
teresse e, não somente, um painel de avaliação alta-
mente treinado. Isso, de certa forma, traz celeridade, 
autonomia e autenticidade para tomadas de decisão 
nas empresas. 

Além disso, toda a experiência gerada por um pro-
duto é de interesse para as indústrias, o que tem leva-
do os interessados na área a utilizar avaliações emo-
cionais, neurociência, investigações em mídias sociais 
e até estudos em realidade virtual. É uma área que 
tem acompanhado de perto os avanços tecnológicos 
e a comunicação do consumidor.
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RiL - A tecnologia tem trazido contribuição 
para muitas áreas da alimentação. Há alguns 
anos atrás, haviam desenvolvido um instru-
mento que ajudava nas pesquisas de análise 
sensorial – uma língua eletrônica. Existe algo 
semelhante atualmente?

• Erick Almeida Esmerino - Na verdade, há vá-
rios equipamentos que tentam mimetizar a avaliação 
humana, como a língua eletrônica, o nariz eletrônico e 
alguns aparelhos que mensuram a textura, simulando 
o processamento oral. Entretanto, nenhum deles con-
segue reproduzir toda a dinâmica de interações que 
acontece durante o consumo de um alimento como 
a “máquina humana”. Somente o ser humano, atra-
vés dos órgãos do sentido, consegue integrar todos os 
estímulos gerados durante o consumo do alimento e 
gerar uma resposta, traduzida, por exemplo, como o 
grau de aceitabilidade de um produto. 

Mas é inegável a importância e o crescente em-
prego desses equipamentos em investigações que 
realizam a correlação entre os dados instrumentais 
e os dados sensoriais. Há, inclusive, um segmento 
multidisciplinar bastante promissor, dentro da análise 
sensorial, que busca através de modelos matemáticos, 
associar ambos os dados para prever as respostas dos 
consumidores aos produtos. Para a indústria é uma fer-
ramenta de grande importância, pois minimiza consi-
deravelmente suas chances de insucesso no mercado.

RiL - Como vê o interesse e apoio às pesqui-
sas de lácteos n unidade em que atua? Existem 
muitas pesquisas em andamento?

• Erick Almeida Esmerino - Estamos passando 
por um momento delicado no que tange à pesquisa no 
país. Nossa situação, que já não era das mais confor-
táveis, agravou-se. O apoio institucional foi bastante 
reduzido e as empresas estão cautelosas com a pos-
sibilidade de qualquer custo adicional. Temos inúme-
ras limitações e temos conduzido as pesquisas com 
bastante raça. O andamento de projetos prioritários 
está acontecendo com a colaboração de laboratórios 
parceiros no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), na Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), mas a situação é preocupante.

RiL - Como estão os investimentos em pes-
quisas para a área de lácteos em sua faculdade?  
E na área de alimentos em geral?

• Erick Almeida Esmerino - O baixo investimen-
to em pesquisa é sentido em todas as áreas. Desde 
2016, cortes orçamentários do governo federal vêm 
atingindo as instituições, e seus recursos minguados 
ano a ano. Com a pandemia, notamos que essa si-
tuação foi agravada, não somente pelo contingencia-
mento, mas também por toda a inércia que a situa-
ção nos impôs. O desenvolvimento de todo o setor foi 
prejudicado, mas temos observado um ensaio para a 
tomada de investimentos. O que nos preocupa são as 
muitas incertezas, que vão dos impactos da pande-
mia às intempéries políticas. 

"É notável o estreitamento da relação universi-
dade-empresa. Isso é fruto de esforços conjuntos 
através de instrumentos de ampliação e fortaleci-
mento desse tipo de parceria, como as chamadas 
públicas para financiamento de projetos colabo-
rativos, mas acredito que podemos avançar muito 
mais nesse sentido, especialmente, neste momen-
to que observamos uma redução drástica dos inves-
timentos governamentais no ensino e pesquisa. " 

RiL - A faculdade possui parcerias com em-
presas? Atualmente, é comum ter essas parce-
rias? A busca pela parceria pelas empresas au-
mentou?

• Erick Almeida Esmerino - É notável o estreita-
mento da relação universidade-empresa. Isso é fruto 
de esforços conjuntos através de instrumentos de am-
pliação e fortalecimento desse tipo de parceria, como 
as chamadas públicas para financiamento de proje-
tos colaborativos, mas acredito que podemos avan-
çar muito mais nesse sentido, especialmente, neste 
momento que observamos uma redução drástica dos 
investimentos governamentais no ensino e pesquisa. 
Hoje, a grande maioria dos nossos projetos é financia-
da pelos órgãos de fomento à pesquisa, mas temos 
tentado aderir a  editais de apoio promovidos por fun-
dações e programas privados de indústrias do setor. 
Vejo vantagens além do financiamento alternativo, 
como desenvolvimento e transferência de tecnologia, 
promoção de competências, surgimento de novos 
conhecimentos e muitas outras. Sempre tento passar 
isso para os estabelecimentos que temos contato e 
o entendimento dessas cooperações pelos respon-
sáveis das empresas tem se mostrado cada vez mais 
positivo.

RiL - Há casos em que a escola toma a inicia-
tiva de buscar parcerias?

• Erick Almeida Esmerino - Sem dúvida! Quan-
do estamos em andamento com algum produto ou 
processo que possa ser de interesse de algum parcei-
ro em particular, entramos em contato, apresentamos 
o projeto e verificamos o interesse na parceria. O que 
notamos é que os estabelecimentos sempre esperam 
condições que inviabilizam sua participação, mas, 
posteriormente, se surpreendem com os custos-be-
nefícios. 

RiL - Como está a questão de startups na 
área de alimentos da UFRRJ? Existem iniciativas 
nesse  sentido?

• Erick Almeida Esmerino - Empresas com mo-
delos inovadores têm sido bastante estimuladas pela 
instituição em todas as áreas. Recentemente, tivemos 
a participação de estudantes de graduação dos cursos 
de Sistemas de Informação, Agronomia e Engenharia 
Agrícola, divididos em duas equipes, que representa-
ram a Universidade na quinta edição da Vacathon, a 
maratona de inovação do setor do leite e derivados 
organizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa). As equipes apresentaram uma 
plataforma de tomada de decisão para pequenos 
produtores, auxiliando na escolha da melhor forragei-
ra para a propriedade, e também um aplicativo para 
melhorar a conectividade e segurança dos clientes e 
produtores de queijos artesanais. Além disso, no nos-
so departamento, temos a Empresa Júnior de Enge-
nharia e Tecnologia de Alimentos (CETA Jr) que, com o 
suporte de todo o corpo docente, desenvolve soluções 
personalizadas no ramo alimentício.

RiL - Em relação ao potencial do Brasil nos 
setores do agronegócio, como vê o papel das 
universidades em pesquisas e inovação para 
que o país não seja apenas exportador de com-
modities?

• Erick Almeida Esmerino - As universidades 
possuem papel central para as pesquisas e inovação, 
hoje, no país, e temos que pensar em investimentos 
nesse setor como primordiais na estratégia de desen-
volvimento econômico e social pleno. Somente com 
o apoio consistente das instituições de ensino e pes-
quisa é possível promover um ambiente tecnológico 
competitivo e sustentável. Todavia, infelizmente, o 
que temos observado é um movimento contrário. A 
ausência de políticas que sustentem investimentos 
efetivos e contínuos em pesquisa e inovação vem 
acarretando a fuga de cérebros e inviabilizando qual-
quer pretensão de desenvolvimento econômico e tec-
nológico no país.
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As indústrias de laticínios formam um importan-
te segmento industrial do ramo alimentício. Segundo 
o Anuário do Leite da EMBRAPA, de 2018, o Brasil é 
o quarto maior produtor mundial de leite, com 35,1 
bilhões de litros/ano. O país registrou cerca de 2.000 
laticínios legalizados com o Serviço de Inspeção Fede-
ral. Desta produção, 1/4 provém do cooperativismo, 
que desempenham papel importante na organização 
da produção, no processamento e na comercialização 
do setor. No primeiro trimestre de 2020, a quantida-
de de leite cru, resfriado ou não, industrializado foi de 
6.300.048, segundo o IBGE. Nesta cadeia produtiva 
são necessários diversos tipos de processo, que vão 
desde a coleta, o resfriamento, o transporte, as análi-
ses, o armazenamento, a padronização, a pasteuriza-
ção e a homogeneização até a obtenção dos produtos 
lácteos.

Os recursos hídricos são fundamentais para sus-
tentar as atividades nas indústrias lácteas, sendo uti-
lizados em sua maior parte na produção e posterior-
mente no tratamento de produtos, porém, estes estão 
cada vez mais escassos e dependem das devidas ou-
torgas, um instrumento legal que assegura ao usuário 
o direito de utilizar este recurso. O uso dos recursos 
hídricos implica na geração de efluentes industriais, 
e estes, por questões ambientais e legais, além disto, 
deve ser tratado adequadamente. Tais efluentes são 
caracterizados por altas cargas orgânicas em decor-
rência da descontinuidade no ciclo de produção, la-
vagem de maquinários, veículos de transporte e tan-
ques de armazenamento e constante uso de produtos 

Efluente da indústria de laticínios: 
Qual tecnologia aplicar para tratamento?

1 Cíntia Clara Viana, 2 Henrique Vieira de Mendonça, 3 Marcelo Henrique Otenio
1 Universidade Federal de Juiz de Fora, Programa de Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados,

2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 3 Embrapa Gado de Leite.

químicos das quais interferem significativamente na 
composição do efluente e nas tecnologias que deve-
rão ser empregadas para seu devido tratamento.

Todo o efluente tratado gerado na indústria po-
derá ser reutilizado após o tratamento terciário com 
o uso de tecnologias mais atuais e que demonstram 
eficiência como a adsorção (carvão ativado) em que 
os poluentes ficam adsorvidos na superfície do carvão 
ativado através de ligações químicas (quimissorção) 
ou interações intermoleculares (fisissorção), a osmose 
reversa onde ocorre pela aplicação de pressão da qual 
o efluente passa por uma membrana semipermeável 
de material orgânico polimétrico da qual os íons po-
luentes não conseguem ultrapassar, a ultrafiltração 
que é um processo de fracionamento seletivo que uti-
liza pressões acima de 10 bar e a ozonização, ou seja, 
processos oxidativos avançados (POAs) possibilitam 
que o composto não seja apenas transferido de fase, 
mas destruído e transformado em dióxido de carbo-
no, água e ânions inorgânicos.

Ao contrário da reutilização, o efluente tratado na 
indústria também poderá ser lançado em curso hídri-
co desde que atenda aos parâmetros de lançamen-
to determinado, no caso do estado de Minas Gerais, 
pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-
-MG nº 01, de 05 de maio de 2008 que conforme Art. 
1º dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais 
para o enquadramento dos corpos de água superfi-
ciais, bem como estabelece as condições e padrões 
de lançamento de efluentes e determinado no § 4o 
para condições de lançamento de efluentes compre-

ende-se: pH, temperatura, materiais sedimentáveis, 
regime de lançamento, óleos e graxas, ausência de 
materiais flutuantes, DBO, DQO, substâncias tensoa-
tivas e sólidos em suspensão totais.

Na busca pelo tratamento adequado que atenda 
tais parâmetros, emprega-se diversas tecnologias dis-
poníveis no mercado, como, por exemplo: tratamento 
primário de efluentes, que promove a sedimentação, 
baseando-se em um processo físico ou físico-químico, 
neste processo são separados os sólidos suspensos. 
Esta etapa consiste na passagem do efluente por um 
tanque em que ocorre a separação pela ação da gra-
vidade ou pela adição de substâncias coagulantes, 
gerando uma corrente de efluente a ser tratado na 
próxima etapa. Integram esse processo o gradeamen-
to, a decantação, a flotação, a separação de óleo, a 
equalização e a neutralização. 

No que diz respeito ao tratamento secundário, os 
reatores biológicos são frequentemente utilizados 
para a redução de carga orgânica, principalmente dis-
solvida, nas águas residuárias. A biodegradação ocor-
re quando o efluente entra em contato com micror-
ganismos, seja em ambiente aeróbio ou anaeróbio, 
onde a matéria orgânica é metabolizada podendo 
chegar à redução de até 99,5% da demanda bioquí-
mica de oxigênio (DBO). Este tratamento secundário 
pode empregar tecnologias como lodos ativados, fil-
tros biológicos, lagoas aeradas ou combinação destas 
tecnologias.

Há uma necessidade crítica pela busca de tecno-
logias compactas, de alta eficiência de remoção, ge-
renciamento simples e constâncias no atendimento 
a legislação vigente, de forma a garantir o licencia-
mento das atividades. As plantas de lodo ativado têm 
sido amplamente aplicadas no tratamento de águas 
residuais e a eficiência da operação está diretamente 
relacionada ao volume de efluente e a carga orgânica 
recebida. Para minimizar o volume e simplificar o ge-
renciamento da planta, o sistema de biofilme e, em 
particular, o Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) repre-
senta uma opção promissora para o tratamento de 
águas residuais de laticínios.

Diversos estudos têm demonstrado uma grande 
variedade, dependendo das características do efluen-
te de ser tratado, de microrganismos que se desen-

volvem na matriz de biofilme composta por resíduos 
remanescentes do efluente, substâncias poliméricas 
extracelulares (EPS) e a presença de fungos e bacté-
rias. As análises microbiológicas internas confirmaram 
a presença de um tipo de bactéria filamentosa H. hy-
drossis, presença de protozoários do grupo dos flage-
lados do gênero Bodo, presença de protozoários do 
grupo dos ciliados livre-nadantes do gênero Uronema.

Neste artigo será apresentado um estudo de caso 
sobre o desempenho de reatores de biofilme de leito 
móvel sequencial entre estágios aeróbicos destacan-
do-se particularidades do sistema para tratamento 
conforme parâmetros de lançamento em curso hídri-
co, baseando-se nos resultados de análises laborato-
riais durante o período de quatro anos consecutivos 
em uma estação de tratamento de efluentes de um 
laticínio com volume diário de leite processado médio 
de 85 mil litros, sendo atividade principal a fabricação 
de queijos e secundária a concentração de soro de lei-
te por membranas de microfiltração.

Os efluentes foram caracterizados segundo os se-
guintes parâmetros físico-químicos: demanda química 
de oxigênio (DQO), DBO, óleos e graxas, pH, sólidos 
em suspensão e temperatura. As análises foram re-
alizadas em conformidade com o Standard Methods, 
2017. Os resultados das médias de cada parâmetro 
estão descritos nas tabelas abaixo:

Parâmetros Média

DBO (mg/l) 3.487

DQO (mg/l) 7.045

Óleos e Graxas (mg/l) 513

pH 7,45

Sólidos em Suspensão (mg/l) 1.352

Temperatura (ºC) 24

Tabela 1 - Resultados de média – Efluente bruto
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A eficiência média de remoção de DBO foi de 
99,5% enquanto a de DQO 99,2%. Quando compa-
rado a legislação aplicável, todos os parâmetros aten-
deram satisfatoriamente as condições de lançamento 
em curso hídrico.

Como vantagens da tecnologia podemos citar: a 
formação de biofilme junto ao meio suporte (bio-ring) 
aumenta a superfície de contato entre a biomassa e o 
efluente, o que implica em menores áreas de implan-
tação, a constante agitação por meio da insuflação de 
ar garante a mistura completa e manutenção de bio-
massa suspensa e devido a uma maior concentração 
e diversidade de biomassa no reator, o processo tor-
na-se estável a choques de carga orgânica e hidráu-
lica, possui facilidade de automação, implica em me-
nores impactos ambientais (visual, odor, ruído) além 
da redução do consumo de energia elétrica.

O meio suporte (bio-ring) é formado de anéis ou 
prismas de polietileno, com área específica da ordem 
de 650m²/m³ de enchimento fornecidos por Biowa-
ter/Noruega.

DN Conjunta

Parâmetros Média COPAM/CERH 
01/2008

DBO (mg/l) 11,6 Até 60 mg/L

DQO (mg/l) 46,5 Até 180 mg/L

Óleos e Graxas (mg/l) 15,2 Até 50 mg/L

pH 7,5 Entre 6,0 a 9,0

Sólidos em Suspensão (mg/l) 11 Até 100 mg/L

Temperatura (ºC) 25,2 Inferior a 40°C

Figura 1 - Sistema com dois reatores MBBR aeróbios, seguido de decantação com recirculação de lodo.
Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Tabela 2 - Resultados médios do efluente tratado

A introdução de oxigênio é feita através de tubu-
lação de aço inox, com furos de 4 mm, de forma a 
facilitar a oxigenação e a mistura do material em sus-
pensão, prevendo-se a manutenção de um residual 
de oxigênio dissolvido no tanque de aeração de cerca 
de 1,5 a 2,5 mg/l. 

O enchimento plástico impregnado com o material 
biológico é mantido continuamente no interior do tan-
que de aeração, devido à existência de uma malha de 
aço inox, que só permite a saída do efluente com as 
partículas de lodo biológico que se desprendem natu-
ralmente do enchimento plástico, vindo a constituir o 
excesso de lodo biológico que deverá ser removido e 
descartado adequadamente, neste caso, pratica-se a 
reutilização do lodo através da compostagem exter-
namente.

O processo de tratamento biológico ocorre com 
a atividade dos microrganismos convertendo os po-
luentes encontrados no efluente.  Os microrganismos 
responderão ao seu meio e há muitos fatores que 
poderão reduzir a atividade biológica,  consequen-
temente, a eficiência de tratamento poderá ser redu-
zida, devido a desvantagens, tais como: excesso de 
espuma, oxigênio insuficiente, defeito nos misturado-
res mecânicos do reator, concentração de nutrientes, 
substâncias inibidoras como oxigênio, amônia, en-
xofre e metais leves (Na, K, Ca, Mg) e pesados (Ni, 
Cu, Pb, Cr, Zn), variações bruscas na carga orgânica 
do efluente, etc. Alguns fatores são de tipo geral: o 
restabelecimento deverá ser feito com baixa carga 
hidráulica, aproximadamente 50% da carga de pro-
jeto e deve-se contar com condições ótimas durante 
o restabelecimento, como nível de OD elevado e pH 
estável, entre 7 e 8 e no caso de espuma em excesso, 
uso de antiespumantes.   

O MBBR é uma tecnologia que vem ganhando 
mercado e aplicação para o tratamento de efluentes e 
os conceitos para a ETE em estudos se basearam em 
adaptação com as estruturas já existentes e definição 
de projetos dimensionais com cargas para a cons-
trução civil, detalhamentos específicos, fabricação e 
compra de materiais necessários, montagem, treina-
mentos e start-up’s, sendo assim, os custos da tecno-
logia variam de acordo com as necessidades apresen-
tadas pelos laticínios, custos estes que se apresentam 
viáveis em se tratando de alcance de desempenho, 
eficiência e estabilidade operacional que proporciona 
continuidade quanto à conformidade no atendimento 
aos parâmetros da legislação ambiental garantindo 
assim, o pleno funcionamento dos empreendimentos 
com respeito aos recursos naturais. 

Considerando-se os resultados demonstrados na 
Tabela 2, verifica-se que este sistema tem demons-
trado eficiência satisfatória no tratamento do efluente 
deste laticínio, gerando assim, um lançamento final 
que não acarreta danos ao corpo hídrico receptor. 

Como cenário futuro e objetivando-se aumento de 
produção pode-se considerar a possibilidade de tro-
ca do equipamento de flotação que possibilite maior 
vazão além de aumento no dimensionamento no de-
cantador final de forma a controlar possíveis situações 
de suspensão de sólidos e garantir a continuidade na 
eficiência do tratamento, visto que a tecnologia em 
questão vem atendendo todos os requisitos internos 
pertinentes a gestão do empreendimento e externos 
pertinentes as condicionantes impostas por órgãos 
competentes.

Figura 2 -  Aspecto típico do biofilme que desenvolve na biomedia
Fonte: Arquivo pessoal, 2020.
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A Membrana do Glóbulo de Gordura do Leite 
(MGGL) possui papel fundamental na preservação 
dos glóbulos de gordura sob a ação de fatores exter-
nos, como ação enzimática por exemplo, além de atu-
ar como importante emulsificante na indústria de ali-
mentos e bebidas. Basicamente são divididas em três 
camadas, formando uma mistura bastante complexa 
de lipídeos, proteínas e carboidratos. Muito se dis-
cute sobre suas interferências tecnológicas, que são 
importantes de serem atentadas, como por exemplo 
sua utilização em queijos com baixo teor de gordu-
ra devido a alta capacidade de retenção de água por 
parte dos fosfolipídios.  Porém, existem outros fatores 
importantes a serem discutidos quando o assunto é 
MGGL, principalmente sua relação direta com a ma-
nutenção da saúde (Abd El-Salam et al. 2020).

A MGGL é formada principalmente por proteínas e 
gorduras, que em suas frações menores são excelen-
tes fontes de compostos bioativos importantes para 
saúde. Compreender o teor de micronutrientes pre-
sentes na fração lipídica pode aumentar a possibilida-
de de utilização tecnológica, gerando assim produtos 
com alto valor agregado (Kucht et al., 2012).

Ao se desnatar um leite integral, a MGGL pode 
sofrer alterações em sua estrutura devido a ações me-
cânicas que ocorrem no interior da desnatadeira. Por 
isso, para o isolamento mantendo suas propriedades 
sem sofrer importantes alterações, são necessários 
quatro etapas, que envolvem concentração e centri-
fugação, lavagem do creme para remoção de outros 
compostos que não os glóbulos de gordura, e por fim 

Membrana do glóbulo de gordura do leite 
como promotor da saúde

Ramon Silva Rocha1,2, Marcia Cristina Silva2, Adriano Gomes da Cruz2
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2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ), Departamento de Alimentos

a utilização de detergentes, sais biliares, ou conge-
lamento e descongelamento a fim de desestabilizar 
os glóbulos de gordura. A MGGL é então isolada por 
meio de microfiltração, liofilização, sedimentação ul-
tracentrífuga e também spray drying. Também pode 
ocorrer o isolamento a partir de soro e leitelho. É uma 
alternativa interessante de aproveitamento desses 
resíduos, porém sua composição rica em compostos 
solúveis em água (como lactose e algumas proteínas) 
faz com que o processo de obtenção seja diferente da 
utilizada no leite integral (Manoni et al., 2021).

A composição final da MGGL pode ser afetada por 
fatores relacionados a genética do animal, nutrição e 
fisiologia, e também podem sofrer alterações confor-
me a metodologia empregadas para o isolamento da 
mesma. Ao mesmo tempo, e complexa e rica compo-
sição faz com que promova diversos benefícios para 
saúde quando administrados de forma correta. 

 MGGL possuem compostos biologicamente ativos 
que atuam contra bactérias e vírus causadores de in-
fecções. Estudos com suplementação de fórmulas in-
fantis com MGG demonstraram resultados positivos, 
reduzindo casos de diarreia e sangue nas fezes, além 
de aumentar níveis de zinco, vitamina B12 e amino-
ácidos. São importantes também na inibição do cres-
cimento celular descontrolado, reduzindo o risco de 
surgimento de câncer.  Frações lipídicas da MGGL já 
demonstraram benefícios com relação a doenças neu-
rais, como Alzheimer, além de estimularem a produ-
ção de neurotransmissores que são importantes para 
a memória. Além disso, alguns de seus metabólitos 

auxiliam na melhora de respostas inflamatórias e 
imunológicas.  Há também relatos de serem impor-
tantes contra o crescimento de microrganismos pato-
gênicos no intestino (Raza et al. 2020).

Muito já se descobriu acerca da membrana do 
glóbulo de gordura do leite, avanços importantes fo-
ram dados a partir de descobertas genéticas, funcio-
nais e tecnológicas, bem como maior conhecimento 
sobre sua obtenção, isolamento e utilização. Como 
por exemplo a sua introdução em fórmulas infantis, 
que visam equilibrar a composição com relação ao 
leite materno. Apesar de bastante avançado, ainda 
há muito a se explorar com relação a utilização de 
MGGL em produtos lácteos, bem como a necessidade 
de novos estudos evidenciando benefícios funcionais 
e tecnológicos.
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Figura 1. Comparação da composição de micronutrientes na MGGL e GGL.
Adaptado de Manoni et al., 2021.
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Introdução e objetivos

O leite de ovelha é uma matéria prima que tem 
despertado interesse dos consumidores pelas suas 
propriedades nutricionais, sensoriais e pela menor 
alergenicidade quando comparado ao leite de vaca. 
No Brasil, este leite é normalmente produzido e trans-
formado verticalmente e, em sua maior parte, em 
pequenas propriedades espalhadas pelas regiões Sul 
e Sudeste. O principal destino do leite é a produção 
de queijos finos e iogurtes, cujo mercado consumidor 
está em expansão. 

As elevadas concentrações de proteína, gordura e 
cálcio por unidade de caseína tornam o leite de ovelha 
uma interessante matriz para ser utilizada na produ-
ção de requeijão cremoso, como uma nova alternativa 
para agregar valor à matéria prima e popularizar seu 
consumo, considerando a alta incidência deste produ-
to nos lares brasileiros.  

O requeijão é obtido da mistura de massa coalha-
da com sais emulsionantes e outros ingredientes lác-
teos como manteiga ou creme lácteo.  A substituição 
do cálcio na matriz proteica por outros íons faz com 
que a matriz perca a sua rigidez e ganhe característi-
cas de espalhabilidade, a qual é controlada principal-
mente pela matéria-prima proteica utilizada. 

Os sais emulsificantes convenientemente empre-
gados são citratos e fosfatos, à base de sódio e potás-
sio, com diferentes tamanhos de cadeia, selecionados 

Inovação: Requeijão de leite de ovelha 
produzido com diferentes sais emulsificantes

Claudiani Vieira Raimundi1; Bruna Scopel2; Stéfani Mallmann2; Alline Artigiani Lima Tribst3; 
Georgia Ane Raquel Sehn4; Darlene Cavalheiro4; Elisandra Rigo4

1 Engenheira de Alimentos, Mestranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos.; 2 Graduanda do curso de Engenharia de Alimentos.
3 Doutora em Tecnologia de Alimentos, Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação (UNICAMP), Campinas/SP.

4 Doutora em Engenharia de Alimentos, Professora Adjunta. Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Pinhalzinho/SC.

em função das características desejadas de textura e 
funcionalidade do produto final. De forma geral, os 
ortofosfatos, pirofosfatos, tripolifosfatos e os polifos-
fatos de cadeia longa são os mais utilizados na pro-
dução de requeijão de leite de vaca e o processo já 
está bem estabelecido. Entretanto, para substituir a 
matéria prima por leite de ovelha, fazia-se necessário 
realizar um estudo para determinar o efeito de dife-
rentes sais fundentes bem como avaliar a necessida-
de de acidificação do produto. 

Para responder tal demanda, foram desenvolvi-
das formulações de requeijão produzidas com sais 
emulsificantes comerciais: tetrapolifosfato de sódio e 
fosfato trissódico (JOHA S9), pirofosfato tetrassódico 
e polifosfato de sódio (JOHA S10), pirofosfato tetras-
sódico e tetrapolifosfato de sódio (JOHA S9 Especial), 
polifosfato de sódio e pirofosfato tetrassódico (JOHA 
S11 B), fornecidos pela ICL Food Specialties, adiciona-
das ou não de solução de ácido láctico 80% visando 
pH final de 5,7 a 5,9, que é o valor de referência na 
elaboração de requeijão de leite bovino.

Caracterização dos produtos desenvolvidos

Os requeijões formulados sem correção de pH 
apresentaram pH final entre 6,6 e 7,6 no primeiro dia 
após a produção e, apenas os de pH mais altos (7,1 
e 7,6, obtidos com os sais S9 especial e S10) apre-
sentaram redução de ~0,2 ao longo da estocagem 

do produto (30 dias). Para as amostras acidificadas, 
foram utilizadas concentrações entre 0,6% e 1,0 % de 
ácido láctico para se atingir o pH desejado durante o 
processamento e resultaram em pH final de 6,0 (JOHA 
S11B), 6,1 (JOHA S9), 6,4 (JOHA S9 especial) e 6,8 
(JOHA S10), sendo que apenas a última apresentou 
redução do pH de ~0,2 ao longo da estocagem.  

O pH dos queijos processados está diretamente re-
lacionado ao pH do sal emulsificante em solução e à 
capacidade tamponante do leite. As interações entre 
as proteínas e a hidratação da caseína, além do efeito 
do sequestro do cálcio causado pelo uso de sais emul-
sificantes, determinam o pH final do queijo fundido. 
Variações de pH até o 5º dia após o processamento 
são esperados, uma vez que este é o tempo indica-
do como necessário para completa estabilização do 
sistema lácteo após fusão. As diferenças no pH das 
amostras e ao longo do shelf life, pode ser explica-
da pela composição do sal emulsificante utilizado, o 
JOHA S11B possui maior quantidade de polifosfato e 
assim menor poder tamponante no meio, efeito com-

provado pela quantidade de ácido requerida para cor-
reção do pH e estabilidade do pH do requeijão. 

O pH é um dos parâmetros físico-químicos mais 
importantes para o requeijão cremoso dado seu im-
pacto nas propriedades funcionais do produto, sen-
do que, para um aumento no valor do pH (intervalo 
de 5,2–6,5), é esperada uma diminuição na dureza 
e aumento da adesividade do requeijão, a exemplo 
do requeijão do leite de vaca. Por outro lado, nas for-
mulações avaliadas, não seria adequado aumentar o 
volume de ácido láctico devido à alteração sensorial 
indesejável que isto causaria. 

A avaliação da cor dos produtos mostrou dois 
comportamentos distintos em função dos sais emul-
sificantes utilizados. Para os produzidos com os sais 
JOHA S9 e JOHA S11B, independente da acidificação, 
foi observada maior luminosidade (L*) e intensidade 
de cor amarela (b*) inicial e redução dos dois parâ-
metros (15-25%) ao longo da estocagem. Já para as 
amostras produzidas com os sais JOHA S9 especial e 
JOHA S10, as variações de L* e b* entre si e ao longo 
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da estocagem foram menores do que 10% e 15%, res-
pectivamente. Assim, ao final da estocagem, a diferen-
ça de luminosidade e intensidade de cor amarela dos 
requeijões produzidos com os diferentes sais emulsifi-
cantes foi menor do que a observada logo após o pro-
cessamento. A avaliação geral destes resultados mos-
tra que os sais emulsificantes utilizados tiveram mais 
impacto na cor inicial do produto do que a acidificação 
prévia e que os sais JOHA S9 especial e JOHA S10 re-
sultaram em produtos mais escuros, porém com uma 
cor mais constante ao longo da estocagem. 

O requeijão cremoso produzido com leite de vaca 
caracteriza-se por uma cor ligeiramente branco-ama-
relada. A propensão ao escurecimento deste produto 
durante o aquecimento e armazenamento é normal-
mente vinculada ao pH elevado, a alta concentração 
de lactose e a capacidade tampão do produto. Entre-
tanto, no caso de requeijão produzido com leite de 
ovelha, que não apresenta b-caroteno, a dinâmica 
destas interações pode ser alterada, justificando, as-
sim, a não correlação direta entre escurecimento e 
pH/ capacidade tamponante final do produto. 

Em relação ao perfil de textura, realizada em ana-
lisador Brookfield, CT3 com, probe cilíndrica de acrílico 
(25,4 mm), movida perpendicularmente a 1,0 mm/s, 
na amostra (10°C), foi observada uma grande dife-
rença na dureza (770%) e adesividade (830%) em 
função do sal emulsificante utilizado, com maiores 
valores para as amostras produzidas com JOHA S10 > 
JOHA S11B > JOHA S9 > JOHA S9 especial. Por outro 
lado, apenas para as amostras produzidas com os sais 
JOHA S10 e JOHA S9 especial houve diferença percep-
tível nestes parâmetros ao comparar as amostras aci-
dificadas (valores menores, à exceção da adesividade 
da obtida com JOHA S9 especial) e sem acidificação. 
Já a elasticidade e a coesividade foram mais similares 
entre as amostras.

Desta forma, analogamente aos demais parâme-
tros avaliados, pode-se dizer que as diferenças ob-
servadas foram prioritariamente resultantes dos dife-

rentes sais emulsificantes.  Os requeijões elaborados 
com sais emulsificantes que contém pirofosfato  (JOHA 
S11B, JOHA S10 e JOHA S9 Especial), devido ao seu 
efeito tampão, é indicado por conferir textura firme, es-
trutura curta e baixo derretimento, corroborando com 
os resultados desta pesquisa, possivelmente devido a 
capacidade de este formar ligações cruzadas com a 
caseína e maior capacidade de ligação com a água.

A literatura científica descreve que requeijões tra-
dicionais de leite de vaca produzidos em pH > 6,0 
apresentam redução drástica da dureza, com des-
caracterização do produto. Isto, entretanto, não foi 
observado para o requeijão de leite ovino, podendo 
ser explicado por algumas características deste leite, 
como maior concentração de gorduras, menor tama-
nho dos glóbulos de gordura, maior mineralização e 
diferença no balanço das frações de caseína na micela 
de caseína.  

Finalmente, em termos de composição centesimal 
foi observado que os produtos obtidos atenderam aos 
requesitos do padrão de identidade e qualidade de 
requeijão cremoso vigente no Brasil, com valores de 
umidade variando entre 57,5 – 61,3% e gordura no 
extrato seco entre 53,8 – 56,9%. Também foi obser-
vada contagens de coliformes a 45ºC e Staphylococ-
cus abaixo dos limites estabelecidos, mostrando que 
o maior pH não representou risco microbiológico ao 
produto, se processado com adoção de boas práticas.   

