MINAS LÁCTEA 2019

Ponto de encontro
Reportagem

Reportagem

Hebrom

Entre os
melhores

Amigos do leite

Concurso Nacional de
Produtos Lácteos

N° 34 | Setembro de 2019

02

As recentes notícias sobre o acordo
entre Brasil e China para exportação
de lácteos apontam um prenúncio
de avanço para o mercado queijeiro.
Recentemente, o governo chinês habilitou
24 estabelecimentos brasileiros para
exportar leite em pó, queijos, manteiga
e leite condensado para o país asiático.
Com a abertura de mercado, novas
perspectivas de crescimento se abrem,
principalmente porque os chineses são
considerados os maiores importadores de
lácteos do mundo.
Assim, acende-se uma luz no fim do
túnel, tanto para a Economia brasileira
no geral como para o mercado de lácteos,
em particular o queijeiro. Com isso,
espera-se espantar esse fantasma que há
anos circunda nosso País, injetando mais
recursos em nossa Economia e gerando
novos empregos. É motivo de sobra
para comemorar.
Mas não podemos ficar só na comemoração.
Da nossa parte, é preciso aprimorar
ainda mais nossas técnicas, investir em
tecnologia e primar sempre pela qualidade,
obedecendo as normas sanitárias para
garantir produtos saudáveis, frescos e
saborosos. Cada um fazendo sua parte,
podemos voltar a ser uma grande economia,
entre as maiores do mundo, porque
capacidade para isso não nos falta.
A Fermentech nunca deixou de acreditar,
mesmo em tempos mais sombrios, sempre
mantendo o positivismo e colaborando
com o aperfeiçoamento de profissionais,
com cursos e seminários. Você acompanha
esse nosso trabalho todas as edições do
Fermentech News. Claro, não fazemos isso
sozinhos, pois sempre contamos com a
parceria e o carinho das empresas que nos
acolhem, com disposição e interesse.
Juntos, somos mais, pois somos gente
que ama queijo!
Nanci H. Ohata Santana
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Produtos
de excelência
• ácido lático 85%
• aromas
• cloreto de cálcio 40%
• condimentos
• conservantes
• corantes
• culturas bioprotetoras
• culturas lácteas
• culturas para
queijos especiais

• culturas probióticas
• enzimas coagulantes
• estabilizantes
• fibras
• fumaça líquida
• lactase
• lecitina de soja
• lipase em pó
• proteína concentrada
do leite (MPC)
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Amigos do leite
Prestes a completar 20 anos de trajetória - data a ser comemorada no mês de
novembro - o Laticínio Hebrom tem suas raízes na paixão pelo agronegócio, sobretudo
no setor lácteo, o que resulta na busca constante pela qualidade em tudo que faz.
Tanto que o próprio nome Hebrom significa “amizade” e tem sua origem na Bíblia.
“Hebrom é uma cidade
da antiga Palestina,
habitada pelo Rei Davi
e localizada na Faixa
de Gaza. O laticínio Hebrom está localizado
na ‘faixa de Gaza do leite’, em Patos de Minas,
que é o segundo maior município produtor de
leite do Brasil.”, explica Vequer Vaz do Amaral,
sócio-proprietário da empresa. Amaral é ﬁlho do
fundador, Inhozinho, fazendeiro conhecido na
região do Alto Paranaíba, que transmitiu o amor
pela proﬁssão aos dois ﬁlhos.
Enquanto iniciava sua história profissional
comercializando queijo artesanal, seu irmão mais
novo, Émerson, ﬁcou responsável pela compra
de leite e relacionamento com os produtores da
região, tão logo as vendas começaram a aumentar.
Inicialmente, a Hebrom captava mil litros/dia e
hoje esse montante está na marca dos 50 mil
litros diários, coletados de aproximadamente 140
produtores da região do Alto Parnaíba.
A empresa se diferencia por uma linha
exclusiva de queijos estrangeiros comercializados
pela marca Sun Valley, produzidos pela Hebrom
desde 2015. “Os queijos da linha Sun Valley são
o Fresco Salgado, Monterey Jack (natural e com
pimenta), Mozzarela, Cheddar, Colby e Tilsit com
Kümmel (semente parecida com erva doce).
Esta iniciativa surgiu de uma demanda de clientes
habituados a consumir produtos importados,
dando à empresa a oportunidade de inovar e
atender esse mercado”, aﬁrma Amaral.

