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total

Gelatina e peptídeos de colágeno de altíssima qualidade e classe mundial

ROUSSELOT®,
HERANÇA MODERNA
A história da Rousselot revela uma companhia com um conhecimento

Este último desenvolvimento traz uma nova dimensão para a expertise da Rousselot –

especializado incomparável, uma dedicação e colaboração próximas do cliente e

criando uma plataforma ainda mais forte da qual ajudará seus clientes a desenvolver

um comprometimento em fornecer produtos de classe mundial por meio de

soluções alimentícias e farmacêuticas avançadas e inovadoras, além de produtos

operações de altíssima qualidade. Isso reflete na evolução de uma empresa

nutricionais, que se adequam às necessidades globais da atualidade.

familiar para um líder de mercado global que somos hoje.
Estabelecida em 1891 por Edouard Rousselot, a empresa se expandiu através da França
e no exterior com aquisições de indústrias de gelatina. Isso provou uma estratégia
efetiva. Entre 1977 e 2014, a organização foi o objeto de uma série de aquisições por
diferentes corporações multinacionais, as quais impulsionaram a sua presença
internacional nos Estados Unidos, na Argentina, Espanha e China.
Um novo capítulo se iniciou em 2014 quando a Rousselot se tornou parte do Grupo
Darling Ingredients, uma corporação americana com seu próprio legado e líder mundial
em ingredientes naturais e sustentáveis, criados a partir de resíduos de bionutrientes
comestíveis e não comestíveis. A Darling Ingredients é a única empresa com ações na
bolsa de valores em sua indústria (NYSE/DAR).
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Com aproximadamente 100 anos de experiência em gelatina industrial, o
conhecimento e a expertise da Rousselot são incomparáveis. Nós
estamos felizes porque a empresa agora é parte do Grupo Darling
Ingredients, então ambos, nós e nossos clientes, podemos compartilhar
o portfólio excepcional de produtos e entendimento do mercado.
Jos Vervoort - Diretor-Geral da Rousselot

estágio da vida nós desejamos ter expectativas maiores em relação a saúde
e alimentação. Como líder mundial na produção de gelatina e peptídeos de
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Ser o líder global de gelatina e peptídeos de colágeno trabalhando junto
com os nossos clientes para alcançarem seus objetivos.
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NOSSAS PROMESSAS PARA NOSSOS CLIENTES

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.

1 . Se beneficiar de expertise e suportes globais de times dedicados a assegurar a melhor
solução para o cliente.

2. Poder confiar nos produtos de classe mundial, os quais cumprem com os mais altos padrões
de qualidade e segurança, entregues na especificação correta e dentro do prazo.

3. Ter certeza de que a Rousselot assume total responsabilidade por suas ações. Nós nos

Junto com nossos clientes, nós vamos além. Nós trabalhamos localmente, em

mantemos nos mais altos padrões, seja em nosso compromisso em respeitar o meio

parceria com soluções sob medida no mercado atual e nas áreas farmacêutica,

ambiente, como por meio da integridade e transparência que nós demonstramos aos clientes.

alimentícia e de nutrição. Nossa colaboração global abastece o sucesso de nossos
clientes, permitindo a eles motivar seus clientes com produtos de classe mundial
produzidos dentro de altíssimos padrões de qualidade. Um inabalável
compromisso em estabelecer os mais altos padrões de qualidade, segurança e
sustentabilidade são as bases fundamentais de nossa missão. Este compromisso
que leva a Rousselot a progredir mais e mais todos os dias.
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Nossa posição como fornecedor líder mundial de gelatina significa que
somos capazes de trabalhar em parcerias fiéis com os nossos clientes,
assegurando que eles colham ilimitados benefícios oferecidos por nossos
ingredientes naturais únicos.
Sandor Noordermeer - Diretor Global de Marketing e Vendas
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SOLUÇÕES FARMACÊUTICAS

SOLUÇÕES ALIMENTÍCIAS AVANÇADAS

SOLUÇÕES EM NUTRIÇÃO PARA ATENDER

INOVADORAS PARA AS NECESSIDADES

PARA INSPIRAR O DESENVOLVIMENTO

AS DEMANDAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR

Nós trabalhamos dentro de três

DE UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

DE NOVOS PRODUTOS

principais segmentos mercadológicos:

Uma população mais velha e o aumento
da conscientização sobre saúde estão
abastecendo a demanda por
componentes farmacêuticos, nos quais a
gelatina desempenha um papel essencial.
Como um líder mundial em gelatina, nós
estamos compromissados em avançar
nos nossos negócios para ajudar você,
cliente, a alcançar os seus objetivos.