Conclusões

A avaliação geral dos resultados mostrou que é 
possível produzir requeijão de leite de ovelha e que, 
entre os sais emulsificantes testados, o polifosfato de 
sódio e pirofosfato tetrassódico (JOHA S11B) foi o que 
resultou em um produto com as características de tex-
tura, cor e pH mais desejáveis. Além disso, a acidifica-
ção para atingir pH < 6,0 não se mostrou um requi-
sito necessário na fabricação de requeijão cremoso a 
partir de leite de ovelha em termos de caracterização 
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física. Estudos futuros devem avaliar a aceitação sensorial 
dos requeijões produzidos com e sem acidificação para au-
xiliar na decisão dos processadores sobre incluir ou não esta 
etapa na elaboração de seus produtos.
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Somos parte do problema

Nos últimos anos, as discussões rela-
cionadas ao cuidado com o meio ambien-
te, com a sociedade e com a governan-
ça corporativa avançaram rapidamente, 
dando origem a sigla ESG, acrônimo para 
os três termos em inglês. Sobretudo para 
questões ambientais, os olhos de consu-
midores e investidores estão cada vez mais 
atentos às ações de governos e organiza-
ções, não cabendo somente projetos de 
mitigação de danos, mas sendo necessá-
rio o investimento em alternativas alinha-
das ao conceito de economia sustentável 
e de baixo carbono.

No setor de embalagens para alimen-
tos e bebidas, por muitos anos houve uma 
ênfase na importância da reciclagem e na 
reintrodução do material descartado em 
um novo ciclo de vida. Ainda que a reci-
clagem continue sendo um pilar impor-
tante na estratégia de diferentes empre-
sas, incluindo a que eu represento, e que 
nos últimos anos tenhamos avançado em 
termos de infraestrutura e tecnologia, é 
ponto comum que mais precisa ser feito. 
Sozinha, a reciclagem não dará conta do 
desafio à frente.

Relatório da ONU divulgado em 2019 
aponta que até 2060 a demanda global 
por matérias-primas irá praticamente do-
brar, o que exigirá de governos e organi-
zações um olhar atento e de longo prazo 
que não se limite unicamente à reciclagem 
de resíduos. Neste contexto, a renovabili-
dade será um fator crucial direcionando 
os esforços da indústria e o padrão de 
compra de uma parcela cada vez maior de 
consumidores.

*Por Marcelo Queiroz

A última edição do estu-
do Environment Research, 
conduzido pela Tetra Pak em 
quinze países, incluindo o Bra-
sil, indica que mais da metade dos consu-
midores (53%) têm propensão a considerar 
uma marca cuja embalagem seja conside-
rada ambientalmente responsável. Quan-
do questionados sobre inovações que 
gostariam de ver nas embalagens, surgem 
como principais respostas o uso de ma-
térias-primas de origem renovável (36%), 
novidades que contribuam para o enfren-
tamento de questões climáticas (36%) e o 
uso de certificações que atestem a produ-
ção responsável (29%).

Em busca de alternativas que respon-
dam às novas demandas nas gôndolas, 
um caminho que a indústria de alimentos 
e bebidas tem percorrido é a pesquisa e 
desenvolvimento de matérias-primas al-
ternativas que possam ser incorporadas 
às embalagens. Em nosso negócio global, 
estabelecemos o compromisso de investir 
€ 100 milhões anualmente pelos próximos 
cinco a dez anos (algo em torno de R$ 
600 milhões no câmbio atual) com foco 
no desenvolvimento de soluções sustentá-
veis - somando esforços futuros com ou-
tros conduzidos nas últimas décadas.

Atualmente, muitas das opções de em-
balagens disponíveis no mercado já con-
tam, em parte, com materiais de origem 
renovável, mas isso responde somente a 
parte do desafio que enfrentamos. A ques-
tão central está em desenvolver uma em-
balagem que seja inteiramente renovável 
ou que trabalhe com um mix de matérias-

-primas vegetais e recicladas - naturalmen-
te, ainda podendo ser direcionada para re-
ciclagem pós-consumo.

Na Europa, já existem projetos que se 
propõem a incorporar polímeros reciclados 
a embalagens cartonadas. Ainda que sejam 
testes iniciais e com capacidade limitada 
de produção, a ideia é avançar em esforços 
do tipo até que seja possível alcançar capa-
cidade global (em termos de produção e 
infraestrutura) para a substituição

de plásticos de origem fóssil por opções 
recicladas. O caminho não é curto e muito 
menos simples, mas é certamente uma al-
ternativa interessante e que se soma a ou-
tras já estabelecidas - como o uso de plás-
tico produzido a partir da cana-de-açúcar 
em embalagens que atendem diferentes 
categorias de alimentos e bebidas.

Contudo, ao abordar o tema sustenta-
bilidade é preciso ter em mente uma visão 
macro que se proponha a ir além da emba-
lagem ou do produto em si, mas que tam-
bém considere o seu impacto ambiental ao 
longo de todo o ciclo de vida. Isso signifi-
ca dizer que absolutamente tudo importa, 
desde a fabricação, distribuição, consumo 
e descarte até a reintrodução dos resíduos 
gerados em um novo ciclo produtivo.

Atualmente, o sistema global de produ-
ção de alimentos é responsável por 26% 
das emissões de gases de efeito estufa 
registradas no planeta, segundo dados da 
Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO). Redu-
zir esse impacto depende de uma série 
de fatores, passando por ações enfáticas 
de prevenção ao desmatamento ilegal até 
formas de produção e distribuição que 
gerem ganhos ambientais e operacionais 
para a indústria.

Por exemplo, hoje quase a metade do 
impacto climático em nossa cadeia de va-
lor vem da operação dos equipamentos 
que entregamos aos nossos clientes em 

todo o mundo. Paulatinamente, temos de-
senvolvido soluções de processamento e 
envase capazes de reduzir o consumo de 
energia, água e insumos dessas máquinas, 
consequentemente elevando a eficiência 
operacional e ambiental da indústria ali-
mentícia. Como um dos resultados disso, 
temos como meta zerar o nível de emis-
sões na cadeia de valor da qual fazemos 
parte até 2050 (em nossas operações, te-
mos como meta atingir o mesmo objetivo 
até 2030).

No que diz respeito à distribuição, algu-
mas empresas já utilizam carros e cami-
nhões elétricos em sua frota como forma 
de reduzir a sua pegada ambiental (uma 
opção interessante no Brasil, se considera-
do que mais de 80% da nossa matriz elétri-
ca é composta de fontes renováveis).

Ao abordar a contribuição da indústria 
de alimentos e bebidas para os problemas 
que enfrentamos hoje relacionados à sus-
tentabilidade, não busco apontar culpa-
dos. Mas é preciso ter bastante claro que 
da mesma forma que somos parte do pro-
blema, também somos parte da solução. 
Em um movimento em cadeia, precisamos 
trabalhar junto aos nossos clientes e forne-
cedores em alternativas que preservem a 
natureza e seus recursos.

Isso não significa o abandono de esfor-
ços realizados nos últimos anos em rela-
ção à reciclagem - este continuará sendo 
um tema importante e cada vez mais co-
brado por consumidores em todo o mun-
do. Contudo, é necessário exercitar uma 
visão mais abrangente sobre a sustenta-
bilidade e seus impactos para o planeta, 
para os consumidores e para as empresas. 
Como parceiros da indústria, estabelece-
mos este compromisso como uma priori-
dade de negócio.

* Marcelo Queiroz é presidente da Tetra 
Pak Brasil
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ROTULAGEM

Codificadores
ISOMIX
MARKEM-IMAJE
MI
SUNNYVALE
 
Credenciais de 
eventos
 FÁBRICA 1
ISOMIX
 
Datadores 
(Hot Stamping)
 ISOMIX 
MARKEM-IMAJE 
PRINTEK
SUNNYVALE
SYNERLINK
TUDELA
 
Etiquetadoras
 BIZERBA
 ETIAM
 ISOMIX 
MULTIVAC
NOVELPRINT
 TECMAES
 WILLETT
 
Etiquetas 
em Geral
 BIZERBA
 CLYREP
 ETIAM
ISOMIX 
GRUPO TILIFORM
LUAHTEX
 MACKCOLOR
NOVELPRINT
 RR ETIQUETAS
WILLET
 
Fitas para 
Termoimpressora
 CAP-LAB 
ETIAM
ISOMIX 
MACKCOLOR
 PRINTEK
PV
 
Impressão 
em Geral
 BR FILMS
 FÁBRICA 1
FIBRASA
GRUPO TILIFORM
 LUAHTEX 
 PLASZOM
 

Impressão em 
Rotogravura
 BR FILMS
 GRATI
PLASZOM 
 SHELLMAR
 
Impressão 
Flexográfica
 BR FILMS
 ETIAM
 GRATI
 LUAHTEX
PLASCON
 PLASZOM
 SPEL
 
Impressora 
Ink-Jet 
( jato de tinta)
 WILLETT
 
Rebobinadora 
de Etiquetas
 ISOMIX 
NOVELPRINT
 TEROM
 
Rótulos
 CANGURU 
RÓTULOS
 CLYREP
 FÁBRICA 1
GRUPO TILIFORM
 NOVELPRINT
 RR ETIQUETAS
 
Rótulos 
Auto-adesivos
 CLYREP
 ETIAM
 FÁBRICA 1
GRUPO TILIFORM
 LUAHTEX 
 NOVELPRINT
 RR ETIQUETAS
 
Rótulos 
de Alumínio
 NOVELPRINT
PV
 
Rótulos em Geral
 ETIAM
 FÁBRICA 1
FIBRASA
 LUAHTEX 
 NOVELPRINT
 RR ETIQUETAS
 SUNPACK
 TEROM
 
 Rótulos 
Impressos 
em Filmes 
Plásticos

 BR FILMS
 CLYREP
GRUPO TILIFORM
 NOVELPRINT
 SPEL
 SUNPACK
 
Rótulos 
Impressos 
em Off-set
 FÁBRICA 1
 NOVELPRINT
 
Rótulos 
Impressos 
em Papel 
 FÁBRICA 1
GRUPO TILIFORM
 NOVELPRINT
PV
 
Rótulos Plásticos 
Diversos
 BR FILMS
 CLYREP
 NOVELPRINT
 RR ETIQUETAS
 SPEL
 SUNPACK
 
Rótulos Plásticos 
Sleeve
 BR FILMS
 NOVELPRINT
 SUNPACK
 
Smart Label 
(etiqueta inteli-
gente com chip 
integrado)
PV

PRODUTOS - 
EMBALAGENS
 
Adesivos
 BR FILMS
 ETIAM
GRUPO TILIFORM
ISOMIX 
MACKCOLOR
 PROTERVAC
 
Alta Barreira
 DESCARTÁVEL
 FIBRASA
 ISOMIX 
PARNAPLAST
 UNIPAC
 

 Alumínio 
 GRATI
 KENPACK
 POLYMETAL
 SHELLMAR
 
Análise de 
Embalagens
 CAP-LAB 
 THERMOVAC
 
Atmosfera 
Modificada
 ISOMIX 
MULTIVAC
PARNAPLAST
 SPEL
 UNIPAC
 
Baldes Industriais
 FIBRASA
 FRANKLIN REP.
 HAPLOS
 ISOMIX 
METALGRÁFICA    
        RENNER 
 
Baldes Plásticos
 FIBRASA
 FRANKLIN REP.
 HAPLOS
 TECNOMILK
 
Bandejas
 BÚFALO INOX
 CAP-LAB 
ISOMIX 
MULTIVAC
PV
SYNERLINK
 
Bandejas 
Plásticas
 CAP-LAB 
 KENPACK
SYNERLINK

Bisnagas
 DESCARTÁVEL
 EMBALI
 GRATI
ISOMIX
 
Blísteres
 ETIAM
 KENPACK
 
Bobinas
 DUPONT
 GRATI

GRUPO TILIFORM
 ISOMIX 
KENPACK
PLASCON
 PROTERVAC
 UNIPAC
 
Bobinas Plásticas
 CLYREP
 EMBAQUIM
 FRANKLIN REP.
 PARNAPLAST
PLASCON
 PLASZOM
 PROTERVAC
 REBOMAX
 SHELLMAR
 SPEL
 SUNPACK
 UNIPAC
 
Bolsas (bag’s)
 CRYOVAC
 EMBAQUIM
 GRATI
 PARNAPLAST
 SUNPACK
 
Bombonas
 ABC
ISOMIX

Caixas de Isopor
 CAP-LAB 
 
Caixas Diversas
GRUPO TILIFORM 
ISOMIX 
PROTERVAC
 
Caixas Isotérmicas
 ALPINA
 
Caixas Plásticas
 ALPINA

Cartão
 ETIAM
GRUPO TILIFORM
 
Codificadores
 CAP-LAB 
 MAKPLAN
 PAVAX
 PRINTEK
 ROOL
 SUNNYVALE
 TECMAES
 WILLETT
 WORLDLAB
 

Código de Barras
 ETIAM
 RR ETIQUETAS
 WILLETT
 
Co-extrudados 
 FIBRASA
GRUPO TILIFORM
 ISOMIX 
PARNAPLAST
PLASCON
 PLASZOM
 SPEL
 UNIPAC
 
Copos de Plástico
CAP-LAB
 FIBRASA
 KENPACK
 PLASZOM
 POLY-VAC
 TECNOMILK
 TEROM
THERMOVAC
 
Copos de Vidro
ISOMIX 
PV
 
Criação/Design 
de Embalagens
 SONOCO
 
Embalagem a 
Vácuo
CAP-LAB
 DESCARTÁVEL
 GRATI
 PARNAPLAST
 PROTERVAC
 SPEL
 ULMA
 UNIPAC
 
Embalagens 
Cartonadas
GRUPO TILIFORM 
ISOMIX 
SIG COMBIBLOC
 TETRA PAK
 
Embalagens Coex 
para horti-frutis
 ISOMIX 
PARNAPLAST
 SPEL
SYNERLINK
UNIPAC
 

Embalagens de 
Polietileno
 EMBALI
GRUPO TILIFORM
ISOMIX 
L C BOLONHA
 PARNAPLAST
PLASCON
 PLASZOM
PV
 SONOCO
 SPEL
SYNERLINK
 UNIPAC
 
Embalagens de 
Polipropileno
 DUPONT
 EMBALI
 FIBRASA
GRUPO TILIFORM
ISOMIX
 KENPACK
 PARNAPLAST
PLASCON
 PLASZOM
PV
 POLY-VAC
 SHELLMAR
 SONOCO
 SUNPACK
SYNERLINK
 THERMOVAC
 
Embalagens 
de Proteção
 GRATI
GRUPO TILIFORM
 KENPACK
 PROTERVAC
 SONOCO
SYNERLINK

Embalagens 
de PVC
 BR FILMS
 ISOMIX 
KENPACK
 REBOMAX
SYNERLINK
 
Embalagens 
de Vidro
ISOMIX 
VERALLIA
 
Embalagens 
Flexíveis
 BR FILMS
 BRILHO 
EMBALAGENS
 DESCARTÁVEL
 DUPONT
 EMUSA
FRANKLIN REP.
 GRATI

GRUPO TILIFORM
 KENPACK
PARNAPLAST
PLASCON
 PLASZOM
 POLYMETAL
 PROTERVAC
 REBOMAX
 SHELLMAR
 SPEL
 UNIPAC
 
Embalagens 
metálicas
 METALGRÁFICA    
        RENNER 
PROTERVAC

Embalagens 
Rígidas
 FIBRASA
 PLASZOM
 POLY-VAC
 SONOCO
 
Embalagens 
Semi-rígidas
 KENPACK
 
Embalagens 
Termoencolhíveis
 CLYREP
 DESCARTÁVEL
 ITAP BEMIS
 L C BOLONHA
 PLASZOM
 PROTERVAC
 SPEL
SYNERLINK
 UNIPAC
 
Embalagens 
Termoformadas
 CAP-LAB 
 FIBRASA
 ISOMIX 
KENPACK
MULTIVAC
 POLY-VAC
PV
 SPEL
 THERMOVAC
 UNIPAC
 
Fechamento 
de Embalagens
 DUPONT
ISOMIX 
MULTIVAC
 SONOCO
SYNERLINK
 THERMOVAC
 
Filmes  
 ALLPAC
 BR FILMS    
 CRYOVAC
 DUPONT
 EMBAQUIM
 EMUSA 
GRATI

ISOMIX 
MULTIVAC
 PLASZOM
 SHELLMAR
 SPEL
 SUNPACK
 UNIPAC
 
Filme alta 
barreira 
ao oxigênio-easy 
open e resselá-
veis para queijos 
fatiados 
EMUSA 

Filme alta 
barreira para 
embalagem 
em 
termoformagem 
EMUSA 

Filmes de 
Poliéster
 FRANKLIN REP.
 PARNAPLAST
 SHELLMAR
 
Filmes 
de Polietileno
 ALLPAC
 DUPONT
 FRANKLIN REP.
 KENPACK
 ISOMIX 
L C BOLONHA
 MULTIVAC
PARNAPLAST
PLASCON
PLASZOM
 SUNPACK
 UNIPAC
 
Filmes de PVC
 BR FILMS
 KENPACK
 ISOMIX 
REBOMAX
 
Filmes de PVC 
Esticável
 REBOMAX
 
Filmes Encolhíveis 
e Esticáveis
 ALLPAC
 BR FILMS
 CRYOVAC
 DUPONT
 EMBAQUIM
 FRANKLIN REP.
 L C BOLONHA
 PLASZOM
 REBOMAX
 SUNPACK
 UNIPAC
 

Filmes Flexíveis
 ALLPAC
 DUPONT
 FRANKLIN REP.
 GRATI
 KENPACK
 PARNAPLAST
PLASCON
 PLASZOM
 SHELLMAR
 UNIPAC
 
Filmes para Leite
 BRILHO     
       EMBALAGENS
 DUPONT
 FRANKLIN REP.
 ISOMIX 
L C BOLONHA
PLASCON
 PLASZOM
 SUNPACK
 
Filmes para 
Paletização 
 PLASZOM
 REBOMAX
 SUNPACK
 
Filme tampa 
para iogurte
EMUSA 

Filmes Strech
 FRANKLIN REP.
 ISOMIX 
PLASZOM
 REBOMAX
 SUNPACK
 
Fitas Adesivas 
Diversas
 CAP-LAB
ISOMIX 
 
Frascos em Geral
 CAP-LAB 
ISOMIX 
PV

Frascos Plásticos
 EMBALI
 FORTUCE
 KENPACK
 SONOCO
 TECNOMILK
 
Garrafas Plásticas
 DUPONT
 EMBALI
 FORTUCE
PV
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Grampos
ISOMIX 
MULTIVAC
PV

 Lacres
 ABC
FRANKLIN REP.
ISOMIX 
KENPACK
MULTIVAC
 
Laminados
 CRYOVAC
 DUPONT
 FRANKLIN REP.
 GRATI
ISOMIX
 KENPACK
 PARNAPLAST
PLASCON
 PLASZOM
 SHIGUEN
 SPEL
 UNIPAC
 
Latas
 ISOMIX 
METALGRÁFICA    
        RENNER
SONOCO
 
Moldes para 
Embalagens
ISOMIX 
SYNERLINK
 
Multifolhados
 ISOMIX 
SONOCO
 
Multipack
 ISOMIX 
NOVELPRINT
 
Películas para 
Embalagens
 CLYREP
 PARNAPLAST
 
PET 
 ISOMIX 
PARNAPLAST

Poliéster
 PARNAPLAST
PV
 
Potes Plásticos
 FIBRASA
 FRANKLIN REP.
 HAPLOS
 KENPACK
 PLASZOM

 POLY-VAC
 SONOCO
 THERMOVAC
 
Pouches e 
Stand up
EMUSA 

Prateleiras em 
geral
 FIBRAV
ISOMIX 
POLINOX
 
Sachês
 GRATI
GRUPO TILIFORM
 PLASZOM
 SUNPACK
 
Sacos Plásticos 
 BRILHO 
EMBALAGENS
 CRYOVAC
 DUPONT
 EMBAQUIM
 GRATI
 PARNAPLAST
PLASCON
 PLASZOM
 SPEL
 SUNPACK
 UNIPAC
 
Selos de 
Segurança 
para Frascos
 KENPACK
 
Selos de Vedação
 CAP-LAB 
 KENPACK
 SONOCO
 
Tampas de Rosca 
para Frascos/
Garrafas
 EMBALI
ISOMIX 
PV
 
Tampas Metálicas
 KENPACK
 SONOCO
 
Tampas Plásticas
 EMBALI
FIBRASA
FORTUCE
ISOMIX
 PLASZOM
 SIG COMBIBLOC
 SONOCO
 

Tampas 
Termoformadas
 FIBRASA
 ISOMIX 
PLASZOM
 POLY-VAC
 SPEL
 THERMOVAC
 
Tintas (Carimbos / 
Impressão de 
Etiquetas)
 MAKPLAN
 WILLETT
 
EMBALAGENS 
DESCARTÁVEIS

Copos
 CASA FORTE
 MILAINOX
PV
 TECNIBRA
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INGREDIENTES

Acesulfame - K
 CAP-LAB
 CLARIANT
 DAXIA
 DOREMUS
 HEXUS
INDUKERN
ISP
LEITE & CIA
MASTERSENSE
 PLURY
 PROREGI
 QUIESPER
 RICSEL
 SUNSET
SWEETMIX
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 
Ácido Acético 
Glacial
 ABC
 CAP-LAB 
CAQ
 DAXIA
 HEXIS
 INDUKERN
ISP
 MAKENI
PETITE MARIE
 QUIESPER
 USIQUÍMICA
 
Ácido Ascórbico
 BASF 
BRASTÓKIO
 CAQ
 CLARIANT
 DAXIA
 DOREMUS
 ESKISA
 GRANOLAB
 HEXIS
 INDUKERN
ISP
 INTERLAB
MAIAN
 MAKENI
 METACHEM
 PLURY
 PROZYN
 QUIESPER
 RICSEL
 SWEETMIX
 SUNSET
 TRADAL
 TRIPOCEL
 
Ácido Benzóico
BRASTÓKIO
 CAP-LAB 
CAQ
 DAXIA
 ESKISA
 INTERJE

ISP
PETITE MARIE
 TRADAL
 
Ácido Bórico
 CAP-LAB 
CAQ
 
Ácido Cítrico
 ABC
BRASTÓKIO
 CAP-LAB
 CARGIL
 CAQ
 CLARIANT 
 DAXIA
DCA
 DOREMUS
 DUAS RODAS
 ESKISA
HEXUS
 INDUKERN
 ISP
 L C BOLONHA
 MACALÉ
MAIAN
 MAKENI
 MATRIX
 METACHEM
 PLURY
 PROREGI
 QUIESPER
 RIBEIRÃO QUÍMICA
 RICSEL
 SUNSET 
SWEETMIX
 SYMRISE
 TATE & LYLE
 TRADAL
 UNIVAR
USIQUIMICA
 
Ácido Clorídrico
 ABC
 CAP-LAB
 CAQ
 INTERJET
ISP
 MUNDIAL QUÍMICA
 USIQUIMICA
 
Ácido Lático
 ABC
 CAP-LAB 
CAQ
 DAXIA
 DCA
DOREMUS
 ESKISA
 GRANOLAB
 INDUKERN
 ISP
 L C BOLONHA
 MACALÉ
 METACHEM
 PLURY
 PROREGI

 PURAC
 QUIESPER
 SAPORITI
 SOMAROLE
 TKC
 TRADAL
 
Ácido Sórbico
 ABC
 BASF
 BRASTÓKIO
 CAP-LAB 
 CAQ
 CLARIANT 
DAXIA
 DOREMUS
 FERMENTECH
 ICL-GROUP
 INDUKERN
 ISP
 L C BOLONHA
 LEITE & CIA 
MACALÉ
MAIAN
 QUIESPER
 RICSEL
 SWEETMIX
 TRADAL
 USIQUIMICA
 
Ácido Tartárico
 CAP-LAB 
CAQ
 DAXIA
 ESKISA
 HEXIS
ISP
 PLURY
 qUANTIQ
QUIESPER
 TRADAL
 WORLDLAB
 
Ácidos Diversos
 ABC
 ADM DO BRASIL
 CAP-LAB 
CAQ
 DAXIA
 DOREMUS
ESKISA
 FUNCIONAL MIKRON
HEXIS
 INDUKERN
ISP
 MUNDIAL QUÍMICA
 PLURY
 PROAROMA
 SAPORITI
 SUNSET
 SWEETMIX
TRADAL
 TRIPOCEL
 UNIVAR 
WORLDLAB
 
Ácido Glutâmico
 TOVANI BENZAQUEN

Ácido Graxo
 COMARPLAST
DOREMUS
 DSM
 FUNCIONAL MIKRON
ISP
MASTERSENSE
 KERRY
TOVANI BENZAQUEN
 
Ácido Graxo 
Ômega 3
 TOVANI BENZAQUEN

Acidulante
ARLA FOODS
 CAP-LAB 
 CARGIL
 CLARIANT 
 DAXIA
 DOREMUS
ESKISA
 INDUKERN
ISP
 KRAKI
 MAKENI
 MATRIX
 METACHEM
 NUTRI.COM
 PLURY
 PROAROMA
 PURAC
 RICSEL
 SWEETMIX
 SYMRISE
 TATE & LYLE
TRIPOCEL
 TRADAL
UNIVAR
VOGLER
 
Açúcar Cristal
 AÇUCAR GUARANI
 CAQ
 DA BARRA
ISP
 NOVA AMÉRICA
 PLURY
 TRADAL
 
Açúcar Granulado
 AÇUCAR GUARANI
 CAQ
 DA BARRA
ISP
NOVA AMÉRICA
 TRADAL
 
Açúcar Impalpável
 HARALD
 TRADAL
 
Açúcar Líquido
 AÇUCAR GUARANI
 DA BARRA
ISP
 NOVA AMÉRICA
 TRADAL
 

Açúcar Líquido 
Invertido
 AÇUCAR GUARANI
 DA BARRA
ISP
 NOVA AMÉRICA
 TRADAL
 
Açúcar Orgânico
ISP
 TRADAL
 
Açúcar Refinado 
Amorfo
 AÇUCAR GUARANI
 DA BARRA
ISP
 TRADAL
 
Aditivo
 ABC
 AEB
 AJINOMOTO
ALIBRA
 BASF
 BAYER
BELA VISTA 
BKG
 BRASTÓKIO
 CAPE FOOD
 CARGILL
 CLARIANT
 COMARPLAST
 CORANTEC 
CP KELCO BRASIL
 DANISCO
 DAXIA
 DOREMUS
 DUAS RODAS
 ESKISA
 FERMENTECH
 FIRMENICH
 FUNCIONAL MIKRON 
GELITA
 GEMACOM TECH
 GRANOLAB
 ICL-GROUP
 INDUKERN
 ISP
 KERRY
 KRAKI
 MACALÉ
 MASTERSENSE
 MATRIX
 METACHEM
 PETITE MARIE
 PLURY
 PROREGI
 PROZYN
 PURAC
 QUINABRA
 RHODIA
 RICSEL
 ROQUETTE
 SACCO
 SAPORITI
 SYMRISE

 TATE & LYLE
 TOVANI BENZAQUEN 
TRADAL
 TRIPOCEL
 UNIVAR 
VIVARE
 
Adoçantes
 AJINOMOTO
 BELA VISTA 
CLARIANT
 DAXIA
 DCA
DOREMUS
 FIRACE
 DÖHLER
 GEMACOM TECH
ISP
 KERRY
MASTERSENSE
 PLURY
 RICSEL
SACCO
 SWEETMIX
 SUNSET
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 
Adoçante para 
Bebidas
qUANTIQ
TOVANI BENZAQUEN 

Agar-Agar
 CAP-LAB 
 DAXIA
ISP
 KERRY
 KRAKI
VOGLER

Agente Aglutinante
 ADM DO BRASIL
 ALIBRA
 DAXIA
DOREMUS
ISP
 KERRY
 MAKENI
NEXIRA 
 TOVANI BENZAQUEN 
TRADAL
VOGLER
 
Agente 
Anti-Sinérese
 ALIBRA
BAYER
BELA VISTA 
BKG
 CP KELCO BRASIL
 DANISCO
 DOREMUS
 GEMACOM TECH
 HEXUS
ISP
 KERRY

 KRAKI
 NEXIRA
 RHODIA
 RICSEL

Agente de 
Cremosidade
 ALIBRA
 BAYER
 BELA VISTA 
BKG
 CAP-LAB  
CP KELCO BRASIL
 DANISCO
 DAXIA
DOREMUS
 HEXUS
 ICL-GROUP
 INDUKERN
ISP
 KERRY
 KRAKI
 LEITE & CIA
MASTERSENSE
NEXIRA
 PROZYN
 RHODIA
 RICSEL
 ROQUETTE
 SAPORITI
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
VOGLER
 
Ácido Químicos e 
Aditivos
TOVANI BENZAQUEN

Agente Reológico
BELA VISTA
 CP KELCO BRASIL
 DOREMUS
 GEMACOM TECH
ISP
LEITE & CIA
NEXIRA
 PROZYN
 ROQUETTE
TOVANI BENZAQUEN
UNIVAR
 
Agente Suspensor
ROQUETTE

Agente Texturizante
 ADM DO BRASIL
 ALIBRA
BELA VISTA 
BKG
CARGILL
CLARIANT
CP KELCO BRASIL
 DANISCO DUPONT
DAXIA
 DENVER
 DAXIA
DOREMUS

FERMENTECH
 GEMACOM TECH
 HEXUS
 ICL-GROUP
 INGREDION
 ISP
 KERRY
 KRAKI
LEITE & CIA 
MASTERSENSE
M CASSAB
 METACHEM
 NEXIRA
NUTRAMAX
 PLURY
 PROZYN
qUANTIQ 
 ROQUETTE 
TOVANI BENZAQUEN
 UNIVAR
VOGLER 
 
Agente Turvante
TOVANI BENZAQUEN

Agente Umectante  
ADM DO BRASIL
DAXIA
 DOREMUS
INDUKERN
ISP
 KERRY
 M CASSAB
NEXIRA
NUTRAMAX
 PLURY
 PROZYN
QUIMICA 
     ANASTÁCIO 
RHODIA
VOGLER

Agente Umectante 
/ Alcalinizante / 
Surfactante
VEOLIA

Agente de Aeração
 ALIBRA
BAYER
BELA VISTA 
BKG
CARGILL
 CP KELCO BRASIL
 DANISCO DUPONT
 DAXIA
 DOREMUS
FERMENTECH
 GEMACOM TECH
 HEXUS
 KERRY
MASTERSENSE
 METACHEM
NEXIRA
 PLURY
 PROZYN
 RHODIA
 ROUSSELOT

 SAPORITI
 SWEETMIX
 TOVANI BENZAQUEN
 
Adoçante 
Químico e Aditivo
qUANTIQ 

Alanina
TOVANI BENZAQUEN

Albumina
TOVANI BENZAQUEN

Alcalinizante/
Surfactante e 
Umectante
VEOLIA

Alfa Amilase
TOVANI BENZAQUEN 

Alginato de Sódio
ALIBRA
 ASHLAND
CARGILL
 DAXIA
DANISCO DUPONT
FERMENTECH
KERRY
ISP
MASTERSENSE
 SAPORITI
 
Alginatos
 ALIBRA
BELA VISTA 
CARGILL
 DANISCO
 DAXIA
 FERMENTECH
 ISP
 KERRY
MASTERSENSE
 SAPORITI
VOGLER
  
Alizarina
 ABC
 CAP-LAB 
HEXIS
 INTERLAB
ISP
 TRIPOCEL
 
Aloe Vera
CENTROFLORA
DUAS RODAS
ISP
TOVANI BENZAQUEN

Amidos / Amido 
Modificado
 ABC
ADM DO BRASIL
BELA VISTA 
CARGILL

 CASSAVA
 CLARIANT
DANTE FURTADO
 DAXIA
 DCA
DOREMUS
 ESKISA
 GEMACOM TECH
 GRANOLAB
 HEXUS
HORIZONTE AMIDOS
INGREDION
 INDUKERN
 ISP
 LEITE & CIA 
MACALÉ
 MATRIX
 METACHEM
 PLURY
 PROREGI
 RHODIA
 RICSEL
 TATE & LYLE
 TOVANI BENZAQUEN
 TRIPOCEL
 TRADAL
 VIVARE
VOGLER
 
Amido, Derivados de
TOVANI BENZAQUEN

Amilases
TOVANI BENZAQUEN

Aminoácidos
 AJINOMOTO
 BASF
 DOREMUS
 FORTITECH
ISP
 PROZYN
qUANTIQ 
SWEETMIX
TOVANI BENZAQUEN
 
Aminoácidos e 
Derivados
qUANTIQ
TOVANI BENZAQUEN

Antiaglutinante
ICL-GROUP
ROQUETTE

Antiespumantes
 DOREMUS
ICL-GROUP
ISP
 KERRY
 MAKENI
 MUNDIAL QUÍMICA
 PLURY
 PROZYN
qUANTIQ 
 RHODIA
 ROUSSELOT 
TRADAL
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Antifúngicos / 
Antimofos
 AEB
 BELA VISTA 
CLARIANT
DANISCO
DANTE FURTADO
 DCA
DOREMUS
 FERMENTECH
 GRANOLAB
 INDUKERN
 ISP
 KERRY
 MACALÉ 
 METACHEM
 PLURY
 QUINABRA
 RICSEL
 SACCO
 SAPORITI
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 VIVARE

Antimicrobianos
 AEB
BELA VISTA 
BKG
 CAQ
 CLARIANT 
DANISCO DUPONT
DAXIA
 DOREMUS
FERMENTECH
ICL-GROUP
 INDUKERN
ISP
 KERRY
 MACALÉ
MASTERSENSE
 METACHEM
 PLURY
 PROZYN
 QUINABRA
 SACCO
 SAPORITI
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
UNIVAR
 VIVARE
 