Completa o portfólio de produtos (composto
por mais de 50 itens) os queijos da marca
Hebrom, que compreende queijos Coalho,
Minas Frescal, Minas Meia Cura, Minas Padrão,
Mussarela, Parmesão, Prato, Manteiga, Requeijão
(cremoso e culinário) e Ricota Fresca. Contando
atualmente com um quadro de 131 colaboradores,
o laticínio tem abrangência nacional, mas atende
principalmente os mercados de Brasília, São Paulo,
Minas Gerais, Nordeste e Sul do País.
Fora dos muros da empresa, o Laticínio Hebrom
mantém contato com os consumidores por meio
do site institucional, e-mail e SAC. Para Amaral,
esse contato é fundamental para a divulgação
da marca, de novos produtos, sugestões de
consumo e receitas que permitem conferir o sabor
diferenciado dos produtos da empresa. Além disso,
o laticínio apoia projetos sociais na região de Patos
de Minas, com destaque para o Fundo da Infância
e Adolescência, colaborando no desenvolvimento,
educação e proteção de crianças e jovens.
Em constante busca por modernização para
atender às exigências da legislação e a demanda dos
consumidores, o Laticínio Hebrom planeja investir
em infraestrutura, automação de processos por
meio da aquisição de novos equipamentos e novo
software de gestão (ERP). Mais do que apenas
negócios, o laticínio tem uma história de 20 anos
com valores inabaláveis: Deus, família, capacidade
de trabalhar juntos, inovação e amizade, sempre
preservando a receita tradicional a ﬁm de ter um
sabor original nos produtos.

03

Minas Láctea 2019

Ponto de encontro
Crise? Que nada! Quem teve o privilégio de participar da Minas Láctea 2019 constatou que o
mercado lácteo se mantém em plena atividade, apesar dos percalços. Realizada de 16 a
18 de julho, no salão de exposições Expominas (Juiz de Fora/MG), a Minas Láctea trouxe
um público bastante especializado para os dias de feira e manteve o perfil fraterno e
amigável que é sua maior característica.
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A Fermentech marcou presença dividindo
o stand com sua parceira DuPont/Danisco
e trazendo culturas para produção de queijo,
leites fermentados, iogurtes e kefir, além de
bioprotetores e ingredientes para fabricação
de produtos “clean label”, seguindo a tendência
da procura por itens mais saudáveis. Contudo, a
grande novidade foi a recém-formada parceria
com a Fonterra, multinacional que é a maior
exportadora mundial de lácteos.
A empresa é especializada na distribuição
da Proteína Concentrada de Leite (MPC),
um ingrediente bastante versátil utilizados

na fabricação de diversos lácteos e que atua
como substituto do Leite em Pó sem perda de
base proteica. O stand da Fermentech contou
com a presença de visitantes internacionais
da Fonterra, que vieram prestigiar o evento e
conhecer um pouco do mercado brasileiro.
Além disso, também estiveram presentes
visitantes italianos e os tradicionais clientes
e amigos que sempre fazem questão de
deixar seu abraço, o sorriso e a certeza de que
nossos contatos não são apenas comerciais.
Os visitantes foram recebidos com uma farta
mesa de produtos lácteos doados por empresas

Galeria
de fotos
completa!

