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Multinacional norte-americana, Kemin 
finaliza projeto de expansão no Oeste

A empresa possui 2 unidades fabris na região: a Kemin Química Têxtil do Brasil Ltda Chapecó e a 
Kemin Nutrisurance Nutrição Animal Ltda com unidade fabril em Vargeão e escritório em Chapecó

centro de pesquisa 
a fábrica de Vargeão conta com um centro de pesquisa e 
desenvolvimento, com foco na inovação e busca de novos 
produtos. este centro, único da Kemin na américa do sul, recebeu 
investimentos importantes nos últimos anos, permitindo o 
desenvolvimento de produtos específicos para o nosso continente. O 
responsável pelo centro possui doutorado em nutrição animal, sendo 
um dos profissionais mais respeitados do mercado.

planta Kemin de Vargeão
A planta da Kemin de Vargeão possui certificação para atender 
países da américa do sul e europa e está em fase de aprovação 
para atender os Estados Unidos. Também possui certificação BPF 
para segurança e qualidade alimentar e está em fase de conclusão da 
certificação FSSC22000 para segurança alimentar. Além disso, possui 
programa de lean manufacturing para melhoria de processos, 
padronização e melhoria da qualidade dos produtos.

benefícios aos 
funcionários
a Kemin gera no brasil cerca de 200 
empregos diretos e se preocupa com 
o bem-estar dos seus colaboradores, 
fornecendo a eles e seus dependentes 
benefícios como plano de saúde e plano 
odontológico. o funcionário também 
recebe vale alimentação e incentivo 
para uma alimentação saudável e  para a  
prática de exercícios físicos. eles também 
realizam ginástica laboral semanal, além de 
participação nos lucros com o recebimento 
de bônus anuais. toda esta preocupação e 
zelo com o bem-estar dos funcionários se 
transforma em eficiência. Os indicadores 
de produção, turnover, satisfação e 
engajamento comprovam que a empresa 
está no caminho certo ao investir nos 
seus colaboradores. 

Diferencial da Kemin de Vargeão 
n o diferencial da unidade Kemin de Vargeão é a grande diversidade de produtos direcionados para as indústrias 
de Pet Food e a experiência em como utilizá-los da melhor forma. A empresa gera segurança e credibilidade em 
oferecer soluções e serviços para atender as necessidades locais e globais das indústrias de alimentos para animais 
de estimação, fornecedores de ingredientes e plantas de subprodutos de origem animal. a Kemin conhece a fundo 
os detalhes do processo de fabricação dos produtos para cães e gatos, com o objetivo de desenvolver soluções 
inovadoras e atender as expectativas dos consumidores, que estão em constante evolução.
n o mercado de pet food do brasil é o segundo maior do mundo (abinpet), atrás apenas dos eua. esta atividade 
está em franco desenvolvimento no nosso país e a Kemin está preparada para atender e esta demanda. atualmente 
parte dos alimentos para animais de estimação no brasil contém ao menos um ingrediente fabricado pela Kemin, e 
os fabricantes conhecem e confiam nos produtos.
n Uma das grandes tendências do mercado Pet é o uso de antioxidantes naturais. Esta tecnologia permite produzir 
alimentos para animais de estimação sem a adição de antioxidantes sintéticos, em consonância com os hábitos dos 
seus tutores, que se preocupam com a longevidade e a qualidade de vida. a Kemin é líder mundial em antioxidantes 
naturais, conhecendo este mercado mais do que ninguém. Por fim, devido ao seu pionerismo e a sua dedicação no 
desenvolvimento de novas tecnologias, somos a primeira escolha das principais empresas de pet food do mundo.

A Kemin é uma em-
presa de proprie-

dade e direção familiar, 
fundada em 1961 em Des 
Moines, Iowa, EUA, por 
R.W. Nelson e Mary Nel-
son. No início, seu objeti-
vo era desenvolver produ-
tos agrícolas inovadores e 
comercializá-los em todo 
o meio-oeste dos Estados 
Unidos.

Ainda na década de 
1970, a Kemin tornou-se 
um fabricante global de in-
gredientes que se dedica 
diariamente em transfor-
mar, de forma sustentável, 
80% da população mun-
dial, com seus produtos e 
serviços. A empresa é lí-
der na fabricação de ingre-
dientes, com o compro-
misso de produzir produ-
tos de alta qualidade, se-
guros e eficazes para ali-
mentos, rações e produtos 
para a saúde humana e 
química têxtil.

Com fábricas espalha-
das por todos os conti-
nentes, atualmente a em-
presa conta com unida-
des em Chapecó, Indaia-
tuba e Vargeão, Heren-
tals na Bélgica, Veronella, 
Cavriago e San Marino 
na Itália, Zhuhai na Chi-
na, Gummidipundi na Ín-
dia, Des Moines, Verona e 
Plymouth nos Estados Uni-
dos, Lipetsk na Rússia, Sin-
gapura na Malásia. Con-
ta ainda com escritórios 
e centros de distribuição 
em outros países, como 
Argentina e África do Sul.

Estas unidades são res-
ponsáveis por produzir in-
gredientes da mais al-
ta qualidade e tecnologia, 
para atender aos merca-
dos de Pet Food, Avicul-
tura, Suinocultura, Bovi-
nocultura, Aquicultura, 
Alimentação e Saúde Hu-
mana e Química Têxtil em 
mais de 100 países, como 
foco no mercado B2B.

Em Indaiatuba (SP), são 
produzidos antioxidantes, 
conservantes e aditivos pa-
ra atender aos mercados 
de animais de produção e 
Pet Food, sendo que a fá-
brica será expandida no 
próximo ano, mudando 

para a cidade de Valinhos-
-SP, em um projeto de ex-
pansão com investimentos 
em torno de R$ 100 mi-
lhões com recursos vindo 
do exterior.

Na região Oeste, a Ke-
min possui 2 unidades fa-
bris sendo a Kemin Quí-
mica Têxtil do Brasil Ltda, 
com sede em Chapecó e 
a Kemin Nutrisurance Nu-
trição Animal Ltda, com 
unidade fabril em Vargeão 
e escritório em Chapecó. 

InvestImentO
e expansãO

A unidade de Var-
geão foi comprada em 
março de 2008, com uma 
área de 1.200 m2 e des-
de a sua aquisição a Ke-
min vem ampliando a ca-
pacidade de produção. 
Em 2018 a Kemin investiu 
mais de R$ 25 milhões no 
projeto de expansão, com 
recursos do exterior, para 
ampliar a área construída 
para 5 mil m2 e aquisição 
de equipamento Spray 
Dryer, para produção de 
palatabilizantes em pó 
e de Proteínas Especiais 
para atender aos merca-
dos da Europa e dos Es-
tados Unidos. Atualmen-
te, mais de 30% das ven-
das são destinadas à ex-
portação para países co-
mo Chile, Colômbia, Peru 
e Paraguai, além do mer-
cado Europeu.

Para o próximo ano, a 
Kemin projeta investir mais 
de R$ 20 milhões amplian-
do ainda mais a sua linha 
de produtos. Isto significa 
mais empregos e impos-
tos sendo gerados na nos-
sa região, demonstrando o 
compromisso da empresa 
com a comunidade local.

Além dos investimen-
tos e empregos diretos, a 
Kemin também gera mui-
ta renda e empregos indire-
tos através dos seus forne-
cedores de matéria-prima. 
Praticamente toda a ma-
téria-prima consumida em 
Vargeão vem dos frigorí-
ficos de aves e suínos da 
nossa região, valorizando 
as agroindústrias locais.

funcionários da fábrica em Vargeão


