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Nosso objetivo é criar vidas mais brilhantes para 

as pessoas de hoje e das futuras gerações 

 

Combinamos nossas competências exclusivas em 

Ciências da Vida e Ciências de Materiais para 

criar soluções que nutrem, protegem e 

melhoram a performance 
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Missão 

 



Visão geral da DSM* 
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Vendas* 
  
 

~€10 bilhões 
 
 

Presença global* 
 
  

~25.000 
funcionários no 
mundo inteiro 

Listada na 
Euronext  

NYSE 
 

Preço da ação 
quintuplicou 
em 25 anos 

• A DSM é uma empresa global de Ciências da Vida e de Materiais que atua em 

saúde, nutrição e materiais  

• A DSM oferece soluções inovadoras que nutrem, protegem e melhoram a 

performance nos mercados globais, por exemplo, alimentos e suplementos 

dietéticos, cuidado pessoal, rações, dispositivos médicos, setor automotivo, 

tintas, eletroeletrônicos, proteção da vida, energia alternativa e materiais 

biobaseados 

• A DSM e empresas associadas entregam vendas líquidas anuais de 
aproximadamente €10 bilhões com aproximadamente 25.000 funcionários 

Líder em 
sustentabilidade 

 

Posição de 
liderança no 

Índice de 
Sustentabilidade 

Dow Jones 

*  Incluindo vendas de 2014 (anualizadas) pro-forma e pro-rata & número de funcionários (ultimo 2014) de Associadas  

& Joint Ventures não consolidadas (para vendas, principalmente DPx Holdings e DSM Sinochem Pharmaceuticals)  



Líder em Saúde, Nutrição e Materiais 
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• Fornecedora líder de ingredientes nutricionais (incluindo vitaminas, 
carotenoides, ômegas, enzimas de alimentos/rações, culturas, leveduras, 
nutracêuticos) para as indústrias de rações, alimentos e cuidado pessoal 
 

• Fornecedora líder de materiais sustentáveis de alta performance para as 
indústrias de automóveis, eletroeletrônicos e construção 
 

• Reconhecida como principal inovadora ativa em materiais biomédicos, 
biocombustíveis avançados, substâncias químicas biobaseadas e superfícies 
avançadas para sistemas solares 

Saúde Nutrição Materiais 



16% 

5% 

10% 

2% 

32% 

5% 

8% 

5% 

9% 

8% 

Principais Mercados* 

Alimentos 
& Bebidas 

Eletroeletrônicos 

Automotivo 

Construção 

Outros 
Nutrição 
Infantil 

Suplementos 
Dietéticos 

Rações Animais 
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Cuidados 
Pessoais 

Embalagens 
(Alimentos) 

A DSM oferece produtos e soluções a uma ampla variedade de mercados 

Laticínios 

Alimentos Prontos 

Sopas / Molhos / Spreads 

Vinho-Cerveja-Sucos 

Ciênicas de 
Materiais 

Ciências  
da Vida 

*   Excluindo as atividades das quais anunciamos uma sociedade com CVC Capital Partners em Março de 2015 

da qual a DSM permanece com 35% de participação e excluindo Associadas & Joint Ventures não consolidadas 



Crescimento Populacional 

Enriquecimento 

Restrição de Recursos 

Preocupações com Sustentabilidade 

Urbanização Questão da Assistência Médica 

Preocupações com Energia Composição dos Alimentos 

População Envelhecendo 

Crescimento orientado por megatendências globais 
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Materiais Nutrição Saúde 

Mudanças Globais Clima & Energia Saúde & Bem Estar 



Exemplos de produtos nutricionais da DSM 
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Vitaminas:  

são nutrientes 

essenciais 

necessários ao 

crescimento e bem-

estar. A DSM possui 

todas as 13 

Vitaminas, incluindo 

vitaminas A, D, E, K, 

C, todas as vitaminas 

B, ácido fólico e 

ácido pantotênico 

  

Carotenoides:  

Antioxidantes 

essenciais que 

aumentam a 

performance e a 

pigmentação 

consistente e/ou 

para salmão, ovos   

Lipídios Nutricionais:  

Ômega 3 e 6 

desempenham função 

crítica no 

funcionamento 

adequado do cérebro, 

processo de visão, 

respostas imunológicas 

e inflamatórias e 

moléculas similares a 

hormônios  

Enzimas para Rações: 

Soluções 

desenvolvidas para 

atender aos desafios 

da pecuária global. 

