
SOLUÇÕES ALIMENTÍCIAS 
AVANÇADAS PARA INSPIRAR 
O DESENVOLVIMENTO DE 
NOVOS PRODUTOS
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A população está crescendo e a maioria de nós está 
vivendo mais, além de termos grandes expectativas de 
nossa alimentação. Combinados com a consciência de 
saúde crescente e mundial, estes fatores estão 
abastecendo a demanda por produtos alimentícios que 
atendam vários segmentos. Para enfrentar os novos 
desafios da atualidade, você precisa direcionar o seu 
negócio pensando no futuro. Como líder global em 
gelatinas alimentícias, nós entendemos os seus 
desafios.

Permanecendo como tendência
Enquanto o interesse em ingredientes naturais e saudáveis 
continua crescendo e a demanda por proteínas não mostra 
nenhum sinal de enfraquecimento, os consumidores estão 
procurando por novos produtos que ofereçam novos formatos, 
sabores e texturas. Estar um passo à frente das tendências dos 
consumidores garante a você estar numa posição para atender 
estas novas demandas.

Lançando novos produtos
Permanecer na linha de frente da inovação e disponibilizar uma 
linha contínua de novos produtos garantem aos nossos produtos 
uma vantagem competitiva para manter e aumentar nossa fatia 
de mercado.

AMPLIANDO O 
SEU NEGÓCIO

Aprimorando sabor e textura
Os consumidores que buscam por produtos mais saudáveis não 
notarão diferença em sabor ou textura. Sabor, saúde e conveniência 
são os fatores principais. Ingredientes que podem oferecer uma 
sensação agradável ao paladar sem impacto no sabor auxiliam você a 
cumprir com estas necessidades. 

Garantindo a segurança do alimento
Segurança do alimento é a prioridade número 1 na indústria 
alimentícia. Trabalhar com modelos confiáveis, respeitando os 
mais altos padrões internacionais de qualidade e segurança, 
promove a você tranquilidade total.
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Como líder mundial na produção de gelatina e peptídeos 
de colágeno, nós da Rousselot estamos numa posição 
privilegiada para auxiliar fabricantes de produtos 
alimentícios a encontrarem soluções efetivas para os 
desafios nos dias de hoje. Se o seu objetivo é textura 
perfeita, funcionalidade ou desenvolver produtos mais 
saudáveis, nós estamos compromissados em te ajudar 
no seu negócio e auxiliar a atingir os seus objetivos.

SERVIÇO COMPLETO
Nós entendemos os seus desafios e encará-los é crucial, não 
apenas para o crescimento do seu negócio, mas também para 
a satisfação duradoura dos seus clientes. Conscientes disso, 
nós da Rousselot garantimos que a nossa gelatina é apoiada 
por um serviço completo para superar as expectativas.

Nosso time está disposto a ajudá-lo em todos os estágios do 
processo, seja no aspecto regulatório, de aplicação, suporte 
técnico ou inovação.

ROUSSELOT:  
LIDERANÇA GLOBAL

EXTENSO PORTFÓLIO DE GELATINAS
Nós oferecemos a você um amplo portfólio de gelatinas de 
classe mundial, produzidas por meio de nossas operações de 
última geração com um inabalável compromisso com qualidade, 
segurança e sustentabilidade. 

Nossas gelatinas possuem expertise excepcional em suas 
formulações, e o nosso portfólio inclui gelatinas de origem suína 
e bovina adequadas para cada região, religião e cultura. Nosso 
time de especialistas trabalha em parceria com você e pode 
ajudar com o tipo de bloom, viscosidade, pH e outras 
especificações importantes, adequadas para todas as aplicações.
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Como proteína única, pura e natural, a gelatina da 
Rousselot oferece mais funcionalidades do que 
qualquer outro ingrediente, se tornando versátil e 
amplamente utilizada em produtos de aplicações 
alimentícias atualmente. 

LEGADO DURADOURO
Desde quando era utilizada como alimento para enfermos no 
passado, a gelatina permanece relevante nos dias de hoje em 
função da sua composição única de aminoácidos e rápida 
absorção no corpo humano.