Antimofos
TOVANI BENZAQUEN

Antioxidantes
 ADM DO BRASIL
 AEB
 BASF
BKG 
BRASTÓKIO
 CAPE FOOD
 CLARIANT
 DANISCO DUPONT
 DAXIA
 DOREMUS
 DSM

 DUAS RODAS
 ESKISA
 GLOBALFOOD
GRANOLAB
 ICL-GROUP
 INDUKERN
 ISP
 KERRY
 KRAKI
 MAKENI
MASTERSENSE
M CASSAB
 METACHEM
NEXIRA
NUTRIQUIMICA
 NUTRI.COM
 PLURY
 PROZYN
 QUINABRA
 RHODIA
 SACCO
SUNSET
 SWEETMIX
 SYMRISE
TATE & LYLE
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 TRIPOCEL
UNIVAR
VOGLER 
 
Antiumectantes
 ADM DO BRASIL
 CLARIANT
 DAXIA
DOREMUS
FERMENTECH 
INDUKERN
ICL-GROUP
ISP
 KERRY
 MAKENI
MASTERSENSE
M CASSAB
 NEXIRA
NUTRAMAX
 PLURY
 SACCO
SOLUTECH
TATE & LYLE
TOVANI BENZAQUEN 
TRADAL
UNIVAR
  
Arginina
qUANTIQ
TOVANI BENZAQUEN

Aromas e Essências
 ABC
 ALIBRA
BELA VISTA 
BKG
 BRASTÓKIO
 CAPSUM NIGRUM
 CARGILL
CASA DO AROMA

 DANTE FURTADO
DAXIA
DCA
 DOREMUS
DUAS RODAS
 FERMENTECH                   
 FIRMENICH
 DÖHLER
 FUCHS
 GEMACOM TECH
 HEXUS
 ICL-GROUP
 ISP
 KRAKI
 LAPIENDRIUS I
 L C BOLONHA
LEITE & CIA 
LISBOA 
     INGREDIENTES
 L’ESSENCE
 MACALÉ
 MATRIX
 MYLNER
NEXIRA
 PETITE MARIE
 PROAROMA
 PROREGI
 RHODIA
 SABORES E AROMAS
 SAPORITI
SINERGY AROMAS
 SOMAROLE
 SWEETMIX
TAKASAGO
 TKC
 TRIPOCEL
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 UNIVAR 
UNYCON
 VIVARE
VOGLER
 WILD
 
Aromatizantes
 ALL FLAVORS
BELA VISTA 
BKG
 CARGILL 
 DANTE FURTADO
DAXIA
DCA
DÖHLER
DOREMUS
DUAS RODAS
 FERMENTECH
 FIRMENICH
 GEMACOM TECH
 HEXUS
 ICL-GROUP
 ISP
 KRAKI
 L’ESSENCE
LEITE & CIA
 MACALÉ
MASTERSENSE
 MATRIX

 MYLNER
 PLURY
 RHODIA
 SABORES E AROMAS
 SAPORITI
 TKC
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
UNIVAR
 UNYCON
 VIVARE
VOGLER
 WILD
 
Aspartame
 AJINOMOTO
 DANTE FURTADO
DAXIA
DÖHLER
 DOREMUS
 HEXUS
INDUKERN
ISP
 MACALÉ
 MAKENI
MASTERSENSE
M CASSAB
 PLURY
QUIMICA ANASTÁ-
CIO 
 SUNSET 
SWEETMIX
 TRADAL
VOGLER
 
Banana em Pó e 
Flocos
TOVANI BENZAQUEN

Bases, Néctares e 
Sucos
TOVANI BENZAQUEN

Bases para Bebidas 
Energéticas e 
Funcionais
 ADM DO BRASIL
 CAQ
 CENTROFLORA
DAXIA
 DÖHLER 
DOREMUS
DUAS RODAS
 FORTITECH
 FUNCIONAL MIKRON 
HEXUS
INGREDION
ISP
 KERRY
 LAPIENDRIUS I
 LIOTECNICA
MATRIX
 ROUSSELOT
 SABORES E AROMAS
 SWEETMIX
TOVANI BENZAQUEN

 Bases para Bebidas 
Lácteas
 ADM DO BRASIL
 ALIBRA
BORSATO
 CARGILL
 DANTE FURTADO 
DENVER
DUAS RODAS
DOREMUS
 DÖHLER
 FUNCIONAL MIKRON 
GEMACOM TECH
 HEXUS
HORIZONTE AMIDOS
 ICL-GROUP
INGREDION
 ISP
 KERRY
 LEITE & CIA 
LISBOA 
     INGREDIENTES
MACALÉ
 MAKENI
 MATRIX
 PROREGI
 ROUSSELOT
 SAPORITI
 TANGARÁ
 TOVANI BENZAQUEN
TRIPOCEL
 VIVARE
 WILD
 
Bases para 
Iogurtes
 ADM DO BRASIL
BORSATO
 CARGILL
 DENVER
 DUAS RODAS
 DÖHLER
DOREMUS
DUAS RODAS
 GEMACOM TECH
GLOBALFOOD
 HEXUS
 ISP
 MACALÉ
 MATRIX
 RHODIA
 ROUSSELOT
 SOMAROLE
VIVARE
 WILD
 
Bases para 
Isotônicos
TOVANI BENZAQUEN

Bases para 
Refrescos
TOVANI BENZAQUEN

Bases para 
Refrescos de Frutas
 ADM DO BRASIL

 CENTROFLORA
 DENVER
 DAXIA
 DOREMUS
GEMACOM TECH
ISP
 KERRY
 LAPIENDRIUS I
 MATRIX
 PETITE MARIE
 SABORES E AROMAS
 TOVANI BENZAQUEN
 WILD

Benzoato de Sódio
 ABC
BRASTÓKIO
CAP-LAB
 CAQ
 CLARIANT
 DAXIA
 DOREMUS
 ESKISA
HEXIS
HEXUS  
 INDUKERN
ISP
M CASSAB
 MACALÉ
 MAIAN
MAKENI
MASTERSENSE
 METACHEM
NUTRAMAX
NUTRIQUIMICA
 PLURY
 PROREGI
 QUIESPER
QUIMICA 
      ANASTÁCIO 
 RIBEIRÃO QUÍMICA
 RICSEL
 SAPORITI
 SUNSET
 SWEETMIX
 TRADAL
 TRIPOCEL
UNIVAR
 
Betacaroteno
 BASF
BRASTÓKIO
DAXIA
DSM
DÖHLER
GALENA
GRANOLAB
IBEROQUIMICA
L.C BOLONHA
MAKENI        
MARKBRAN
MCASSAB
METACHEM
PROZYN
QUIESPER
SENSIENT
TOVANI BENZAQUEN
 

BHA (antioxidante)
 DANISCO DUPONT
 DAXIA
DOREMUS
 ESKISA
 HERVA QUIMICA
IBEROQUIMICA
ISP
KERRY
METACHEM
M CASSAB
MASTERSENSE
METACHEM
QUIMICA 
ANASTÁCIO
SWEETMIX
 
Bicarbonato de 
Amônia
 CAP-LAB
CAQ
 DAXIA
DOREMUS
HEXUS
ISP
M CASSAB
 MAKENI
MASTERSENSE
NUTRIQUIMICA
 PLURY
QUIMICA 
       ANASTÁCIO 
 RIBEIRÃO QUÍMICA
 SWEETMIX
 TRADAL
VOGLER

Bicarbonato de 
Sódio
 ABC
 CAP-LAB
CAQ
 DAXIA
 DOREMUS
GRANOLAB
HEXUS
INDUKERN
ISP
 MACALÉ
M CASSAB
MAIAN
 MAKENI
METACHEN
NUTRIQUIMICA
 PLURY
 PROREGI
 RHODIA
 RIBEIRÃO QUÍMICA
TKC
 TRADAL
 
Bio-Ativadores
 AEB
 SACCO
 
Bioconservantes
BELAVISTA

 DANISCO DUPONT
DAXIA
 GRANOLAB
 INDUKERN
ISP
 PROZYN
 RHODIA
 SACCO
 SOMAROLE
 TOVANI BENZAQUEN
 
Blend de Proteínas 
ALIBRA

Branqueadores
 BELA VISTA 
DANTE FURTADO
DCA
DOREMUS
GRANOLAB
MAIAN
MASTERSENSE
 ISP
 PLURY
QUIMICA 
ANASTÁCIO
 SOMAROLE
VIVARE
 
Bororganico 
Glicinato
KILYOS / ALBION

Cacau
 ADM DO BRASIL
 ALIBRA
 CARGILL
 CENTROFLORA
 DAXIA
 DCA
HEXUS
 ISP
 LAPIENDRIUS I
 MATRIX
 PETITE MARIE
 PLURY
 PROREGI
TANGARÁ
TOVANI BENZAQUEN
TRADAL
VOGLER

Cacau e Derivados
 ALIBRA
TOVANI BENZAQUEN

Cafeína Anidra
TOVANI BENZAQUEN

Cálcio
 ALIBRA
 BKG 
CAQ
 CLARIANT
 DAXIA
DOREMUS
ESKISA

 FUNCIONAL MIKRON 
GRANOLAB
INGREDION
ISP
KILYOS / ALBION 
MAIAN
M CASSAB
NUTRAMAX
PROBIOTICS
 PROZYN
SOLUTECH
TOVANI BENZAQUEN
 TRIPOCEL 
 
Calci K® (Cálcio 
Fósforo Potássio 
Complexado)
KILYOS / ALBION 

Cafeína Anidra
TOVANI BENZAQUEN

Caramelo em Pó
CARGILL
DAXIA
DÖHLER
 DUAS RODAS
 INGREDION
ISP
LAPIENDRIUS I
 MATRIX
NUTRIQUIMICA
 PETITE MARIE
 PLURY
 TKC
 TRADAL
 UNIVAR
VOGLER 
 
Caramelo Líquido
ALIBRA
CARGILL
DAXIA
DÖHLER
 DOREMUS
DUAS RODAS
 INGREDION
ISP
MATRIX
 PLURY
 SWEETMIX
 TKC
 TRADAL
 UNIVAR 

Carboximetilcelu-
lose
 ALIBRA
BAYER
 BELA VISTA 
CAQ
 CARGILL
CP KELCO BRASIL
 DENVER
 DAXIA
DOREMUS
 ESKISA

GRANOLAB
 HEXUS
ISP
 KRAKI
MASTERSENSE
METACHEN
NUTRAMAX
 PLURY
 SAPORITI
 SWEETMIX
TOVANI BENZAQUEN 
TRADAL
UNIVAR
 UNYCON
VOGLER
 
Carmim de 
Cochonilha
 ABC
ALIBRA
BELA VISTA 
BRASTÓKIO
CAP-LAB
 CORANTEC
 DANTE FURTADO
DAXIA
DCA
 DOREMUS
FERMENTECH
 FIRACE
 GEMACOM TECH
 ISP
 KRAKI
 L C BOLONHA
LEITE & CIA
 MACALÉ
 MATRIX
 PLURY
 PROREGI
 SOMAROLE
 TKC
 VIVARE
 
Carnitina
TOVANI BENZAQUEN

Carragenas
ALIBRA
BKG
 CARGILL
 CLARIANT 
CP KELCO BRASIL
 DANISCO DUPONT
 DANTE FURTADO
DAXIA
 DOREMUS
 FERMENTECH
 FIRACE
GEMACOM TECH
 ICL-GROUP
 INDUKERN
ISP
 KERRY
 KRAKI
MASTERSENSE
 NETZSCH
NUTRAMAX
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NUTRIQUIMICA
 PLURY
qUANTIQ
 RHODIA
 RICSEL
 SAPORITI
VOGLER
 
Carotenóides
TOVANI BENZAQUEN

Caseína e 
Caseinatos
 ALIBRA
 CARGILL
 CONAPROLE
 DOREMUS
 FONTERRA
MACALÉ
MASTERSENSE
 PLURY
 SUNSET
TOVANI BENZAQUEN
TRADAL
 
Caseinato de Cálcio
 ALIBRA
TOVANI BENZAQUEN

Celulose
 CAQ
 ISP
 ROQUETTE

Celulose Gel 
MCC+CMC
 TOVANI BENZAQUEN

Celulose 
Microcristalina
ALIBRA
DOREMUS
 KRAKI
M CASSAB
 ROQUETTE
SACCO
TOVANI BENZAQUEN
VOGLER

Cera para 
Revestimento
 BORSATO
 COMARPLAST
NEXIRA
 RHODIA
 
Chás (Extratos, 
Folhas, Pó)
TOVANI BENZAQUEN

Chás Instantâneos
TOVANI BENZAQUEN

Chocolate em pó
 ADM DO BRASIL
CARGILL
DOREMUS

DUAS RODAS
 GEMACOM TECH
 HARALD
 HEXUS
 LAPIENDRIUS I
 PETITE MARIE
 TRADAL
 
Ciclamatos
 CLARIANT
 DAXIA
DÖHLER
 DOREMUS
 ESKISA
HEXUS
M CASSAB
 MAIAN
MAKENI
NUTRIQUIMICA
 PLURY
 PROREGI
 QUIESPER
QUIMICA 
ANASTÁCIO
 SWEETMIX
VOGLER
 
Cisteína
qUANTIQ
TOVANI BENZAQUEN 

Citrato de Sódio
 ADM DO BRASIL
 ABC
 ASHLAND
CAP-LAB
 CAQ
 CARGIL
 CLARIANT
 DAXIA
DCA
 DOREMUS
ECOLAB
 ESKISA
GRANOLAB
 HEXIS
HEXUS
 ICL-GROUP
 ISP
M CASSAB
 MACALÉ
 MAIAN
MAKENI
 METACHEM
 PLURY
 PROREGI
 QUIESPER
 TATE & LYLE
 TRADAL
TKC
 USIQUÍMICA
 
Citratos
 ADM DO BRASIL
CAP-LAB
 CAQ
 DANTE FURTADO

DOREMUS
 ESKISA
HEXUS
 INDUKERN
 ISP
 MACALÉ
M CASSAB
 PLURY
 SUNSET
 TATE & LYLE
 TRADAL
 USIQUÍMICA
 
Cloreto de Cálcio
 ABC
 BASF
CAP-LAB
 CAQ
CASA DO QUEIJEIRO
 DAXIA
DCA
 DOREMUS
ECOLAB
 FERMENTECH
 HEXIS
 INDUKERN
 ISP
 L C BOLONHA
 MACALÉ
 PLURY
 PROREGI
 RIBEIRÃO QUÍMICA
 SOMAROLE
 TKC
 VIVARE
 
Cloretos
 CAP-LAB
CAQ
 DAXIA
 DCA
DOREMUS
ESKISA
 ISP
M CASSAB
 MACALÉ
 MAKENI
 PLURY
 PROREGI
QUIMICA 
      ANASTÁCIO 
 
CMC
TOVANI BENZAQUEN

Coadjuvantes 
Tecnológicos 
p/ Laticínios
 AEB
 ALIBRA
BELA VISTA 
BKG
 CP KELCO BRASIL
 DANISCO
DANTE FURTADO
DAXIA
DCA

DOREMUS
 FERMENTECH
GRANOLAB
 ICL-GROUP
ISP
 L C BOLONHA
 LEITE & CIA
MACALÉ
 MAKENI
 NEXIRA
 PLURY
 PROZYN
 RICSEL
 SACCO
 TANGARÁ
 TATE & LYLE
TOVANI BENZAQUEN
 VIVARE
 
Coadjuvantes 
Tecnológicos 
p/ Panificação
TOVANI BENZAQUEN

Coagulantes
 ABC
 AEB
BELA VISTA 
CARGILL
 CASA DO QUEIJEIRO
CHR HANSEN
 DAXIA
DCA
 FERMENTECH
GLOBALFOOD
 GRANOLAB
 L C BOLONHA
 LEITE & CIA 
LISBOA 
     INGREDIENTES
 MACALÉ
 PROREGI
 PROZYN
 TRIPOCEL
 RHODIA
 SACCO
 SAPORITI
 SOMAROLE
 TECNOMILK
 VIVARE
 
Coalhos
 AEB
BELA VISTA 
CARGILL
 DANTE FURTADO
DCA
FERMENTECH
 GLOBALFOOD
 GRANOLAB
ISP
 L C BOLONHA
LEITE & CIA 
LISBOA 
     INGREDIENTES
 MACALÉ
 MATRIX

 PROREGI
 PROZYN
 SACCO
 SOMAROLE
TANGARÁ
 TKC
 VIVARE

 Coberturas de 
Chocolate
 ALIBRA
CARGILL
DCA
DOREMUS
DUAS RODAS
 GEMACOM TECH
 GRANOLAB
 HARALD
 LAPIENDRIUS I
 TRADAL
 
Coberturas para 
Queijos
CLARIANT
 GRANOLAB
 ISP
 RHODIA
 RICSEL
SACCO
 
Concentrados p/ 
refrigerantes
 CENTROFLORA
 DUAS RODAS
ISP
 KERRY
 LAPIENDRIUS I
 PETITE MARIE
 SABORES E AROMAS
TOVANI BENZAQUEN
 
Concentrados 
de Leite/Soro
HECKE
TOVANI BENZAQUEN
VOGLER

Concentrados de 
Soja
HECKE
qUANTIQ
TOVANI BENZAQUEN

Concentrado 
Protéico
TOVANI BENZAQUEN

Concentrados 
Protéicos 
de Leite/Soro
 ALIBRA
ARLA FOODS
CARGILL
 CONAPROLE
CP KELCO BRASIL
 DAXIA
DCA

 DOREMUS
 FONTERRA
 GEMACOM TECH
 HECKE
ISP
 KERRY
 KRAKI
 L C BOLONHA
 MAKENI
 PROREGI
 PROZYN
qUANTIQ
 TANGARÁ
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 USDEC

Condimentos
 AJINOMOTO
 ALIBRA
BELA VISTA 
BKG
 CAPSUM NIGRUM
 CORANTEC
 DAXIA
 DCA
DOREMUS
 DUAS RODAS
 FERMENTECH
 FIRACE
 FUCHS
 GEMACOM TECH
 ICL-GROUP
 INDUKERN
 ISP
 KERRY
 KRAKI
 LAPIENDRIUS I
 L C BOLONHA
MACALÉ
M CASSAB
MASTERSENSE 
MATRIX
METACHEN
NUTRIQUIMICA
 PETITE MARIE
PROZYN
QUANTIQ
QUIMICA 
ANASTÁCIO
 SABORES E AROMAS
SWEETMIX
TKC
TOVANI BENZAQUEN
 TRIPOCEL
 VIVARE
 WILD
 
Confeitos 
Granulados
 HARALD
 TRADAL
 
Conservantes
ARLA FOODS
 BELA VISTA 
BKG

BRASTÓKIO
 CLARIANT 
DANISCO DUPONT
 DAXIA
 DCA
DOREMUS
 DUAS RODAS
 ESKISA
 FERMENTECH
 FIRMENICH
 GLOBALFOOD
 ICL-GROUP
 INDUKERN
 ISP
 KRAKI
 L C BOLONHA
 LEITE & CIA
 LISBOA REPRES.
M CASSAB
 MACALÉ
 MAKENI
 MATRIX
 METACHEM
 NUTRI.COM
 PLURY
 PROREGI
 PROZYN
 PURAC
 RHODIA
 RICSEL
 SACCO
 SAPORITI
 SOMAROLE
 SWEETMIX
 SYMRISE
 TKC
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 TRIPOCEL
UNIVAR
 VIVARE
VOGLER
 
Corantes Diversos
 ABC
ALIBRA
 ARLA FOODS
 BASF
 BELA VISTA 
BRASTÓKIO
 CARGILL
 CASA DO QUEIJEIRO 
CLARIANT
DANISCO DUPONT
DAXIA
 DCA
DÖHLER
 DOREMUS
DSM
 DUAS RODAS
 ESKISA
 FERMENTECH
 FIRACE
FIRMENICH
 FUCHS
 GEMACOM TECH
GLOBALFOOD

HEXUS
ICL-GROUP
INDUKERN
 INGREDION
ISP
KRAKI
L C BOLONHA
 LEITE & CIA 
LISBOA 
     INGREDIENTES
LISBOA REPRES.
M CASSAB
 MACALÉ
MAIAN
MAKENI
MATRIX
METACHEN
MILK 
REPRESNTAÇÕES
MYLNER 
NUTRI.COM
PLURY
PROREGI
PROZYN
PURAC
 QUÍMIO MURIAÉ
 RHODIA
RICSEL
SACCO
SAPORITI
 SOLUTECH 
SOMAROLE
 SWEETMIX
 SYMRISE
 TKC
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 TRIPOCEL
 VIVARE
VOGLER
WILD
 
Corantes Naturais
BELA VISTA 
BRASTÓKIO
 CORANTEC
 CHR HANSEN
DAXIA
DANTE FURTADO
DCA
DÖHLER
 DOREMUS
 ESKISA
 FERMENTECH
 FIRACE
GEMACOM TECH
 ICL-GROUP
INGREDION
 ISP
 KRAKI
 L C BOLONHA
 LISBOA 
     INGREDIENTES
MACALÉ
 MAIAN
MAKENI
 MATRIX

 PLURY
 PROREGI
 PROZYN
 SACCO
SOMAROLE
 TRADAL
 VIVARE
VOGLER
 WILD
 
Creme de Leite em 
pó
 ALIBRA
 DOREMUS
FONTERRA
 HORIZONTE AMIDOS
ISP
 KERRY
 PLURY
 TECHNO LEITE
TOVANI BENZAQUEN
 
Creme Vegetal
 MASTERSENSE

Cromo Nicotinato 
Glicinato
KILYOS / ALBION
 
Culturas Lácticas
 ABC
 AEB
BELA VISTA
 CARGILL
 DANISCO
DANTE FURTADO
DCA
 FERMENTECH
 GLOBALFOOD
 GRANOLAB
 ISP
 KERRY
 L C BOLONHA
LEITE & CIA
LISBOA INGREDIENTES
MACALÉ
MASTERSENSE
 PROZYN
 RHODIA
 SACCO
 SOMAROLE
 TRIPOCEL
 TKC
 VIVARE
 
Culturas Probióticas
 ALIBRA
CARGILL
 DANISCO DUPONT
 DSM
 FERMENTECH
 GLOBALFOOD
 ISP
 KERRY
 L C BOLONHA
LEITE & CIA
 LISBOA REPRES.

 MACALÉ
MASTERSENSE
 PROZYN
 RHODIA
 SACCO
 SOMAROLE
 VIVARE

Cúrcuma 
TOVANI BENZAQUEN

Dextrinas
TOVANI BENZAQUEN

Dextrose Anidra
TOVANI BENZAQUEN

Dextroses
TOVANI BENZAQUEN

DimaCal
KILYOS / ALBION

Dimagnésio Malato
KILYOS / ALBION

Dióxido de Titânio
 CAQ
 HEXUS
 PLURY
 UNIVAR 

Doce de Lei-
te em pó/ Leite 
Condensado 
em pó
 ALIBRA

Edulcorantes
 AJINOMOTO
 BRASTÓKIO
 CENTROFLORA
 CLARIANT 
 DAXIA
 DCA
DOREMUS
 ESKISA
 DÖHLER
DUAS RODAS
 GEMACOM TECH
 HEXUS
 INDUKERN
INGREDION
ISP
 KRAKI
M CASSAB
 MACALÉ
 MAKENI
MASTERSENSE
 MATRIX
NUTRAMAX
NUTRIQUIMICA
 PLURY
 PROREGI
 PURAC
 QUANTIQ
QUIESPER
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 RHODIA
 RICSEL
 SUNSET 
SWEETMIX
TATE & LYLE
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
VOGLER
 WILD

Emulsificantes
 ADM DO BRASIL
 ABC
ALIBRA
 BASF
 BAYER
 BRASTÓKIO
 CARGILL
 CLARIANT
 COMARPLAST
CP KELCO BRASIL
 DANISCO DUPONT
 DANTE FURTADO
 DAXIA
DCA
DENVER
DÖHLER
 DOREMUS
 DUAS RODAS
 FERMENTECH
 GEMACOM TECH
 GLOBALFOOD
 GRANOLAB
 ICL-GROUP
 INDUKERN
ISP
 KERRY
 KRAKI
 LEITE & CIA
LISBOA REPRES.
 M CASSAB
MACALÉ
MASTERSENSE
 MATRIX
 METACHEM
 MYLNER
 NEXIRA
 PLURY
 PROZYN
 PURAC
QUIESPER
 RHODIA
 ROUSSELOT
 RICSEL
 SAPORITI
 SYMRISE
TATE & LYLE
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 TRIPOCEL
VOGLER
 
Emulsões
 AJINOMOTO        
CARGILL
CLARIANT
CH HANSEN

 COMARPLAST
 DAXIA
DÖHLER
 DOREMUS
DUAS RODAS
GLOBALFOOD
GRANOLAB 
ISP
 KERRY
 LAPIENDRIUS I
 MATRIX
METACHEN
 NEXIRA
 PETITE MARIE
 PROREGI
PROZYN
 SABORES E AROMAS
 
 Encapsulantes
TOVANI BENZAQUEN
VOGLER

Enzimas
 ADM DO BRASIL
 AEB
 AJINOMOTO
 CLARIANT
CHR HANSEN
DANISCO DUPONT
DANTE FURTADO
DCA
FERMENTECH
 GLOBALFOOD
 GRANOLAB
 INDUKERN
 ISP
 KERRY
LISBOA 
     INGREDIENTES
MASTERSENSE
 METACHEM
 MYLNER
 NEXIRA
 PLURY
 PROREGI
 PROZYN
 RHODIA
 RICSEL
 SACCO
 SAPORITI
 TOVANI BENZAQUEN

Eritorbato de Sódio
BKG
 CAPE FOOD
 CLARIANT
 DAXIA
 DOREMUS
 DUAS RODAS
 ICL-GROUP
 ISP
M CASSAB
 PLURY
 PROZYN
 QUIESPER
QUIMICA 
ANASTÁCIO

SUNSET
SWEETMIX
 
Especialidades 
lácteas 
 DAXIA
 
Especiarias
BKG
CAPSUM NIGRUM
DAXIA
 DOREMUS
 DUAS RODAS
 FUCHS
 ICL-GROUP
 ISP
 KERRY
 KRAKI
 MATRIX
 TRADAL
 
Espessantes 
 ALIBRA
ASHLAND
 BASF
 BAYER
BELA VISTA 
BENEO
 BKG
 BRASTÓKIO
 CARGILL
 CLARIANT 
CP KELCO BRASIL
 DANISCO DUPONT
 DANTE FURTADO
DENVER
 DAXIA
 DCA
DOREMUS
 ESKISA
 FERMENTECH
 FIRMENICH
 GEMACOM TECH  
 GLOBALFOOD
 GRANOLAB
 HEXUS
 ICL-GROUP
 INDUKERN
 ISP
 KERRY
 KRAKI
 L C BOLONHA
LEITE & CIA
 LISBOA 
     INGREDIENTES
M CASSAB
MACALÉ
 MAKENI
 MATRIX
 METACHEM
 NEXIRA
NUTRAMAX
 PLURY
 PROREGI
 PROZYN
 RHODIA
 ROUSSELOT

 RICSEL
 ROQUETTE
 SAPORITI
 SOMAROLE
SUNSET
 SWEETMIX
 TKC
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
TRIPOCEL
 UNIVAR 
UNYCON
 VIVARE
VOGLER

Estabilizantes
 ADM DO BRASIL
 ABC
 ALIBRA
ARLA FOODS
 BASF
 BAYER
 BELA VISTA 
BKG
BRASTÓKIO
 CARGILL
 CASA DO QUEIJEIRO
 CLARIANT
 COMARPLAST
 CP KELCO BRASIL
 DANISCO DUPONT
 DANTE FURTADO
DAXIA
DCA
DENVER
 DOREMUS
 DUAS RODAS
 FERMENTECH
 FIRMENICH
 GEMACOM TECH
 GLOBALFOOD
 GRANOLAB
ICL-GROUP
 INDUKERN
 ISP
 KERRY
 KRAKI
 L C BOLONHA
LISBOA 
     INGREDIENTES
 LISBOA REPRES.
M CASSAB
 MACALÉ
MASTERSENSE
 MATRIX
 METACHEM
 NEXIRA
 PLURY
 PROREGI
 PROZYN
QUANTIQ
 RHODIA
 ROUSSELOT
 RICSEL
 ROQUETTE
 SABORES E AROMAS
 SAPORITI

 SOMAROLE
 SWEETMIX
 SYMRISE
 TRIPOCEL
 TKC
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
UNIVAR
 VIVARE
VOGLER

Etil Vanilina
BRASTÓKIO
ISP
 LAPIENDRIUS I
 L’ESSENCE
 PETITE MARIE
 PLURY
 QUIESPER
 SUNSET
 SWEETMIX
 TRADAL
 
Extrato
TOVANI BENZAQUEN
VOGLER

Extrato de Alecrim
TOVANI BENZAQUEN

Extrato de Levedura
TOVANI BENZAQUEN

Extratos Naturais
TOVANI BENZAQUEN

Extrato de Malte
 ABC
DCA
DÖHLER
 DUAS RODAS
LIOTECNICA
METACHEN
 MATRIX
 MYLNER
NATUREX
 SWEETMIX
 TRADAL
 WILD

Extratos Secos 
Vegetais
TOVANI BENZAQUEN

Fat Replacer 
Products
TOVANI BENZAQUEN

Fermento Lácteo
BELA VISTA 
CHR HANSEN
DANISCO DUPONT
DANTE FURTADO 
DCA
GRANOLAB
 FERMENTECH
ISP

KERRY
LEITE & CIA
LISBOA 
     INGREDIENTES 
MACALÉ
MASTERSENSE
PROZYN
 SACCO
SOMAROLE
TANGARÁ
VIVARE
 
Fermentos
 ABC
 AEB
BELA VISTA 
CARGILL
 CASA DO QUEIJEIRO
 DANISCO
 DANTE FURTADO
DAXIA
DCA
 FERMENTECH
 GRANOLAB
INDUKERN
 ISP
 KERRY
 L C BOLONHA
 LISBOA REPRES.
M CASSAB
 MACALÉ
MASTERSENSE
 PROZYN
 QUÍMIO MURIAÉ
 RHODIA
 SACCO
 SAPORITI
 SOMAROLE
 TANGARÁ
TKC
TOVANI BENZAQUEN
 VIVARE
 
Ferro Glicinato 
Quelato
KILYOS / ALBION

Fibra de Maca
TOVANI BENZAQUEN

Fibras
ADM
BUNGE
CARGILL
CLARIANT 
DANISCO DUPONT
 FERMENTECH
GRANOLAB
ISP
KERRY
 KRAKI
MAIAN
MASTERSENSE
 METACHEM
 NEXIRA
NUTRAMAX

 PROZYN
 RICSEL
 ROQUETTE 
SAPORITI
 SWEETMIX
 SOLAE
TATE & LYLE
 TOVANI BENZAQUEN
VOGLER

Fitoesterois 
microencapsulados
TOVANI BENZAQUEN

Flavorizantes
 DAXIA
 DÖHLER
DOREMUS
DUAS RODAS
 FERMENTECH
 FIRACE
 ICL-GROUP
ISP
 LAPIENDRIUS I
 L’ESSENCE
 PETITE MARIE
 SABORES E AROMAS
 SWEETMIX
 TATE & LYLE
TOVANI BENZAQUEN
UNIVAR
VOGLER
 
FOS
TOVANI BENZAQUEN

Fosfatizantes
 DOREMUS
PROZYN

Fosfatos
 ABC
 BKG
CAP-LAB
 CAQ
 CLARIANT
 DANTE FURTADO
DAXIA
 DOREMUS
 ESKISA
 GRANOLAB
 ICL-GROUP
 INDUKERN
 ISP
 KRAKI
 LEITE & CIA 
MAIAN
MAKENI
 NUTRI.COM
 PLURY
 PROREGI
 QUIESPER
 RHODIA
 RICSEL
 SAPORITI
 VIVARE
VOGLER

Frutas Desidratadas
TOVANI BENZAQUEN

Frutas em Flocos
TOVANI BENZAQUEN

Frutose
 ADM DO BRASIL
CARGILL
DANISCODUPONT
DAXIA
DOREMUS
 FERMENTECH
LEITE & CIA
 PLURY
 SUNSET 
SWEETMIX
 TATE & LYLE
 
Gel de Brilho
 CARGILL
 CP KELCO 
 HARALD
 TRADAL
 
Gelatinas
 AEB
 ALIBRA
ASHLAND
BELA VISTA 
CARGILL
DANTE FURTADO
DAXIA
DOREMUS
 GELITA
HEXUS
 ISP
 KERRY
 MATRIX
 PROREGI
 QUIESPER
ROUSSELOT
 SAPORITI
TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 VIVARE

Glicina
DAXIA
qUANTIQ
VOGLER

Glucose de Milho
CARGILL
DAXIA
DOREMUS
HEXUS
INGREDION
 
Glucona Delta 
Lactona
 ADM DO BRASIL
DAXIA
 DOREMUS
ISP
M CASSAB
METACHEN

 PROZYN
 QUIESPER
 SUNSET
TOVANI BENZAQUEN
 
Glutamato 
Monossódico
 AJINOMOTO
TOVANI BENZAQUEN

Glutamina
qUANTIQ
TOVANI BENZAQUEN 

Glúten
 CARGILL
CLARIANT
 DAXIA
 DOREMUS
GRANOLAB
MAIAN
M CASSAB
 MAKENI
 METACHEM
 PLURY
 TANGARÁ
 TATE & LYLE
TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
VOGLER
 
Goma Acácia
TOVANI BENZAQUEN

Goma Arábica
TOVANI BENZAQUEN

Gomas Alimentícias
 ADM DO BRASIL
 ALIBRA
 BAYER
BELA VISTA 
BRASTÓKIO
 CARGILL 
CP KELCO BRASIL
 DANISCO DUPONT
 DAXIA
 DCA
DOREMUS
 ESKISA
 FERMENTECH
 GEMACOM TECH
HEXUS
ICL-GROUP
 INDUKERN
 ISP
 KERRY
 KRAKI
MAIAN
 MAKENI
MASTERSENSE
 METACHEM 
 NEXIRA
 PROREGI
qUANTIQ 
RHODIA
 RICSEL