Consumidores desejam alimentos naturais
e saudáveis – o que estimula o
desenvolvimento de novos produtos. Em
função de nossa expertise multifuncional
e incomparável, gelatinas naturais e
colaboração ao cliente, a parceria em
inovação bem-sucedida se torna fácil –
independente do seu segmento
alimentício.

O papel vital da nutrição na saúde e
beleza é reconhecido por consumidores
de todas as idades. Os nossos peptídeos
de colágeno, os quais são apoiados pela
ciência e registrados sob a marca
Peptan®, além de nossas gelatinas
hidrolisadas de alta qualidade, oferecem
oportunidades ilimitadas. Junto com você,
nós podemos criar conceitos nutricionais
para superar as expectativas do
consumidor final.

farmacêutico, alimentício e de nutrição.
Qualquer que seja a sua aplicação e
onde quer que você esteja.
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DE PROMESSAS À REALIDADE
As promessas que fazemos aos nossos clientes são apoiadas por um
modelo de negócios estruturado para atender as altas expectativas.
Nosso compromisso de manter estes valores é o que faz nossos
produtos bem-sucedidos e nossos clientes confiarem em nós. Nós
acreditamos que cada uma das nossas 3 (três) promessas tem
fundamento e temos o maior orgulho de lhes dizer o porquê.

ROUSSELOT® PROMESSA 1:
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garantir as melhores soluções para você.
AL

SUPORTE TÉCNICO
Equipes dedicadas de suporte técnico estão disponíveis para lhe apoiar onde quer que
você esteja. Estes especialistas são capazes de solucionar problemas, realizando visitas e
auxiliando você a alcançar resultados excelentes de nossas gelatinas e peptídeos de
colágeno, tendo o suporte adequado para o sucesso de seus produtos.

A Rousselot está presente em aproximadamente 75 países, por meio de
seus próprios escritórios ou por agentes e distribuidores selecionados
cuidadosamente. Nós também nos orgulhamos de ter um centro de

Em razão dos muitos anos de experiência industrial, nós somos capazes de
fornecer aos nossos clientes recomendações no desenvolvimento de
produtos inovadores e de alta qualidade que se adequam ao público-alvo.
Pierre-Albert Thomas - Técnico de Suporte Global

expertise global e 4 laboratórios de aplicação localizados em todo o
mundo. Isso nos proporciona conhecimento, recursos e capacidades
operacionais para entregar soluções relevantes para cada segmento.
Thierry Morael - Europa
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SERVIÇOS REGULATÓRIOS

SUPORTE ÀS APLICAÇÕES

Nós possuímos amplo conhecimento com relação a compliance regulatória pelo mundo,

Nossos quatro laboratórios de aplicação, estrategicamente localizados na Bélgica,

para os mercados internacional e local. Nós podemos fornecer a você assistência global

Argentina, no Brasil e na China, auxiliam você no desenvolvimento de seu produto. Nós

ou local para todas as questões regulatórias.

criamos soluções customizadas para diversas aplicações a partir de todos os segmentos
do mercado.

A Rousselot analisa continuamente desenvolvimentos regulatórios globais.
Isso nos dá um completo entendimento dos panoramas regulatórios local e

Nós colaboramos com o cliente em um conceito alimentício atual e

global, os quais nós compartilhamos com nossos clientes.

inovador para atender os requerimentos nutricionais da população

Teo Vijn - Assuntos Regulatórios Globais

mais velha. Trabalhando em parceria junto com o cliente, nós
fomos capazes de desenvolver soluções inovadoras para fazer
diferença no mercado de nutrição sênior.

