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10

subsidiárias
50

distribuidores
Presente em

80 países

Empresa 

familiar com 

120 anos de 

sucesso

Líder Mundial 

em Goma 

Acácia

Especialista em 

extratos botânicos 

e ingredientes 

funcionais

Comprometida 

com uma 

abordagem 

sustentável

Mais de 280 

funcionários

18 empresas 

espalhadas por

5 continentes

Apresentação da Empresa

Líder global em 

ingredientes naturais 

e extratos botânicos

8 plantas 

produtivas



Apresentação da Empresa

• Grande capacidade de extração, secagem e purificação

• Certificado de Qualidade para plantas de fabricação e produtos

• Laboratórios de qualidade certificados em todas as instalações



Tendência Geral 

Prazer mais leve

Açúcar, álcool
Origem animal: carne e leite
Aditivos, conservantes

Nutrição em Foco

Nutrientes
Plant based & Botânicos
Benefícios na saúde

Alimentos & Bebidas



Blocos de Tendências

Suco Torta



Clean Label Mercado Global

2016:  mais de 35% de lançamentos de novos 
produtos foram posicionados Clean Label



Anatomia de um Produto Clean Label

Usam ingredientes “clean” (puros)

Lista de ingredientes: Raio X do produto

 Pequena: Antes de ler os ingredientes, os olhos 

dos consumidores gostam de observar o 

tamanho da lista, quanto menor, menos 

processado é o alimento. 

 Fácil compreensão: 67% dos consumidores 

acham difícil compreender os nomes dos 

ingredientes. 

 “Free from” ou “Livres de”: Uma alimentação 

clean evita ingredientes pouco saudáveis. 

 Alegações saudáveis: Os consumidores são 

influenciados por alegações nutricionais, como 

orgânicos, baixo açúcar e natural. 



Clean Label Expectativas dos consumidores
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Clean Label Expectativas dos consumidores

85% dos consumidores buscam Superfood

BLUEBERRY

ABACATE

CHÁ VERDE

CANELA

GENGIBRE

QUINOA

ROMÃ

PREBIÓTICOS

AÇAÍ

CAFÉ VERDE

MORINGA



Clean Label Rótulo



Clean Label Rótulo

dos consumidores 
confiam no
rótulo do produto 
como uma
fonte precisa e útil 
de informação 
sobre saúde
e bem estar

“Ao comprar alimentos e
bebidas, eu olho para o rótulo 
do produto para checar se o 
alimento ou bebida é 
minimamente processado ”.

• Lista de 
ingredientes

• Alegações
• Painel de 

informação 
nutricional

Milênios Geração X Boomers



Clean Label Percepção do rótulo

dos consumidores 
verificam os 

ingredientes para 
certificar que eles 

cumprem com 
suas necessidades 

dietéticas

dos consumidores 
encontram 
dificuldades para 
entender o rótulo 
dos produtos

consideram não 
ficarem 

informados o 
suficiente depois 

de ler o rótulo dos 
produtos



Clean Label O Movimento 

Ingredientes 
reconhecíveis

Lista de 
ingredientes 

curta

Ausência de 
ingredientes 

artificiais

Ausência de 
ingredientes 

desnecessários

O menos 
processado 

possível

Superfrutas
Vitaminas 

Fibras

Descrição 
influencia a 

compra

Alegações de 
totalmente 

natural

Rejeição de 
ingredientes 
específicos

Valorização 
do processo 

de fabricação

Clean label é um movimento dos consumidores retornando ao 

Alimento Real & Transparência com Autenticidade. 