 SAPORITI
SUNSET 
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 TRIPOCEL
UNIVAR
 UNYCON
 VIVARE
VOGLER

Gordura em Pó
 ALIBRA
BUNGE
COMARPLAST
DAXIA 
DOREMUS
 FONTERRA
HORIZONTE AMIDOS
ISP
 KERRY
 MASTERSENSE
 PLURY
 SAPORITI
 TANGARÁ
TOVANI BENZAQUEN
 USDEC
 
Gorduras Especiais 
Fracionadas
TOVANI BENZAQUEN

Gorduras 
Modificadores
TOVANI BENZAQUEN

Gorduras Vegetal 
(de Palma)
TOVANI BENZAQUEN
VOGLER

Gorduras Vegetais 
Hidrogenadas ou 
não
 ABOISSA
BUNGE
 CARGIL 
COMARPLAST
DANISCO DUPONT
 MATRIX
MASTERSENSE
 PLURY
 TANGARÁ
TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL

Guanilato
TOVANI BENZAQUEN

Guaraná
TOVANI BENZAQUEN

Hidrocolóides
BAYER
BELA VISTA 
BKG
CARGILL
 CLARIANT 
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CP KELCO BRASIL
 DANISCO DUPONT
 DAXIA
DCA
DOMONDO
 DOREMUS
 FERMENTECH
 GEMACOM TECH
 HEXUS
 ICL-GROUP
 INDUKERN
 ISP
 KRAKI
 MAKENI
 MATRIX
 METACHEM
 NEXIRA
 PLURY
 PROZYN
 RICSEL
 SAPORITI
 TKC
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
UNIVAR
 VIVARE
 
Hidrocolóides Esta-
bilizantes e Agentes 
Gelificantes
TOVANI BENZAQUEN

Hidróxido de 
Potássio
 BORSATO
 CAP-LAB
CAQ
 HEXIS
 INDUKERN
ISP
 RIBEIRÃO QUÍMICA
 WORLDLAB
 
Hidróxido de Sódio
 ABC
 CAP-LAB
CAQ
 INDUKERN
ISP
 MACALÉ
 QUÍMIO MURIAÉ
 RIBEIRÃO QUÍMICA
 USIQUIMICA

 Impermeabilizantes
 ADM DO BRASIL
 AEB
 DOREMUS
 DUAS RODAS
ISP
 KRAKI
NEXIRA
 
Ingredientes de 
Origem Vegetal
TOVANI BENZAQUEN

Ingredientes 
Funcionais
 AÇUCAREIRA QUATÁ
ADM DO BRASIL
 AJINOMOTO
 ALIBRA
 BASF
 BENEO-ORAFTI
 BKG
 CARGILL
 CENTROFLORA
 CLARIANT 
DANISCO DUPONT
DAXIA
DÖHLER
 DOREMUS
 DSM
DUAS RODAS
 FERMENTECH
 GLOBALFOOD
GRANOLAB
 HEXUS
 ICL-GROUP
ISP
 KRAKI
 LEITE & CIA 
LISBOA REPRES.
 MACALÉ
 MASTERSENSE
 MATRIX
 METACHEM
 NEXIRA
 PLURY
 PROZYN
 PURAC
 RHODIA
 RICSEL
 SACCO
 SOLUTECH
SWEETMIX
TOVANI BENZAQUEN
 VIVARE
VOGLER
 WILD
 
Ingredientes para 
Alimentos 
Funcionais
TOVANI BENZAQUEN

Inosinato
TOVANI BENZAQUEN

Inulina
TOVANI BENZAQUEN

Iogurte em Pó
TOVANI BENZAQUEN

Isoleucina
TOVANI BENZAQUEN 

Lactase
CHR HANSEN
 DANTE FURTADO
DAXIA
GRANOLAB

ISP
LEITE & CIA
 PROZYN
 SACCO
 SAPORITI

Lactitol
TOVANI BENZAQUEN

Lactose
 ALIBRA
 CAQ
DAXIA 
DOREMUS
 DSM
GLOBALFOOD
 INTERLAB
ISP
MASTERSENSE
 PLURY
SOORO
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 USDEC
 WORLDLAB

Lactoperoxidase
TOVANI BENZAQUEN

Lecitina
 ADM DO BRASIL
 CARGILL
 DAXIA
DOREMUS
GRANOLAB
ISP
MAIAN
MASTERSENSE
 PLURY
 SOLAE
TOVANI BENZAQUEN
VOGLER
 
Leite em pó
 ALIBRA
 CONAPROLE
DOREMUS
 FONTERRA
 INDUKERN
ISP
 KERRY
 SOORO
TANGARÁ
 TECHNO LEITE
 TRADAL
 USDEC
VOGLER
 
Leite em pó 
modificado
 ALIBRA
 DOREMUS
ISP
 KERRY
 MACALÉ
 PLURY
 TANGARÁ

 TECHNO LEITE
 TRADAL
 
Leitelho
 ALIBRA
 CONAPROLE
 FONTERRA
HECKE
ISP
 TECHNO LEITE
 TANGARÁ
 USDEC
 
Leucina
 HECKE
TOVANI BENZAQUEN

Levedura
 AÇUCAREIRA QUATÁ
BIORIGIN
BIO SPRINGER
GRANOLAB
 HEXIS
ISP
 KERRY
MASTERSENSE
 PROZYN
SACCO
 
Lipase
 AEB
 BELA VISTA 
CARGILL
 DANISCO DUPONT
DCA
GRANOLAB
ISP
 L C BOLONHA
 MACALÉ
 PLURY
 PROZYN
SACCO
 TKC

Lisina
TOVANI BENZAQUEN

Listeina
TOVANI BENZAQUEN

Lisozima
GRANOLAB
ISP
 LEITE & CIA 
PROZYN
SACCO
 
Magnésio Bisglici-
nato Quelato
KILYOS / ALBION

Maltitol Cristalino
TOVANI BENZAQUEN

Maltodextrina
TOVANI BENZAQUEN
VOGLER

Manitol
TOVANI BENZAQUEN

Manteiga
 ALIBRA
CARGIL
 FONTERRA
ISP
KERRY
 TANGARÁ
 TECHNO LEITE

Manteiga em pó
 ALIBRA

Margarinas
 AGROPALMA
BUNGE
ISP
 LAPIENDRIUS I
 MASTERSENSE
 MATRIX
 TRADAL
 
Maturadores
GRANOTEC
ISP
 PROZYN
 
Melaço
ISP    
 
Melhoradores de 
Farinha
 AJINOMOTO 
 HEXUS
ISP
MASTERSENSE
 METACHEM
 MYLNER
 PLURY
 PROZYN
TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 
Mentol
TOVANI BENZAQUEN

Metilcelulose
ISP
 TOVANI BENZAQUEN
 
Metionina
TOVANI BENZAQUEN

Microcristalina
 CAQ
 COMARPLAST
 
Minerais Aminoáci-
dos Quelatos
ISP
 PROZYN
 
Minerais 
Microencapsulados
TOVANI BENZAQUEN 

Minerais Quelatos
FORTITECH
GRANOTECH 
KILYOS / ALBION
NUTRAMAX
 PROZYN
PURAC
 
Misturas de 
Corantes 
e Aromas
TOVANI BENZAQUEN

Misturas de Sais 
Minerais
TOVANI BENZAQUEN

Misturas em Pó 
TOVANI BENZAQUEN

Misturas Funcionais
TOVANI BENZAQUEN

Misturas para 
Confeitaria
TOVANI BENZAQUEN

Misturas 
Vitamínicas
 DÖHLER
DOREMUS
DSM
 FORTITECH
ISP
M CASSAB
 MAKENI
 PROZYN
SUNSET
TOVANI BENZAQUEN
 
Molibdênio 
Glicinato
KILYOS / ALBION 

Mono 
Di-Glicerídeos
ALIBRA
 DAXIA
DOREMUS
FERMENTECH
GRANOLAB
ISP
MASTERSENSE
 PROZYN
TOVANI BENZAQUEN
 
Musgo Irlandês 
ALIBRA
 CP KELCO BRASIL
 DOREMUS
 GEMACOM TECH
ISP
 KRAKI
 PLURY
 
Natamicina
 AEB

 DANISCO DUPONT
 DANTE FURTADO
DAXIA
DCA
FERMENTECH
 GLOBALFOOD
 GRANOLAB
 ISP
LEITE & CIA
 LISBOA REPRES.
MASTERSENSE
 PROZYN
 SACCO
 SAPORITI
TOVANI BENZAQUEN
 
Nisina
 BELA VISTA 
DANISCO DUPONT
 DANTE FURTADO
DAXIA
 DCA
FERMENTECH
 GLOBALFOOD
 GRANOLAB
HEXUS
 ISP
 L C BOLONHA
LEITE & CIA
 LISBOA 
     INGREDIENTES
MASTERSENSE
 PROZYN
 SACCO
 SOMAROLE
TOVANI BENZAQUEN
  
Nitrato de Sódio
 ABC
 CAQ
 DAXIA
DCA
 DOREMUS
 INDUKERN
 ISP
 ICL-GROUP
MACALÉ
 PLURY
 QUIESPER
 TKC
 
Nucleotídeos
TOVANI BENZAQUEN

Nutracêuticos
 ADM DO BRASIL
 BASF
 CENTROFLORA
 DSM
 FORTITECH
MASTERSENSE
 NEXIRA
 PROZYN
 SACCO
 SAPORITI
 SUNSET
 TOVANI BENZAQUEN

Óleo de Arroz
ISP
TOVANI BENZAQUEN

 Óleo de Manteiga
 FONTERRA
ISP
MASTERSENSE
 
Óleos e Gorduras
TOVANI BENZAQUEN

Óleos Essenciais 
Diversos
 ADM DO BRASIL
DÖHLER
DOREMUS
 DUAS RODAS
ISP
 LAPIENDRIUS I
 L’ESSENCE
 MASTERSENSE
 MATRIX
 PETITE MARIE
 PLURY
 QUIESPER
TOVANI BENZAQUEN
 
Óleos Vegetais 
e Derivados
TOVANI BENZAQUEN

Óleos Vegetais 
em Geral
TOVANI BENZAQUEN

Oligofrutose
TOVANI BENZAQUEN

Ômega 3
 BASF
DÖHLER
DOREMUS
DSM
FORTITECH
GRANOLAB
ISP
MASTERSENSE
MCASSAB
PROZYN
 SAPORITI
 TOVANI BENZAQUEN
 
Ômega 6
 BASF.
 DSM
 FORTITECH
ISP
MASTERSENSE
 SAPORITI
 
Ômega 9
 DSM
FORTITECH
MASTERSENSE
SAPORITI
 

Ômegas (Ácidos 
Graxos)
 BASF
 MASTERSENSE
 PROZYN
 
Palma e Derivados
TOVANI BENZAQUEN

Pectinas
 CARGILL 
CP KELCO BRASIL
 DANISCO DUPONT
 DAXIA
 ESKISA
 FERMENTECH
INDUKERN
ISP 
MASTERSENSE
NETZSCH
 PLURY
 PROREGI
qUANTIQ
 QUIESPER
 TRADAL
VOGLER
 
Película para  
Revestimento
 AEB
 CLARIANT
ISP
 KRAKI
 RICSEL
 TKC
 
Permeado de 
soro de leite
ARLA FOODS 
SOORO 

Persulfatos
CAP-LAB
 CAQ
 DOREMUS
 QUIESPER

Polidextrose
ALIBRA
DANISCO DUPONT
 DAXIA
FERMENTECH
INGREDION
ISP
MASTERSENSE
 PLURY
SUNSET
 TATE & LYLE
TOVANI BENZAQUEN
VOGLER
 
Polifosfatos
BKG
 CLARIANT
 DAXIA
DOREMUS
 ICL-GROUP

 ISP
 KRAKI
 PLURY
 RHODIA
 RICSEL
VOGLER
 
Polímeros
INGREDION
 
Polióis
 CARGILL
 DANISCO DUPONT
 INGREDION
 PLURY
 TOVANI BENZAQUEN
 
Polpa de Frutas
 ABC
 BORSATO
 CARGILL
 CASA DO QUEIJEIRO
CENTROFLORA
 DANTE FURTADO
 DCA
DÖHLER
DUAS RODAS
 GEMACOM TECH
 ISP
 LAPIENDRIUS I
 L C BOLONHA
 LISBOA REPRES.
 MACALÉ
 NEXIRA
 PETITE MARIE
 RITTER
 SOMAROLE
 SUNSET
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 UNYCON
 WILD
 
Polvilho doce
ISP
 
Potássio
 CAQ          
 
Prebióticos 
(Ingredientes)
TOVANI BENZAQUEN

Prebióticos 
(Ingredientes)
TOVANI BENZAQUEN

Pré-misturas para 
Panificação
TOVANI BENZAQUEN

Pré-misturas 
Vitamínicas
TOVANI BENZAQUEN

Preparado 
Aromático
TOVANI BENZAQUEN
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Produtos de Frutas
TOVANI BENZAQUEN

Produtos de Leite
TOVANI BENZAQUEN

Produtos de Queijos
TOVANI BENZAQUEN

Prod. Quím. Grau 
Alimentar
 ABC
 BKG
 BRASTÓKIO
 COMARPLAST
 DOREMUS
 FERMENTECH
 INDUKERN
 LAPIENDRIUS I
NEXIRA
 PETITE MARIE
 PLURY
 RHODIA
 SAPORITI
 SOLUTECH
TRADAL
 TRIPOCEL
 UNIVAR 
 
Propileno Glicol
CAQ
 DANISCO DUPONT
ISP
 LAPIENDRIUS I
 MAIAN
MAKENI
 PETITE MARIE
 QUIESPER
UNIVAR
 
Propionatos
 CLARIANT
DAXIA
 DOREMUS
ESKISA
GRANOLAB
HEXUS
ISP
M CASSAB
 MAKENI
MASTERSENSE
 METACHEM
 PETITE MARIE
 PLURY
qUANTIQ
 TRADAL
UNIVAR
 
Protease
TOVANI BENZAQUEN

Proteína Animal
TOVANI BENZAQUEN

Proteína Concentra-
da de Soja
TOVANI BENZAQUEN

Proteína Concen-
trada Texturizada 
de Soja
TOVANI BENZAQUEN

Proteína de Leite
 ALIBRA
 ARLA FOODS
 CARGILL
 CP KELCO BRASIL
 DANTE FURTADO
DCA
DOREMUS
DSM
 FONTERRA
INGREDION
ISP
 KERRY
 KRAKI
MASTERSENSE
TANGARÁ
 TOVANI BENZAQUEN
 TECHNO LEITE
 TRADAL
 USDEC

Proteína de Soja
 ADM DO BRASIL
BUNGE
DANISCO DUPONT
 DAXIA
 DOREMUS
 KERRY
 KRAKI
ISP
NETZSCH
 SOLAE
TOVANI BENZAQUEN
 
Proteína de Soro 
de Leite
ARLA FOODS
DCA
DOREMUS
SOORO
TOVANI BENZAQUEN

Proteína Isolada 
de Soja
DANISCO DUPONT
 DAXIA
 DOREMUS
DUPONT
ICL-GROUP
 ISP
 KERRY
 SOLAE
TOVANI BENZAQUEN
 
Proteínas Diversas
 ALIBRA
ARLA FOODS
CAPSUM NIGRUM
 CP KELCO BRASIL
DANISCO DUPONT
 DOREMUS
 ISP

 KERRY
 KRAKI
LEITE & CIA
 LISBOA 
     INGREDIENTES
MASTERSENSE
 NEXIRA
PLURY
 PROZYN
 TANGARÁ
TOVANI BENZAQUEN 
TRADAL
UNIVAR
 
Proteína Texturiza-
da de Soja
TOVANI BENZAQUEN

Proteína Vegetal
TOVANI BENZAQUEN

Proteína Vegetal 
Hidrolizada
TOVANI BENZAQUEN

Queijo em Pó
 ALIBRA
 CAPSUM NIGRUM
 DCA
DOREMUS
FONTERRA
ISP
 KERRY
MASTERSENSE
 PLURY
 SWEETMIX
TECHNO LEITE
 TOVANI BENZAQUEN
 USDEC
 
Queijos Análogos
 ALIBRA

Quelatos
 FORTITECH
ISP
M CASSAB
NUTRAMAX

Realçadores de 
Sabor
 AJINOMOTO
BIORIGIN
BIO SPRINGER
BKG
DAXIA
 DCA
DOREMUS
DUAS RODAS
 INDUKERN
ICL-GROUP
ISP
 KERRY
 KRAKI
 LAPIENDRIUS I
 PLURY
 RHODIA
 SAPORITI

 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 
Recheios e 
Coberturas em 
geral
 CARGILL
DÖHLER
 DOREMUS
GEMACOM TECH
 HARALD
ISP
 KERRY
 LAPIENDRIUS I
 PETITE MARIE
 PROREGI
TANGARÁ

 Redutores
 CASA FORTE
 CLARIANT
 DANISCO
 DOREMUS
GRANOLAB
INGREDION
ISP
 KERRY
TOVANI BENZAQUEN
 
Redutores de 
Calorias
TOVANI BENZAQUEN

Revestimento
 ISP
 
Sacarina
 BRASTÓKIO
 DAXIA
 ESKISA
GRANOLAB
ISP
 PLURY
 PROREGI
 QUIESPER
 SWEETMIX
 TRADAL
 
Sais Fundentes
 ABC
BKG
CLARIANT
 DAXIA
DCA
 DOREMUS
FERMENTECH
 GRANOLAB
 ICL-GROUP
 INDUKERN
 ISP
 LEITE & CIA 
MACALÉ
 PROREGI
 RHODIA
 RICSEL
 TKC
 VIVARE
 

Sais Minerais
 BASF
 BKG
DAXIA
 DOREMUS
ESKISA
FORTITECH   
 ICL-GROUP
ISP
 PURAC
TOVANI BENZAQUEN
VOGLER

Sal 
TOVANI BENZAQUEN

Sal Hipossódico
TOVANI BENZAQUEN

Sanitizantes
 ABC
DCA
ECOLAB
 MACALÉ
 MUNDIAL QUÍMICA
 PLURON
 PROZYN
 QUINABRA
 
Selênio Glicinato 
Complexado
KILYOS / ALBION 

Sequestrantes
CLARIANT
ISP
 MUNDIAL QUÍMICA
 PROZYN
 QUIESPER
 QUINABRA
 
Sílica
qUANTIQ 

Sílica Gel
 AEB
 CAQ
UNIVAR
 
Silicatos
 ABC
CAP-LAB
 CAQ
 INDUKERN
ISP
 RHODIA
 
Sistemas Funcionais
 ALIBRA
DOREMUS
ICL-GROUP

Soda Cáustica
 ABC
 CAQ
 HEXIS
 MACALÉ

 MAKENI
 USIQUÍMICA
 WORLDLAB
 
Soja e Derivados 
TOVANI BENZAQUEN

Sorbato de Potássio
 ABC
BRASTÓKIO
CAP-LAB
 CLARIANT 
 DAXIA
DCA
 DOREMUS
 FERMENTECH
 GEMACOM TECH
HEXUS
 INDUKERN
 ISP
 L C BOLONHA
 LEITE & CIA 
MACALÉ
 MAKENI
 METACHEM
 PLURY
 PROREGI
qUANTIQ
 QUIESPER
 RIBEIRÃO QUÍMICA
 RICSEL
 SAPORITI
 SOMAROLE
 SWEETMIX
 TKC
 TRADAL
UNIVAR
 UNYCON
 USIQUÍMICA
 VIVARE
 
Sorbatos
ASHLAND 
      GERMINAL 
CAP-LAB
 FERMENTECH
 ISP
 MACALÉ
 QUIESPER
 SWEETMIX
 TKC
 TRADAL
UNIVAR
VOGLER

Sorbitol
CAP-LAB
 CARGILL
 DAXIA
FERMENTECH
 INDUKERN
INGREDION
MAIAN
M CASSAB
 PLURY
 PROZYN
 QUIESPER

 RHODIA
SUNSET
 SWEETMIX
 TATE & LYLE
 TRADAL
SUNSET
TOVANI BENZAQUEN
 UNIVAR 
UNYCON
VOGLER
 
Soro de Leite Ácido
TOVANI BENZAQUEN

Soro de Leite em Pó
 ALIBRA
 CARGILL
 CONAPROLE
 DANTE FURTADO
DAXIA
 FONTERRA
 INDUKERN
ISP
 KERRY
 KRAKI
 MACALÉ
 SAPORITI
SOORO
 SWEETMIX
 TANGARÁ
 TOVANI BENZAQUEN
 TRADAL
 TECHNO LEI
USDEC

Soro de Queijo em 
Pó
 ALIBRA
 ARLA FOODS
 FONTERRA
ISP
 KERRY
NUTRIMILK
 SAPORITI
TANGARÁ
 TECHNO LEITE
 TRADAL
 USDEC
 
Sorvetes / Insumos 
diversos
 ALIBRA
DOREMUS

Substitutos 
de açúcar
AJINOMOTO
BENEO
CARGILL
 CLARIANT
 DANISCO DUPONT
 DAXIA
HEXUS
ISP
 KERRY
MASTERSENSE
NEXIRA

NUTRAMAX
 PROREGI
TOVANI BENZAQUEN
VOGLER

Substitutos 
de Gordura e Óleos
BAYER
 CLARIANT
 CP KELCO BRASIL
 DANISCO DUPONT
 DAXIA
DOREMUS
 FUNCIONAL MIKRON 
GEMACOM TECH
 INDUKERN
 ISP
 KERRY
 KRAKI
 MATRIX
 NEXIRA
 PLURY
 PROZYN
 RICSEL
 ROQUETTE 
SAPORITI
TOVANI BENZAQUEN
VOGLER

Substitutos de 
Manteiga
TOVANI BENZAQUEN

Sucos Concentrados
 ANIDRO
CARGILL
 CENTROFLORA 
DÖHLER
 LAPIENDRIUS I
 PETITE MARIE
SUNSET

Sucralose
 TOVANI BENZAQUEN
VOGLER

Sulfato de 
Sódio Anidro
 ABC
 CAQ
 HEXIS
ISP
 MAKENI
 WORLDLAB
 
Sulfito de Sódio
 CAQ
ISP
 
Tartrazina
 DANISCO DUPONT
DAXIA
 DOREMUS
ESKISA
 PLURY
 QUIESPER
 RHODIA

 SUNSET
 SWEETMIX
 TRADAL
VOGLER
 
 Taurina
qUANTIQ
TOVANI BENZAQUEN
VOGLER 

TBHQ
DANISCO DUPONT
MASTERSENSE
 QUIESPER
 SWEETMIX
VOGLER
 
Temperos Especiais 
Vegetais
TOVANI BENZAQUEN

Texturizantes
TOVANI BENZAQUEN

Turvantes
 ALIBRA
 DAXIA
 DÖHLER
DOREMUS
DUAS RODAS
 KERRY
 LAPIENDRIUS I
 L’ESSENCE
 NEXIRA
 PETITE MARIE
 SWEETMIX
TOVANI BENZAQUEN
UNIVAR 
VOGLER

Uréia
 ABC
 CAQ
 USIQUÍMICA
 
 Valina
qUANTIQ
TOVANI BENZAQUEN

Vanilina 
 BRASTÓKIO
 CAQ 
 DAXIA
 DOREMUS
ESKISA 
ISP
 LAPIENDRIUS I
 L’ESSENCE
 PETITE MARIE
 PLURY
 QUIESPER
 RHODIA
 SUNSET
 SWEETMIX
 TRADAL
VOGLER
 

Vegetais 
desidratados
 ANIDRO
 CAPSUM NIGRUM
 CENTROFLORA
 CORANTEC
 DÖHLER
DUAS RODAS
 FIRACE
MASTERSENSE
 MATRIX
NETZSCH
 NEXIRA
TOVANI BENZAQUEN
 
Vegetais em Pó
TOVANI BENZAQUEN

Vinagre (Imitação, 
Pó, etc)
TOVANI BENZAQUEN

Vitaminas
 ANIDRO
 BASF
 BRASTÓKIO
 CAQ
 CORANTEC 
DAXIA
DÖHLER
 DOREMUS
DSM
 ESKISA
 FORTITECH
 FUNCIONAL MIKRON 
GRANOLAB
 INDUKERN
LEITE & CIA 
M CASSAB
 MAKENI
 PROZYN
 PURAC
 SUNSET
 SWEETMIX
TOVANI BENZAQUEN
TRADAL
 
Xaropes Diversos
 DAXIA
DÖHLER
 DOREMUS
INDUKERN
 INGREDION
 PLURY
 PROREGI
 RHODIA
TOVANI BENZAQUEN
TRADAL
VOGLER
 
Xilitol
MASTERSENSE
TOVANI BENZAQUEN
VOGLER

Zinco Bisglicinato 
KILYOS / ALBION
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MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Aço Inoxidável 
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 BÚFALO INOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
 CASTINOX
 COBERMAQ
GLOBO INOX
GRATT
 IMAAJ
 INJESUL
 INOX ALIANÇA
 METALINOX
 MILAINOX 
MIRAINOX
 PENTAIR
POLINOX
 RICEFER
SALTY STEEL
 SULFISA
TEROM 
TCA INOX
 TECMAES
 
Aeradores
GRATT
 POLINOX
 
Agitadores
 ÁGUIA INOX
 AKSO
 BIASINOX
 CAP-LAB
CARLINOX
CASA FORTE
 FRIODINAL
 GEHAKA
 GLOBO INOX
GRATT
 HANNA
 INOX ALIANÇA
 INSTRULAB
ROTA INOX
 SPX
 WORLDLAB
 ZEGLA
 
Analisador de 
gordura
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 GEHAKA
 INOX ALIANÇA
 INSTRULAB
 PZL
 WORLDLAB
 
Analisador de 
umidade
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 GEHAKA
 INSTRULAB
 INSTRUTHERM
 MARTE BALANÇAS
 WORLDLAB
 
Análises 
Microbiológica
de alimentos
 BRAZILFILTE

 CAP-LAB
 CASA FORTE
 GEHAKA
 INSTRULAB
 WORLDLAB
 
Anéis / Guarnições 
de Borracha
 ANHEMBI
 BIASINOX
 CASA FORTE
 CASTINOX
PADRONIZA
 VEDAPLAST
 
Aparelhos de 
Ultrafiltração
 AM
 GEA NIRO
 GEHAKA
GRATT
 INSTRULAB
PADRONIZA
 PENTAIR
 SACCO
 TETRA PAK
 TUCHENHAGEN
 WORLDLAB
 
Aquecedores
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 FISCHER TERM
 FRIODINAL
 GEA
 GEHAKA
 GLOBO INOX
 GRATT 
INSTRULAB
 MML CALDEIRAS 
 PADRONIZA
 PALLEY 
ROTA INOX
SHIGUEN
 TETRA PAK
 WORLDLAB
 
Autoclaves
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CAP-LAB
 CARLINOX 
CASA FORTE
 FRIODINAL
 GEHAKA
 INSTRULAB
 INTERLAB
JBTC
 MARTE BALANÇAS
 RICEFER
 WORLDLAB
 
Balanças 
Eletrônicas, 
Industriais e 
Mecânicas
 BIZERBA
 CAP-LAB.
 CASA FORTE
 INSTRULAB
 MARTE BALANÇAS
 PAVAX

 PRECITECH
 WORLDLAB
 
Balanças p/ 
Laboratórios
 BIZERBA
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 GEHAKA
 INSTRULAB
 INTERLAB
 MARTE BALANÇAS
 WORLDLAB
 ZEGLA
 
Banco de Gelo
 WEST

Banho-maria
 CAP-LAB
CARLINOX
 CASA FORTE
 FRIODINAL
 GEHAKA
 INOX ALIANÇA
 INSTRULAB
 INTERLAB
 MARTE BALANÇAS
 PALLEY
 
Batedeira 
 CARLINOX 
 INOX ALIANÇA
 WESTFALIA
 WORLDLAB
 
Batedeira de 
Manteiga
CARLINOX
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CASA FORTE
 FRIODINAL
 PRIMO & CIA
POLINOX
TECNOMILK
 
Batedeira/
Maturadores 
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CASA FORTE
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
 POLINOX
RICEFER
 
 Beliche para Proces-
so e Armazenagem 
de Queijos
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CASA FORTE
 FIBRAV
 FRIODINAL
 HIDROZON
 INOX ALIANÇA
 
Bombas Centrífugas 
Sanitárias
 ÁGUIA INOX
CASA FORTE

 CASTINOX
COBERMAQ 
FRIODINAL
 MIRAINOX
 NETZSCH
 PADRONIZA
 PENTAIR
POLINOX
 PROINOX
 RICEFER
 ROTA INOX
SPX
 TCA INOX
 TECHNO PUMP
 TETRA PAK
 TUCHENHAGEN
 ZEGLA
 
Bombas de Vácuo
 CASA FORTE
COSAN/MOBIL
 GEHAKA
 INSTRULAB
 PAVAX
 SELOVAC
 
Bombas Diversas
 ÁGUIA INOX
 CASA FORTE
 CASTINOX
 GLOBO INOX
 GRATT 
HANNA
 HIDROZON
 INOX ALIANÇA
 MIRAINOX
 PADRONIZA
 PROINOX
 RICEFER
 SPIRAX SARCO
 SPX
 TECHNO PUMP
 TEROM
 TETRA PAK
 VIFER
 WORLDLAB
 ZEGLA
 ZIEMANN-LIESS
 
Bombas Helicoidais
 ÁGUIA INOX
 CASA FORTE
 DELGO
 NETZSCH
 VIFER
 
Bombas Positivas 
Sanitárias
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
 GLOBO INOX
 IMAAJ
 MIRAINOX
 NETZSCH
 PROINOX
 SPX
 TECHNO PUMP
 TUCHENHAGEN
 
Butirômetros
 CAP-LAB
 REAGEL
 WORLDLAB
 

Caixas
 ÁGUIA INOX
 CARLINOX 
 CASA FORTE
 GLOBO INOX
 INJESUL
 PAVAX
ROTTOTANQUES
SYNERLINK
 TECNIBRA
 
Caixas Isotérmicas
 FRIODINAL
 ROTTOTANQUES 
WORLDLAB
 
Caldeiraria
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 COBERMAQ
 EUGAPEC
 GLOBO INOX
ROTTOTANQUES 
WEST
 
Caldeiras
 BOILER COMPANY
CASA FORTE
 FRIODINAL
 MML CALDEIRAS
 POLINOX
WEST
 
Câmara climática
 CASA FORTE
 GEHAKA
 SÃO RAFAEL
 SHIGUEN
 VIFER
 WORLDLAB
 
Centrífugas 
Industriais
 BIASINOX
 CASA FORTE
 CASTINOX
CENTRIFUGATION 
GRATT 
HIPER 
      
CENTRIFUGATION
PADRONIZA
 SEPARATORI
 TECNOMILK
 TEROM
TETRA PAK
 WESTFALIA
 WORLDLAB
 ZIEMANN-LIESS
 
Centrífugas para 
laboratórios
 CASA FORTE
 INSTRULAB
 MARTE BALANÇAS
 PRECITECH
REVISA CENTRI
WORLDLAB
 
Chapas / Perfis / 
Telas
 CARLINOX 
CASA FORTE
 CASTINOX
COBERMAQ

 POLINOX
SALTY STEEL
 
Cilindros
 CARLINOX 
CASA FORTE
 WORLDLAB
 
Cloradores
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 HANNA
 JS VEDAÇÕES
 WORLDLAB
 
Componentes 
de Borracha
 ANHEMBI
 PADRONIZA
 
Compressores de Ar
 CAPITAL
 CASA FORTE
COSAN/MOBIL
 SÃO RAFAEL
 VIFER
 WORLDLAB
 
Concentradores/
Secadores
 BIASINOX
 BÚFALO INOX
 CASA FORTE
GRATT
JOHN BEAN
PADRONIZA
 PALLEY
 RICEFER
 SHIGUEN
 WORLDLAB
 
Conexões
 ÁGUIA INOX
CARLINOX
 CASA FORTE
 CASTINOX
 MIRAINOX
 POLINOX
SALTY STEEL
SISTMARC
 TCA INOX
 
Conexões 
Sanitárias
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
 CASTINOX
COBERMAQ
 IMAAJ
 METALINOX
 MIRAINOX
 PADRONIZA
 POLINOX
PROINOX
 TCA INOX
 TECHNO PUMP
 ZEGLA
 ZIEMANN-LIESS
 
Controladores 
cont. de peso
 BIZERBA
CARLINOX
 

Controladores 
de esterilização
 CARLINOX 
 WORLDLAB
 
Controladores 
de Pasteurização
 TETRA PAK
 CASA FORTE
 FULL GAUGE
 PADRONIZA
 ROTA INOX
WORLDLAB

Controladores de 
Temperatura
 AKSO
 CASA FORTE
 DANFOSS
 FULL GAUGE
 IMAAJ
 INTERLAB
 PADRONIZA
 PALLEY
 ROTA INOX
WORLDLAB
 
Controladores de 
Tensão
 FULL GAUGE
 
Controladores 
Digitais
 BIASINOX
 BIZERBA
 CASA FORTE
 FULL GAUGE
 HANNA
 PADRONIZA
 WORLDLAB
 XNOVA
 
Controladores em 
Geral
 FULL GAUGE
 WORLDLAB
 
Controle Ambiental
 HIDROZON
 SACCO
TECMAES
 WORLDLAB
 
Controle de 
Qualidade
 GEHAKA
 HANNA
 MEDLAB
SACCO
 WORLDLAB
 
Conversores 
de Freqüência
 BIASINOX
 CASA FORTE
 DANFOSS
 PADRONIZA
 
Correias de 
Transmissão
 CASA FORTE
 
Correias diversas
 ABC
 CASA FORTE
 REAGEL
 

Correias 
transportadoras
 ÁGUIA INOX
 CASA FORTE
 IMAAJ
 
Cortador de massa
 ÁGUIA INOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
 FRIODINAL
POLINOX
 
