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Reaching Further Together
PRODUZIDO E COMERCIALIZADO POR ROUSSELOT

REACHING FURTHER
TOGETHER

POR TODA A NOSSA ORGANIZAÇÃO, NÓS
FOCAMOS EM TRABALHAR PRÓXIMO DOS
NOSSOS CLIENTES PARA ALCANÇARMOS
MAIS JUNTOS.
Na Rousselot, 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.
Trabalhando próximo de nossos clientes, conseguimos ir
mais longe. Nós trabalhamos localmente, em parceria
com soluções sob medida no mercado atual e nas áreas
farmacêutica, alimentícia e de nutrição.

PARA TE AJUDAR A ALCANÇAR OS SEUS
OBJETIVOS, NÓS LHE OFERECEMOS TRÊS
PROMESSAS, PARA AS QUAIS VOCÊ PODERÁ
SEMPRE CONTAR CONOSCO.

ROUSSELOT PROMESSA 1:
®

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

Nós sempre atendemos suas necessidades e indicamos a
gelatina correta para a sua aplicação.
Nós compartilhamos nosso conhecimento e damos suporte
durante todo o processo produtivo, desde fornecer a
gelatina, o processo de produção até o produto final.

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.

Nosso sistema de trabalho é reflexo da integridade e ética da
empresa Rousselot com o constante objetivo de assegurar os
mais altos padrões de qualidade e higiene:

• Adequação a normas nacionais e internacionais, padrões de
•
•
•

qualidade, incluindo HACCP e GMP, e sempre trabalhando
pela implementação da IFS;
A compliance rígida para programas de segurança e higiene;
O treinamento de nosso pessoal e o uso de métodos de
melhoria contínua;
Os diversos controles ao longo do processo de
fornecimento.

Estes são exemplos significativos do nosso comportamento
proativo para antecipar e satisfazer as necessidades dos
clientes e consumidores de gelatinas e peptídeos de colágeno
certificados Halal.

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.
Compromisso com uma gestão ambiental proativa - foco na
redução do consumo de água e energia primária estão em
andamento. Nós fazemos o uso de fontes de energias
renováveis quando possível, eliminando resíduos sólidos por
meio do reúso de subprodutos do nosso processo de gelatina
e do uso local de matérias-primas.
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ROUSSELOT
PLANTAS HALAL CERTIFICADAS NO MUNDO

ROUSSELOT ® POLÍTICA HALAL
Para atender às necessidades de consumidores muçulmanos,
a Rousselot produz uma ampla variedade de gelatinas com
certificação Halal, as quais são exclusivamente feitas de
matérias-primas bovinas ou de peixes.

Sete plantas produtivas da Rousselot produzem
gelatinas com certificação Halal. Em cada planta, um
controle regional de qualidade Halal foi implementado
com suporte de um especialista local. Isso garante aos
consumidores a qualidade e integridade das gelatinas
com certificação Halal produzidas pela Rousselot.

Uma política global de qualidade estabelece regras e
procedimentos para todas as plantas produtivas Rousselot de
gelatina com certificação Halal. Todos os produtos são
submetidos a rígidas inspeções. A rastreabilidade tal quais o
processo de fabricação e a embalagem são os principais
objetivos da Rousselot com relação aos padrões de qualidade.
Nossas plantas são regularmente inspecionadas por
reconhecidas corporações islâmicas que concedem as
certificações aos nossos produtos finais após rígidos
controles.

Países

Rousselot – Gelatina e Peptídeos de Colágeno

Corporações Certificadoras

EUA

Nossas instalações em Peabody (Massachusetts)
produzem gelatina de osso bovino.

Halal Transactions of Omaha Omaha, NE – EUA
www.halatransactions.org
El Centro Islâmico de la Repúlica Argentina (CIRA)
Capital Federal, Argentina
www.halal.org.ar

ARGENTINA

Nossa fábrica na Argentina é dedicada à produção de
gelatina de pele bovina com tratamentos ácido e alcalino.

BRASIL

Apenas gelatinas de pele bovina e peptídeos de colágeno são
produzidos nas nossas fábricas localizadas no Brasil.

Centro de Divulgação do Islã para a América Latina
São Paulo, Brasil
www.islambr.org.br

FRANÇA

Rousselot Angoulême produz peptídeos e colágeno de pele
de peixe. Rousselot Isle sur la Sorgue é especializada em
gelatina bovina de ossos.

The Islamic Cultural Centre of Belgium
Bruxelas, Bélgica
www.centreislamique.be

CHINA

A Fábrica da Rousselot localizada em Da’an é especializada
na produção de gelatina bovina de ossos.

China Islamic Association (CIA)
Beijing, China
www.chinaislam.net.cn

The Halal Catering Argentina
Buenos Aires, Argentina
www.thehalalcateringargentina.com

NOSSOS ESCRITÓRIOS DE VENDA AO REDOR DO MUNDO
EUROPA,
ORIENTE MÉDIO, ÁFRICA

AMÉRICA DO SUL E
AMÉRICA CENTRAL

CHINA

europe@rousselot.com

rousselot.brasil@rousselot.com

Rousselot China

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

Brasil

25/A, No. 18 North Cao Xi Road

Rousselot BVBA

Rua Santo Agostinho, 280

Meulestedekaai 81

Distrito de Arcadas

9000 Gent Bélgica

CEP 13908-080

JAPÃO E COREIA DO SUL

+32 09 255 18 60

Amparo - São Paulo - Brasil

japan@rousselot.com

Rousselot S.A.S.
4 Rue de l’abreuvoir
92400 Courbevoie França
+33 01 46 67 87 00

Rousselot Japan K.K.
Ishikin-nihonbashi Bldg, 6F

América do Sul e

Tóquio 103-0023 Japão

Rousselot Argentina S.A.

+81 3 5643 7701

Avenida Gobernador Vergara, 2532
1688 Villa Tesei - Hurlingham

Rousselot Gelatin S.L.

+ 54 11 44 89 81 00

+34 972 49 67 00

4-14-7 Nihonbashihoncho, Chuo-Ku,

América Central (exceção do Brasil)

(Provincia de Buenos Aires) Argentina

17464 Cervia de Ter (Girona) Espanha

+86 21 6427 7337

+ 55 19 3907 9000

Espanha e Portugal
Paratge Pont de Torrent, S/N

Xangai – PO: 200030 China

Rousselot Gelatinas do Brasil Ltda.

SUDOESTE ASIÁTICO
sea@rousselot.com
Taiwan, Hong Kong, Austrália,
Nova Zelândia, Índia e Sri Lanka

AMÉRICA DO NORTE
E MÉXICO

Rousselot (M) SDN. BHD.

gelatin.usa@rousselot.com

Block P3-21, Plaza Damas

Rousselot Inc.

50480 Kuala Lumpur Malásia

Jalan Sri Hartamas 1

1231 South Rochester Street, Suite 250

+603 6201 8282

Mukwonago, WI 53149 EUA
+1 888 455 3556

Contato de vendas de Peptan na Rousselot:

Sobre a 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.
1

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

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.

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

rousselot.com
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