parceiras que ajudaram a abrilhantar ainda mais
os três dias de feira, proporcionando momentos
marcantes e inesquecíveis.
Incansável, o especialista em queijos e Ph.D.
Múcio M. Furtado aproveitou o evento para
lançar seu novo livro, “Queijos Semiduros”.
Sempre sorridente e esbanjando a simpatia que
lhe é tão característica, Furtado atendeu longas
filas e até deu uma palhinha tocando gaita para
animar o público que passava pelos corredores,
atraindo a atenção das pessoas para o stand,
que não parava de receber visitantes.
A feira também foi um momento para
comemorar os 84 anos do Instituto de Laticínios
Cândido Tostes (Candinha), que formou a
grande maioria dos profissionais presentes no
evento. Por isso, o stand da Fermentech contou
com um painel no qual os visitantes puderam
fazer sua declaração de amor ao ILCT e deixá-la
exposta no “varal” suspenso, inspirado na festa
Tanabata Matsuri, tradicional comemoração
japonesa (veja mais na caixa ao final da página*).
Aproveitando o momento festivo, a Fermentech
firmou sua adesão ao Centro de Ensino e
Pesquisa do ILCT e passa a colaborar mais
efetivamente para fomentar a pesquisa científica
e a descoberta de produtos mais competitivos
e inovadores. “Para nós, é fundamental e motivo

de grande alegria contribuir para o crescimento
do mercado de laticínios, injetando recursos
para que as pesquisas nesta área continuem
sempre.”, comenta Nanci H. Ohata Santana,
diretora da Fermentech.
Dados oficiais da feira registraram um aumento
de 30% dos visitantes em relação a 2017.
No entanto, a percepção, como expositores,
foi que o evento teve uma frequência menor,
tanto no número de visitantes quanto das
empresas expondo – provavelmente pela
otimização dos espaços na distribuição dos
stands, que distribuiu melhor os corredores,
tornando-os mais espaçosos. Isso significou
um público muito mais selecionado e
realmente interessado, proporcionando
excelentes negócios.
Havia poucas novidades em termos de
ingredientes, sempre voltadas à tendência
“clean label” (produtos saudáveis, funcionais e
voltados ao bem estar). O foco maior foi na área
de equipamentos, com muitos players nesta
área. A Fermentech parabeniza a organização
da Epamig e do ILCT por mais um evento, que,
como sempre, provou ser um ponto de encontro
alegre e descontraído, bom para negócios, mas,
sobretudo, excelente para reencontrar amigos.
Nos vemos em 2021!

Tanabata Matsuri
Também chamado de Festival das Estrelas, o Matsuri é um evento de rua
comemorado deste o século 9, baseado numa lenda originária da China,
segundo a qual uma princesa vivia triste por trabalhar muito e não ter tempo
de se apaixonar. Seu pai apresentou-lhe um belo rapaz e os dois se
apaixonaram à primeira vista, deixando os afazeres de lado. Furioso, o pai
separou os dois, mas permitiu que se encontrassem apenas uma vez por
ano. Por isso, nesse dia, é tradição que as pessoas escrevam pedidos de
felicidades e prosperidade em tiras de papel, pendurando-as varas de bambu.
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Entre os melhores
Concurso Nacional de Produtos Lácteos

Já faz 44 anos que a Epamig (Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais) e
o Instituto de Laticínios Cândido Tostes realizam o Concurso Nacional de Produtos
Lácteos como parte do Congresso Nacional de Laticínios, evento que hoje foi integrado
à Minas Láctea. O concurso elege os melhores produtos, em 11 categorias, dando grande
visibilidade às empresas vencedoras, além de incentivar a produção com qualidade.
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A Fermentech também se considera premiada
com as classiﬁcações dessas empresas, porque,
mesmo indiretamente, colaborou para a qualidade
dos produtos escolhidos, fornecendo ingredientes
em parceria com a Danisco/DuPont, utilizados
na fabricação dos mesmos. A marca BomQ, por
exemplo, foi laureada em três categorias: Queijo
Minas Padrão (1ª colocação), Reino (2º Lugar) e
Prato (3º Lugar). A fabricação desses produtos
conta com Quimosina F1000 e fermentos
CHOOZIT® MA e RA.
A categoria Gorgonzola premiou duas
empresas clientes da Fermentech: Queijos
Cruzília (2º Lugar), que faz uso do mofo PV,
Bulk Set, clorofila e natamicina, e Sérvulo
(3ª colocação), que também usa o mofo PV.
Já na categoria Gouda, os Queijos Lucca e
Queijos Vitória (respectivamente, o segundo e
terceiro colocados) garantem a qualidade do
produto com o fermento CHOOZIT™ Eyes.
No caso especíﬁco dos Queijos Vitória, eles
também utilizam a cultura protetora HOLDBAC™ LC