Redução de custos ao 

aprimorar a 

conversão de rações e 

saúde animal.  



Page 8 

Oferecendo soluções nutricionais sob medida para 
combater a desnutrição em todo o mundo  
 
• A parceria entre a DSM e o Programa Mundial de Alimentos das 

Nações Unidas é fortalecida no combate à desnutrição global: 
dobra o número de beneficiários para 30 milhões ao ano até 2015  
 

• A DSM está engajada em várias parcerias de nutrição, incluindo: 
Scaling Up Nutrition movement (SUN), US Agency for International 
Development (USAID), Mercy Corps’ food cart social enterprise 
KeBAL, World Vision International, Partner for Food Solutions 
 

• A DSM também apoia dietas mais saudáveis no mundo Ocidental 
com maior conscientização, inovações, etc. 
 

• Em 2015, a DSM promoveu uma campanha de arrecadação de 
fundos com os funcionários para auxiliar os sobreviventes do 
terremoto no Nepal. No total, a DSM doou mais de US$ 200 mil ao 
World Food Program 

Parcerias sustentáveis para combater a desnutrição 

Pessoas, Planeta, Rentabilidade:  

Não podemos ser bem-sucedidos em um mundo que falha 



HealthFocus® International fornece dados 
comportamentais para entender as potenciais 
oportunidades ou necessidades 

  Percepções 

     Crenças 

  Motivações 

 Comportamentos 

   Insights 



Tendências de compradores em Saúde e Nutrição 
Atitudes e Motivações 

Tornar-se mais especializados é uma das principais 

motivações para aprender sobre nutrição 

Os compradores consideram-se bem informados sobre 

saúde e nutrição 

Alta convicção sobre ter controle da saúde 

futura mas o presente é importante também 

Mais compradores estão dispostos a adotar 

dietas e estilos de vida mais saudáveis 

PREVENÇÃO é fundamental 

Q9A. I am knowledgeable about health and nutrition issues (Strongly Agree/Agree) 

Q4A.20 I go out of my way to learn about nutrition and its impact on health 



Melhor  

Digestão 

(1) 

Estimular o  

Sistema 

 imunitário 

(17) 

Níveis  

saudáveis de  

Colesterol 

(3) 

Manter  

mobilidade 

(8) 

A pele  

Saudável 

(6) 

Melhor  

Energia 

Física 

(18) 

Ossos  

Saudáveis 

(7) 

Relaxamento 

(27) 

Prolongada  

Energia  

Mental 

(25) 

Circulação  

Saudável 

(4) 

Gerenciar os  

níveis de açúcar  

no sangue 

(15) 

Procuram por produtos que oferecem benefícios 
relacionados com o que preocupa 

Q12A) FOOD BENEFITS—How interested are you in buying or using foods/drinks that offer the following health benefits? 

* Numbers in parenthesis represents ranking in 2012 survey 

Juntas  

flexíveis e 

 saudáveis 

(14) 

Melhorar a  

atenção e 

 concentração 

(22) 

Ajuda a  

aumentar o  

Metabolismo 

(16) 

Promover  

O sono 

(21) 



classification/filename/author/date (Trebuchet MS 10 pt) 
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Os pais estão à procura de produtos integrais para 
os seus filhos 

Q19C) If a specific food or beverage had ingredients that made it able to provide the following benefits for your children; how 

likely would you be to purchase it? 



Melhor nutrição 

Preço 

Contém apenas ingredientes naturais 

Sem conservantes 

Sem aditivos 

Declarações de saúde 

Recomendado pelas autoridades 

Contém ingredientes orgânicos 

Mais nutrientes por porção 

Enriquecido com nutrientes extra 

como vitaminas e minerais 

Contém apenas ingredientes 

naturais 

Tem que gosto melhor 

Sem conservantes 

Sem pesticidas 

Preço 

Melhor nutrição 

Enriquecido com nutrientes extra 

como vitaminas e minerais 

Sem adoçantes artificiais 

Naturalmente adoçado 

Nutrição e Saúde estão na mente dos compradores 
a experimentar novas marcas 

Q19A) BRAND INFLUENCES – How important are the following factors in influencing you to try a different brand food or beverage? 

Q19B) BRAND INFLUENCES FOR CHILDREN – How important are the following factors in getting you to purchase products FOR YOUR CHILDREN? 