Crioscópios
 CAP-LAB
 
Cristalizadores
 RICEFER
 WORLDLAB
 
Cubeteadeiras
 INCALFER
JOHN BEAN
 SHIGUEN
 
Datadores 
 CAP-LAB
CASA FORTE
 DELGO
MARKEM-IMAJE
 PAVAX
 ROOL
 SUNNYVALE
 TECMAES
 TUDELA
 WILLETT
 
Decantadores
 ÁGUIA INOX
 GRATT 
HIDROZON
 RICEFER
ROTTOTANQUES 
SISTMARC
 WESTFALIA
 WORLDLAB
 
Defumadores
REVISA CENTRI
WORLDLAB
 
Deionizadores 
de Água
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 GEHAKA
 MARTE BALANÇAS
 WORLDLAB
 
Densímetros
 ABC
 CASA FORTE
 INSTRULAB
 MARTE BALANÇAS
 
Descontaminação 
de ambientes
 SACCO
 
Desmineralizador 
e Concentrador 
de Soro
 BIASINOX
 WORLDLAB
 

Desnatadeiras
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
CARLINOX
 CASA FORTE
 FRIODINAL
GRATT 
HIPER            
CENTRIFUGATION
 PADRONIZA
 RICEFER
 SEPARATORI
 TECNOMILK
 TETRA PAK
 WESTFALIA
 
Destiladores
 INSTRULAB
 MARTE BALANÇAS
 PRECITECH
 REAGEL
REVISA CENTRI
 
Detector de Metais
 FORTRESS
 INSTRUTHERM
 PAVAX
 
Determinador 
de gordura
 CAP-LAB
 INSTRULAB
 WORLDLAB
 
Dosadores
 ÁGUIA INOX
 ANHEMBI
 BIASINOX
CAP-LAB
CARLINOX
CASA DO QUEIJEIRO
COBERMAQ
 DELGO
 FRIODINAL
 GRANOLAB
 MILAINOX 
MIRAINOX
 NETZSCH
 PAVAX
SYNERLINK
TEROM
TREPKO
 WORLDLAB
 
Drenoprensa
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
CARLINOX 
 CASA FORTE
 EUGAPEC
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
 JORVIC
 TECNOMILK
 
Elementos Filtrantes
 AM
CARLINOX
 CASA FORTE
 CASTINOX
COBERMAQ
 FRIODINAL
 INOX ALIANÇA
 MIRAINOX

 PADRONIZA
 SACCO
 THEODOSIO   
     RANDON
 WORLDLAB
 
Empilhadeiras 
Elétricas e 
a Combustão
BAUKO

Engrenagens e 
Mancais
COSAN/MOBIL 

Equipamentos 
em Aço Inox
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
CARLINOX 
 CASA DO QUEIJEIRO
CASA FORTE
 CASTINOX
COBERMAQ
 DELGO
FRIODINA
 GLOBO INOX 
GRATT 
INJESUL
 INOX ALIANÇA
JOHN BEAN
 JORVIC
 MIRAINOX
 PADRONIZA
 PENTAIR
POLINOX
 PROINOX
 RICEFER
 ROTA INOX
SALTY STEEL
 SUNNYVALE
 TCA INOX
 TECMAES
TEROM
 THEODOSIO  
     RANDON
TREPKO
 TREVI
WEST
 WORLDLAB
 ZEGLA
  
Equipamentos 
em fibra de vidro
 CASA FORTE
GRATT
 HIDROZON
 WORLDLAB
 
Equipamentos para 
Creme de Leite
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
COBERMAQ
 DELGO
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
JBTC
 MILAINOX 
 RICEFER
ROTA INOX
 TETRA PAK
TREPKO
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Equipamentos 
para desmolde 
de queijos
 ÁGUIA INOX
CARLINOX
 CASA FORTE
COBERMAQ
 INOX ALIANÇA
 RICEFER
 SACCO
 
Equipamentos para 
Diluição de Pós
 BIASINOX
 CARLINOX
CASA FORTE
COBERMAQ
GRATT
 WORLDLAB
 
Equipamentos para 
Doce de Leite
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
CARLINOX 
CASA FORTE
COBERMAQ
 DELGO
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 IMAAJ
 INOX ALIANÇA
 JBTC
JORVIC
 MILAINOX 
MIRAINOX
 POLINOX
 RICEFER
 TEROM
TREPKO
 
Equipamentos 
para Limpeza e 
Higienização
 A&S
 BELA VISTA 
BIASINOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
 CASTINOX
COBERMAQ
 ECOLAB
 EUGAPEC
 FRIODINAL
 MUNDIAL QUÍMICA
 PENTAIR
 PLURON
 PROINOX
 ROTA INOX
SACCO
 TETRA PAK
 WORLDLAB
 
Equipamentos para 
Queijo Fundido
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
COBERMAQ
 FRIODINAL
 GEIGER
 GLOBO INOX
 INJESUL

 PADRONIZA
POLINOX
 PRIMO & CIA
 RICEFER
 TETRA PAK
TREPKO
 
Equipamentos para 
requeijão cremoso
 ÁGUIA INOX
CARLINOX
 CASA FORTE
COBERMAQ
 DELGO
 GEIGER
 INJESUL
 INOX ALIANÇA
 JORVIC
 MILAINOX 
MIRAINOX
 RICEFER
 TEROM
TREPKO
 
Equipamentos 
Pneumáticos
COSAN/MOBIL 

Escorredor de 
Massa
 BIASINOX
CARLINOX
 CASA FORTE
 GLOBO INOX
 HIDROZON
POLINOX
  
Espectrofotômetros
 GEHAKA
 INSTRULAB
 INSTRUTHERM
 WORLDLAB
 
Esterilizadores
 BÚFALO INOX
 CARLINOX 
GEA
 INSTRULAB
JBTC 
JOHN BEAN
 PADRONIZA
 ROTA INOX
SACCO
 SHIGUEN
 TETRA PAK
 TUCHENHAGEN
 WORLDLAB
 
Estocagem
 ÁGUIA INOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
 FRIODINAL
 MIRAINOX
 SHIGUEN
 
Estufas
 CAP-LAB
CARLINOX
 CASA FORTE
 GEHAKA
 INSTRULAB
 MARTE BALANÇAS
 PALLEY
 PRECITECH
 WORLDLAB
 

Evaporadores
 ALLENGE
CARLINOX
 DANFOSS
 GEA NIRO
 GEHAKA
 INSTRULAB
JBTC
JOHN BEAN
 NIRO
 RICEFER
 SEIKAN
 WORLDLAB
 YORK
 
Fatiadoras para 
Queijos
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
BIZERBA
CARLINOX
COBERMAQ
 INJESUL
 INOX ALIANÇA
LACTOFRIOS
 PAVAX
 
Fermenteiras / 
Iogurteiras
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CARLINOX 
 CASA DO QUEIJEIRO
 CASA FORTE
COBERMAQ
 EUGAPEC
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
 MIRAINOX
 TECNOMILK

Filadeiras a vapor e 
monobloco
ÁGUIA INOX
 
Filadeiras para 
Massa
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 BV MÁQUINAS
CARLINOX 
 CASA FORTE
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 JORVIC
 MIRAINOX
POLINOX
 TREVI

Filtro Rotativo
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 BV MÁQUINAS
CARLINOX
 CASA FORTE
COBERMAQ
 GLOBO INOX
 SPIRAX SARCO
 TREVI
 VIFER
 WORLDLAB
 
Filtros de Pressão 
 BIASINOX
 CARLINOX 

CASA FORTE
 CASTINOX
 GLOBO INOX
 SPIRAX SARCO
 TCA INOX
 VIFER
 WORLDLAB
 ZEGLA
 
Filtros Diversos
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
CARLINOX
CASA FORTE
 CASTINOX
COBERMAQ
DELGO
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 GRATT 
 IBRAM
 MIRAINOX
 PADRONIZA
 REAGEL
ROTA INOX
RUSSEL
 SACCO
 SPIRAX SARCO
 THEODOSIO  
     RANDON
 VIFER
 WORLDLAB
 ZEGLA
 
Flotadores
 HIDROZON
 
Fluidos de corte
COSAN/MOBIL 

Fôrmas para 
Queijos
ABC
 CASA FORTE
COBERMAQ
 GLOBO INOX
 INJESUL
 JANDAPLAST
 
Furadeira de 
Gorgonzola
 BIASINOX
 
Fusos
COSAN/MOBIL 

Garfos para queijos
 BIASINOX
CARLINOX
 CASA FORTE
 INOX ALIANÇA
 MIRAINOX
POLINOX
 
Guia e Barramentos
COSAN/MOBIL 

Homogeneizadores
 ÁGUIA INOX
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 FRIODINAL
 GEHAKA
 INOX ALIANÇA
 INSTRULAB

JBTC 
JOHN BEAN
 RICEFER
 SPX
 TETRA PAK
WEST
 WORLDLAB
 
Instrumentos 
 TESTO
 
Instrumentos 
de Medição
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 FULL GAUGE
 GEHAKA
 INSTRUTHERM
PADRONIZA
 TESTO
 TRACOM
 WORLDLAB
 
Inversores
 CASA FORTE
 IMAAJ
 PADRONIZA
 WORLDLAB
 
Ionizadores de ar
 SACCO
 
Juntas para 
reposição
 ANHEMBI
 CASA FORTE
 CASTINOX
 FISCHER TERM
 OROBICA
 PADRONIZA
 WORLDLAB
 
Lavadoras Diversas
 ÁGUIA INOX
 CARLINOX
COBERMAQ
JOHN BEAN
 ROTA INOX
WORLDLAB
 
Leite em Pó 
(Plantas completas)
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CASA FORTE
 GEA NIRO
JOHN BEAN
 NIRO
 RICEFER
 TETRA PAK
 TUCHENHAGEN
 
Lençóis de Borracha
 CASA FORTE
 WORLDLAB

Linhas para queijos
ÁGUIA INOX

Lira para Queijos
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CAP-LAB
CARLINOX
 CASA FORTE

COBERMAQ
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
 MIRAINOX
POLINOX
 
Lubrificantes 
Atóxicos
 ECOLAB
 IMAAJ
 
Mangueiras
 ABC
 CASA FORTE
MIRAINOX
 PROINOX
 REAGEL
 WORLDLAB
 
Manipuladores 
de Massa
 ÁGUIA INOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
 GLOBO INOX
 
Máquinas 
envasadoras
 ÁGUIA INOX
CARLINOX
 CASA FORTE
 DELGO
 FRIODINAL
 IMAAJ
 MILAINOX
 MIRAINOX
 NARITA
 PAVAX
 SIG BEVERAGES
 SIG COMBIBLOC
SYNERLINK
 TECNIBRA
 TREPKO
ULMA
 
Máquinas para 
Cortar Massas
 BIASINOX
 
Máquinas para 
Doce de Leite
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
CARLINOX
 CASA FORTE
 DELGO
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 IMAAJ
 INOX ALIANÇA
 MILAINOX 
MIRAINOX
 PRIMO & CIA
RICEFER
POLINOX
TEROM
TREPKO
 ULMA
 
Máquinas para 
Fatiar Queijos
 BIASINOX
 BIZERBA
CARLINOX

COBERMAQ
 INJESUL
 INOX ALIANÇA
 MIRAINOX
 PAVAX
 
Máquinas para 
Lavar 
 BIASINOX
COBERMAQ 
EUGAPEC
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
 WORLDLAB
 
Máquinas para 
Limpeza 
de Tanques
 BIASINOX
CARLINOX
COBERMAQ
 GLOBO INOX
PENTAIR
 PROINOX
ROTA INOX
 
Máquinas para 
Moldar, 
Filar, Picar
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 BIZERBA
CARLINOX
 CASA FORTE
COBERMAQ
 EUGAPEC
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 JORVIC
POLINOX
 TREVI
 
Máquinas para 
Produção 
de Sorvetes
 CASA FORTE
 TETRA PAK

Máquina 
Trituradora
-Homogeneizadora
 BIASINOX
 CAP-LAB
CARLINOX
 GEIGER
 JORVIC
 
Material Elétrico 
Industrial
 CASA FORTE
 IMAAJ
 PALLEY
 
Maturadores 
de Creme
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CARLINOX 
 CASA FORTE
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
 MIRAINOX
POLINOX
 RICEFER
 TETRA PAK
 

Medidores de 
Níveis e de Vazão 
 EUGAPEC
 GLOBO INOX
 GRATT 
HIDROZON
PADRONIZA
 SPIRAX SARCO
TETRA PAK
 WORLDLAB
 
Mesa Enformadora 
para Queijos
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CASA FORTE
COBERMAQ
 GLOBO INOX
 INJESUL
INOX ALIANÇA
POLINOX
 
Mesas Industriais 
de Aço Inoxidável
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
CARLINOX
 CASA FORTE
COBERMAQ
 EUGAPEC
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
 MILAINOX 
MIRAINOX
POLINOX
 RICEFER
 USINOX
 
Microfiltração
 PADRONIZA

Mini-Usinas
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CASA FORTE
 EUGAPEC
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
 SULFISA
 WORLDLAB
 
Misturadores e 
Dispersores
 ÁGUIA INOX
 ARSOPI 
 BIASINOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
 CASTINOX
 GLOBO INOX
 NETZSCH
 PROINOX
 SEMCO
 SHIGUEN
 TETRA PAK
 THEODOSIO  
     RANDON
 
Moinhos
 ÁGUIA INOX
 GEHAKA
 INOX ALIANÇA
 NETZSCH
 SEMCO
 TECNIBRA

 TREVI
 WORLDLAB
 
Moldadeiras 
de Manteiga
 BV MÁQUINAS
 CARLINOX 
 BIASINOX
 EUGAPEC
 FRIODINAL
 PRIMO & CIA

Moldadeiras 
para Massa
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CASA FORTE
 EUGAPEC
 FRIODINAL
 JORVIC
 SACCO
 TREVI
 
Moldadeiras 
para Muçarela
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CASA FORTE
 FRIODINAL
 JORVIC
 SACCO
  
Motores a Gás
COSAN/MOBIL 

Motores Elétricos / 
Motorredutor
 BIASINOX
 CASA FORTE
 
Multiprocessador 
de Alimentos
 BIZERBA
 CARLINOX 
 
Nanofiltração
 PADRONIZA

Ordenhadeiras 
Mecânicas
 CASA FORTE
 
Padronizadoras
CARLINOX
 CASA FORTE 
FRIODINAL
 HIPER 
     CENTRIFUGATION
PADRONIZA
 SEPARATORI
 WESTFALIA
 
Painéis de Controle
 BIASINOX
 BÚFALO INOX
 CASA FORTE
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 PADRONIZA
 PALLEY
REVISA CENTRI
 
Painéis de controle 
de past.
 CARLINOX 
 PADRONIZA
TETRA PAK
 

Pás para queijos
ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CARLINOX 
 CASA FORTE
COBERMAQ
 GLOBO INOX
 INJESUL
INOX ALIANÇA
 MIRAINOX
POLINOX
 
Pasteurização a 
Frio (Processo de 
Descontaminação 
de Lácteos)
 CARLINOX
JOHN BEAN
 SHIGUEN
TREPKO
 
Pasteurizadores
 ÁGUIA INOX
 ARSOPI
 CARLINOX 
CASA FORTE
 EQUILATI
EUGAPEC
 FISCHER TERM
 FRIODINAL
 GEA
 GLOBO INOX
JBTC 
JOHN BEAN
 PADRONIZA
PENTAIR
 ROTA INOX
SACCO 
SHIGUEN
 SPX
 TETRA PAK
TREPKO
 TUCHENHAGEN
WEST
 
Peças e assistência 
técnica para 
centrífugas 
 GRATT 
HIPER 
     CENTRIFUGATION
INSTRULAB
PADRONIZA
 SEPARATORI
TETRA PAK
 
Peneira Estática
 GRATT 
POLINOX
REVISA CENTRI
 WORLDLAB
 
Peneira Vibratória
 BIASINOX
 CASA FORTE
GRATT
 INOX ALIANÇA
 TREVI
 WORLDLAB
 
Pesos e Padrões 
com 
Certificado RBC
 ÁGUIA INOX
 CAP-LAB
 GEHAKA
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Picador de Massas
 BIASINOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
 INJESUL
 INOX ALIANÇA
 GLOBO INOX
 INJESUL
 INOX ALIANÇA
 RICEFER
 TECNOMILK
 USINOX
 
Pisos / Revestimen-
tos industriais
 GAIL
MIAKI

Processamento 
Asséptico
JOHN BEAN
 PADRONIZA
 SHIGUEN
 SIG BEVERAGES
 TUCHENHAGEN
 TETRA PAK

Processamento 
de Soro
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 GLOBO INOX
 HIDROZON
 NIRO
 PADRONIZA
 SPX
 TETRA PAK
 TUCHENHAGEN
 
Protetivos
COSAN/MOBIL 

Raladores 
de Queijo
 BIASINOX
 BIZERBA
 CASA FORTE
 FRIODINAL
 PRIMO & CIA

Rebocadores
 BAUKO

 Recepção
 CASA FORTE
 PADRONIZA
POLINOX
 
Redutores
 BIASINOX
 CARLINOX 
 
Refratômetros
 AKSO
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 INSTRUTHERM
 WORLDLAB
 
Reguladores 
de Pressão
 WORLDLAB
 
Resfriadores
 ÁGUIA INOX
 ALLENGE

ARSOPI
 CASA FORTE
 FISCHER TERM
 GEA
 GLOBO INOX
 PADRONIZA
 RICEFER
ROTA INOX
 SEIKAN
 SHIGUEN
 TETRA PAK
 WORLDLAB
 
Resfriadores 
de Leite
 ÁGUIA INOX
 CASA FORTE
COBERMAQ
 FISCHER TERM
 GLOBO INOX
 INJESUL
 PADRONIZA
 RICEFER
ROTA INOX
 SPX
 
Resistências 
elétricas
 CASA FORTE
 PALLEY
 
Retentores
 ANHEMBI
 CASA FORTE
 CASTINOX
 VEDAPLAST
 
Retentores para 
Desnatadeiras
 ANHEMBI
 CAP-LAB
 CASA FORTE
PADRONIZA
 VEDAPLAST
 
Rodos Industriais
 CARLINOX 
CASA FORTE
COBERMAQ
 
Rosca Sem-fim
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
CARLINOX
 CASA FORTE
 INOX ALIANÇA
 
Rotuladoras
 ÁGUIA INOX
 NARITA
 PAVAX
 RICEFER
 SHIGUEN
 SUNNYVALE
 TEROM
 TUDELA
 WILLETT
 
Salas de 
Climatização
POLINOX
 VIFER
 WORLDLAB
 
Salas Limpas
 DÂNICA

 IBRAM
 IMAAJ
MILAINOX
 WORLDLAB
 
 Secadores
 BIASINOX
 CARLINOX 
 GRATT
 PALLEY
 RICEFER
 SHIGUEN
 SPX
 TREVI
 WORLDLAB
 
Sensores
 CARLINOX 
CASA FORTE
 CASTINOX
 DANFOSS
 FULL GAUGE
 HANNA
 IMAAJ
 INSTRUTHERM
 PADRONIZA
 VIFER
 WORLDLAB
 
Separadores de 
Líquidos
 ALLENGE
 BIASINOX
COBERMAQ
 DANFOSS
 GRATT
 MYCOM
 RICEFER
 SEIKAN
 SEPARATORI
 VIFER
 WORLDLAB
 YORK
 
Servomotores
 DANFOSS
REVISA CENTRI
 
Silos de Estocagem 
de Leite
 ÁGUIA INOX
 ALPINA
 BIASINOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
COBERMAQ
 EUGAPEC
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 KEPLER WEBER
 RICEFER
ROTTOTANQUES
 THEODOSIO  
     RANDON
 ZEGLA
 ZIEMANN-LIESS
 
Sistema CIP
 ARSOPI 
BIASINOX
 
Sistemas 
Circulatórios
COSAN/MOBIL 

Sistema de Filtração
 ÁGUIA INOX
AM
 CARLINOX 
GRATT
PADRONIZA
 PENTAIR
 SACCO
 TETRA PAK
 
Sistema de 
Limpeza CIP
 BIASINOX
 CARLINOX 
 GLOBO INOX
 TETRA PAK
VEOLIA
 
Sistema de 
Membrana
 AM
 GEHAKA
 GRATT
PADRONIZA
 SACCO
 TUCHENHAGEN
 WORLDLAB
 
Sistema de 
Osmose Reserva
 AM
 GEHAKA
GRATT
 PADRONIZA 
SACCO
 TUCHENHAGEN
 WORLDLAB
 
Sistemas 
Hidráulicos
COSAN/MOBIL 

Sistema Ultravioleta 
para Esterilização 
de Água
 GEHAKA
 IMAAJ
 WORLDLAB
 
Sistemas para 
manuseio 
de materiais
CARLINOX
 WORLDLAB
 
Soda em Escamas
 ABC
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 MUNDIAL QUÍMICA
 WORLDLAB
 
Soda Líquida
 ABC
 CAP-LAB
CASA FORTE
 MUNDIAL QUÍMICA
 WORLDLAB
 
Sopradoras
JBTC 
JOHN BEAN
 SHIGUEN
 SIG BEVERAGES
 TECNIBRA
 WORLDLAB
 ZEGLA
 

Spray Dryers
 CASTINOX
 GEA NIRO
 NIRO
 SPX
 
Tachos
 ÁGUIA INOX
 ALPINA
 BIASINOX
CARLINOX
 CASA FORTE
COBERMAQ
 EUGAPEC
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
 MIRAINOX
POLINOX
 RICEFER
 ZEGLA
 
Tachos para 
Doce de Leite
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
CARLINOX
 CASA FORTE
COBERMAQ
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 IMAAJ
 INOX ALIANÇA
 LAMBARI INOX
 MIRAINOX
POLINOX
 RICEFER
 
Tachos para 
Parmesão e Ricota
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CARLINOX 
 CASA FORTE
COBERMAQ
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
 POLINOX 
 RICEFER
 
Tachos para 
Requeijão
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CARLINOX 
 CASA FORTE
COBERMAQ
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 MIRAINOX
 POLINOX 
 RICEFER
 
Tanques
 ÁGUIA INOX
 ALPINA
 BIASINOX
CARLINOX
CASA DO QUEIJEIRO
 CASA FORTE
COBERMAQ
 EUGAPEC
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
GRATT
 HIDROZON 

IMAAJ
INJESUL
JBTC 
JOHN BEAN
 KEPLER WEBER
MILAINOX
 MIRAINOX
 MML CALDEIRAS 
POLINOX
 PROINOX
 RICEFER
ROTTOTANQUES
 SPIRAX SARCO
 TECNOMILK
 THEODOSIO  
     RANDON
 ZEGLA
 ZIEMANN-LIESS
 
Tanques 
- Drenoprensa
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
CARLINOX 
 CASA FORTE
COBERMAQ
 EUGAPEC
 FIBRAV
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
POLINOX
 RICEFER
 TETRA PAK
 
Tanques 
Automáticos 
para Fabr. de 
Queijos
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
CARLINOX
 CASA FORTE
COBERMAQ
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 MIRAINOX
POLINOX
 RICEFER
 
Tanques de 
Encolhimento
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
COBERMAQ
 EUGAPEC
 FIBRAV
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
POLINOX
 PROTERVAC
 RICEFER
ROTTOTANQUES
 SELOVAC
 SUNNYVALE
 TECNIBRA
 TETRA PAK
 
Tanques de 
Estocagem
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
CARLINOX
 CASA FORTE

COBERMAQ
 EUGAPEC
 FIBRAV
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 HIDROZON
JBTC
 KEPLER WEBER
 MIRAINOX
POLINOX
 RICEFER
ROTTOTANQUES
 TECNOMILK
 THEODOSIO  
     RANDON
 ZEGLA
 
Tanques de Fabrica-
ção de Queijo
 BIASINOX
CARLINOX
COBERMAQ
 EUGAPEC
 GLOBO INOX
 TECNOMILK
 TETRA PAK
 
Tanques de Líquidos
 ÁGUIA INOX
 CARLINOX
COBERMAQ
 DANFOSS
 HIDROZON
 INOX ALIANÇA
MILAINOX
 MIRAINOX
 POLINOX 
 RICEFER
ROTTOTANQUES
 THEODOSIO  
     RANDON
 
Tanques de 
Processo
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
COBERMAQ
 EUGAPEC
 FIBRAV
 GLOBO INOX
 GRATT 
INOX ALIANÇA
JBTC 
JOHN BEAN
 MIRAINOX
POLINOX
 RICEFER
 TETRA PAK
 THEODOSIO 
     RANDON
 
Tanques de 
Recepção
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
CARLINOX
 CASA FORTE
COBERMAQ
 EUGAPEC
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 HIDROZON
 INOX ALIANÇA

JOHN BEAN
 MIRAINOX
 RICEFER
ROTTOTANQUES
 POLINOX 
 THEODOSIO  
      RANDON
 
Tanques de Salga
 ÁGUIA INOX
 ALPINA
 BIASINOX
 CARLINOX 
 CASA FORTE
 EUGAPEC
 FIBRAV
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 HIDROZON
 INOX ALIANÇA
 POLINOX 
RICEFER
ROTTOTANQUES
 TECNOMILK
 TETRA PAK
 
Tanques Mecânicos 
para Fabricação de 
Queijos
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
CARLINOX
 CASA FORTE
COBERMAQ
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
 MIRAINOX
POLINOX
 RICEFER
 TECNOMILK
 TETRA PAK
 
Tanques para 
Água Gelada
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CARLINOX 
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
 MIRAINOX
POLINOX
 RICEFER
ROTTOTANQUES
 THEODOSIO    
     RANDON
 ZEGLA
 
Tanques para Soro
 ÁGUIA INOX
 ALPINA
 BIASINOX
CARLINOX
 CASA FORTE
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 HIDROZON
 MIRAINOX
POLINOX
 RICEFER
ROTTOTANQUES 
THEODOSIO   
     RANDON
 

Tanques 
Resfriadores 
 ÁGUIA INOX
 CARLINOX 
 CASA FORTE
 GLOBO INOX
 INJESUL
 INOX ALIANÇA
 THEODOSIO  
     RANDON
 
Tanques 
Resfriadores 
para Leite
CARLINOX
 GLOBO INOX
 
Tanques 
Rodoviários
 CASA FORTE
 FIBRAV
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 MIRAINOX
 THEODOSIO  
     RANDON
 ZEGLA
 
Telas Metálicas
CARLINOX
COBERMAQ
 TCA INOX
 
Têmperas
COSAN/MOBIL 

Termoencolhedoras
 PAVAX
 TECNIBRA
 
Termômetros
 AKSO
 CAP-LAB
 CASTINOX
 FULL GAUGE
 INSTRUTHERM
 PADRONIZA
 PALLEY
 PRECITECH
 TRACOM
 ULMA
 VIFER
 WORLDLAB
 
Termômetros 
Digitais
 FULL GAUGE
 PADRONIZA
 TRACOM
 WORLDLAB
 
Tinas 
de Maturação
 BIASINOX
 CARLINOX 
CASA FORTE
COBERMAQ
 FRIODINAL
 GLOBO INOX
 INOX ALIANÇA
POLINOX
 
Transmissores 
de Nível
 CASA FORTE
PADRONIZA
 

Transmissores 
de Temperatura
 CASA FORTE
 DANFOSS
 PADRONIZA
 TESTO
 VIFER
 
Transpaleteiras 
Manuais e Elétricas
 BAUKO

Transportadores de 
Garrafas
 BIASINOX
 PAVAX
 SHIGUEN
 ZEGLA
 
Trocadores de calor
COSAN/MOBIL 
EQUILATI
PADRONIZA
WEST

Tubulações
 BIASINOX
 CASA FORTE
 CASTINOX
COBERMAQ
 IMAAJ
 METALINOX
POLINOX
 PROINOX
 SALTY STEEL
 TCA INOX
 ZEGLA
 ZIEMANN-LIESS
 
Túnel para remoção 
de película
ÁGUIA INOX

Túneis de 
Encolhimento
 BIASINOX
 CASA FORTE
 NARITA
 PALLEY
 PAVAX
 SHIGUEN
 SUNNYVALE
 TECNIBRA
 WORLDLAB
 
Turbinas
COSAN/MOBIL 

Ultrafiltração
 AM
 GEHAKA
 SACCO
 TETRA PAK
 TUCHENHAGEN
 ULMA
 WORLDLAB
 
Uperizadores
 TETRA PAK
 
Válvulas / Registros 
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 CASA FORTE
 CASTINOX
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COBERMAQ
 DANFOSS
 FRIODINAL
 METALINOX
PENTAIR
 SHIGUEN
 SPIRAX SARCO
 SPX
 TCA INOX
 TECHNO PUMP
 ZEGLA
 
Verificadores de 
Peso
 BIZERBA
 GEHAKA
 SHIGUEN
 SUNNYVALE
 WORLDLAB
 
Visores
 BIASINOX
 CASA FORTE
 CASTINOX
COBERMAQ
DANFOSS
 FRIODINAL
 WORLDLAB
 
Visores de Inspeção
 CASTINOX
 FRIODINAL
 WORLDLAB
 
Voltímetro
 FULL GAUGE
 WORLDLAB

LABORATÓRIOS 
DE ANÁLISES
 
Autoclaves / Estufas 
/ Fornos
 ÁGUIA INOX
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 GEHAKA
 GLOBO INOX
 INSTRULAB
 INTERLAB
 MARTE BALANÇAS
 
Balanças Diversas 
para Laboratório
 BIZERBA
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 GEHAKA
 INSTRULAB
 INTERLAB
 MARTE BALANÇAS
 WORLDLAB
 
Butirômetros
 ABC
 CASA FORTE
 MARTE BALANÇAS
 REAGEL
 WORLDLAB
 
Centrífuga para 
Laboratórios
 ABC
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 GEHAKA
 HEXIS
 INOX ALIANÇA

 INSTRULAB
 MACALÉ
 WORLDLAB
 
Contadores de  
Colônias
 CAP-LAB 
 CASA FORTE
 INSTRULAB
 INTERLAB
 MARTE BALANÇAS
 REAGEL
 WORLDLAB
 
Crioscópios
 CASA FORTE
 INOX ALIANÇA
 PZL
 WORLDLAB
 
Cromatógrafos
 HEXIS
 INSTRULAB
 WORLDLAB
 
Densimetros
 CAP-LAB
 GEHAKA
 WORLDLAB
 
Destiladores
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 GEHAKA
 INSTRULAB
 MARTE BALANÇAS
 REAGEL
 WORLDLAB
 
Determ. De Gordura 
do Leite
 CASA FORTE
 INSTRULAB
 WORLDLAB
 
Determinador de
Gordura do Leite
 AKSO
 CASA FORTE
 PZL
 
Equipamentos e 
Materiais Diversos 
p/ Laboratórios
 ABC
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 CRYOVAC
 EXPOLABOR
 GEHAKA
 INSTRULAB
 INSTRUTHERM
 INTERLAB
MARTE BALANÇAS
 MIRAINOX
 REAGEL
 WORLDLAB
 XNOVA
 
Kits Análises 
Microbiológicas
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 GEHAKA
 INTERLAB
 TECNIBRA
 WORLDLAB
 

Materiais Diversos / 
Kits / Meios de 
Cultura para Análise
 AKSO
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 INTERLAB
 REAGEL
 TECNOMILK
 
Medidores de pH
 AKSO
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 GEHAKA
 HANNA
 INSTRULAB
 INSTRUTHERM
 INTERLAB
 MARTE BALANÇAS
 SACCO 
TRACOM
 WORLDLAB
 
Meios de cultura 
p/ análise
 REAGEL
 
Métodos Rápidos 
de Análises
 CAP-LAB 
 CASA FORTE
 HANNA
 INSTRULAB
 INTERLAB
 PZL
 TECNIBRA
 WORLDLAB
 
Soluções e 
Reagentes
 ABC
 AKSO
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 EXPOLABOR
 GEHAKA
 HANNA
 INTERLAB
 PZL
 TECNOMILK
 WORLDLAB
 
Termômetros
 ABC
 CASA FORTE
 CASTINOX
 FULL GAUGE
 HANNA
 INSTRUTHERM
 INTERLAB
 TECNOMILK
 TESTO
 TKC
 TRACOM
 WORLDLAB
 
Vidrarias - Acessó-
rios / Utensílios
 ABC
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 EXPOLABOR
 REAGEL
 TECNOMILK

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DE 
ENVASE
 
Caixas
 ALPINA
 
Coadores
 BIASINOX
 CASA FORTE
 INJESUL
 JANDAPLAST
 
Contentores
 ALPINA
 
Copos
SYNERLINK
 
Embaladeira para 
Sacos de Leite
 EXIMAQ
 FRIODINAL
 IMAAJ
 MIRAINOX
 NIRO
 PAVAX
 PRIMO & CIA
 R. BAIÃO
 
Embaladeiras 
a Vácuo
 BIASINOX
 BIZERBA
 CASA FORTE
 CRYOVAC
 FRIODINAL
 PAVAX
 R. BAIÃO
 PRIMO & CIA
SELOVAC
 SUNNYVALE
SYNERLINK 
TECNOMILK
 ULMA
 
Embaladeiras 
diversas
 ÁGUIA INOX
 BIZERBA
 DELGO
 IMAAJ
 PAVAX
 R. BAIÃO
 
 SUNNYVALE
 TECNIBRA
 ULMA
 
Embalagem 
Asséptica
 DUPONT
 EMBAQUIM
PRIMO & CIA
 SIG COMBIBLOC
SYNERLINK
TETRA PAK
 
Embalagem Cartão 
/ Asséptica
 TETRA PAK
 
Empacotadeira 
Automática 
 BV MÁQUINAS
 BIZERBA
 DELGO

 EXIMAQ
 IMAAJ
 MIRAINOX
 PAVAX
 PRIMO & CIA
 TECNIBRA
TEROM
TREPKO
 ULMA
 
Empacotadeira 
de Manteiga
 BV MÁQUINAS
 PRIMO & CIA
 TEROM
 DELGO
 IMAAJ
 TREPKO 
ULMA