INSPIRAÇÃO E COINOVAÇÃO
Desenvolvimento contínuo e cocriação de produtos e conceitos levam às melhorias em

Paul Stevens - Pesquisas e Estudos de Aplicações Globais

produtos e processos dos nossos clientes. Nossos Dias de Inovação também encorajam
o desenvolvimento de produtos inovadores.

APOIADO PELA CIÊNCIA
Nós nunca paramos de expandir nosso conhecimento sobre gelatina e peptídeos de

Nós trabalhamos junto com nossos clientes para combinar ideias e

colágeno nos nossos centros de aplicações e desenvolvimento de novos produtos em

criar sinergias. Isso tem provado ser uma vitória dupla para ambas

Ghent, na Bélgica. Nossas pesquisas em andamento sobre gelatina, as quais nós

as partes, criando um caminho mais rápido ao mercado para o

conduzimos com centros de pesquisas e universidades conceituadas, têm por objetivo

cliente e a Rousselot.

ir além no entendimento de suas funcionalidades e comportamentos; nós participamos

Fernando Bluguermann - Aplicações e Suporte Técnico, América do Sul

ativamente em estudos científicos com institutos independentes para avaliar a eficácia
dos nossos peptídeos de colágeno Peptan®.

A pesquisa em nossa indústria é o ponto principal. Nós nos
comprometemos a fornecer dados científicos para os nossos clientes
e ajudá-los com os produtos deles em seus respectivos mercados de
forma eficiente.
Janne Prawitt - Nutrição Global
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A fim de criar os melhores produtos para os nossos clientes, nós investimos em tecnologias
de última geração, avançados sistemas de automação e nos melhores modelos operacionais.
Isso nos assegura – e também aos nossos clientes – manter uma vantagem competitiva.

QUALIDADE
Com 13 centros de produção de altíssima qualidade localizados em 4 continentes, você
está seguro em relação ao fornecimento regular e confiável de produtos. Cada um
desses centros passa por rigorosos controles de qualidade em todas as fases do
processo. Nós utilizamos programas corporativos reconhecidos – 5S, SixSigma e Kaizen,
por exemplo - para assegurar que nós estamos sempre garantindo qualidade e
melhorias aos nossos processos.

Nós aplicamos um programa de melhoria contínua em todos os
aspectos de nossa infraestrutura. Nós avançamos e adaptamos as
tecnologias. Esta abordagem nos permite criar valor agregado aos
nossos produtos para os nossos clientes em todas as oportunidades.
Larry Jeske - América do Norte
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ESPECIFICAÇÃO CORRETA
Nós estamos empenhados em fornecer aos nossos clientes a especificação correta
sempre. Para isso, nós cumprimos com um rigoroso padrão interno a fim de garantir
a qualidade do lote.

NO TEMPO CERTO
Em razão de uma coordenação global de fontes de matéria-prima, fornecimento,

SEGURANÇA
Indústrias alimentícias e farmacêuticas demandam os mais altos níveis de qualidade e
higiene. Nossos sistemas rígidos asseguram completa rastreabilidade de matérias-primas,

demanda e controle de estoque, você pode ter certeza de que a entrega será no
prazo. Nós implementamos programas para sempre otimizar nosso processo de
suprimentos e garantimos com isso o nosso tempo de entrega.

equipamentos e produtos, garantindo compliance completa com os padrões internacionais
alimentícios e farmacêuticos.

Nós mantemos um programa de padrões internacionais para
garantir a máxima segurança, assegurando aos nossos
clientes um resultado confiável.
George Liu - China

8

Manter um processo operacional atualizado garante a
confiança de um investimento regular em infraestrutura.
Nós estamos continuamente aprimorando nossas estruturas,
equipamentos e processos para assegurar-nos de atender os
mais altos padrões de segurança e qualidade globais.
Frederic Martin - Tecnologia e Operações Globais
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Ser parte da Darling Ingredients significa ser parte de uma empresa
listada na bolsa de valores americana com recursos financeiros
sólidos. A Darling Ingredients (e, portanto, a Rousselot) possui
sistemas e processos bem definidos, além de um Código de Conduta
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bem claro que define o pilar de nosso comportamento.
Mieke Philipsen - Finanças Globais

de respeitar o meio ambiente como por meio
da integridade e transparência.

