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conceitos que vimos implementando nos últimos 
anos, caracterizados pela excelência na prestação 
de serviços aos nossos clientes, trazendo sempre no-
vos produtos, ideias, conceitos e formulações para o 
desenvolvimento harmônico de todos. Daqui a cinco 
anos espero estar fazendo o que faço há 25 anos, en-
tretanto, de uma forma aprimorada em seu aspecto 
logístico e tecnológico e principalmente humano.

Os profissionais do setor o elegeram o Empresá-

rio em Destaque de 2016. O que esse prêmio signi-

fica para o Sr.?

Significa, na verdade, o reconhecimento de que 
o trabalho em equipe, com aqueles em quem con-
fio pela sua capacidade individual e competência  
profissional, pode representar ao final do ano uma 
fonte de satisfação para mim, para os que comigo  
trabalham e para os nossos clientes e parceiros.

José Name - Albion Human Nutrition

Empresário em Destaque

Como o Sr. analisa o atual mercado de ingredien-
tes alimentícios?

Esse mercado, como outros no Brasil, foi afetado 
pelo aumento de demanda de soluções mais criativas 
e de menor custo, mas, importante, sempre com a 
manutenção da qualidade, o que permitirá a adesão e 
fidelização dos consumidores a longo prazo. 

O Brasil passa por uma difícil crise econômica. 
Como esse cenário influenciou a indústria de alimen-
tos em 2016?

Como todos os mercados, a indústria de alimen-
tos foi bastante afetada do ponto de vista comercial e 
econômico e, em particular, com uma modificação da 
distribuição das prioridades atribuídas aos produtos 
dentro de cada empresa. Entretanto, isso permitiu o 
desenvolvimento de novos produtos que, com criativi-
dade, puderam manter a adesão do consumidor.

O Sr. está satisfeito com os rumos que a sua em-
presa esta tomando?

Sim. A Kilyos como representante da Balchem/
Albion teve um crescimento consistente e superou as 
metas estabelecidas para o ano de 2016. 

Como empresário, qual a sua expectativa para 
2017?

Esperamos, salvo choques no cenário político, 
uma progressiva estabilização da economia e, assim, 
que supere os índices de 2016 para todos.

Qual sua meta de longo prazo? O que pensa estar 
fazendo daqui a cinco anos?

Nossa meta a longo prazo é a consolidação dos 
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