CRIADA PELA NATUREZA
A gelatina é extraída do colágeno, uma proteína animal 
natural que é totalmente segura, não alérgica e de fácil 
digestão. 
Se adequa perfeitamente à demanda dos consumidores 
relacionada a ingredientes naturais. As diversas e diferentes 
características da gelatina beneficiam plataformas funcionais 
e comerciais, agregando valor na indústria alimentícia. Pode 
ser utilizada como aditivo em produtos alimentícios e é clean 
label. Como uma proteína pura (colágeno), é um ingrediente 
saudável reconhecido que facilita inovações.

ALTAMENTE EFICIENTE E FÁCIL DE USAR
Se apresentando como um ingrediente versátil, a gelatina 
oferece muitas funcionalidades importantes, o que a tornam 
altamente eficiente. Em razão de suas características 
multifuncionais, ela geralmente substitui muitos ingredientes 
monofuncionais nas mais variadas aplicações:

Excelentes propriedades organolépticas; seu sabor e odor 
neutros a tornam versátil em muitas aplicações;

GELATINA: 
A SUA SOLUÇÃO 
MULTIFUNCIONAL 

Boa solubilidade mesmo em alta concentração;
Compatível com outros ingredientes para facilitar 
a composição de formulações;
Oferece processamento e configuração rápidos
para otimizar a produtividade.

PROCESSO SUSTENTÁVEL
Em virtude das suas propriedades, a gelatina pode ser 
perfeitamente integrada dentro de uma cadeia de valor que 
contribui com uma economia sustentável:

Pode ser processada em temperatura ambiente, oferecendo 
vantagens de economia de energia.
Atende aos requerimentos ambientais como um produto 
biodegradável, sendo assim um ingrediente sustentável para 
o meio ambiente.
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CRIAÇÕES DE CONFEITARIA
Como um mercado maduro com um crescimento 
estável, o setor de confeitaria continua a evoluir, 
conduzido por expansão da população global, elevado 
consumo e aumento da urbanização. De gomas e 
marshmallows até balas mastigáveis, inovações, 
mudanças sazonais e extensões de linha estão 
constantemente em demanda neste mercado 
competitivo.

Nós trabalhamos com você a fim de desenvolver as 
soluções de gelatina ideais para suas aplicações de 
confeitaria. Nosso extenso conhecimento técnico lhe dá 
acesso às formulações técnicas de última geração, 
enquanto o nosso incomparável portfólio de gelatinas 
oferece propriedades e funcionalidades excepcionais.

ALTAMENTE VERSÁTIL PARA 
TODAS AS SUAS APLICAÇÕES

LATICÍNIOS DELICIOSOS
Para criar laticínios que ofereçam sabor, textura e aparência 
agradáveis, os melhores ingredientes devem ser selecionados 
– e a gelatina da Rousselot é um deles. Usada numa grande 
variedade de aplicações em mousses e iogurtes, nossa 
gelatina oferece muitas vantagens funcionais. Para ajudar a 
evitar sinéreses, melhorar a propriedade espumante ou 
estabilizar estruturas aeradas, você pode criar os resultados 
perfeitos, um iogurte com excelente textura e uma mousse 
perfeitamente aerada.

De acordo com a tendência de consumo para opções mais 
saudáveis, nós também podemos trabalhar com você no 
desenvolvimento de baixo teor de gordura e concentrações 
reduzidas de açúcares. Apenas uma pequena adição de nossa 
gelatina é necessária para produzir uma textura fina e 
cremosa – assim os consumidores mais exigentes nunca 
terão de se preocupar com sabor ou prazer de comer.

SOBREMESAS DESEJÁVEIS
A sobremesa de gelatina é uma categoria bem estabelecida e 
regular em cardápios de diversas regiões pelo mundo. A 
gelatina da Rousselot é amplamente confiável em oferecer 
um grande número de funcionalidades para esta aplicação 
popular, incluindo propriedades de gelificação superiores, 
ótimo acabamento, brilho e transparência melhorada.

De acordo com estas vantagens, nossa gelatina tem ótimas 
propriedades para fortalecer diferentes tipos de sobremesas 
e proporcionar a textura perfeita, sensação agradável de 
paladar e aparência. Junto a profissionais da indústria 
alimentícia nós podemos desenvolver a cocriação para 
inspirar novos produtos.
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ROUSSELOT® PROMESSA 1:

EXPERTISE GLOBAL 
Você se beneficiará da expertise global e do suporte das 
equipes dedicadas a garantir as melhores soluções para você.