SUSTENTABILIDADE
Compromisso com uma gestão ambiental proativa - foco na redução do consumo de
água e energia primária está em andamento. Nós fazemos o uso de fontes de energia
renováveis quando possível, eliminando resíduos sólidos por meio do reúso de
subprodutos do nosso processo de gelatina e do uso local de matérias-primas.

No Brasil, a biomassa é usada a fim de operar as caldeiras
necessárias para a produção de gelatina. Ao fazer isso, estamos
buscando reduzir ainda mais nossa dependência de combustíveis
fósseis para geração de energia.
Dimas Martins - América do Sul

INTEGRIDADE
Dedicação a uma conduta ética em todos os assuntos.

Comunicação aberta e honesta é fundamental para a abordagem de
nosso negócio. Os resultados de qualquer auditoria nós temos e
compartilhamos completamente com a organização tal qual como

TRANSPARÊNCIA

qualquer ação que nós como empresa precisamos adotar.

Estamos à disposição para mostrar nossas instalações e entregar as informações

Tanja Vervust - Qualidade Global

necessárias nas auditorias de nossas plantas.
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O sucesso duradouro da gelatina é amplamente atribuído ao fato de que a
gelatina apresenta mais funcionalidade do que qualquer outro ingrediente.
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GELATINAS ROUSSELOT®:
UMA SOLUÇÃO
MULTIFUNCIONAL
Utilizada em aplicações alimentícias e farmacêuticas com grande sucesso por décadas,
as propriedades e características únicas, clean label e multifuncionais da gelatina fazem
dela um dos ingredientes mais versáteis e disponíveis na atualidade. A Rousselot produz
mais tipos de gelatina (de origem suína e bovina) do que qualquer outro fornecedor no
mundo.

SYNERGY SYSTEMS*

• NeutralGel-B™
• AcidoGel™
• ResistaGel-P™

Sabores inovadores para marshmallows e gomas com pH neutro.
Apresentando um novo mundo de sabores ácidos para marshmallows.
Novas oportunidades em condições climáticas quentes.

O Synergy Systems inspira formulações de confeitaria a criar
produtos inovadores e de alta qualidade e com excelentes sabores.
Claude Capdepon - Aplicações Europa

PROTAKE®: FORTALECER VALOR PROTEICO E
REFORMULAÇÃO DE PRODUTOS
SOLUÇÕES
FARMACÊUTICAS

SOLUÇÕES
ALIMENTÍCIAS

Aplicações orais – cápsulas duras,
cápsulas moles e tabletes por exemplo –
até aplicações farmacêuticas específicas
como substituta do plasma sanguíneo.
Nosso rígido controle sobre o processo
de rastreabilidade garante resultados
excepcionais.

Qualquer que seja a sua aplicação –
confeitaria, laticínio, sobremesas ou
alimentos – a Rousselot possui a
expertise comprovada para atender
e exceder às suas expectativas.

Com o seu alto valor proteico, ProTake é uma gelatina hidrolisada e o ingrediente natural ideal
para impulsionar os níveis de proteína ou reformular seu produto com menos ou mais açúcar.