Envasadoras 
Diversas
 ÁGUIA INOX
 BÚFALO INOX
 BV MÁQUINAS
 CRYOVAC
 DELGO
 DUPONT
 EMBAQUIM
 EUGAPEC
 EXIMAQ
 FRIODINAL
 IMAAJ
 MILAINOX
 MIRAINOX
 PAVAX
PRIMO & CIA
 ROOL
 SHIGUEN
SYNERLINK
 TECNIBRA
 TECNOMILK
 TEROM
 TETRA PAK
TREPKO
 ULMA
 
Envasamento 
Asséptico
 DUPONT
 PAVAX
PRIMO & CIA
 SACCO
 SHIGUEN
 SIG BEVERAGES
 SIG COMBIBLOC
 TEROM
 TETRA PAK
TREPKO
 ULMA

 Equip. para linhas 
de engarrafamento
 ÁGUIA INOX
 DELGO
 MILAINOX
 MIRAINOX
 SIG BEVERAGES
 TECNIBRA
 
Esteiras e Correias 
Transportadoras
 ÁGUIA INOX
 BIASINOX
 BÚFALO INOX
 CASA FORTE
 DELGO

 EUGAPEC
 EXIMAQ
 GEHAKA
 GLOBO INOX
 MIRAINOX
 PRIMO & CIA
 SHIGUEN
SYNERLINK 
TECNIBRA
 TETRA PAK
 ZEGLA
 
Fechamento de 
Copos
 BIASINOX
 DELGO
 IMAAJ
 MILAINOX
 PRIMO & CIA
SYNERLINK
 TECNOMILK
TREPKO
 
Fôrmas para 
Queijos
 ALPINA
 JANDAPLAST
 SACCO
 
Frascos
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 TECNIBRA
 THERMO KING
TREPKO
 

Grampeadeiras
 CASA FORTE
JBTC
 
Grampos de 
Alumínio
 CASA FORTE
 
Latões para Leite
 ALPINA
 CASA FORTE
 INJESUL
 
Máquinas de 
Envase Assépticas
 DELGO
TEROM
 SHIGUEN
SYNERLINK
 TETRA PAK
 
Máquinas para 
Termoselagem
 BIZERBA
 CASA FORTE
 DELGO
 MILAINOX
SYNERLINK
 TREPKO 
ULMA

Paletizadoras e 
despaletizadoras
 PAVAX
 TETRA PAK
TREPKO
 ULMA
 

Recravadeiras
 DELGO
 FRIODINAL
 JBTC
PAVAX
 SHIGUEN
 PRIMO & CIA
 TUDELA
 
Sacos 
de Polietileno
 DUPONT
 EMBAQUIM
 PAVAX
 SUNPACK

Seladoras 
 BIASINOX
 BIZERBA
 CARLINOX 
CASA DO QUEIJEIRO
 CASA FORTE
 DELGO
 GRATI
 IMAAJ
JBTC
 MILAINOX
 PAVAX
 PROTERVAC
 R. BAIÃO
 RICEFER
 ROOL
 SUNNYVALE
 PRIMO & CIA
 TEROM

 TECMAES
 TECNIBRA
 TECNOMILK
 TREPKO 
ULMA
 USINOX
 
Termoformagem
 LACTOFRIOS
PAVAX
 PRIMO & CIA
SYNERLINK
 TEROM
TREPKO
 ULMA

LIMPEZA / 
HIGIENIZAÇÃO
 
Armadilhas adesivas 
p/ ratos e baratas
IMAAJ
 
Armadilhas 
luminosas 
p/ insetos voadores
IMAAJ
  
Detergentes
 ABC
 CAP-LAB
 CASA FORTE
 ECOLAB
 INTERLAB
 KALYKIM

 L C BOLONHA
 PLURON
 REAGEL
 SANI QUIMICA
 
Eliminadores 
elétricos 
de insetos voadores
 IMAAJ
 
Limpeza CIP
 BIASINOX
 CASA FORTE
 CASTINOX
 ECOLAB
 GLOBO INOX
 IMAAJ
 KALYKIM
 MUNDIAL QUÍMICA
 PLURON
POLINOX
 PROINOX
 ROTA INOX 
SANI QUIMICA
 TETRA PAK
 THEODOSIO  
      RANDON
 TUCHENHAGEN
VEOLIA
 ZEGLA
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Equipamentos de refrigeração 
Mayekawa para a área de lácteos

A Mayekawa do Brasil disponibiliza um 
importante portfólio para a Cadeia de Lác-
teos, que vai desde o armazenamento até a 
produção. São soluções em equipamentos 
eficientes e sustentáveis, que garantem ex-
celência na produção, sendo sempre nossa 
primeira opção, fabricação com gases natu-
rais que, além de preservar o meio ambiente 
global, proporcionam economia de energia. 
Para este segmento a multinacional japo-
nesa oferece diversas tecnologias, entre as 
quais, compressores,  chillers -  como o chil-
ler para Água Gelada Sub-resfriada com tec-
nologia Microcanal, desenvolvido para aten-
der o mercado de Lácteos, principalmente 
no recebimento de leite dos laticínios e en-
trepostos  leiteiros, o equipamento foi pen-
sado como excelente opção à substituição 
aos sistemas tradicionais de banco de gelo, 
que requerem muita carga de amônia, e, 
também por isso necessitam mão de obra 
mais qualificada; além de utilizarem espaço 
considerável para instalação.  O Chiller para 
Água Gelada Sub-resfriada é um equipa-
mento compacto, que utiliza pouca carga 
de amônia, cerca de 20 % da que é utilizada 
em um banco de gelo, por exemplo. 

Compacto, este equipamento possibili-
ta o resfriamento da água em temperatura 
próxima a zero graus, desejável para garantir 
o resfriamento do leite num trocador até a 
temperatura ideal, pois quando sai do cami-
nhão, o leite passa pelo trocador a placas e 
segue para os tanques do entreposto ou de 
recepção de leite nos laticínios, por exemplo. 
Do outro lado deste mesmo trocador circula 
a água gelada a +0,5°C, que tem a função de 
resfriar o leite, garantindo a manutenção de 

sua temperatura próxima aos +3°C, uma fai-
xa segura para garantir os 4°C exigidos pela 
normativa do MAPA¹, o Riispoa².

O equipamento também traz outras van-
tagens: é todo construído em aço inoxidá-
vel, o que é adequado para ser utilizado na 
indústria alimentícia; de fácil manutenção, já 
que o trocador não possui juntas; é também 
autônomo e autossuficiente em sua con-
densação que é a ar; e de operação simples e 
mais segura, no caso de um vazamento. Fá-
cil de operar, pois o sistema é automatizado: 
se a água ficar abaixo da faixa da temperatu-
ra de trabalho, ele desliga automaticamente. 
A tecnologia é exclusiva Mayekawa, portan-
to não há similar no mercado. Além disso, 
a Mayekawa do Brasil disponibiliza versões 
customizadas para necessidades de maiores 
capacidades com compressor do tipo para-
fuso.  Quanto à inovação Microcanal, cabe 
dizer que são pequenos capilares em subs-
tituição as serpentinas, onde passa o fluido 
refrigerante conferindo eficiente troca térmi-
ca.  Além de vir com o conceito LPR - Low 

Pressure Receiver 
-, o que significa 
um sistema de ex-
pansão direta com 
a eficiência de um 
sistema inundado. 
Nossa proposta foi 
oferecer mais se-
gurança com sim-
plicidade na ope-
ração sem perder 
a eficiência. 

Sistema de resfriamento indireto com 
tanques de termo acumulação  estratifi-
cada (patente registrada: Carta Patente nº 
PI 0403868-1, expedida em  21/11/2017).  A 
tecnologia é referência em Sistemas de Res-
friamento Indireto, Termo Acumulação e 
Eficiência Energética e já é aplicada em mais 
de 30 projetos no país. Entre os principais 
benefícios, a tecnologia patenteada gera 
significativa economia de energia elétrica e 
mantém a estabilidade de temperaturas nos 
processos, garantindo a qualidade do pro-
duto final, maiores produtividade e seguran-
ça operacional, dentro de um conceito de 
projeto sustentável final. O Reservatório faz 
a tarefa de volante térmico e no sistema de 
resfriamento indireto funciona como uma 
chave “on/off”. Durante o processo, em si-
tuações de menor carga térmica, ocorre a 
termo acumulação, a temperatura fria da 
solução ou da água atinge o topo do tan-
que e a lógica de controle do sistema des-
liga automaticamente as unidades resfria-
doras, bombas, chillers, condensadores ou 
torres de resfriamento e bombas-torre. O 
processo continua a ser atendido apenas 
com as bombas-processo pelo tempo de 
autonomia do reservatório – de 20 minutos 
até 3horas -, e quando a solução ou água 
aquecida atinge a parte inferior do reserva-
tório, automaticamente é ativada a geração 
do frio e o sistema volta a realizar a termo 

acumulação no processo. Novamente, por 
todo este pioneirismo, somos a única em-
presa no Brasil que temos a patente dessa 
tecnologia.

Estas e todas as outras tecnologias 
Mayekawa contam assistência técnica es-
pecializada e fabricação personalizada de 
acordo com a demanda.

Equipamentos Sustentáveis: a Mayekawa 
do Brasil acredita que devemos viver em 
harmonia com a natureza, portanto, inova 
constantemente em tecnologias que con-
tribuam para um futuro sustentável e cons-
ciente. O resultado são sistemas de refri-
geração que geram significativa economia 
de água e de energia elétrica, uma vez que 
seus equipamentos utilizam menores quan-
tidade desses insumos se comparados com 
outros sistemas, disponíveis no mercado, o 
que representa também custo x benefício 
bem atrativo. Depois, nossos equipamentos 
utilizam um dos cinco refrigerantes naturais, 
que chamamos de “Natural Five”, reforçan-
do o compromisso ambiental com tecno-
logias que não agridem o meio ambiente, 
protegendo a camada de ozônio e evitar o 
aquecimento global. Dentro do que chama-
mos de Natural Five estão a amônia (NH

3
); 

o dióxido de carbono (CO
2
); a água (H

2
O); 

os hidrocarbonetos (HC) e o ar. Eles são 
aplicados em sistemas de aquecimento, se-
cagem, abastecimento de água quente, ar 
condicionado, refrigeração e congelamen-
to. São projetos com importante eficiência 
energética que têm trazido ótimos resulta-
dos para nossos clientes. 

Por último, ressaltamos que para a 
Mayekawa, sustentabilidade é fundamental. 

Por Paulo Teixeira - Gerente Comercial Mayekawa 
do Brasil  

¹ MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento

²Riispoa: Regulamento da Inspeção Industrial e Sa-
nitária de Produtos de Origem Animal
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PRODUTOS - 
TRANSPORTES

Carrocerias 
Isotérmicas, 
Frigoríficas, 
Equipamentos
 EUGAPEC
 GENIAL
THERMO KING
 
Gelo seco
SOLUFORTE
 
Monitoramento 
de Frotas
 FLOG LOGÍSTICA
 STEMAK
 
Tanques Isotérmicos 
Rodoviários
 BIASINOX
 EUGAPEC
 FRIODINAL
 KEPLER WEBER
 PF DA SILVA
 

PRODUTOS - 
REFRIGERAÇÃO

Acumuladores 
de Gelo
 ALLENGE
 BIASINOX
 EUGAPEC
LUDIFRIO
 SEIKAN
 YORK
 
Analisador da 
Qualidade do Ar
 WORLDLAB
 
Analisador de Água
 INSTRUTHERM
 WORLDLAB
 
Analisador de 
Espectro
 INSTRUTHERM
 WORLDLAB
 
Analisador de 
Monóxido de 
Carbono
 INSTRUTHERM
 WORLDLAB
 
Analisador de 
Potência
 WORLDLAB
 
Anemômetros
 INSTRUTHERM
 WORLDLAB
 
Ar Condicionado
 IBRAM
 JOHNSON       
     CONTROLS
 MIPAL
 THERMO KING
 WORLDLAB  
 YORK
 
Armazenagem 
Frigorificada
 ADL
DÂNICA
 JOHNSON 
     CONTROLS

LUDIFRIO
 MYCOM
 SÃO RAFAEL
 SEIKAN
 STEMAK
 YORK
 
Atmosfera 
Controlada de 
Câmaras Frigoríficas
 DÂNICA
 JOHNSON 
     CONTROLS
 SÃO RAFAEL
SOLUFORTE
 STEMAK
 YORK
 
Bombas de Amônia
 FRIGOSTRELLA
 MAYEKAWA
SEIKAN
 SULFISA
YORK
 
Câmaras com 
Atmosfera 
Controlada 
(Climatização 
Industrial)
 SÃO RAFAEL
 SEIKAN
 STEMAK
 WORLDLAB
 YORK
 
Câmaras de Secagem 
 ADL 
 GEA NIRO
 PF DA SILVA
 WORLDLAB
 
Câmaras Frigoríficas
 ALLENGE
 CAPITAL
 DÂNICA
 FRIODINAL
 ISOESTE
 JOHNSON 
CONTROLS
 MYCOM
 PF DA SILVA
 REFRI-LESTE
 SÃO RAFAEL
 SEIKAN
 SHIGUEN
 WORLDLAB
 YORK
 
Câmaras Frigoríficas 
Moduláveis / 
Desmontáveis
MAXFRIO
 REFRI-LESTE
 SÃO RAFAEL
 WORLDLAB
 
Capacímetro
 INSTRUTHERM
 SULFISA 
 WORLDLAB
 
Chapas de 
Poliuretano
 DÂNICA
 SÃO RAFAEL
SOLUFORTE
 
Coletores
 ALLENGE
 

Componentes para 
Refrigeração 
 ALLENGE
 CAPITAL
 DANFOSS
 FULL GAUGE
 JOHNSON 
     CONTROLS
 MAYEKAWA
PERFISUL 
PF DA SILVA
 SÃO RAFAEL
 SEIKAN
 WORLDLAB
 YORK
 
Compressores 
Diversos
 ALLENGE
DANFOSS
 JOHNSON 
     CONTROLS
 MAYEKAWA
MYCOM
 SEIKAN
SOLUFORTE
 WORLDLAB
 YORK
 
Compressores 
Herméticos
ALLENGE
 DANFOSS
 SÃO RAFAEL
 SEIKAN
 WORLDLAB
 
Condensadores
 ALLENGE
 ALPINA
EVAPCO
 JOHNSON 
     CONTROLS
LUDIFRIO
MAYEKAWA
 MIPAL
 WORLDLAB
 YORK
 
Conexões para 
Tubulação 
Frigoríficas 
 JOHNSON 
     CONTROLS
 SEIKAN
 
Congelador de 
Placas 
 FRIGOSTRELLA
 FRIODINAL
LUDIFRIO
 PF DA SILVA
 SÃO RAFAEL
 SEIKAN
 THERMO KING
 
Containers em Geral 
APT GROUP

Controles de 
Temperatura 
APT GROUP
FULL GAUGE
 JOHNSON  
     CONTROLS
LUDIFRIO
 MAYEKAWA
 SÃO RAFAEL
 WORLDLAB
 

Controles para 
Refrigeração
 FULL GAUGE
 JOHNSON 
     CONTROLS
 MAYEKAWA 
 SÃO RAFAEL
 SEIKAN
 
Cortinas de Ar
 LUDIFRIO 
MAYEKAWA 
SÃO RAFAEL
 SEIKAN
 WORLDLAB
 
Cronômetro
 INSTRUTHERM
 WORLDLAB
 
Desumificadores
 ALLENGE
 GEA
 LUDIFRIO
SACCO 
SEIKAN
 WORLDLAB

Equipamentos de 
Refrigeração para 
Transporte
 DANFOSS
 SÃO RAFAEL
 THERMO KING
 WORLDLAB
 
Equipamentos 
Frigoríficos 
Monoblocos
 ALLENGE
ELBER
 PF DA SILVA
 SEIKAN
SOLUFORTE
 WORLDLAB
 
Equipamentos para 
Congelar e Empanar
 ADL 
 SEIKAN
 WORLDLAB
 
Evaporadores 
 ADL 
 DANFOSS
LUDIFRIO
MAYEKAWA
 MIPAL
 
Evaporadores 
de Placas
 LUDIFRIO 
MAYEKAWA 
 SEIKAN
 WORLDLAB
 
Evaporadores 
Estáticos para 
Câmaras Frigoríficas
 DANFOSS
 MIPAL
 SEIKAN
 WORLDLAB
 
Evaporadores 
Estáticos para 
Refrigeradores e 
Congeladores
 MIPAL
 SEIKAN
 WORLDLAB
 

Exaustores
 IBRAM
LUDIFRIO
 SULFISA
WORLDLAB
 
Expositores 
Frigoríficos
 DÂNICA
 PF DA SILVA
 SÃO RAFAEL
 
Fábrica de Gelo
 ALPINA
 FRIGOSTRELLA
MAYEKAWA
 SEIKAN
 SULFISA
 WORLDLAB
 YORK
 
Ferragem para 
Refrigeração
 CAPITAL
 WORLDLAB
 
Filtros Depuradores 
de Ar
LUDIFRIO
SACCO
WORLDLAB
 
Filtros Secadores
 DANFOSS
 SPIRAX SARCO
 WORLDLAB
 
Gerador de Energia
EVAPCO 

Ionizadores de Ar
SACCO 

Intercambiadores 
de Calor para 
Refrigerantes
 ALLENGE
 SEIKAN
 
Isolamento Térmico
 DÂNICA  
 ISOESTE
PERFISUL 
PF DA SILVA
 SEIKAN
 WORLDLAB
 
Manômetros
 FULL GAUGE
 INSTRUTHERM
 MAYEKAWA 
 SPIRAX SARCO
 WORLDLAB
 
Medidores
 INSTRUTHERM
 LUDIFRIO 
MAYEKAWA 
WORLDLAB
 
Monobloco 
Frigorífico 
 ALLENGE
 SEIKAN
 WORLDLAB
 
Montagem de 
Câmaras
 DÂNICA
MAYEKAWA 
REFRI-LESTE

 SEIKAN
 SHIGUEN
 WORLDLAB
 
Multímetros
 INSTRUTHERM
 WORLDLAB
 
Osciloscópios
 INSTRUTHERM
 WORLDLAB
 
Painéis Frigoríficos
 ALLENGE
 DÂNICA
 ISOESTE
MAYEKAWA 
PERFISUL 
PF DA SILVA
 REFRI-LESTE
 SÃO RAFAEL
 SEIKAN
 SHIGUEN
 WORLDLAB
 
Painéis Isolantes 
Pré-fabricados
 DÂNICA
 MAYEKAWA 
PERFISUL 
REFRI-LESTE
 SÃO RAFAEL
 SEIKAN
 WORLDLAB
 
Peças para 
Compressores
MAYEKAWA
 SEIKAN
 YORK
 
Portas de Ar
MAYEKAWA
 SÃO RAFAEL
 WORLDLAB
 
Portas Flexíveis 
ANTONIO CARLOS 
        FERREIRA ME
 SÃO RAFAEL
 WORLDLAB
 
Portas Frigoríficas
 DÂNICA
 ISOESTE
MAYEKAWA 
 PERFISUL 
REFRI-LESTE
 SÃO RAFAEL
 SEIKAN
 WORLDLAB
 
Pressostatos
 DANFOSS 
 FULL GAUGE
 
Quadros Elétricos
 REFRI-LESTE
 SEIKAN
 
Reboques/
Semi-reboques
 EUGAPEC  
 
Registrador de 
Temperatura
 FULL GAUGE
 INSTRUTHERM
 MAYEKAWA 
 WORLDLAB
 

Registrador 
de Umidade
 FULL GAUGE
 INSTRUTHERM
 
Registros
 BIASINOX
 DANFOSS
LUDIFRIO
 TCA INOX
 ZEGLA
 
Reservatório 
de Amônia
 ALLENGE
 BÚFALO INOX
 FRIODINAL
 MAYEKAWA 
MYCOM
 SEIKAN
 YORK
 
Resfriadores 
 ARSOPI
EVAPCO
 JOHNSON 
     CONTROLS
 MAYEKAWA 
QUALITERME
 
Resfriadores de 
Líquidos “Chillers”
ADL
 ALLENGE
 JOHNSON 
     CONTROLS
 MAYEKAWA 
MYCOM
 QUALITERME
 SEIKAN
 WORLDLAB
 YORK
 
Resfriadores de 
Túneis
 ADL 
ALLENGE
 JOHNSON 
     CONTROLS
MAYEKAWA
 SEIKAN
 WORLDLAB
 
Salas Limpas 
(acessórios diversos)
 DÂNICA
MAYEKAWA
 
Salas Limpas 
Moduladas 
Pré-fabricadas
 DÂNICA
MAYEKAWA 
SEIKAN
 WORLDLAB
 
Secadores 
 APT GROUP
BIASINOX
ELBER
 GEA
 GEA NIRO
MAYEKAWA
 
Separadores 
de Líquidos
 DANFOSS
 MAYEKAWA 
 

Separadores de Óleo
ADL
 ALLENGE
 DANFOSS
MAYEKAWA 
 SEIKAN
 WORLDLAB
 YORK
 
Serpentinas
 ALLENGE
LUDIFRIO 
PF DA SILVA
 SEIKAN
 SHIGUEN
 WORLDLAB
 
Tanques para 
Acumulação de Gelo
 ALLENGE
MAYEKAWA
 SEIKAN
 
Tanques Resfriadores 
de Leite
 ALLENGE
 EUGAPEC
LUDIFRIO
 QUALITERME
 
Telhas Térmicas 
 DÂNICA
 ISOESTE
 
Temporizadores
 FULL GAUGE
LUDIFRIO
  
Terminal de 
Containers 
APT GROUP

Termoacumuladores
 ALLENGE
MAYEKAWA
                     
Termoelementos
 FULL GAUGE
 
Termopainel
 DÂNICA
 WORLDLAB
 
Termostatos
 DANFOSS
 FULL GAUGE
LUDIFRIO
 
Testadores
 INSTRUTHERM
 
Torquímetro
 BÚFALO INOX
 INSTRUTHERM
 
Torres de 
Resfriamento
 ALLENGE
 ALPINA
EVAPCO
 FRIODINAL
LUDIFRIO
MAYEKAWA 
QUALITERME
WORLDLAB
 
Trenas Eletrônicas
 INSTRUTHERM
 WORLDLAB
 

Trincos e Maçanetas 
para Portas 
Frigoríficas
 WORLDLAB
 
Trocadores de Calor
 ALLENGE
 BIASINOX
 BÚFALO INOX
 EQUILATI
FRIODINAL
 GEA
 GLOBO INOX
LUDIFRIO
 MAYEKAWA 
OROBICA
QUALITERME
 SEIKAN
 SHIGUEN
 WORLDLAB
 YORK
 
Tubos Capilares
 LUDIFRIO 
WORLDLAB
 
Tubos de Cobre 
para Refrigeração
 JOHNSON 
CONTROLS
 SÃO RAFAEL
 WORLDLAB
 
Tubos e Conexões 
Flexíveis
 SÃO RAFAEL
 WORLDLAB
 
Túneis de 
Congelamento
 ALLENGE
 JOHNSON 
     CONTROLS
LUDIFRIO
 MAYEKAWA 
SEIKAN
 SHIGUEN
 WORLDLAB
 YORK
 
Unidades Compactas 
de Refrigeração
 ALLENGE
 CAPITAL
 DANFOSS
 FRIODINAL
MAYEKAWA
 SÃO RAFAEL
 SEIKAN
QUALITERME
 WORLDLAB
 
Vacuômetros
ADL
 INSTRUTHERM
 WORLDLAB
 
Válvulas 
Automáticas
 DANFOSS
MAYEKAWA
 
Válvulas 
Auto-operadoras 
para Água e Vapor
 DANFOSS 
 
Válvulas de 
expansão
 DANFOSS
MAYEKAWA
 SEIKAN
 

Válvulas de 
Segurança 
e Alivio para 
Refrigerantes
 DANFOSS 
MAYEKAWA
SEIKAN
 SPIRAX SARCO
 
Válvulas de Serviço
 DANFOSS 
IBRAM
MAYEKAWA
SEIKAN
 
Válvulas Industriais
 DANFOSS 
 JOHNSON 
     CONTROLS
 MAYEKAWA 
 SPIRAX SARCO
 
Válvulas Solenóide
 DANFOSS 
MAYEKAWA
 SEIKAN
 SPIRAX SARCO
 WORLDLAB
 
Válvulas 
Termostáticas 
pressostáticas 
para refrigerantes
 DANFOSS
 JOHNSON 
     CONTROLS
 MAYEKAWA 
SEIKAN
 
Variadores de 
Freqüência
 DANFOSS
MAYEKAWA
 
Vasos de Pressão
 ALLENGE
 DANFOSS
 GLOBO INOX
MAYEKAWA
MYCOM
 SEIKAN
 WORLDLAB
 YORK
 
Visores de Líquidos
 ALLENGE
 DANFOSS
 FRIODINAL
MAYEKAWA
 SEIKAN
 WORLDLAB
 
Visores de 
Líquidos/Umidade
 ALLENGE
 WORLDLAB



iL 150  iL 150

111FORNECEDORES110

 ALLISON TRANSMISSION DO BRASIL 
R. AGOSTINO TOGNERI, 57 -
04690-090 - SÃO PAULO - SP

ALITEC
R. BANANAL, 179 
12414-300 – PINDAMONHANGABA – SP
alitec.com.br 

ALLPAC
 R. ALLPAC, 136     
 05163-020 - SÃO PAULO - SP
 www.allpac.com.br
 
 ALPHAMAG EQUIP. INDUSTRIAIS
R. RIO CLARO, 40 
13030-130 – CAMPINAS - SP
info@alphamag.com.br 

ALPINA
 ROD. ESTADUAL MARCO POLO, 940
 09844-150 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
 www.alpina.com.br
 
AMCOR 
 R. FRANCISCO PEREIRA DUTRA, 2010
13290-000 – LOUVEIRA – SP
www.amcor.com

AMBIENTECH 
 R. ÁLVARO MARTINS, 219
 31260-330 - BELO HORIZONTE - MG
www.ambientech.com.br

AMINNA
R. MINN BUDAG, 262
89045-110 – BLUMENAU - SC
www.aminna.com.br

AMV INDUSTRIAL
R. TOMÉ DE SOUZA, 321
89804-070 - CHAPECÓ - SC
amvindustrial.com.br

ANACONDA
AV. VENCESLAU DE QUEIROZ, 44
05323-904 – SÃO PAULO - SP
anaconda.com.br

ANALITIC INSUMOS
R. CANARIM JR., 186
04361-070 - SÃO PAULO - SP
analiticinsumos.com.br 

ANDIRAH BRASIL 
R. JOSÉ DE LIMA BRUZZI, 64
35920-000 – NOVA ERA – MG
andirahbrasil.com.br

ANDRITZ SEPARATION
R. PROGRESSO, 450 
89107-000 - POMERODE - SC
andritz.com/separation-brasil

ANHEMBI
 R. MAJOR BASILIO, 348
 03181-010 - SÃO PAULO - SP
 Tel: (11) 2601-3311   
 vendas@anhembiborrachas.com.br
 anhembiborrachas.com.br
 
ANHYDRO 
AV. FAGUNDES FILHO, 141 - CJ. 51/58
04304-010 –SÃO PAULO - SP
 
ANIDRO
 ROD EDUARDO ZUCCARI KM 21,5 
 18603-970 - BOTUCATU - SP
 anidro.com.br
  
ANTON PAAR
R. JOSE DE MAGALHÃES, 646
04026-090 – SÃO PAULO - SP
antonpaar.com.br

APLIPACK
R. EDUARDO MEDON, 909 
13477-230 – AMERICANA - SP
aplipack.com.br 

APT GROUP
ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 18 DO FORTE
06472-001 - BARUERI - SP
aptgroup.com.br 

AQIA NUTRITION
R. COM. EDUARDO SACCAB, 215, sala 411
04601-070 - CAMPO BELO - SÃO PAULO - SP
aqia.net

AQUALAB/DECAGON
R. JOSÉ ALVES SANTOS, 281- SL 102
12230-081 - SÃO JOSÉ CAMPOS – SP
aqualab.com.br

ARCH QUÍMICA – LONZA
R. ALCIDES RICARDINI NEVES, 12
04575-050 - SÃO PAULO - SP
lonza.com

AROMAX
AV. CÉLIO TADASHI KOBAYASHI, 711
12412-790 - PINDAMONHANGABA - SP
aromax.com.br

ARLA FOODS  
R. SILVA BUENO, 1808 – CJ 51
04208-001 – SÃO PAULO – SP
Tel: 11 3469-6233
afisa@arlafoods.com
la.arlafoodsingredients.com

ARSOPI
 R. SERRA DO MANTIQUEIRA - 
CENTRO EMP. RAPOSO TAVARES - AL. 1, 271 
 06730-000 - VARGEM GRANDE PAULISTA - SP
www.arsopi.com

ATLÂNTICA FOODS
R. JOSÉR STORANI, 75 - Cj. 501
13209-081 - JUNDIAÍ – SÃO PAULO - SP
atlanticafoods.com

ARTVAC
AV. PREFEITO NILSON VILELA, 750
37190-000 - TRÊS PONTAS – MG
artvac.com.br 

ASHLAND / GERMINAL
 VIA DAS PAINEIRAS, 3864
13315-000 - CABREÚVA - SP
ashland.com
 
AVANTE INGREDIENTES
R. DR. ELÁDIO LOPES, 08 
DISTRITO INDUSTRIAL- BENFICA 
36092-008 - JUIZ DE FORA - MG
 Tel: (32) 3017-6158 / 3017-4692
Cel: (32) 99927-7925 
cristiani@avanteingredientes.com.br
avanteingredientes.com.br

BALLUFF
R. FRANCISCO FOGA, 25
13288-166 – VINHEDO – SP
balluff.com.br

BARION
R. CARMEN ZANON,1736
83412-670 – COLOMBO - PR
saborbarion.com.br -

BARRY CALLEBAUT
AV.PAULISTA, 1048 CJ 151/152
01310-100 São Paulo – SP
barrycallebaut.com

BASF
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 14171
 04794-000 - SÃO PAULO - SP
 Newtrition.basf.com
 
BAUKO 
R. SANTA EROTILDES, 200 - PRÉDIO I 
03403-002 - OSASCO - SP 
bauko.com.br 
 
BAUMER
R. RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, 470
13208-120 JUNDIAÍ – SP
baumer.com

BAYER
 R. DOMINGOS JORGE, 1000 
 04779-900 - SÃO PAULO - SP
bayerchemicals.com.br
 
BIASO & BACHA INOX 
R. JOSÉ PAULO DA SILVA, 40 
37480-000 - LAMBARI - MG 
bbinox.com.br

BECKHOFF
R. CAMINHO DO PILAR, 1362, 
09190-000 - SANTO ANDRÉ - SP
beckhoff.com 

BELA VISTA
R. ELOI CERQUEIRA, 132
03062-010 - SÃO PAULO - SP
grupobv.com.br

BELL FLAVORS E FRAGRÂNCIAS
R. ANTHERO CORREA G. FILHO, 125
06612-902 - JANDIRA - SP
bellff.com

BELTON AUTOMAÇÃO PNEUMÁTICA
R. SÃO JOÃO, 1171 
93010-250 - SÃO LEOPOLDO - RS 
Tel: (51) 3081-5111
fabio@belton.com.br 
belton.com.br
 
BEMIS
 AV. MÁRIO HABERFELD, 555 
 02145-000 - SÃO PAULO - SP
 bemis.com.br

BENEO
R. CASA DO ATOR, 1117 CJ. 134
04546-004 - SÃO PAULO - SP
beneo.com

BIASINOX
 R. FRANCISCO DE BIASO, 100
 37480-000 - LAMBARI - MG
 Biasinox.com.br

BIOHAWA
R. QUIRINO ZAGONEL, 467
83020-250 – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – SP
biohawa.com.br
 
 BIORIGIN
AV. BRIG. FARIA LIMA, 2277 - 5º ANDAR
01452-000 – SÃO PAULO – SP
Biorigin.net

BIOCON
R. SUMÉRIA, 57
04661-010 – SÃO PAULO - SP
biocondobrasil.com.br 
 
BITZER COMPRESSORES 
AV. JOÃO PAULO ABLAS, 777
06711-250 – COTIA – SP
bitzer.com.br

BIOTAE- EXTRATOS E INGRED. NATURAIS
R. DERVILLE GABRIEL PEREIRA, 310
18280-614 - TATUÍ - SP
biotare.com.br

BIOVITAL
R. DONA ANA PRADO, 245
13574-031 - SÃO CARLOS - SP
biovital.ind.br

BIZERBA
 AL. CAIAPÓS, 717
06460-110 - BARUERI – SP
bizerba.com

 BOMBINOX
 R. KILIANO HAMMES, 590
88106-698 - SÃO JOSÉ - SC 
bombinox.com.br

BONESI
 R. MIGUEL WESNKI, 230 
83650-000 - BALSA NOVA - PR
bonesi.com.br

BORSATO
 R. ARMANDO CLÁUDIO HANSEN, 332
 95180-000 - FARROUPILHA - RS
 borsatoindustrial.com.br

BRAMAK 
R. CACILDA BECKER, 61
13425-144 – PIRACICABA – SP
bramak.com.br  
  
BRASEQ 
AV. DR. ANTENOR SOARES GANDRA, 433
13240-000 – JARINU - SP
braseq.com.br

BRASIL PACKAGING
R. SUB-TEN. ACÁCIO A. PEREIRA, 26 
18606-223 - BOTUCATU - SP
brasilpack.com.br
 
BRENNTAG FOOD & NUTRITION
R. GOMES DE CARVALHO, 1996 – 25º AND.
04547-006 - SÃO PAULO – SP
brenntag.com/food-nutrition 

