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Ingredion é eleita uma das empresas mais inovadoras do País
Empresa ficou na 3ª posição na categoria Alimentação no maior anuário desse segmento – o Prêmio
Valor Inovação Brasil 2017
A Ingredion, empresa líder no fornecimento de soluções em ingredientes a partir de fontes vegetais
para diversos segmentos industriais, foi reconhecida na segunda-feira (3) como uma das empresas
mais
inovadoras
do
Brasil
pelo
Prêmio
Valor
Inovação
Brasil
2017.
A premiação decorre de pesquisa realizada pelo jornal Valor Econômico e pela Strategy&, consultoria
estratégica do Network PwC. A iniciativa está em sua terceira edição e traz o ranking das 150
empresas mais inovadoras do Brasil. A Ingredion foi a 3.ª colocada na categoria Alimentos, Bebidas e
Ingredientes e ocupou a 71º posição na classificação geral.
Parte da estratégia de crescimento da Ingredion, a inovação é um dos principais diferenciais da
companhia perante seus concorrentes. A Ingredion conta com 350 especialistas e cientistas
trabalhando em 27 centros de desenvolvimento e aplicações de ingredientes, dedicados a oferecer os
melhores soluções e aplicações práticas, antecipando tendências e padrões de consumo para, com
isso, trazer diferenciais competitivos para os clientes.
Esses centros de inovação da Ingredion se chamam Idea Labs, e o Brasil tem o maior da Região
América do Sul. “A nossa Empresa dispõe de uma estrutura tecnológica e inovadora que poucas têm.
O Idea Labs também nos permite receber clientes e demonstrar na prática os benefícios dos nossos
ingredientes, apoiando-os desde o desenvolvimento até o lançamento de produtos”, comenta
Ernesto Pousada, presidente da Ingredion para a América do Sul.
Localizado em Mogi Guaçu, o Idea Labs é totalmente direcionado à inovação, ao desenvolvimento de
novos ingredientes e aplicações. O local é composto por quatro áreas-chave: Insights sobre
Tendências de Consumo, Pesquisa Aplicada, Conhecimento em Aplicações e Tecnologia de
Processos.
“Fazer parte do Prêmio Valor Inovação Brasil representa a valorização e o reconhecimento ao belo
trabalho que é feito pela Ingredion e também um incentivo a continuarmos investindo em inovação
como estratégia de crescimento. Só com a qualificação de nossos profissionais e experts podemos
oferecer ingredientes diferenciados aos nossos clientes, em mais de 60 setores” afirma Pousada.
Sobre a Ingredion
A Ingredion é líder mundial em soluções em ingredientes de origem natural, com atuação em mais de
100 países. Além do portfólio extenso, também disponibiliza para seus clientes uma equipe de
especialistas com um profundo conhecimento em aplicações, para apoiá-los na escolha do ingrediente
ideal para seu produto e processo, com a melhor relação custo-benefício.
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Esses especialistas técnicos atuam pensando na otimização de custos, de tempo e no
desenvolvimento de novos conceitos que tenham potencial de rápida expansão no mercado. Isso é
possível com o apoio de 27 centros de desenvolvimento de ingredientes e aplicações ao redor do
mundo, conhecidos como Ingredion Idea Labs™. No Brasil, o Ingredion Idea Labs™ está localizado
em Mogi Guaçu/SP e conta com mais de 20 laboratórios, incluindo analítico, desenvolvimento de
produtos, 14 plantas piloto de aplicações, centro de Culinology® e infraestrutura para testes
sensoriais. A partir desses recursos, a Ingredion desenvolve novos ingredientes, novas aplicações,
protótipos e testes de conceitos para apresentar inovações focadas nas necessidades do mercado e
do consumidor brasileiro. Para mais informações acesse: http://www.ingredion.com.br/