Clean Label Resposta da Indústria

Whole Foods e Trader Joe tem 
uma lista aprovada de 

ingredientes como um guia para 
os fabricantes de alimentos Aldi, varejista alemão, 

instruiu a remoção de 
químicos dos seus 

rótulos num 
movimento de estocar 
mais produtos naturais 

em suas prateleiras

Na Inglaterra, o Tesco criou uma lista 
de aditivos que seus fornecedores 

não devem utilizar (para atender as 
necessidades de seus consumidores)

Supermercado Super 
Saudável no Brasil: facilitar 
o acesso à mudança de 
hábitos, promover o bem-
estar e a saúde 

Resposta 
do 

mercado



Ingredientes “Clean”

Prebióticos & Saúde Intestinal

& Saúde Imunológica

Plant based

Botânicos

Nutrição Infantil

Nutrição esportiva

Super frutas



Cranberry

• Superfruta

• 2% PAC (Bate Smith)

• Propriedades anti-adesão e anti-bacteriana no 

trato urinário.

• Antioxidante

• Solúvel

• Baixo teor de açúcar e acidez controlada

• Método de identificação próprio

• Dosagem recomendada: 36 mg de PAC/dia

Suco Torta

Extração
Concentração

Purificação
Spraydrying / secagem



Proteína vegetal

Peptídeos hidrolisados extraídos do arroz

• Distribuição de aminoácidos próximo ao 

do leite materno

• Substituto do leite de vaca e do leite 

materno na alimentação infantil

• Contém 78% de proteínas e 15% de 

BCAA

• Altamente biodisponível e digestivo

• Atua no desenvolvimento e construção da 

musculatura

• Próprio para dieta vegana, glúten free, 

sem restrições alimentares.

• Dosagem Fonte: 6 g de proteína / porção
“As proteínas auxiliam na formação dos 
músculos e ossos.”



Magnésio Marinho

Água do mar purificada

• Origem valorizada

• Reduzido teor de sódio e cloretos

• Solúvel, com 15% de magnésio

• Magnésio é co-fator para mais de 300 enzimas, 

envolvido em muitos processos biológicos.

Fonte de magnésio marinho
Redução do Cansaço e Fadiga
IDR do magnésio é 63 mg (para adultos), 
e o limite é 350 mg

“O magnésio auxilia na formação de ossos e dentes.”
“O magnésio auxilia no metabolismo energético.”
“O magnésio auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras.”
“O magnésio auxilia no equilíbrio dos eletrólitos.”
“O magnésio auxilia no funcionamento muscular.”
“O magnésio auxilia no funcionamento neuromuscular.”
“O magnésio auxilia no processo de divisão celular.”



Baobá em pó

Superfruta

• Propriedades antioxidantes
• Específico perfil nutricional
• Alto conteúdo de nutrientes:

• Fibras
• Minerais: potássio, cálcio, magnésio e zinco.

• Sabor levemente picante
• Origem sustentável na África

• Story Telling

• Dosagem recomendada: de 5 a 10 g / dia.



Guaraná

Fonte natural de Cafeína

• Origem: semente

• Até 22% de Cafeína Natural

• IDR da cafeína é 75 mg (para adultos), 
sendo permitido 400 mg diários 
exclusivamente para atletas e o limite 
por dose é 200 mg.

Seu efeito energético e termogênico, pode ser destinado para:
• Performance cognitiva;

• Vitalidade, energia;
• Nutrição Esportiva;

• Superfruta;
• Controle de peso.

“A cafeína auxilia no aumento do estado de alerta e na melhora da 
concentração.” 

“A cafeína auxilia no aumento da capacidade de resistência e no desempenho 
de exercícios físicos de resistência.” 



Acerola

Fonte natural de Vitamina C

• Até 17% de Vitamina C Nativa

• Outros componentes:
• vitamina A,
• Vitamina B,
• carotenoides,
• Bioflavonoides

IDR da vitamina C é 13,5 mg (para 
adultos), e o limite é 1.916,02 mg.

Há 40 a 100 vezes mais Vitamina C num copo de suco de Acerola
que num copo de suco de Laranja.

Atua como antioxidante natural para 
proteção e aumento do shelf life do 
produto final.

“A vitamina C auxilia na absorção de ferro dos alimentos.”
“A vitamina C é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados 

pelos radicais livres.”
“A vitamina C auxilia no funcionamento do sistema imune.”

“A vitamina C auxilia na formação do colágeno.”
“A vitamina C auxilia na regeneração da forma reduzida da vitamina E.”