BRING SOLUTIONS
R. DA BARRA, 603
06705-420 – COTIA – SP
bringsolutions.com.br

BRUKER
ROD. DOM PEDRO I, KM 87,5 
12954-260 - ATIBAIA – SP 
bruker.com

BTA ADITIVOS
R. JOÃO MARCATTO, 260, SL 401, CENTRO
89251-670 – JARAGUÁ DO SUL – SC

BÚFALO INOX
 R. IZZET FARAH, 2-88    
 17.034-400 - BAURU - SP
bufaloinox.com.br

 BUNGE
 ROD. JORGE LACERDA, KM 20 
 89110-000 - GASPAR - SC
 bungealimentos.com.br
 

 CAP-LAB 
 R. AMADIS, 116 - IPIRANGA
04221-000 - SÃO PAULO - SP
cap-lab.com.br
 
BYD ENERGY
AV. ANTÔNIO BUSCATO, 230 
13069-119 - CAMPINAS – SP
byd.com
 
CARGILL AGRÍCOLA
R. DR CHUCRI ZAIDAN, 1240 – 6ºA 
04711-130 - SÃO PAULO - SP
cargill.com.br

CCL LABEL 
ROD. VINHEDOVIRACOPOS, KM 79
13280-000 – VINHEDO – SP
ccllabel.com.br

CD EMBALAGENS
R.  NATAL, 418
29167-021 - SERRA – ES
cdembalagens.com.br 

CANDON 
AV. IRIO JACOB WELP, 810
85960-000 - MAL CÂNDIDO RONDON – PR
Candon.com.br

CARPLAST EMBALAGENS
R. SAGRADO CORAÇÃO, 177
37790-000 – IBITIURA DE MINAS – MG

CASSAVA
R. OSWALDO CRUZ , 164 - SUMARÉ
89160-000 - RIO DO SUL - SC
cassava.com.br

CASA DO AROMA
AV. DR. FERNANDO COSTA, 310
15061-000- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
casadoaroma.com.br 

CASTINOX
 R. WALMIR FREIBERG, 75
 88122-430 - SÃO JOSÉ - SC
 castinox.com.br

CERÂMICA SÃO LUIZ
R. ALFREDO MARTINELLI, 80
13920-000 – PEDREIRA - SP
ceramicasaoluiz.com.br

CEREALLE
AV. FERNANDO OSORIO, 6389
96070-000 - PELOTAS - RS
cerealle.com.br

CEREAIS BRAMIL
CENTRO EMPRESARIAL DA BARRINHA,S/Nº
25804-970 – TRÊS RIOS -, RJ
grupomil.com.br

 CHR HANSEN
ROD. VISCONDE DE PORTO SEGURO, 2860
13278-327 – VALINHOS – SP
chr-hansen.com/pt

CIPATEX
R. ARLINDO CAMPANA, 849
18520-000 CERQUILHO - SP
cipatex.com.br

CITROFLAVOR
R. TAUBATÉ,2059
15810-175 – CATANDUVA – SP
citroflavor.com.br

CHRISTEYNS
ROD. SP 332 – KM 136
13150-970 - COSMÓPOLIS – SP
christeyns.com

3M MICROBIOLOGIA
ROD. ANHANGUERA, KM, 110 
13181-900 – SUMARÉ –SP
mmm.com

ABB
AV. DO ANASTÁCIO, 740
05119-900 – SÃO PAULO - SP
abb.com

AÇUCAR GUARANI
 ROD. ASSIS CHATEAUBRIAND,  KM 155 - CP  359
 15400-000 - OLIMPIA - SP
 aguarani.com.br

AÇUCAREIRA QUATA 
R. XV DE NOVEMBRO, 865
18680- 900 - LENÇOIS PAULISTA - SP

ADECOL
R. ALEXANDRE  KISS, 22 
07251-360 – GUARULHOS -SP

ADI SYSTEMS
R. DUQUE DE CAXIAS, 1883
13930-095 – PIRASSUNUNGA – SP

ADM DO BRASIL
 AV. ROQUE PETRONI JR, 999 - 4o ANDAR - CJ. 41 
 04707-310 - SÃO PAULO - SP
 adm.com

AGARGEL
R. DR. SAMUEL PORTO, 351 - CJ. 51
04054-010 - SÃO PAULO - SP
agargel.com.br

ÁGUIA INOX
 R. JOANA RIGONI MASSOLINI,48
 95720-000 - GARIBALDI - RS
 aguiainox.com.br
  
AF PLÁSTICOS
R. CUMARU, 219 – SALA 13 
13098-324 – CAMPINAS – SP

AGRÍCOLA HORIZONTE
AV. IRIO JACOB WELP, 600
85960-000 – MAL. CÂNDIDO RONDON - PR
alex@amidos.ind.br
amidos.ind.br

AGROMANDIL  AMIDOS
R. ALBERTO MARTINS RIBEIRO, 35
38414-162 -  UBERLÂNDIA - MG
agromandil.com.br

AJINOMOTO
 R. VERGUEIRO, 1737 
 04101-000 - SÃO PAULO - SP
 ajinomoto.com.br 
 
AKSELL QUÍMICA
R. ANDRÉ ADOLFO FERRARI, 488
13347-395 - INDAIATUBA - SP
aksell.com.br

AKSO 
R. EMÍLIO DEXHEIMER, 357 
93032-200 - SÃO LEOPOLDO - RS 
akso.com.br

ALIBRA
 AV. ALEXANDER GRAHAN BELL, 200 – 
TECHNO PARK D1 E B4
13069-310 – CAMPINAS – SP
alibra.com.br

ALLENGE
 R. ARABUTÃ, 427
 90240-470 - PORTO ALEGRE - RS
 Tel: (51) 3337-8822   
 allenge@allenge.com.br
 www.allenge.com.br



iL 150  iL 150

113FORNECEDORES112

CLARIANT
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 18001 
 04795-900 - SÃO PAULO - SP
 clariant.com
 
 CLYREP
 R. HENRIQUE VAZ, 147 
 36052-590 - JUIZ DE FORA - MG
 clyrep.com.br

COBERMAQ
R. ROSA TESHEIDER, 260
BENTO GONÇALVES – RS – 95705-858
cobermaq.com.br
 
COMARPLAST
 R. PAULO SILVEIRA COSTA, 91 
 04775-200 - SÃO PAULO - SP
 comarplast.com.br

 CONAPROLE
 R. CONSELHEIRO SARAIVA, 306 - SL 84
 02037-020 - SÃO PAULO - SP
 conaprole.com.br
R. EMÍLIA MARENGO, 682 - 2ºAND.

CONVCRED PROCESSAMENTO DE DADOS
R. MIGUEL DOS SANTOS FINTEMAN, 2
36880-106 – MURIAÉ – MG
convcred.com.br

COPOS PARA REQUEIJÃO - RMPACK
ROD. DA UVA, 2644
83402-000 - COLOMBO- PR - 
www.copospararequeijao.com.br

 CORANTEC
 R. JAVAÉS, 166
 01130-010 - SÃO PAULO - SP
 corantec.com.br
 

CORBION GROUP BRASIL
AV. DAS ARAUCÁRIAS 4826
83707-754 – CHAPADA - ARAUCÁRIA - PR
Tel: 41 3512-4500
Ingrid.spengleri@corbion.com
Corbion.com

COSTAINOX
R. QUARTZOS, 7 - N SRA PENHA
29110-172 – VILA VELHA - ES
riani@costainox.com.br

COSMOQUÍMICA
AV. GUPÊ, 10317
06422-120 - BARUERI - SP
cosmoquimica.com.br 

CP KELCO BRASIL
 R. TEIXEIRA MARQUES, 845
 13485-120 - LIMEIRA - SP
 cpkelco.com

CRAMER AROMAS
R. ALCIDES SOTTINI, 196
13602-105 – ARARAS – SP 
cramerlatan.com

CRIALIMENTOS
R. ATÍLIO BISCUOLA, 2637 
13290-000 – LOUVEIRA – SP
crialimentos.com.br

DA BARRA
 BAIRRO COSTA PINTO S/N°
 17340-000 - PIRACICABA - SP
 cosan.com.br

DAIRY EQUIPS IMPORT
R. CASIMIRO MARQUES ABREU 32
82200-130 – CURITIBA – PR
dairy.com.br

DANFOSS
 R. AMÉRICO VESPÚCIO, 85 - JD. PLATINA
 06273-070 - OSASCO - SP
 danfoss.com.br
 
 DÂNICA
 R. NORUEGA, 99
 89206-600 - JOINVILLE - SC
 danica.com.br
 
DMOM MÁQUINAS
R. ARY ANTONIO M. GODOY, 148
14660-000 - SALES OLIVEIRA – SP
Dmom.com.br 

DANISCO / DUPONT
 ROD. RAPOSO TAVARES, KM 27,2 
 06707-000 - COTIA - SP
 Dupont.com

DAXIA 
 R. CANTAGALO, 74 - 17O AND.
 03319-000 - SÃO PAULO - SP
 Tel: (11) 2633-3000   Fax: (11) 2631-6015
 vendas@daxia.com.br
 daxia.com.br
 
DCA DISTRIBUIDORA
AL. COM. HENRIQUE FERNANDES ENSA, 30
37470-000 – SÃO LOURENÇO – MG
www.dca-distribuidora.com.br

DELGO
 R. DA BARRA 327 – PQ RINCÃO
 06705-420 - COTIA - SP
 delgo.com.br
  
 DESCARTÁVEL
 AV. INTERLAGOS, 3455 
 04661-300 - SÃO PAULO - SP
 descartavel.com.br

DIANA FOOD
R. PAULO VARCHAVTCHIK, 200
18087-190 - SOROCABA - SP
diana-food.com 

DÖHLER
 R. MIGUEL GUIDOTTI,  905 
 13485-342 - LIMEIRA - SP
 Tel: (19) 2114-6000
 mailbox.br@doehler.com
 doehler.com

DOIS IRMÃOS
R. PETINGUARA, 76
04384-110 – SÃO PAULO - SP
m2irmaos.com.br

DOREMUS
 R. STA. MARIA DO PARÁ, 32 E 42
 07175-400 - GUARULHOS - SP
 doremus.com.br

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS
 AV. CHEDID JAFET, 75 - TORRE SUL, 5ºA
04551-065 - SÃO PAULO - SP
 dsm.com

 DUAS RODAS
 R. RODOLFO HUFENÜSSLER, 755 
 89251-901 - JARAGUÁ DO SUL - SC
 duasrodas.com
 
DUPONT
 ALAM. ITAPECURU, 506
06454-080 - BARUERI - SP
 food.dupont.com
 

ECOLAB
 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 1350- 11º AND.
05001-100 - SÃO PAULO - SP
pt-br.ecolab.com

ECOLEAN
R. JOSE VERSOLATO 111 SL 715
09750-730 – SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
ecolean.com.br

EMBALATEC
R. LAPLACE, 96 – 7oAND 
04622-000 – SÃO PAULO – SP
embalatec.com.br

 EMBALI
 R. DAS HORTÊNCIAS, 03 a 12 
 29148-900 - CARIACICA - ES
 embali.com.br
 
 EMUSA
ESTR. MUNICIPAL, 200 – GLEBA 3
ROD. ERMÊNIO DE OLIV PENTEADO, KM 58,6
13347-600 – INDAIATUBA - SP
emusa.com.br  

ENGINEERING
R. DR. GERALDO CAMPOS, 375 - 10O AND
04571-020 - SÃO PAULO - SP
Tel: (11) 3629-5300
 fernando.barradas@engdb.com.br
www.engdb.com.br

EPA QUÍMICA
AV. ENGº JOÃO FERNANDES GIMENES
MOLINA, 512 - CX.P 281
13213-080 - JUNDIAÍ - SP
epaquimica.com.br

EQUILATI
R. JOÃO MASSUIA, 190
13848-356 - MOGI GUAÇU – SP
equilati.com.br

EQUIMATEC MÁQUINAS
R. GUAIBA, 53 
89165-102 - RIO DO SUL – SC 
equimatec.com.br 

 ESKO DO BRASIL
R. PROF. APRÍGIO GONZAGA, 78
04303-000 – SÃO PAULO – SP
esko.com 

ETSCHEID
 ROD. MAL RONDON, KM 394 - C. P. 152
 16600-000 - PIRAJUÍ - SP
 etscheid.com.br

EUROGERM 
R. SGTO. GABRIEL PEDRO DE OLIVEIRA, 350
13295-000 – ITUPEVA –SP
eurogerm-brasil.com

EVAPCO BRASIL
 ALAM. VÊNUS, 151 - AMERICAN PARK 
13347-659 - INDAIATUBA - SP
Tel.: (11) 5681-2000
evapco.com.br
  
 EXCEL SERV. METROLOGIA
R. SÁLVIO COUGO, 431
37018-020 – VARGINHA – MG
excelmetro.com.br

EXIMAQ
 ESTR. DA FAZENDA SANTANA, 888 
 13280-000 - VINHEDO - SP
 eximaq.com.br
  
FARM DIRECT FOOD 
R. VISC. DO RIO BRANCO, 1358 - Sala 1305/6
80420-210 – CURITIBA – BR
fdfla.com

FEITAL
AV. MOINHO FABRINI, 1296
09862-000 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
 feital.com.br

FERMENTECH
 R. JARINU, 246
03360-000 – SÃO PAULO – SP
Tel: (11) 2227-7500
fermentech@fermentech.com.br 
fermentech.com.br
  
FIBRA MINAS LAMBARI
R. DR. GARÇÃO STOCKLER, 254
37480-000 - LAMBARI – MG

FIBRAIS
R. FRANCISCO TOMAZ DIAS, 95 
37480-000 - LAMBARI MG 
 
FIBRAV
 R. JOAQUIM ANDRÉ DE CARVALHO, 1800
 37480-000 - LAMBARI - MG
 Tel: (35) 3271-3300       : (35) 98825-4117
 vendas@fibrav.com.br
 fibrav.com.br
 
FL FRIGERI
ROD. DA UVA, 2644
83402-000 - COLOMBO- PR - 
brasilpack.com

FLUID BRASIL
R. ANTÔNIO OVÍDIO RODRIGUES, 845
13231-180 – JUNDIAÍ – SP
fluidbrasil.com.br

FIRACE
 ROD. PR.317 TREVO IGUARAÇU x STA FÉ
 86750-000 - SANTA FÉ - PR
 firace.com.br

 FIRMENICH
 ROD. RAPOSO TAVARES - KM 26,150
 06714-025 - COTIA - SP
 firmenich.com
  
 FISCHER TERM
 R. VITÓRIA, 237 
 06529-200 - SANTANA DO PARNAÍBA - SP
 
FMC 
AV. DR. JOSÉ B. COUTINHO NOGUEIRA, 150 - 1º
13091-611 – CAMPINAS - SP
fmc.com

FONTERRA/NZMP
 AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI, 105 – 7º A  
04571-010 - SÃO PAULO - SP
fonterra.com 

FORT PALETES
AV. VITORINO MONTEIRO, 150
18460-000 - ITARARÉ – SP
fortpaletes.com.br
  
FORTRESS
 R. DANILO VALBUZA, 55
 07747-300 - SÃO PAULO - SP
 fortress-iss.com.br
 
 FORTUCE
 ROD. ATAULFO ALVES, 800
 BAIRRO JARDIM INDAIÁ
36790-000 - MIRAI - MG
 Tel: (32) 3426-1305  
fortuce@fortuce.com.br
fortuce.com.br
  
FOSS BRASIL 
R. DR. COSTA JÚNIOR, 356
05002-000 – SÃO PAULO - SP
Tel: 11 3862-7777
Fossanalytics.com

FRILAT 
R. MISTER MOORE, 157 - Sl. 105
36013-180 – JUIZ DE FORA - MG

FRIGOSTRELLA
 R. ETIÓPIA, 239 
 06715-775 - COTIA - SP
 frigostrella.com.br
 
 FULL GAUGE
 R. JULIO DE CASTILHOS, 250
 92120-030 - CANOAS - RS
 fullgauge.com.br

FUNCIONAL MIKRON 
AL. ITAJUBÁ, 1564 
13278-530 - VALINHOS – SP
funcionalmikron.com.br

GAIL CERÂMICA
 R. CAVADAS, 988 
 07044-000 - GUARULHOS - SP
 gail.com.br

GALENA QUÍMICA 
R. PEDRO STANCATO, 860
13082-050 - CAMPINAS - SP
alena.com.br

GEA EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES
AV. MERCEDES BENZ, 679 - PD. 4D2 - 1º ANDAR
 13054-750 - CAMPINAS - SP
gea.com/pt
 

 GEHAKA
 AV. DUQUESA DE GOIÁS, 235
 05686-900 - SÃO PAULO - SP
 gehaka.com.br
 
 GEIGER
 R. 19 DE NOVEMBRO, 55 
 83323-260 - PINHAIS - PR
 geigerequipamentos.com.br

GELCOPEP
AV. PAPA JOÃO XXIII, 300
13920-000 – PEDREIRA – SP

GELITA
 R. PHILLIP LEINER, 200
 06714-285 - COTIA - SP
 Tel: (11) 2613-8000  
 service.sa@gelita.com
 gelita.com.br

GELNEX
ROD. SC 283 KM 25 
89760-000 – ITÁ – SC
gelnex.com.br
 
GIVAUDAN
AV. ENG. BILLINGS, 2185 
05321-010 – SÃO PAULO – SP
givaudan.com
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GL FOODS 
R. UMBUZEIRO, 110/123
07224-010 – GUARULHOS - SP
glfoods.com.br

GLOBALFOOD
 R. ALBERTO SAMPAIO, 45 
 04373-030 - SÃO PAULO - SP
 globalfood.com.br

GLOBO INOX
 ESTR. DA CAVALHADA II, 800 
 94180-510 - GRAVATAÍ - RS
 Tel: (51) 3489-2400/2403 
 azevedo@globoinox.com.br
 globoinox.com.br

GNT BRASIL - EXBERRY
R. ALEXANDRE DUMAS, 1630 – CJ.21 
04717-004 –  SÃO PAULO – SP
info-brasil@gnt-group.com
gnt-group.com

GRASSE
R. LUIZ LAWRIE REID, 295
09930-760 - DIADEMA - SP
grasse.com.br 

GRATI
 AV. MARIA COELHO AGUIAR, 573 -  
 05805-000 - SÃO PAULO - SP
 grati.com.br
 
GRATT MÁQUINAS 
 R. ANTONIO PELEGRINI, 45
89665-000 – CAPINZAL – SC
gratt.com.br

GRAMKOW
R. JOÃO DIETRICH, 465
89219-140 - JOINVILLE - SC
gramkow.com.br 

GREEN INGREDIENTS
R. CASCATINHA, 36
13104-074 - SOUSAS - CAMPINAS - SP
m.gorgatti@uol.com.br

GREAT FOODS
AV. ANGELICA, 2118 4º ANDAR CJ. 42
01228-200 - SÃO PAULO - SP
greatfoodsbrazil.com

GRUPO BRASMO 
R. JACINTO PATUSSI, 128 - D – 
89815-220 – CHAPECÓ – SC
Brasmo.com.br

GRUPO TILIFORM
AV.RODRIGUES ALVES, 36-16
BAURU – SP - 17030-000
grupotiliform.com.br

GRUPO USJ
FAZENDA SÃO JOÃO, CP 13
13600-970 – ARARAS – SP 

GT FOODS - LORENZ
ROD. BR 376 – EST. MARINGÁ, LOTE 152
87070-810 - MARINGÁ - PR
Tel: 44 3218-5345
Aleksandro.siqueira@gtfoods.com.br
lorenz.com.br

GUALAPACK
AV. BENEDITO GERMANO DE ARAUJO, 99
18560-000 – IPERÓ – SP 
gualapack.com.br

GUARANI PLAST
FAZENDA GUARANI - ESTRADA MIRAÍ 
DORES DA VITÓRIA, S/N, KM 0, ZONA RURAL
36790-000 - IRAÍ - MG
Tel: (32) 3426-1243 / (32) 3426-1166
comercial@guaraniplast.com.br
guaraniplast.com.br 

GUIALAT
R. ISSAC NEWTON 268 APTO 203 
35162-376 - IPATINGA - MG 
guialat.com.br 

HANNA
 R. PRETORIA, 1027/1039 
 03416-000 - SÃO PAULO - SP
 hannainst.com.br

 HARALD
 ESTR. ANA PROCÓPIO DE MORAES, 745
 06528-551 - SANTANA DE PARNAÍBA - SP
 harald.com.br
  
HECKE 
R. BRASÍLIO CUMAN, 1650 
82315-010 – CURITIBA – PARANÁ

HAVER & BOECKER
ROD. CAMPINAS/MONTE MOR, KM 20
13190-000 – MONTE MOR – SP
haverbrasil.com.br

HELA
R. FRANCISCO LEITÃO, 469 –CJ 1202 
05414-901 – SÃO PAULO – SP
helaspice.com

HEXIS
 AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 385
 13212-000 - JUNDIAÍ - SP
 hexis.com.br

HEXUS FOOD
ROD. RS 240, 407 - KM 06 - PORTÃO VELHO
93180-000 - PORTÃO - RS
Tel: (51) 3562-6060 
comercial@hexus.com.br
hexus.com.br 

HIGEX
R. PROFª REGINA MARIA S.W. RAMOS, 292  
88113-140 - SÃO JOSÉ - SC 
 higex.com.br

HIPER CENTRIFUGATION
 R. PASCHOAL CIOLFI, 404/422
 13060-066 - CAMPINAS - SP
 hipercentrifugation.com.br

HIPERPLAS EMBALAGENS
AV. WIKA ÚRSULA WIEGAND -555 – DISTR. INDL.
18560-000 – IPERÓ - SP
hiperplas.com.br

HORIZONTE AMIDOS
 ROD. PR 491, S/N, KM 06 
DISTR. NOVO TRÊS PASSOS  
85975-000 - MAL. CÂNDIDO RONDON - PR
Tel: (45) 3284-8500 
alex@amidos.ind.br 
amidos.ind.br

HYSTER NO BRASIL 
AV. TAMBORÉ, 267 
06460-000- BARUERI – SP 

IBRAM 
R. VERGUEIRO, 8250- IPIRANGA
 04272-300 - SÃO PAULO - SP
 ibram.com.br

 ICL FOOD SPECIALTIES
 R. GEORGE OHM, 230 - 21OAND. 
 04576-020 - SÃO PAULO - SP
 Tel: (11) 2155-4520
foodexperts.sa@icl-group.com  
 icl-group.com
 
 IMAAJ
 R. PAULINO FERNANDES SILVA, 441
 28887-000 - SAPUCAIA - RJ
 imaaj.com.br
 
IMCD
AV. CHUCRI ZAIDAN, 1240 – 15º AND.
04711-130 - SÃO PAULO – SP
imcdgroup.com

IMPORTHERM 
R. SÃO LEOPOLDO, 55 
094080-030 - GRAVATAÍ - RS
importhem.com.br

IS BRASIL
R. CAMPO BELO, 172
37945-000 - SÃO JOSÉ DA BARRA - MG
isbrasil.com.br

INCALFER
R. 3º SARG. JOÃO LOPES FILHO, 102
 02178-010 - SÃO PAULO - SP
 incalfer.com.br
  
INDUKERN
 R. PRESBÍTERO PLINIO ALVES DE SOUZA, 800  
13212-181 - JUNDIAÍ - SP
indukern.com.br

INDUMAK 
R. JOSÉ THEODORO RIBEIRO, 165
89258-000 – JARAGUÁ DO SUL - SC
indumak.com.br

INGREDION BRASIL
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171 – TORRE A – 4ºAND.
04794-000 – SÃO PAULO – SP
ingredion.com.br

 INJESUL
ESTR. NOVA BADEN S/N
 37480-000 - LAMBARI - MG
 injesul.com.br

 INOPHOS
R. NAPOLEÃO DE BARROS, 1025 – CJ.41
04024-003 –  SÃO PAULO – SP
innophos.com 

INOX ALIANÇA
 AV. PRES. VARGAS, 110 
 14300-000 - BATATAIS - SP
 inoxalianca.com.br

INOX BIASO
R. PREFEITO BERNARDO AROEIRA, 2099
37480-000 – LAMBARI – MG 
inoxbiaso.com.br
 
INOX FLUID 
R. COSTA BARROS, 46
03210-000 – SÃO PAULO – SP
inoxfluid.com.br

INOXMILK
AV. JOSÉ CAPISTRANO, 568 
37480-000 - LAMBARI - MG 
inoxmilk.com.br 

INOXUL
R. JOSÉ CAPISTRANO, 77 1a TRAVESSA 
37480-000 - LAMBARI - MG 
inoxul.com.br

INPUT 3D
R. OLÍMPICO, 1169
87070-240  -  Maringa-PR
input3d.com.br 

INSTRULAB
 AV. PERNAMBUCO,  2575
 90240-005 - PORTO ALEGRE - RS
 instrulab.com.br
 
 INSTRUTHERM
 R. SOUZA FILHO, 669
 02911-060 - SÃO PAULO - SP
 instrutherm.com.br
 
 INTERLAB
 PÇA. ISAAC OLIVER, 342 
 04330-130 - SÃO PAULO - SP
 interlabdist.com.br
 
INTERMARKETING BRASIL
 AL. RIO NEGRO, 1030 - CJ. 1201
 06454-000 - BARUERI - SP
 intermarketingbrasil.com.br
 
 INTERROLL 
R. SEBASTIÃO FABIANO DIAS, 210 / 1203
30320-690 – BELO HORIZONTE - MG
interrol.com.br

ISOFORMA
ROD. D. GABRIEL, KM 81,4
13315-000 – CABREUVA - SP
isoforma.com.br

IWT
R. DO TRIGO, 103
21011-690 – RIO DE JANEIRO – RJ
iwtservices.com.br

IQUIMM
R. SÃO FRANCISCO, 344
09530-050 - SÃO CAETANO DO SUL – SP
iquimm.com.br

ISOESTE
 DAIA - QUADRA 8 - MÓDULOS 14/16 - 
 75133-600 - ANÁPOLIS - GO
 isoeste.com.br
   
 JANDAPLAST
 R. JANDAIA DO SUL, 816
 83324-440 - PINHAIS - PR
 jandaplast.com.br
 
JBTC
2º DISTR. IND. (DOMINGOS FERRARI)
14808-900 - ARARAQUARA – SÃO PAULO - SP
jbtc.com

JOHNSON CONTROLS
 R. WERNER VON SIEMENS, 111 - 12OA - LAPA
 05069-900 - SÃO PAULO - SP
jci.com
  
JOPEMAR
TRAVESSÃO GARIBALDI, S/N 
95270-000 - FLORES DA CUNHA - RS
jopemar.com.br

 JORVIC
 R. SANTA CRUZ, 315 - SALA 07 
 13140-000 - PAULÍNIA - SP
 jorvic.com.br
  
JOSMAQ
R. BALDOINO GONÇALVES DIAS, S/N 
44340-000 – MURITIBA – BA 
 josmaq.com.br

JRS – J. RETTENMAIER
AV. DEPUTADO OSWALDO MORAES 
E SILVA, 55 - GALPÕES 10 e 12 
09991-190 – DIADEMA - SP 
Tel: (11) 4051-3234 

jrsla@jrsla.com.br 
jrs.eu/jrs_en/life-science/food

JUNGHEINRICH
ROD. HERMENEGILDO TONOLLI, 2355
13295-000 - ITUPEVA - SP
jungheinrich.com.br/ 

KALYKIM
 AV. A  J. RENNER, 231
 90245-000 - PORTO ALEGRE - RS
 kalykim.com.br
 
KENPACK
 AV. DA PIRÂMIDE, 343 
 09970-900 - DIADEMA - SP
 kenpack.com.br
  
KEPLER WEBER
 R. ANDARAI, 566 
 91350-110 - PORTO ALEGRE - RS
 kepler.com.br
 
KERRY
 AV. MERCEDES-BENZ, 460 
 13054-750 - CAMPINAS - SP
 kerry.com
 
KERCIA
R. EUGÊNIA MELLO DE OLIVEIRA KIRCHHEIM, 251
95905-684 - LAGEADO – RS
grupokercia.com.br

KILYOS
 AV.PAULISTA, 777 - CJ. 11
 01311-100 - SÃO PAULO - SP
 kilyos.com.br
 
KLUBER LUBRICATION
R. SÃO PAULO 345
06465-902 – BARUERI – SP
Br.kluber.com

KRAKI
 AV. INDUSTRIAL, 3331 
 09080-511 - SANTO ANDRÉ - SP
 kraki.com.br
 
LABONATHUS
R. JAGUARETE, 126
02515-010 - SÃO PAULO - SP
labonathus.com.br 

LABSYNTH
AV. DR. ULYSSES GUIMARÃES, 3857
09990-080 - DIADEMA - SP
labsynth.com.br 

LACTEUS TECNOLOGIA
R. FRANCISCO DORNELAS, 330
36884219 - MURIAÉ – MG
Tel: (32) 3721-3875 / (32) 98850 0275
contato@lacteus.com.br
Instagram.com/lacteusbrasil
Youtube.com/lacteusbrasil 
lacteus.com.br
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 LACTOFRIOS
R. TECLA LOSI, 377
89170-000 LAURENTINO – SC
lactofriosequipamentos.com.br 

LAMBARI INOX
 R. JOSÉ CAPISTRANO, 636
 37480-000 - LAMBARI - MG
 lambarinox.com.br
 
LAPIENDRIUS
 R. DO COBALTO, 325 - SL. 3 
 08586-120 - ITAQUAQUECETUBA - SP
 lapiendrius.com.br 

LATEC
AV. LUIZ PATROCÍNIO FERNANDES, 966 – SALA1 
18114-001 – VOTORANTIM – SP
latecingredientes.com.br

LATICRETE SOLEPOXY
R. ATHOS ASTOLFI, 82
13178-443 – SUMARÉ – SP
Tel:19 3211-5050
Laticretesolpeoxy.com.br 

LIOTÉCNICA
AV. JOÃO PAULOI, 1098
06817-000 - EMBU DAS ARTES - SP
liotecnicaingredients.com 

LISBOA INGREDIENTES
 R. ARGENTINA, 426
 13484-055 - LIMEIRA - SP
 Tel: (19) 3446-3157           :19 99381 7027
 comercial@lisboaingredientes.com.br
 lisboaingredientes.com.br
 
LONGA
AV. DAS NAÇÕES,151
18540-000 - PORTO FELIZ –SP
longa.com.br 

LORENZ AMIDOS
ROD. BR 376 – EST. MARINGÁ, LOTE 152
87070-810 - MARINGÁ - PR
Tel: (44) 3218-5345        : (44) 99179-9663
Aleksandro.siqueira@gtfoods.com.br
lorenz.com.br

LUAHTEX
 R. JACIRA AYRES HOLTZ, 151
 18205-540 - ITAPETININGA - SP
 luahtex.com.br

LUCKMANN
R. FERNANDO COSTA, 306
88080-420 -FLORIANÓPOLIS - SC
netluckmann.com.br

LUDIFRIO
AV. MUTINGA, 2079 
05110-000 -SÃO PAULO -SP 
ludifrio.com.br

LYNKIN’ TRADING 
AV. ANTONIO ARTIOLI, 570, BLOCO A, 
13049-253 - CAMPINAS
lynkin.com.br 

MACALÉ
 R. HUMBERTO DE CAMPOS, 42 
 36045-450 - JUIZ DE FORA - MG
 Tel: (32) 3224-3035   
macale@macale.com
 macale.com

MCPACK
R. ANTONIO JOSÉ BORGES, 470
04715-030 - SÃO PAULO – SP
mcpack.com.br

MACPET
AV. WADISLAU BUGALSKI, 700 
83507-270- CURITIBA – PR   
macpet.com.br

MATRIXPLAST
R. HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO, 1260
09850-300 -  SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP

M. CASSAB
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 20.882
 04795-000 - SÃO PAULO - SP
 Tel: (11) 2162-7832
 nutrihumana@mcassab.com.br
 mcassab.com.br

MANE
R. WERNER VON SIEMENS, 111 – TORRE A
05069-900 - SÃO PAULO – SP
Mane.com

MAQINOX
 R. FREDERICO MAURER, 2477 
81670-020 – CURITIBA – PR
maqinox.com.br

MARTE BALANÇAS
 R. DR.NOGUEIRA MARTINS, 235 
 04143-020 - SÃO PAULO - SP
 martebal.com.br

MARTFLAVOR
R. FLORIANÓPOLIS, 599
06529-302 – SANTANA DO PARNAÍBA - SP
martflavor.com 
 
MASTERSENSE
 ROD. ANHANGUERA, KM 62 S/N 
GAL 23 - CONJ. CLA
 13213-000 - JUNDIAÍ - SP
 mastersense.com
  
 MATTOS REPRESENTAÇÕES
R. LÍDIA MONTEIRO DA SILVA, 174-E
89812-206 – CHAPECÓ – SC
mattosrepresentações.com.br 

MATRIX
 AV. ANTÔNIO ABRAÃO CARAM, 820, 
 31275-000 - BELO HORIZONTE - MG
 matrixingredientes.com.br

 MAXFRIO
AV. DR. MENDEL STEINBRUCH, 2300
60763-730 – MARACANAU – FORTALEZA - CE
 maxfrio-ce.com.br

MAYEKAWA - MYCOM
 R. LICATEM, 250
07428-280 – ARUJÁ – SP    
mayekawa.com.br

MCPACK
R. ANTONIO JOSÉ BORGES, 470 
- CHÁC. STO. ANTÔNIO
04715-030 – SÃO PAULO – SP
mcpack.com.br 

MEDLAB
 R. OCTAVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO, 35
 04673-070 - SÃO PAULO - SP
 meblab.com.br
 