e Quimosina F2100, garantindo um produto
protegido contra a formação de fungos e
leveduras, bem como uma coagulação com alto
grau de pureza, gerando queijos com sabor, aroma
e textura diferenciados. Por fim, a Laticínios
Esplanada, terceira colocada na categoria
Manteiga de Primeira Qualidade, aprimora seu
produto com o fermento CHOOZIT® BT.
A Fermentech sabe do cuidado diário
e da paixão que cada empresa tem para que
os consumidores tenham acesso a um queijo
de qualidade. É por isso que trabalha com
ingredientes de primeira linha, em parceria com
a DuPont e Fonterra, a ﬁm de garantir que os
queijos que saem das fábricas são, de fato, os
melhores do Brasil. Parabenizamos a todos os
premiados e convidamos aqueles que ainda não
utilizam nossos produtos a experimentar esses
ingredientes e contar com o apoio e a assistência
de nossa equipe técnica. Juntos, continuaremos
sendo campeões!
Veja a seguir a lista completa dos vencedores:

Minicursos na Minas Láctea
Durante a Minas Láctea 2019, a Fermentech ministrou minicursos sobre
tecnologia para Cream Cheese, Rendimento e Defeitos de Queijos,
Fundamentos de Queijo Parmesão e Suíço e Aplicação e Tecnologia de Kefir
como parte do programa de palestras do evento. Os cursos contaram com
público selecionado, especialmente o de keﬁr, que incluiu os dois primeiros
produtores do País a trabalhar com este produto. Nosso técnico José Roberto
explicou as características do produto, seu apelo natural e apresentou o
fermento CHOOZIT®, indicados para um sabor e textura adequados.
18 de
Setembro

XXVI Seminário Regional Técnico Patos de Minas (MG)
Pela primeira vez, a cidade de Patos de Minas será
o palco do nosso Seminário Regional Técnico,
realizado em parceria com a DuPont e Fonterra.
O evento acontece no dia 18 de setembro. Acesse
www.fermentech.com.br e garanta sua vaga!

18 a 27 de
Outubro

Link
Itália

Faça sua
inscrição!

Andiamo in Itália 2019
Outubro está chegando e já estamos com as malas
prontas para nossa viagem internacional para a Itália,
incluindo no roteiro visitas técnicas a empresas de
lácteos e também à feira Cibus Tec, uma das mais
importantes feiras de tecnologia para a indústria
alimentícia do mundo. Para mais informações
acesse www.fermentech.com.br/italia2019.

Novo
produto
Está chegando ao mercado brasileiro um produto inovador, bastante popular
em países como Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. Trata-se do Brown Yogurt,
também conhecido como Ryazhenka, produzido a partir do leite bovino
tratado termicamente, com maior cremosidade e doçura, com suave sabor de
caramelo e cor marrom claro (daí o nome Brown Yogurt). O cultivo YO-MIX® M,
fornecido pela Fermentech e DuPont/Danisco, é um dos ingredientes utilizados
na fabricação do produto, provendo uma baixa pós-acidiﬁcação, redução de
açúcar na fórmula e sabor suave. Acesse nosso site www.fermentech.com.br
ou pelo telefone (11) 2227-7500 e fale com nossos técnicos para mais detalhes.