“A vitamina C auxilia no metabolismo energético.”
“A vitamina C auxilia no metabolismo de proteínas e gorduras.”



Fibregum é um exsudado seco do tronco e dos galhos das árvores de acácia

Natural

& 

Vegetal

Sustentável

Glúten 

free

GMO free

Múltiplos 

benefícios à 

saúde

Alta 

tolerância 

digestiva

Orgânica

Fonte de 

fibras 

solúveis

Estudos 

clínicos

Baixo

valor 

calórico

Fibra solúvel de acácia



Fibra solúvel de acácia

Uma importante ferramenta para o desenvolvimento sustentável da África

Segurança 
alimentar

Desenvolvimento 
social

Desenvolvimento 
econômico

Biodiversidade 
ambiental



Fibra solúvel de acácia Minimamente Processado

A Nexira garante alta qualidade de goma acácia através de uma seleção
cuidadosa da matéria-prima e de um processo de produção gentil



Fibra solúvel de acácia

• Fibra dietética 100% natural

• Contém 90% de fibras solúveis - b.s. (AOAC)

• Alta tolerância digestiva

• Benefícios prebióticos comprovados

• Baixo índice glicêmico

• Baixo valor calórico

• Story telling

• Dosagem Fonte: 2,5 g de fibra / porção

Múltiplos benefícios à saúde

“As fibras alimentares auxiliam no funcionamento do intestino.”



Efeito Prebiótico

• Propriedades prebióticas de 6 a 15 g/dia

• Estimula o crescimento de bactérias benéficas no cólon intestinal.

• Produção de ácidos graxos de cadeia curta

• Proteção do epitélio intestinal



• Polissacarídeo complexo

• Altamente ramificado

• Lenta hidrólise

• Fermentação progressiva

• Longo tempo de digestão

• Sem efeitos colaterais até 50 g/dia

FODMAP’s são compostos insuficientemente absorvidos pelo trato 
gastrointestinal, causando sintomas da Síndrome do Intestino Irritável.

Alta tolerância digestiva



Impermeabilidade intestinal

Digestão e Imunidade

Bactérias saudáveis

Saúde intestinal & Bem-estar

Bem-estar de todo o 

organismo



Aspecto & Aplicação

• Pó de coloração clara

• Sem odor, cor, sabor

• Não higroscópico

• Baixa viscosidade

• Sem impacto nas características sensoriais

• Alta estabilidade em meios ácidos

• Estável ao aquecimento

• Facilmente solúvel

Bebidas
& 

Emulsões

Cereais
& 

Nutrição

Panificação
&

Snacks

Confeitos
&

Balas



Exemplos Clean Label Energético com Guaraná Rico em 

Fibra

Lista de ingredientes: Maçã, Cenoura, Laranja, Fibra de Acácia e Extrato de Guaraná



Exemplos Clean Label Muffin de Chocolate

Lista de ingredientes: Farinha, Açúcar, Água, Margarina, Chocolate em flocos, Ovos, 
Soro de Leite, Fibra de Acácia, Baunilha, Sal, Fermento químico, Bicarbonato de 
sódio.

Benefícios Tecnológicos:
• Textura mais macia  percebido frescor
• Fortificação de fibras
• Própria para receitas Low Carb & Baixo IG



Exemplos Clean Label Sobremesa Vegana Orgânica

Lista de ingredientes:
Coconut milk (from organic farming), 52%, banana puree (from organic 
farming)(from the fair trade product manufactured in a factory using almond) 30%, 
water, cane sugar (from organic farming)(from the fair trade product manufactured 
in a factory using almond), baobab (from organic farming) 0.8%, acerola (from 
organic farming), thickeners: carob seed flour (from organic farming), guar gum 
(from organic farming) and agar-agar (from organic farming), seaweed 
lithothamnium calcareum, turmeric.

França: Agosto 2018

Descrição: Sobremesa Plant based de leite de 
coco, banana e baobá

Proveniente do comércio justo



Obrigada pela 

atenção!

mf.oliveira@nexira.com