Apoiados por nosso conhecimento de mercado, nós 
desenvolvemos os conceitos junto com você a fim de encurtar 
o caminho para o mercado. Por meio da transparência ao 
compartilhar nosso conhecimento na área alimentícia, nós 

Cooperamos com clientes em todo o mundo – criando 
produtos de classe mundial fabricados por meio de 
nossas operações de última geração, com inabalável 
compromisso com a qualidade, segurança e 
sustentabilidade.

Na Rousselot, nós oferecemos três promessas, nas 
quais você pode confiar.

criamos novas maneiras de discutir conceitos e pensarmos 
juntos. Nós sempre estaremos dispostos a ajudá-lo a 
encontrar a gelatina correta para cada aplicação, e nós 
oferecemos suporte no processo completo, realizando 
visitas, para assegurar um resultado bem-sucedido.

A gelatina tem muitas funcionalidades e na Rousselot nós 
somos especialistas em combinar sua aplicação com a 
gelatina correta. Nós ajudamos você com o 
desenvolvimento de novos produtos. Nós oferecemos 
suporte durante todo o processo, desde o fornecimento da 
gelatina, passando pela produção até o produto final.

Por meio dos nossos Dias de Inovação, nós oferecemos 
todo nosso conhecimento e suporte ao cliente com dicas e 
estudos exclusivos, além de visão geral do mercado e 
também tendências relacionadas ao desenvolvimento de 
aplicações.

ROUSSELOT® PROMESSA 2:

ALTOS PADRÕES 
Você pode confiar em produtos de classe mundial, que 
atendem aos mais altos padrões de qualidade e 
segurança, entregues na especificação correta e dentro do 
prazo.

Você pode ter certeza de que trabalhando com o time da 
Rousselot você estará utilizando uma qualidade de gelatina 
superior com características consistentes tais como bloom 
e viscosidade, que irão simplificar o processo e maximizar 
a eficiência.
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Em função da nossa presença global, com 13 plantas localizadas 
ao redor do mundo, nós podemos fornecer a você gelatina de 
classe mundial na especificação e dentro do prazo, onde quer que 
você esteja, sempre que você precisar. Nós alinhamos nossa rede 
com o seu alcance global, e por causa de oferecermos prazo 
longo, com contratos de vários anos e a opção de termos 
diversas fábricas para fornecimento, o seu negócio está 
assegurado. Nosso compromisso com a segurança alimentícia 
global se estende através do mundo, com um laboratório de 
controle de qualidade para cada instalação.

ROUSSELOT® PROMESSA 3:

RESPONSABILIDADE 
TOTAL 
Assumimos total responsabilidade por nossas ações. 
Agimos dentro dos mais altos padrões éticos, seja em 
nosso compromisso de respeitar o meio ambiente como 
por meio da integridade e transparência.

Nós nos empenhamos para progredir cada vez mais os 
nossos objetivos éticos e de meio ambiente. Por exemplo, nós 
temos implementado métodos de produção sustentáveis para 
proteger o planeta e reduzir o uso de energia primária e o 
consumo de água. 

Com um Código de Conduta bem definido, nós demonstramos 
integridade e transparência por meio de nossas operações, 
assegurando completa rastreabilidade para nossos produtos 
e práticas operacionais.



rousselot.com

Rousselot Headquarters:
Rousselot B.V. Kanaaldijk Noord 20-21 5691 NM Son The Netherlands
Phone: +31 (0) 499 364 100 Fax: +31 (0) 499 364 972 peptan@rousselot.com

 

 

NOSSOS ESCRITÓRIOS DE VENDA AO REDOR DO MUNDO

EUROPA, 
ORIENTE MÉDIO, ÁFRICA
europe@rousselot.com

Norte e Leste Europeu, Europa Central, 
Reino Unido e Irlanda

Rousselot BVBA

Meulestedekaai 81 

9000 Gent Bélgica

+32 09 255 18 60

França, Sul Europeu, 
Oriente Médio e África

Rousselot S.A.S.

4 Rue de l’abreuvoir

92400 Courbevoie França

+33 01 46 67 87 00

Espanha e Portugal

Rousselot Gelatin S.L.