lipase em pó
CABRITO/CORDEIRO

Link
Lipase

Novo
produto

Outro recente lançamento Fermentech, é o nosso
Lipase em pó (cabrito/cordeiro). Acesse nosso site
www.fermentech.com.br ou entre em contato pelo
telefone (11) 2227-7500 para mais detalhes.
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Paixão adquirida
Histórias de queijeiros são sempre recheadas de muita
paixão pelo produto e, geralmente, uma tradição que vem
de família. A história de Enio José Luza não é diferente, mas
tem certas peculiaridades.
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Formado em Ciências Naturais pela Unijuí, Luza começou a
trabalhar como carregador de mercadorias do bar e armazém de
propriedade de Primo Lourenço Albarello, um comerciante da
cidade de Palmitinho (RS).
Ali, conheceu a ﬁlha do patrão e os dois logo começaram a
namorar. Aprovado pelo pai da jovem, Luza ganhou a conﬁança do
futuro sogro para se tornarem sócios e, juntos, fundarem a Alimentos
Primo, que depois se tornaria Laticínios Primo. No entanto, o rapaz
trabalhava no escritório e não tinha qualquer familiaridade com o
processo de fabricação de queijos.
Isso só mudou quando Albarello o designou para comandar a
produção na queijaria da fábrica. Sem ter qualquer noção de como
fabricar um queijo, Luza pediu ajuda à mãe, D. Arlinda, e com ela
aprendeu a fazer os queijos caseiros. “Aí o trabalho virou um vício e
uma satisfação que cresce constantemente”, comemora o queijeiro.
Com o tempo, fez cursos na área e se especializou na proﬁssão.
Luza permaneceu na empresa até maio deste ano, completando
30 anos de atividades. Atualmente, veste a camisa do Laticínios
Dalbosco (Grupo Mandaká), um dos mais importantes laticínios
gaúchos. Casado com Beatriz Albarello Luza (a “ﬁlha do chefe”) e pai de
dois ﬁlhos – Douglas e Daniel – o queijeiro tem muito orgulho do que faz e
de ter descoberto o prazer da proﬁssão para atender o pedido do sogro.
Nessa trajetória, Luza contou com o apoio da Fermentech, que
o indicou vários cursos em Juiz de Fora e proporcionou várias visitas
técnicas para seu aprimoramento proﬁssional. Mas isso de nada
adiantaria se não fosse o empenho e o interesse em se aprimorar
cada vez mais naquilo que fazia.

PARANÁ
Edvardd Martins
edvarddmartins@hotmail.com
(44) 9.9925-3892

RIO GRANDE DO SUL
Iran Gustavo Mattos
iran@mattosrepresentacoes.com.br
(49) 9.9969-3848

RO, AC E SUL DO AM
José Costa Filho
jcrepresentante@uol.com.br
(69) 9.9248-4267

SANTA CATARINA
Anilton Roberto Mattos
anilton@mattosrepresentacoes.com.br
(49) 9.9987-6060

SÃO PAULO
Américo Tadashi
americo@abetec.com.br
(11) 9.8483-4559

demais estados

atendimento técnico

Alejandro Saraiva
alejandro@fermentech.com.br
(11) 9.7540.3885

Breno Guimarães
breno@fermentech.com.br
(11) 9.5686-9428

Carlos Alberto
carlos@fermentech.com.br
(11) 9.7166-0904

Gláucio Perobelli
glaucio@fermentech.com.br
(11) 9.5617.4798

José Roberto Garcia
joseroberto@fermentech.com.br
(11) 9.7486.3823

Marcos Fortes
marcos.fortes@fermentech.com.br
(11) 9.7224.9968

Rômulo Manuli
romulo@fermentech.com.br
(11) 9.4166.2531

Solange Silva
solange@fermentech.com.br
(11) 9.9722.3499

É por isso que a Fermentech
presta essa singela homenagem
a Ênio Luza, desejando que esses
30 anos de vida profissional se
multipliquem ao triplo, para
que, com seu trabalho, continue
sempre produzindo queijos de
qualidade ajudando a aumentar
o consumo do produto no Brasil.

Parabéns e muito sucesso!

