
24 Prêmio BIS 2017

Reconhecimento do Mercado
Nosso agradecimento ao mercado 
e colegas pela honra de sermos 
reconhecidos com o Prêmio BIS.

A CP Kelco tem seus valores opera-
cionais pautados na inovação, quali-
dade, segurança e sustentabilidade. 
Além disso, o respeito, ética e excelên-
cia aplicados em tudo o que cria, nas 
relações com o mercado e parceiros 
e na forma como produz, comercia-
liza e presta serviços são diferenciais 
reconhecidos pela indústria. Agrade-
cemos muito a todos pela honra da 
premiação, que se dá pelo terceiro ano 
consecutivo, deixando aqui, em nome 
de toda nossa equipe, nosso caloroso 
muito obrigado e nosso sentimento de 
orgulho pelo Prêmio BIS 2017.

A Empresa
A CP Kelco é líder 

mundial em soluções 
hidrocolóides de origem 
natural, pertencente ao 
Grupo mutinacional JM 
Huber. Com sede em 
Atlanta, EUA, é referên-
cia de mercado na inova-
ção, criação e serviços ligados à ciência 
da reologia e a soluções únicas em pec-
tina, xantana, CMC, gelana, carragena, 
diutana, entre outros polímeros. A em-
presa possui 10 plantas (sendo 2 delas 
as maiores plantas produtoras, em nível 
global, de pectina e CMC), 4 Centros 
Técnicos de Excelência, 10 Centros de 
P&D e 12 Centros de Aplicação e Servi-
ço Técnico. 

O reconhecido Centro Técnico de 
Limeira, em SP, serve ao mercado la-
tino americano através de seus labo-

ratórios e plantas piloto. A empresa é 
membro do Ecovadis, todas as plantas 
CP Kelco possuem certificação ISO-
9001: 2008, usam o protocolo SE-
DEX SMETA e GFSI FSSC-22000. As 
fábricas de San Diego, EUA, Limeira, 
Brasil, e Skensved, Dinamarca, vêm 
sendo re conhecidas por diferentes or-
ganismos da indústria por suas práticas 
inovadoras em sustentabilidade: como 
o reconhecimento do IEA - Industrial 
Environmental Association - por es-
tratégias de cuidado no uso da água, 
Energy Showcase 2017, da SDG&E, 
menção honrosa no 23º evento sobre 
mérito ambiental da FIESP e CIESP, 
entre outros 

O slogan regional da empresa, Valor 
e Versatilidade, se traduz na qualidade, 
inovação em propostas de valor e segu-
rança de seus produtos e serviços, assim 

como na flexibilidade e expertise que 
permitem oferecer soluções práticas, 
multifuncionais, de excelente custo em 
uso, que antecipam as mega tendências, 
demandas e desejos do mercado.

Portfólio de Produtos
O portfólio de hidrocolóides 
preferido pelo mercado.

A empresa atua em múltiplos 
segmentos de mercado, desenvolvendo e 
promovendo soluções completas para os 

segmentos de bebidas acidificadas, neu-
tras, sucos, néctares, sistemas carbonata-
dos e em pó, geleias, preparados de frutas, 
produtos lácteos, condimentos, sobreme-
sas, confeitos, cárnicos e panificação.

Nos orgulhamos por oferecer ao mer-
cado um pacote multifuncional de pro-
dutos e serviços que agregam valor, per-
mitindo explorar e promover elementos 
de etiqueta limpa, orgânica, certificada, 
otimização de custos, desde o processo, 
formulação, até a escolha da embalagem, 
sem comprometer a qualidade. 

Tudo isso, possibilita a real oportu-
nidade de manutenção e crescimento 
de negócio, considerando-se a atual 
realidade de mercado em que acessi-
bilidade com qualidade e “fit” às de-
mandas do consumidor são chave de 
sucesso. O portfólio de hidrocolóides 
multifuncionais CP Kelco é composto 
pelas reconhecidas e premiadas marcas 
posicionadas à indústria alimentícia:
• Pectinas: GENU®, GENU® Explorer 

e GENU® Beta.
• Gelanas: KELCOGEL® e KELCOGEL® 

Hi pHive™.
• Xantanas: KELTROL®, KELTROL® 

Advanced Performance.
• Carragenas: GENUVISCO®, GENUGEL®, 

GENU Texturizer®, GENULACTA® e 
GENU® Hi pHive™.

• CMCs: CEKOL®.

• Substitutos de gorduras, agentes de 
cremosidade, textura e fonte protei-
ca: SLENDID® e SIMPLESSE®.

Agradecemos desde já a todos os par-
ceiros e clientes que com seu voto elege-
ram a CP Kelco vencedora do Prêmio Best 
Ingredients Suppliers 2017. Conte com 
a CP Kelco para tornar seus desafios em 
realidade rentável e diferenciada, com 
excelente competitividade e qualidade.

Carragenas, Carragenina 
ou Carragenanos

Estabilizantes

Espessantes e 
Gelificantes

Goma 
Gelana

Pectinas

Carboximetilcelulose de 
Sódio - CMC

Goma 
Xantana

Isolado Proteico 
de Soro de Leite

Convergência de Mercados
Conveniência, eficiência e inovação:

• Novos formatos convenientes  
de aplicação e consumo

• Textura e sensorial únicos

• Sistemas “veggie”

• Produtos funcionais, nutraceuticos  
e para esportistas

Nossas inovadoras soluções de 
oirgem natural a seu dispor:
• Bebidas proteicas e alternativas ao leite

• Fermentados e condimentos

• Sobremesas e Confeitos

• Sucos e carbonatados

• Panificação gluten free

• Cuidado dermocosmético e nutracêutico

• Excipientes e formas farmacêuticas 
flexíveis, convenientes e alternativas  
à gelatina
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Conheça mais de perto 
as novidades em aplicações 
e lançamento de produtos 
para os Mercados de 
Alimentos, Bebidas, 
Dermocosmética e 
Nutracêuticos da CP Kelco!

CEKOL® CMC  |  GENULACTA® Carragena  |  GENUVISCO® Carragena 

GENUGEL® Carragena  |  GENU® Pectina  |  KELCOGEL® Gelana

KELTROL® Xantana  |  SIMPLESSE® Proteína de Soro de Leite Microparticulada

A CP Kelco é líder mundial em 
soluções hidrocolóides de origem 
natural e oferece soluções inovadoras 
e multifuncionais pautadas no uso da 
ciência da reologia que garantem a 
nossos clientes produtos e processos de 
alta qualidade, segurança e diferencial.

Oferecemos muito mais que suspensão, 
gelificação e estabilização. Nosso objetivo 
é oferecer produtos e serviços que 
permitem aos formuladores inovar com 
velocidade, bom custo em uso, e agregar 
valor ao consumidor final, sempre de 
olho nas mega tendências de mercado. 
Conheça nossas novidades!

Conceito “Low sugar”
Novidades:

• Recupera o corpo perdido pela redução 
do açúcar e otimiza o sabor residual de 
edulcorantes

• Permite desenhar produtos específicos: 
demografia e saudabilidade

• Excelentes texturas, sem  
sinérese e extrudáveis como  
geleias, gel shots, energéticos,  
chás e águas fortificadas
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