Menos calorias 



Os profissionais de saúde continuam a ser a fonte 
mais confiável 

Q30) From which of the following do you receive the most useful health and nutrition information? 



Considera os alimentos fortificados / 

enriquecidos  são tão valiosos quanto os 

alimentos naturalmente ricos em nutrientes 

Entende a maioria dos símbolos e declarações 

de embalagens de alimentos 

Adicionar vitaminas e minerais faz com 

alimentos e bebidas parecem saudáveis 

Dicas relevantes Alimentos e Bebidas 

Considero importante que "fortificado / 

enriquecido" está na etiqueta do produto 



Normalmente consome suplementos de vitaminas 

e/ou mineral 

Considera importante consumir um suplemento 

vitamínico ou mineral por dia 

Dicas relevantes Suplementos 

Q21. BRANDS/PRODUCTS YOU USE –-Please check how often you eat or drink the following items (Daily, 

Twice or more a week, once a week) 

Suplementos (vit & min) para a saúde geral 

Outros suplementos especializados 

Óleo de peixe 

Suplementos (vit & min) para necessidades específicas 

Suplementos de ervas 

PRODUTOS MAIS 

CONSUMIDOS 

35% 

31% 

30% 

29% 

28% 
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classification/filename/author/date (Trebuchet MS 10 pt) 
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Wrap-up 

• Alta cultura de prevenção, especialmente aqueles relacionados a 

doenças da idade (alto interesse). 

 

• Os pais estariam interessados em produtos que possam resolver 

grandes problemas de saúde de seus filhos (ossos, visão, mente e 

imunidade). 

 

• A nutrição é chave para tentar uma nova marca. No caso das 

crianças a naturalidade é fundamental. 

 

• Os compradores expressaram confusão sobre os símbolos e 

declarações de etiqueta e estariam interessado em produtos que 

contenham ingredientes que eles reconhecem. 

 

• Suplementos nutricionais são considerados valiosos para resolver 

problemas de saúde mais específicos. 

 

• Os médicos continuam a ser o meio mais confiável para obter 

informações sobre saúde e nutrição. 
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DSM Bio-based Products & Services 

© 2016 DSM. All rights reserved 

DSM Bio-based 
Products & Services 



• Cellulosic Bioethanol  

How did DSM step into this? 
Setup of dedicated Emerging Business Area 

• Biosuccinium™ succinic acid  

• Bio-based platform chemicals 

Bio-Energy 
Bio-based Chemicals 

& Materials 

DSM 

Bio-Based Products 

& Services 

DSM’s unique competence setup enabling cost, 

performance and LCA competitive solutions 

synergy 

Biotechnology, Chemistry, Process Technology, Materials, Nutrition, Analysis 

© 2016 DSM. All rights reserved 



Why Renewable Energy? 

Living off the land 
A brief moment in 

history, “the Fossil age” 
Living off the land 

The Fossil Age 
1 billion 

people 

9 billion 

people 

© 2016 DSM. All rights reserved 



Biomass as a source of fermentable sugars 

Plant cells 

Cellulose Hemi-cellulose 

Lignin 

Glucose 

Xylose 

Arabinose 

Glucose 

Galactose 

Mannose 

Biomass 

© 2016 DSM. All rights reserved 



Overview large scale bio-ethanol plant 

700-1000 tons 

biomass / day 

20-30 M gallons 

ethanol / year Glucose, xylose 

© 2016 DSM. All rights reserved 



It is real!  
POET-DSM JV Project Liberty 

First commercial scale cellulosic ethanol plant of POET-DSM JV 

Construction completed September 2014 

Shared infrastructure with existing grain ethanol plant in 

Emmetsburg Iowa 

Starting capacity 20 million gallon Ethanol per year  

 from local corn residues 

Power for both plants 

 

Startup in progress 

A lot of learnings 

http://poetdsm.com/liberty 

© 2016 DSM. All rights reserved 

http://poetdsm.com/liberty
http://poetdsm.com/liberty
http://poetdsm.com/liberty


José Ricardo Bessa de Carvalho 
Gerente de Mercado - DSM Nutritional Products  

 (11) 3760-6411  
 (11) 98456-7322 
e-mail: Jose-Ricardo.Carvalho@dsm.com   
 
 
Raquel Rinke 
Lab Manager - DBPS 
 (19) 3517-1800 
 (11) 99647-6231 
e-mail: raquel.rinke@dsm.com 
 
 

Thank you! 

Contact 
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