MERCOPACK
R. JOÃO CORREIA DE SÁ, 41
09960-320 - DIADEMA - SP
mercopack.com.br

MESAL
R. GIOVANNI GRANDO FILHO, 80
95270-000 - BENTO GONÇALVES – RS
mesal.com.br

 MUNDIAL QUÍMICA
 R. ROQUE DE CAMPOS TEIXEIRA, 101
 15035-430 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 mundialquimica.com.br
 
MUNDINOX 
R. BENJAMIN JACOB, 79 
37480-000 - LAMBARI MG 
 mundinox.com.br

NARDI AROMAS
AV. ALBERTO JAFET, 407
09951-110 DIADEMA – SÃO PAULO – SP
nardiaromas.com.br
 
 NATUREX - GIVAUDAN
R. GEORGE OHM, 230 - 2o ANDAR, TORRE B
04576-020 –  SÃO PAULO – SP
Givaudan.com

NERY 
R. DIOGO ÁLVARES, 672/02
JUIZ DE FORA - MG
neryambiental.com.br

NETZSCH
 R. HERMANN WEEGE 2383 - PRÉDIO 7   
 89107-000 - POMERODE - SC
 netzsch.com.br

 NEXIRA
 R. MONTE ALEGRE, 212 - CJ. 12
 05014-000 - SÃO PAULO - SP
 nexira.com

NICROM
AL. ÁFRICA, 166
06543-306 – SANTANA DO PARNAÍBA- SP
nicromquimica.com.br

NILKO TECNOLOGIA
AV. MARINGÁ, 1900
83325-360 – PINHAIS – PR
nilko.com.br/armários
 
 NJ PORTAS INDUSTRIAIS
R. BARÃO DO RIO BRANCO, 309
85887-000 – MATELÂNDIA – PR
br-inova.com.br

NORD DRIVESYSTEMS
R. DR. MOACYR ANTONIO DE MORAES, 127
07140-285 - GUARULHOS - SP
Tel: +55 11 2402-8855 
info.br@nord.com 
Nord.com

NOVA AMÉRICA
 R. DR. FERNANDES COELHO, 85 - 4º  AND.
 05423-040 - SÃO PAULO - SP
 novamerica.com.br
 
 NOVELPRINT
 AV. DRACENA, 450 - JAGUARÉ
 05329-000 - SÃO PAULO - SP
 www.novelprint.com.br

NOVAPROM - JBS
AV.PAULO XAVIER RIBEIRO, 495 
16430-000 – GUAIÇARA – SP
novaprom.com.br 

NOVOZYMES
R. PROF. FRANCISCO RIBEIRO,  683 
83707-606 – ARAUCÁRIA – PR
novozymes.com

NS BRASIL
R. LETÍCIO,136 
09961-680 - DIADEMA – SP
nsbrazil.com.br
 

NUTRAMAX
R. LUCÉLIA, 664
15082-050 - CATANDUVA - SP
nutramax.com.br 

NUTRASSIM 
AV. ANTÔNIO SAES PERES, 67
37640-000 - EXTREMA - MG
nutrassim.com.br

NUTRI.COM
 R. JOÃO DE ALMEIDA, 192 - VILA IDA
 09920-140 - DIADEMA - SP
 nutri.com.br

NUTRICHEM
R. EMILIO CHECHINATO, 3895 – GALPÃO 06
13295-000 – ITUPEVA - SP
nutrichem.com

NUTRIFONT - LACTALIS
ESTR. BR 472 – KM 143 – S/N 
98910-000 – TRÊS DE MAIO – RS 
nutrifontingredients.com.br  

NUTRIMILK
R. MARTINHO DE CAMPOS, 321
SÃO PAULO – SP - 05093-050
nutrimilk.com.br

NUTRIHOUSE
R. ALFREDO CONSTANTINO, 312
81260-430 – CURITIBA - PR
vitao.com.br

OMRON BRASIL 
AL. VICENTE PINZÓN, 51 - 14º and.
04547-130 – SÃO PAULO – SP
omron.com.br

ORLEPLAST
AV. LUIZ BOITEUX PIAZZA, 1302
88870-000 – ORLEANS - SC
orleplast.com.br

OROBICA
 R. ISAÍAS RÉGIS DE MIRANDA, 1001 - A
 81630-050 - CURITIBA - PR
 orobicabrasil.com.br

PADRONIZA
 R. REINALDO RUBENS ROSA, 4-50 – DIST.IND III
17064-862 - BAURU – SP
Tel: (14) 3106-2300
padroniza@padroniza.com.br
padroniza.com.br

PACK MIXX
R. MARIO VIEIRA BRAGA, 247
13274-490 – VALINHOS –SP
packmixx.com.br

PALETRANS
 R. PALETRANS, 100 – DISTR. INDL. 
14140-000 – CRAVINHOS – SP
paletrans.com.br

PALL
AV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI, 550 13º AND
04571-000 – SÃO PAULO – SP
pall.com

PALLEY
 R. MARIA SETUBAL, 175
 02521-020 - SÃO PAULO - SP
 palley.com.br
  
PAT GROUP
AL. RIO NEGRO, 503
06554-000 – BARUERI – SP
patgroup.com

PAQUES
AV. PROF.BENEDITO DE ANDRADE, 511

13422-000 – PIRACICABA – SP
paques.com.br
 
PARNAPLAST
 AV. DAS ARAUCÁRIAS, 5185
 83707-000 - ARAUCÁRIA - PR
 parnaplast.com.br
 
 PAVAX
 AV. GUPE, 10.767  
 06422-120 - BARUERI - SP
 pavax.com.br
  
PENTAIR 
AV.MARGINAL NORTE ANHANGUERA, 53700 
13206-245 -JUNDIAÍ – SP
pentair.com

 PERFOR
R. VILA NOVA, 192
89138-000 – ASCURRA – SC
perfor.com.br

PERFISUL
 R. ANSELMO DE LIMA FILHO, 200 B 6
 81290-250 - CURITIBA - PR
 perfisul.com.br
 
PLASCON 
ROD. BR KM 96
CONCÓRDIA – SC - 89700000
plascon.com.br

PLÁSTICOS DISE
R. VINTE E CINCO DE JULHO, 241 - CJ. 203
91030-270 - PORTO ALEGRE - RS
Tel: (51) 3342-3866 / 3343-9374
contato@plasticosdise.com.br
dise.com.ar 

PLASZOM
 ROD. SC 446 - KM 0
 88870-000 - ORLEANS - SC
 plaszom.com.br

PLURINOX
AV. TANCREDO NEVES, 505
14300-000 – BATATAIS – SP
plurinox.com.br

PLURON
 AV. MIGUEL ESTEFANO, 284
 15803-095 - CATANDUVA - SP
 pluron.com.br
 
PLURY QUÍMICA
 R. SERRA DA BORBOREMA, 262/270 
 09930-580 - DIADEMA - SP
 pluryquimica.com.br
  
POLI
R. EUGÊNIO TREVISAN, 64
13289-184 – VINHEDO – SP
polinst.com.br

POLINOX
AV. JOSÉ ZILLO, 860 – DIST. INDUSTRIAL 
19908-170  - OURINHOS – SP
polinox.ind.br

POLPA BRASIL
ROD. AIRTON SENA DA SILVA, KM 1
89580-000 – FRAIBURGO – SC
polpabrasil.com.br
 
POLYONE
AV. FRANCISCO NAKAZATO, 1700
13295-000 – SÃO ROQUE – SP
polyone.com 

POLY-VAC
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 21.313
 04795-924 - SÃO PAULO - SP
 poly-vac.com.br
 

META TECNOLOGIA 
R. RUI BARBOSA, 143 
36884-081 – MURIAÉ - MG
controller@webmeta.com.br

METACHEM
 AV. ANGÉLICA, 1814 - 13º AND.
 01228-200 - SÃO PAULO - SP
 Tel: (11) 3823-8770   
 atendimento@metachem.com.br
 metachem.com.br

 METALGRÁFICA RENNER
 ROD. RS 118, 6511
 94100-420 - GRAVATAÍ - RS
 Tel: (51) 3489-9700
 gilmar@renner.com.br
 metalgraficarenner.com.br / 
renner.com.br

 METALINOX
 R. VISCONDE DE PARNAÍBA, 766 
 03044-000 - SÃO PAULO - SP
 metalinox.com.br
 
METANOX
R. CECÍLIA DO REGO ALMEIDA, 63
88133-560– PALHOÇA – SC
metanox.com.br

METTLER-TOLEDO
AV. TAMBORÉ, 418 – TAMBORÉ
06460-000 - BARUERI - SP
mt.com 

M.G.E
 ESTR. ALVARENGA, 37
 04462-000 - SÃO PAULO - SP
 mgecomercial.com.br

MIAKI REVESTIMENTOS
R. ATENAS, 369
08900-000 - GUARAREMA – SP
Te: (11) 2164-4300        : (11) 98164-0668
vendas@miaki.com.br
miaki.com.br
 
MILAINOX
 R. DONA MARIA, 156 
 13424-160 - PIRACICABA - SP
 milainox.com.br
 
MILKPOINT
R. TIRADENTES, 848 - 12ºA 
13400 -914 - PIRACICABA - SP
milkpoint.com.br

MILLIKEN DO BRASIL
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12.551 – 22º and. 
04578-903 – SÃO PAULO – SP
millikenchemical.com

MIPAL
 AV. ENG. AFONSO BOTTI, 240
 13315-000 - CABREUVA - SP
 mipal.com.br
 
 MML CALDEIRAS
 ROD. BR 460, Nº 373 
 37480-000 - LAMBARI - MG
 mmlcaldeiras.com.br
 
MULTIDRAW
R. JOSÉ AMÉLIO, 500 
12705-520 - CRUZEIRO – SP
multidraw.com.br

MULTIVAC
R. MARTINHO LEARDINE, 308
13271-650 - VALINHOS – SP
multivac.com/pt
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 PRECITECH
 R. PEREIRA DE ALMEIDA, 31 
 20260-100 - RIO DE JANEIRO - RJ
 precitech.net
  
 PRIMO & CIA
 R. UM, 170 - DISTR. INDUSTRIAL III
 18605-350 - BOTUCATU - SP
 primoycia.com
 
PRINTEK
 ESTR. SAMUEL AIZEMBERG, 288
 09851-550 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
 printek.com.mx
  
PROINOX
 R. DUILIO, 613
 05043-020 - SÃO PAULO - SP
 proinox.com
 
 PROLEIT AUTOMAÇÃO
AV. INDEPENDÊNCIA, 546 – SL 31 E 32
13419-160 – PIRACICABA – SP 
proleit.com.br 

PROREGI
AV. PREFEITO PAULO DE TARSO FURTADO, 580
 36180-000 - RIO POMBA - MG
 proregi.com.br
 
PROTEIC
R. DOS MINERAIS, 545 
08586-080 – ITAQUAQUECETUBA – SP
proteic.com.br

PROTERVAC
 AV. DR. RODRIGUES ALVES, 80/82
 09520-300 - SÃO CAETANO DO SUL - SP
 protervac.com.br

PROZYN
 R. DR. PAULO LEITE DE OLIVEIRA, 199
 05551-020 - SÃO PAULO - SP
 Tel: (11) 3732-0000        : (11) 98356-7772
contato@prozyn.com.br
prozyn.com.br

PZL TECNOLOGIA
R. BÉLGICA, 355
86046-280 - LONDRINA - PR 
pzltecnologia.com.br 
 
QUALIN
AV. ÂNGELO GROSSI, 214
TRÊS CORAÇÕES – MG
qualin.com.br

QUALITERME
 R. SANTA RITA, 37 
93320-540 - NOVO HAMBURGO - RS
 qualiterme.com.br
 
qUANTIQ
AV.ANGÉLICA, 2346 – 15º AND. 
01228-200 - SÃO PAULO – SP
quantiq.com.br
 
 QUIESPER
 R. ARTHUR BLISS, 385
 05842-020 - SÃO PAULO - SP
 quiesper.com.br
  
QUÍMICA ANASTÁCIO
AV. ENG. ROBERTO ZÚCCOLO , 215 
05307-190 – SÃO PAULO - SP
quimicaanastacio.com.br

QUIMISA
ROD BR 116 KM 252 Nº 1186
93212-220 – SAPUCAIA DO SUL - RS

QUINABRA
 R. SALVIANO JOSÉ DA SILVA, 136 31A
 12238-573 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 quinabra.com.br
 

RAYFLEX
EST. MUNICIPAL YONEJI NAKAMURA. 778
08772-011 MOGI DAS CRUZES – SP
rayflex.com.br

RAUMAK MÁQUINAS
R. ARAQUARI, 136 
89258-170 – JARAGUÁ DO SUL – SC 
 raumak.com.br 

R. BAIÃO
 R. FRANCISCO TEIXEIRA DO NASCIMENTO, 385 
 36500-000 - UBÁ - MG
 rbaiao.com.br
  
REAGEL
 R. FRANKLIN ROOSEVELT, 182 
 28300-000 - ITAPERUNA - RJ
 reagel.com.br
  
REBOMAX
 R. ANTONIO PIRES, 143 
 02730-000 - SÃO PAULO - SP
 rebomax.com.br

RCC
AL. CÂMARA FILHO
74375-150 – GOIÂNIA – GO 
abrascort.com.br

REFRI-LESTE
 ESTR. KAWAKAMI, 230
 08900-000 - GUARAREMA - SP
 refri-leste.com.br
   
REFRIMAIA
AV. DR. TIMÓTEO PENTEADO,1791
07094-970 GUARULHOS – SP
refrimaia.com.br
 
RELCO SOUTH AMERICA 
R. PROF. APRÍGIO GONZAGA, 78 – 4oAND. 
04303-000 – SÃO PAULO – SP
relco.net

RENER PRENE 
R. JOSÉ ANTÔNIO VALADARES, 1208
004185-021 - SÃO PAULO – SP
renerprene.com.br
 
RENTANK
R. ISLÂNDIA, 280 
06785-390 – TABOÃO DA SERRA – SP 
mintank.com.br 

REVISA CENTRI
R. SANTA CATARINA, 1760
PIRACICABA – SP - 13425-107
revisa.com

RHODIA - SOLVAY
 AV. MARIA COELHO DE AGUIAR, 215 
 05804-902 - SÃO PAULO - SP
 rhodia-coatis.com.br

 RIBEIRÃO QUÍMICA
 R. ANTÔNIO FERNANDES FIGUEIROA 1746 
- LAGOINHA
 14095-280 - RIBEIRÃO PRETO - SP
 requil.com.br
 
 RICEFER 
RST 470, KM 222 -CP 118 
95700-000 - GARIBALDI - RS 
ricefer.com.br 

RICSEL
 AV. GETÚLIO VARGAS, 1594, SL. 409 
 90150-004 - PORTO ALEGRE - RS
 ricsel.com

 RM REVESTIMENTOS - MIAKI
AV. HUMBERTO ALENCAR CASTELO BR, 1260 
09850-030 - SÃO BERNARDO - SP 
 miaki.com.br 

RITTER
 AV. FREDERICO AUGUSTO RITTER, 2700
 94930-000 - CACHOEIRINHA - RS
 ritter.com.br
 
ROOL
 ROD. COMANDANTE JOÃO RIBEIRO 
DE BARROS, KM 527
 17.604-830 - TUPÃ - SP
 rool.com.br

ROBERTET DO BRASIL FLAVOURS
AL. INAJÁ, 100, G1
06460-055 BARUERI – SP
robertet.com

ROMANI (SAL DIANA)
TV SOLIERI,19
80215-290 - CURITIBA - PR
romani.com.br 

ROQUETTE
 R. DR. JOSÉ ALEXANDRE CROSGNAC, 715
06680-035 - ITAPEVI - SP
 roquette.com

ROTA INOX
ROD. RSC 453, S/N - KM 59 
95890-000 – WESTFALIA – RS
rotainox.com.br

ROUSSELOT
R. STO. AGOSTINHO, 280 - DISTRITO DE ARCADAS
13908- 080 – AMPARO – SP
Tel: (19) 3907-9000
rousselot.brasil@rousselot.com 
rousselot.com/pt
 
RPS REVESTIMENTOS
AV. BENJAMIM DE PAULA FRANÇA, 434
13279-173 – VALINHOS – SP
rpsrevestimentos,com.br

ROTTOTANQUES 
ESTR. MUNICIPAL JULIO LERARIO, 224
GUARAREMA – SÃO PAULO – SP - 08900-000
rottobrasil.com.br

RUSSEL FINEX
AV. IPIRANGA, 318, BLOCO B, CONJ. 302, SALA 02
01046-010 – SÃO PAULO – SP
russellfinex.com 

 SACCO BRASIL
R. EMÍLIO NUCCI, 102
13015-080 - CAMPINAS – SP
 saccobrasil.com.br
 
SANI QUIMICA
 AV. ARQ. CLEITON ALVES CORREA, 789
 13279-071 - VALINHOS - SP
 saniquimica.com.br
 
SÃO CAETANO PROJETOS E CONSULTORIA
AV. RIO BRANCO, 354  
036045-120 – JUIZ DE FORA-  MG
saocaetanoprojetos.com.br

SAPORITI
 R. IBAITI, 203 
 83325-060 - PINHAIS - PR
 saporiti.com.br

SARTORIUS DO BRASIL
AV. SENADOR VERGUEIRO, 2962
09600-004 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

SANRISIL
ESTR. DO BONSUCESSO, 1973 08579-000 -
SÃO PAULO - SP
sanrisil.com.br

  

SABE QUAL É O MELHOR CAMINHO 
PARA CHEGAR BEM NO FUTURO?

CONHECIMENTO

Principais Problemas dos Queijos: 
Causas e Prevenção
- Formato: 15,5 x 23,0 cm      
- 260 páginas coloridas
- Preço: R$ 89,00 + frete do correio

Novo Riispoa Comentado - Leite 
e Derivados
- Formato: 20,5 x 27,5 cm      
- 148 páginas
- Preço: R$ 49,00 + frete do correio

Nova Legislação Comentada 
de Produtos Lácteos
- 3ª Edição – Outubro de 2011
- Formato: 20,5 x 27,5 cm      
- 618 páginas
- Preço: R$ 49,00 + frete do correio

Requeijão Cremoso e 
Outros Queijos Fundidos 
- 2ª Edição revisada e ampliada - 2014
- Formato: 15,5 x 23,0 cm      
- 450 páginas 
- Preço: R$ 49,00 + frete do correio

AUMENTE O SEU.  PEÇA JÁ OS LIVROS E ASSINE AS REVISTAS

PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO
Veja os combos nos sites. Pague com cartão ou boleto. Pode ser parcelado.

Inovações e Avanços em 
Ciência e Tecnologia de 
Leite e Derivados

- Formato: 15,5 x 23,0 cm      
- 304 páginas
- Preço: R$ 69,00 + frete do correio

Revista iL - Indústria de Laticínios
- 6 edições bimestrais, incluindo a 
especial do Guia de Fornecedores                                                                                    
- Versão impressa e digital                                                                                              
- Assinatura anual: R$ 180,00

luiz.souza@revistalaticios.com.br                                          
luiz.souza@revistait.com.br

11 94556 4570
11 96980 8387

indústria de

Laticínios 25 anos25 NOS
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SANTOSFLORA
R. TUIUTI, 718/720 - TATUAPÉ
03081-000 - SÃO PAULO - SP
santosflora.com.br

SCHMERSAL BRASIL
AV. BRASIL, 815 
18550-000 – BOITUVA – SP
schmersal.com.br

SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL
AV. NAÇÕES UNIDAS, 18.605
05706-290 – SÃO PAULO – SP
schneider-electric.com.br 

SEALED AIR - CRYOVAC
 R ARQ OLAVO REDIG CAMPOS 105 – 22ºA
04711-904 – SÃO PAULO - SP
 sealedair.com.br

 SELOVAC
 R. VIGÁRIO TAQUES BITTENCOURT, 156 
 04755-060 - SÃO PAULO - SP
selovac.com.br
  
SENSIENT
AV. BENEDITO QUINA DA SILVA, 550 
13212-141 – JUNDIAÍ – SP
sensient.com.br 

SEPARATORI
 R. ADEMAR MARTINELLO, 279 - DISTR. IND. II 
17039-730  – BAURÚ – SP
separatori.com.br

 SERAC DO BRASIL
R. FORTE CANANÉIA, 189 
08340-020 – SÃO PAULO - SP
serac.com.br 

SERINOX
AV. JOSÉ CAPISTRANO, 568 1a TRAVESSA, 
87 37480-000 - LAMBARI - MG 
serinox.com.br 

SERVALE ALIMENTOS
ROD. PR 681 KM 01 -ZONA RURAL 
87580-000 - ALTO PIQUIRI - PR 
servalealimentos.com.br
 
 SEW EURODRIVE BRASIL
ESTR. MUNICIPAL JOSÉ RUBIM, 205
ROD. SANTOS DUMONT Km 49
13347-510 - INDAIATUBA - SP
sew.com.br

SHIGUEN
 AV. OSWALDO COLLINO, 908 
 06210-005 - OSASCO - SP
 shigen.com.br
 
SHERON BEAK 
R. IRAJÁ, 170 - LJ 01
32400-000 – IBIRITE - MG
  
SIG COMBIBLOC
 R. FUNCHAL, 418 CJTO 14º ANDAR
 04551-060 - SÃO PAULO - SP
 sig.biz/brasil
 
SOLUFORTE
R. 29 DE JULHO, 1134 
89707-044 – CONCÓRIA – SC
soluforte.com.br

SOLPAC
AV. SABURO AKAMINE, 657
13504-251 – RIO CLARO - SP
19 3525-2104
gruposolpac.com.br

SOLUPACK
VIA DAS SAMAMBAIAS, 212
06713-280 – COTIA – SP
solupack.com.br

SOLUTECH INGREDIENTES
 AV. BRIG. FARIA LIMA,1930 - 7º ANDAR
 01452-001 - SÃOPAULO - SP
 solutechingredientes.com.br

SOMAROLE
 AV. CELSO DOS SANTOS, 173 
 04658-240 - SÃO PAULO - SP
 Tel: (11) 5564-7933 / 5564-7255
 somarole@bol.com.br
 
 SOMOV 
R. SANTO EURILO, 296
05345-040 - SÃO PAULO - SP
somov.com.br 

SOORO RENNER NUTRIÇÃO S.A.
 ROD. BR 163 KM 283,8 - PQ. INDUSTRIAL
85960-000 - MAL. CÂNDIDO RONDON – PR  
Tel: (45) 3284-5300
sooro.com.br

SPEL
 R. FORTE CANANÉIA, 111
 08340-020 - SÃO PAULO - SP
 spel.com.br
 
 SPIRAX SARCO
 AV. MANOEL LAGES DO CHÃO, 268 - PORTÃO
 06705-050 - COTIA - SP
 spiraxsarco.com
 
SPX FLOW
 R. JOÃO DAPRAT, 231
 09600-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
 spxft.com
 
START QUÍMICA 
ANTONIO FERNANDES FILHO,74
38402-100 – LAMBARI – MG 
startquimica.com.br

STEMAK
 R. PAIAGUAS, 218 
 04624-080 - SÃO PAULO - SP
 stemak.com
 
SULFISA
AV. JAGUARÉ, 350
07223-000 – GUARULHOS – SP
sulfisa.com.br

SULPRINT
R. PADRE AMSTAD, 388
98815-680– SANTA CRUZ DO SUL – RS
sulprint.com.br

 SUNNYVALE
 R. QUATÁ, 521 - V. OLÍMPIA
 04546-043 - SÃO PAULO - SP
 sunnyvale.com.br

 SUNPACK
 AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1105
 09960-120 - DIADEMA - SP
 
SUPERLAB
R. IRMÃ CAROLINA, 592 
03058040 – SÃO PAULO – SP
superlab91.com.br 

SUNSET
 ESTR. DOS FERNANDES, 1250 - MIRANTE
 07400-000 - ARUJÁ - SP
 sunset-foodingredients.com.br

SWEETMIX
 AL. CAÇAPAVA, 60
 18085-250 - SOROCABA - SP
 www.sweetmix.com.br

SYMRISE
 R. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 568 - SOCORRO
 04760-020 - SÃO PAULO - SP
 symrise.com
  
SYNERGY
R. JOSÉ DE REZENDE MEIRELLES, 3845 
13286-178 - Vinhedo – SP
br.synergytaste.com

SYNERLINK – BARRY WEHMILLER
 AV. LOURENÇO BELLOLI, 1282 
 06268-110 - OSASCO - SP
 synerlink.com/
 
TAIMAK 
R. HORIZONTINA, 835
98700-000 – IJUÍ  RS
taimak.com.br
 
 TAKASAGO BRASIL
R. FRANCISCO FOGA, 200 – 
13.290-000 - VALINHOS – SP
takasago.com.br

TANGARÁ
 ROD. DARLY SANTOS, 2500
 29103-091 - VILA VELHA - ES
 tangarafoods.com.brr
   
 TATE & LYLE
 AV. IBIRAPUERA 2315, 13º ANDAR
 04029-200 - SÃO PAULO - SP
 tateandlyle.com

TATE & LYLE GEMACOM TECH
 R. BRUNO SIMILI, 380 - DISTR. IND.
 36092-050 - JUIZ DE FORA - MG
 yourfoodsystems.com

TEBRACC CORANTES
AV. INDUSTRIAL, 1405 
08586-150 - ITAQUAQUECETUBA – SP
tebracc.com.br
 
TCA INOX
 R. TABOR, 689
 04202-021 - SÃO PAULO - SP
 tcainox.com.br

 TECFAG MÁQUINAS
R. JOÃO BATISTA GARCIA FILHO, 1-75 
17047-245 - BAURU – SP 
tecfag.com.br

TECMAES
 AV. FEODOR GURTOVENCO, 41 - DIST. IND II
 19913-520 - OURINHOS - SP
 tecmaes.com.br

 TECNIBRA
 R. THEÓFILO TERTULIANO DA SILVA, 72
 36083-360 - JUIZ DE FORA - MG
 tecnibra.com.br

TEREOS
AV. BRIG. FARIA LIMA, 1663 - 7ºA
01452-001 – SÃO PAULO – SP
TEL: 11 3544-4900
tereos.com
 
TEROM
R. FONSECA RAMOS, 112 
 25610-170 - PETRÓPOLIS - RJ
 teromdobrasil.com.br
 
TESTO
 AV. DR. GUILERME DA SILVA, 190 
 13015-028 - CAMPINAS - SP
 testo.com.br

 TETRA PAK
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 4777 
 05477-000 - SÃO PAULO - SP
 tetrapak.com.br
 

PARA VENDER 
MAIS AOS LATICÍNIOS, 

ANUNCIE NA 
REVISTA DELES.

PARA ANUNCIAR
Luiz.souza@revistalat icinios.com.br
011 3739 4385 / 11 96980 8387 / 011 94556 4570

Edição 151 – Julho/Agosto – deadline 15/09

• INGREDIENTES E SOLUÇÕES PARA LÁCTEOS
- Warm Up FiSA e FiSA Pocket – destaques de empresas que apresentaram 
seus lançamentos e destaques nos eventos

• Ingrediente - Soro do leite – alternativas e aplicações

• Lácteos no varejo - Importância do setor de lácteos no varejo - Espaços 
de exposição – Refrigerados e mercearia

• Histórias da Indústria - Perfil e retrato de laticínios brasileiros

• Histórias do fornecedor - Perfil e retrato de empresas fornecedoras

• Fazer Melhor - Artigos técnicos da área acadêmica para o setor de leite e derivados

OPORTUNIDADES DA PAUTA: INGREDIENTES 
E SOLUÇÕES PARA LÁCTEOS

'

www.revistalat icinios.com.br

indústria de
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TEVEC
R. CARDEAL ARCOVERDE, 2365 – 3º AND.
tevec.com

THECH
AV. FAGUNDES FILHO, 191
04304-010 – SÃO PAULO – SP
thech.com.br

THEODOSIO RANDON
R. JACOB LUCHESI, 5039
95032-000 - CAXIAS DO SUL – RS
tr.ind.br

 THERME TECH
R. ADÁLIO GUILHERME DA SILVA, 215C
95047-043 - CAXIAS DO SUL – RS
thermtech.com.br

 THERMO KING
 AL. CAIAPÓS, 311 - TAMBORÉ
 06460-110 - BARUERI - SP
 ingersollrand.com

THERMOMATIC
R. JOÃO DE PAULA FRANCO 263
04775-165 – SÃO PAULO – SP
thermomatic.com.br

THERMOVAC
 ROD. SC 446 KM 09
 88840-000 - URUSSANGA - SC
 thermovac.com.br
 
TORFRESMA
R. ARNO ERICH SCHUWAMBACH, 910
89900-000 - SÃO MIGUEL DO OESTE - SC
torfresma.com.br

TOVANI BENZAQUEN
 AV. ANGELICA, 2220 - 9º AND. - CONSOLAÇÃO 
01228-200 - SÃO PAULO - SP
 Tel: (11) 2974-7474
 suporte@tovani.com.br
 tovani.com.br
  
TRACOM
 R. JOSE GUILGER SOBRINHO, 139 
 04756-030 - SÃO PAULO - SP
 tracom.com.br
 
TRADAL
 AV. CARDEAL SANTIAGO LUIZ COPELLO, 201
 05308-000 - SÃO PAULO - SP
 tradalbrazil.com.br
 
TRANSCALOR
AV. ELDORADO, 152 
09961-470 - DIADEMA - SP
transcalor.com.br/ 

TREPKO
 R. BRASHOLANDA, 240, GALPÃO 1
83322-070 – PINHAIS – PR
trepko.com.br
 
 TRIMMER SOLUÇÕES INDUSTRIAIS 
R. JOAQUIM ANDRÉ DE CARVALHO,1800 
37480-000 - LAMBARI - MG 
trimmer.ind.br 

TUCHENHAGEN
 AV. DR CARLOS DE CAMPOS, 1.167 
 13035-610 - CAMPINAS - SP
 tuchenhagen.com.br
 

TUDELA
 R. PIRAMBÓIA, 413 - STA. IZABEL
 03425-030 - SÃO PAULO - SP
 tudela.com.br
  
ULMA PACKAGING 
 R. JOSÉ GETÚLIO, 579 - CJ 26
 01509-001 - SÃO PAULO - SP
 ulmapackaging.com.br

UNIRONS
R. WILLY TEICHMANN, 150
94930-635 - CACHOEIRINHA – RS
unirons.com.br

UNIVAR
R. ARINOS, 15 – PQ. IND ÁGUA VERMELHA
06276-032 - OSASCO - SP
Tel: 11 3602-7222
univar.com/brazil

UNIVERSAL ROBOTS
R. CONSELHEIRO LAFAYETE, 109 / AP 43
09550-000 – SÃO CAETANO DO SUL - SP
universal-robots.com

UNNIROYAL 
AV. PIRELLI, 1560
18103-085 – SOROCABA - SP
unniroyal.com.br 

UNYCON
 R. OUVIDOR PELEJA, 248 - V. MARIANA
 04128-000 - SÃO PAULO - SP
 unycon.com.br
 
 USDEC
 AL. LORENA, 800
 01424-001 - SÃO PAULO – SP 
Tel: (11) 2528-5829 
usdec.com

USINOX
 R. JÚLIA LOPES, 61 
 36081-570 - JUIZ DE FORA - MG
 ultrinox.com.br
 
 USIQUÍMICA
 AV. ANGÉLICA, 1968 - 11º AND.
 01228-200 - SÃO PAULO - SP
 usiquimica.com.br
 
 VEDAPLAST
 ROD. BR 459 KM 105, S/N
 37550-000 - POUSO ALEGRE - MG
 vedaplast.com.br
 
VERUS
AV. PROF. LUIZ  DE ANHAIA MELO, 1268
03154-100 –SÃO PAULO – SP
veros.com.br

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES
R. MANUEL DA NÓBREGA, 1280, 4º ANDAR
04001-902 - PARAÍSO - SÃO PAULO - SP
veoliawatertech.com/latam
  
VIDEO JET
R. SÃO PAULO, 261/291
06465-130 BARUERI – SP
videojet.com

VIFER
 AV. VISCONDE DE INDAIATUBA, 921 - 
 13338-010 - INDAIATUBA - SP
 viferindustrial.com.br

 VIVARE
 R. ORESTES FABIANO ALVES, 196  A
 36037-120 - JUIZ DE FORA - MG
 Tel: (32) 3236-1127 
 vivare@vivare.com.br
 vivare.com.br

VOGLER
 ESTR. PARTICULAR FUKUTARO YIDA, 1173
 09852-060 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
 Tel: (11) 4393-4400  
 vendas@vogler.com.br
 vogler.com.br
  
WATERS TECHNOLOGIES
AL. TOCANTINS, 125 - 27ºA
06455-020 – BARUERI – SP
waters.com

WEST EQUIPAMENTOS
 R. JAIME SCHMITZ, 265 
JUIZ DE FORA – MG – 36083-013
westequipamentos.com.br
  
WGM SISTEMAS 
R. HELIÓPOLIS,224 
05318-010 – SÃO PAULO –
wgmsistemas.com.br

 WILLETT
 R. SÃO PAULO, 261 
 06465-130 - BARUERI - SP
 willet.com
 
WORLDLAB
R. PROF. RUBENS ELKE BRAGA, 285 
 80220-320 - CURITIBA - PR
worldlab.com.br
 
XNOVA
 R. MAESTRO RANDOLFO, 104 SALA 101
 38700-082 - PASSA QUATRO - MG
 xnova.com.br
 
YERBALATINA
ROD. DA UVA, KM 6,5 
83401-520- COLOMBO – PARARÁ
yerbalatina.com

ZEGLA
 TRAV. JOSÉ SERAFIM FEDATTO, 277
 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS
 Tel: (54) 3455.3868
 zegla.com.br

ZIEMANN-LIESS
 AV. LIBERDADE, 951 - JD. IGARA
 92020-240 - CANOAS - RS
 Tel: (51) 3477.1122   
ziemann-liess.com.br

ZONTAINOX
R. GERALDO PEIXOTO FILHO, 140 - A
36520-000 – VISCONDE DO RIO BRANCO - MG
zontainox.com.br