Todos os indicadores apontam para o crescimento a longo prazo da
tendência de fortificação de proteínas. ProTake é uma maneira
simples de atender aos clientes que desejam um enriquecimento
proteico ou reformular seus produtos, focando nos seus objetivos.
Ellis Brouns - Marketing Global
* Por favor, verifique com o representante de vendas da Rousselot a disponibilidade destes produtos em sua região.
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PEPTÍDEOS DE COLÁGENO PARA
UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL
Peptan® é a marca líder mundial de peptídeos de colágeno, produzido e
comercializado por Rousselot. Suportado por estudos clínicos, Peptan é uma
proteína natural, bioativa, com benefícios à saúde comprovados. É o
ingrediente escolhido por fabricantes que buscam criar alimentos, bebidas e
suplementos com apelo funcional.
Os peptídeos de colágeno Peptan são naturais, puros e com ingredientes bioativos.
Produzidos por meio de um processo enzimático para assegurar um grau preciso de hidrólise
e ótimo peso molecular, nossos produtos garantem uma performance superior. Vários
estudos científicos, incluindo in vitro, in vivo e pesquisa clínica, demonstram a habilidade do
Peptan em promover uma vida mais saudável por meio de 4 importantes áreas:

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
Peptan é demonstrado em estudos
científicos para auxiliar a mobilidade,
ajudando idosos de forma saudável a
manter seu bem-estar e estilo de vida
ativo.

SAÚDE DOS OSSOS
E DAS ARTICULAÇÕES
Peptan é comprovado na melhora das
articulações, flexibilidade da
articulação em manter os ossos
saudáveis, pontos cruciais para idosos
e esportistas.

Peptídeos de colágeno Peptan oferecem muitos benefícios à saúde,
os quais são comprovados por estudos científicos. No mercado
competitivo atual, nossos clientes se beneficiam trabalhando
conosco, visto que nós não oferecemos apenas ingredientes
bioativos, mas também suporte às formulações, desenvolvimento
de produtos e processos de divulgação. Isso assegura uma
introdução rápida e eficiente nos mercados de beleza e saúde.
Mai Nygaard - Peptan Global

BELEZA DA PELE

NUTRIÇÃO ESPORTIVA

Beleza da pele representa um mercado
em constante crescimento em nível
mundial. Peptan é o ingrediente bioativo
líder que pode fornecer benefícios
anti-idade e de beleza, conforme
demonstrado em estudos clínicos.

Em virtude do seu valor nutricional
único, os peptídeos de colágeno Peptan
são parte de muitos alimentos do
mercado de nutrição, que auxiliam na
recuperação da prática esportiva,
melhorando a performance.
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EUROPA, ORIENTE MÉDIO, ÁFRICA

AMÉRICA DO SUL E AMÉRICA CENTRAL

CHINA

europe@rousselot.com

rousselot.brasil@rousselot.com

info@rousselotchina.com

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

Brasil

Rousselot China

Rousselot Gelatinas do Brasil Ltda.

25/A, No. 18 North Cao Xi Road

Rua Santo Agostinho, 280

Xangai – PO: 200030 China

Distrito de Arcadas

+86 21 6427 7337

Rousselot BVBA
Meulestedekaai 81
9000 Gent Bélgica
+32 09 255 18 60

CEP 13908-080

França, Sul Europeu, Oriente Médio e África

+ 55 19 3907 9000

Amparo - São Paulo - Brasil

Rousselot S.A.S.
4 Rue de l’abreuvoir

América do Sul e América Central (exceção do Brasil)

92400 Courbevoie França

Rousselot Argentina S.A.

+33 01 46 67 87 00

Avenida Gobernador Vergara, 2532
1688 Villa Tesei - Hurlingham

Espanha e Portugal

(Provincia de Buenos Aires) Argentina

Rousselot Gelatin S.L.

+ 54 11 44 89 81 00

Paratge Pont de Torrent, S/N
17464 Cervia de Ter (Girona) Espanha
+34 972 49 67 00

AMÉRICA DO NORTE E MÉXICO

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 Inc.

Rousselot (M) SDN. BHD.

Mukwonago, WI 53149 EUA
+1 888 455 3556

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

PRODUZIDO E COMERCIALIZADO POR ROUSSELOT

japan@rousselot.com

gelatin.usa@rousselot.com

1231 South Rochester Street, Suite 250

rousselot.com

JAPÃO E COREIA DO SUL

Block P3-21, Plaza Damas
Jalan Sri Hartamas 1
50480 Kuala Lumpur Malásia
+603 6201 8282
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