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Cenários desafiadores
significam oportunidades!

Na CP Kelco fazemos muito mais 
que oferecer soluções para 
estabilização e suspensão.

Nós entendemos a realidade do 
mercado e entregamos soluções 
multifuncionais que otimizam 
fórmulas, processos e custos.

Podemos apoiá-lo a simplificar seu 
rótulo com a mesma qualidade, 
segurança e pacote de serviços 
que o mercado reconhece e confia.

Deixe a CP Kelco ajudá-lo a tornar 
seus desafios em oportunidades! 

Contate-nos!

são Realidade

GENU®  Pectina  |  KELCOGEL®  Gelana  |  CEKOL®  CMC  |  GENULACTA®  Carragena    

GENUVISCO®  Carragena  |  GENUGEL®  Carragena  |  KELTROL®  Xantana   |  GENUTINE®     

Carragena  |  CEKOL®  CMC  |  SIMPLESSE®  Proteína de Soro de Leite Microparticulada
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20 Prêmio BIS 2016

Reconhecimento do Mercado 
A CP Kelco tem como pilares operacionais: segurança, sustentabilidade, respeito, ética e a excelência em tudo o que 

cria, nas relações com o mercado, parceiros e na forma como produz, comercializa e presta serviços. Agradecemos 
muito à indústria, parceiros e aos nossos clientes pela honra da premiação, deixando aqui, em nome de toda nossa 
equipe, nosso caloroso muito obrigado e nosso sentimento de orgulho pelo Prêmio BIS 2016. Conte com a CP Kelco para 
obter o melhor em Valor e Versatilidade!

Miguel Ruiseñor
Diretor de Vendas América Latina e Mercados Emergentes

Missão da Empresa
A CP Kelco é líder mundial em soluções hidrocolóides 

de origem natural, pertencente ao grupo multinacional JM 
Huber. Com sede em Atlanta, EUA, é referência de mercado 
na inovação, criação e serviços ligados à ciência da reolo-
gia e a soluções únicas em pectina, xantana, CMC, gelana, 
carragena, diutana, entre outros polímeros. A empresa pos-
sui 9 plantas (sendo a maior produtora global de Pectina 
e CMC), 4 Centros Técnicos de Excelência, 10 Centros de 
P&D e 12 Centros de Aplicação e Serviço Técnico. 

O reconhecido Centro Técnico de Limeira, em SP, serve 
ao mercado Latino Americano através de seus laboratórios 
e plantas piloto. Todas as plantas CP Kelco possuem certifi-
cação ISO-9001: 2008, SEDEX e GFSI FSSC-2000 e a planta 
de Limeira vem sendo reconhecida em diferentes eventos 

da indústria por suas práticas inovadoras em sustentabili-
dade. O slogan “Valor e Versatilidade” se traduz na qualida-
de e segurança de seus produtos e serviços, flexibilidade e  
expertise, que permitem oferecer soluções práticas, multi- 
funcionais, antenadas às realidades e mega tendências do 
mercado e que agregam valor aos produtos em que são apli-
cadas.

Novidades CP Kelco lançadas neste último trimestre
Soluções hidrocolóides para bebidas com conteúdo protei-

co de até 9%, incluíndo-se proteínas como ervilha e até insetos. 
       KELCOGEL® HPET: Nova geração de gelana indicada para 
uso em bebidas, incluíndo-se os leites alternativos contendo 
fruta, que permite uso tanto em UHT quanto processo “hot 
fill” - opções em emabalagem e formatos de consumo.

GENU® Texturizer LC-7 Carragena: Inovador polímero 
que permite substituir gelatina, otimiza perfis de degluti-
ção, controle de sinerese e não precisa de refrigeração para  
formar gel.

GENULACTA® Ddl-100 
Carragena: Novidade indica-
da para uso como ingrediente 
único, permitindo simplifica-
ção de rótulos, em doce de 
leite e caldas tipo toffee.

GENULACTA® LD-600 Carragena: Produto inovador in-
dicado para uso em sobremesas lácteas “cold” ou “hot fill” 
em que o cliente decide a textura final do produto que quer 
consumir.

Produtos e Serviços: Paixão, inspiração e ciência direcio-
nando novidades aos mercados em que atua.

A CP Kelco tem seu compromisso pautado na oferta e de-
senvolvimento de soluções inovadoras para os segmentos de 
bebidas acidificadas, neutras, sucos, sistemas carbonatados e 
em pó, geleias, preparados de frutas, produtos lácteos, condi-
mentos, sobremesas, confeitos, cárnicos e panificação; além 
dos mercados consumidor, industrial e petróleo. A empresa 
está sempre antenada às últimas mega tendências e se  
orgulha em oferecer ao mercado um pacote multifuncional de 
produtos e serviços que não só agregam valor ao produto final, 
como aperfeiçoam processos, formas de aplicação e consumo, 
custo benefício e sensorial.

Protfólio de Produtos

Carragenina ou Carragenanos

Carboximetilcelulose de Sódio - CMC

Estabilizantes

Goma Gelana

Goma Carragena, Carragenina ou Carragenano

Goma Xantana

Pectinas
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Cenários desafiadores
significam oportunidades!

Na CP Kelco fazemos muito mais 
que oferecer soluções para 
estabilização e suspensão.

Nós entendemos a realidade do 
mercado e entregamos soluções 
multifuncionais que otimizam 
fórmulas, processos e custos.

Podemos apoiá-lo a simplificar seu 
rótulo com a mesma qualidade, 
segurança e pacote de serviços 
que o mercado reconhece e confia.

Deixe a CP Kelco ajudá-lo a tornar 
seus desafios em oportunidades! 

Contate-nos!

são Realidade

GENU®  Pectina  |  KELCOGEL®  Gelana  |  CEKOL®  CMC  |  GENULACTA®  Carragena    

GENUVISCO®  Carragena  |  GENUGEL®  Carragena  |  KELTROL®  Xantana   |  GENUTINE®     

Carragena  |  CEKOL®  CMC  |  SIMPLESSE®  Proteína de Soro de Leite Microparticulada
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