Paratge Pont de Torrent, S/N

17464 Cervia de Ter (Girona) Espanha

+34 972 49 67 00

AMÉRICA DO SUL E 
AMÉRICA CENTRAL
rousselot.brasil@rousselot.com

Brasil

Rousselot Gelatinas do Brasil Ltda.

Rua Santo Agostinho, 280

Distrito de Arcadas

CEP 13908-080

Amparo - São Paulo - Brasil

+ 55 19 3907 9000

América do Sul e 

América Central (exceção do Brasil)

Rousselot Argentina S.A.

Avenida Gobernador Vergara, 2532

1688 Villa Tesei - Hurlingham

(Provincia de Buenos Aires) Argentina

+ 54 11 44 89 81 00

AMÉRICA DO NORTE 
E MÉXICO
gelatin.usa@rousselot.com

Rousselot Inc.

1231 South Rochester Street, Suite 250

Mukwonago, WI 53149 EUA

+1 888 455 3556

CHINA
info@rousselotchina.com

Rousselot China

25/A, No. 18 North Cao Xi Road

Xangai – PO: 200030 China

+86 21 6427 7337

JAPÃO E COREIA DO SUL
japan@rousselot.com 

Rousselot Japan K.K.

Ishikin-nihonbashi Bldg, 6F

4-14-7 Nihonbashihoncho, Chuo-Ku,

Tóquio 103-0023 Japão

+81 3 5643 7701 

SUDOESTE ASIÁTICO
sea@rousselot.com

Taiwan, Hong Kong, Austrália, 
Nova Zelândia, Índia e Sri Lanka

Rousselot (M) SDN. BHD.

Block P3-21, Plaza Damas

Jalan Sri Hartamas 1

50480 Kuala Lumpur Malásia

+603 6201 8282

Sobre a RousselotContato de vendas de Peptan na Rousselot:

Rousselot é uma marca do Grupo Darling Ingredients Inc.

Rousselot é o líder global1 em gelatinas e peptídeos de colágeno.

A grande variedade de peptídeos de colágeno da Rousselot é comercializada sob 

a marca Peptan. Nós trabalhamos em parceria com os nossos clientes por todo o 

mundo, fornecendo soluções de ingredientes inovadores e avançados produzidos 

por meio de um altíssimo padrão de qualidade. Nós auxiliamos nossos clientes em 

atingir os objetivos deles, permitindo a eles criar produtos farmacêuticos, 

alimentícios e nutricionais de classe mundial com o intuito de inspirar e estimular 

as demandas dos consumidores atuais.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste folheto poderá ser reproduzida, distribuída ou traduzida em qualquer formato ou por quaisquer meios nem armazenada em uma base de 

dados ou sistema de recuperação, sem a autorização prévia e escrita da Rousselot. Apenas a Rousselot detém os direitos autorais sobre todo o conteúdo deste folheto e os direitos de 

propriedade intelectual de todas as designações de nossos produtos indicadas neste folheto e os direitos de propriedade intelectual dos próprios produtos. Nada neste folheto constitui uma 

autorização (explícita ou implícita) de quaisquer direitos de propriedade intelectual da Rousselot. A duplicação ou utilização de designações de produtos, imagens, gráficos e textos não é 

permitida sem a autorização prévia, escrita e explícita da Rousselot. A Rousselot não declara nem garante, expressa ou implicitamente, a precisão, confiabilidade ou integridade das informações, 

nem assume qualquer responsabilidade legal, direta ou indireta, sobre qualquer informação. O uso destas informações é de sua única responsabilidade.

1 Global Industry Analysts, Inc, Gelatin a Global Strategic Business report, Nov 2016
©

 R
ou

ss
el

ot
 S

A
S.

 R
CS

 N
an

te
rr

e 
44

27
43

12
6 

(F
ra

nc
e)

 - 
Pi

ct
ur

es
 R

ou
ss

el
ot

©
, S

hu
tt

er
st

oc
k,

 iS
to

ck
ph

ot
o,

 C
an

St
oc

kp
ho

to
 - 

D
es

ig
n:

 w
ea

re
w

im
.c

om
 - 

0
4-

20
16

-V
1.0

PRODUZIDO E COMERCIALIZADO POR ROUSSELOT


