VAMOS JUNTOS!

CATÁLOGO
DE PRODUTOS

SOBRE A
A Sina vem crescendo e consolidando a sua presença no mercado nacional e internacional.
Somos especializados em esmagamento de grãos e produção de derivados, como óleos, farelos,
margarinas, gorduras, lecitina, entre outros insumos e produtos de qualidade fornecidos para
indústrias alimentícias e químicas com as mais conceituadas marcas do mundo.
Hoje, com cinco unidades fabris no Estado de SP e a matriz localizada em São Paulo, Capital, a
Sina atua em parceria com indústrias do setor alimentício, têxtil, cosmético, farmacêutico, tintas,
plásticos, borrachas e biocombustível.
A Sina tem como objetivo levar o melhor para o cliente, para a mesa e para a vida das pessoas.
São décadas dando ﬁrmes e duradouros passos, trabalhando sempre em busca do crescimento e
aperfeiçoamento constante, com foco na qualidade de produto e no atendimento personalizado.

DÉCADA

1980

2002

2004

2008

Início da história. Atuava na
área de importação de óleos
vegetais, tornando-se uma
das maiores exportadoras
do Brasil na época.

A Sina adquire sua primeira
indústria: Fama Ovos,
localizada em Diadema/SP,
e passa a atuar no
segmento de ovos
pasteurizados.

A Sina assume sua primeira
fábrica de esmagamento de
grãos: unidade de Santo
Anastácio/SP, capacitada
para produzir óleos e
farelos de soja e girassol,
além de lecitina de soja.

Aquisição da unidade de
Bauru/SP, uma das maiores
potências brasileiras,
atualmente com capacidade
para processar soja,
amendoim e algodão (farelo,
óleo e lecitina).

2014
A 2017
A Sina não para por aqui. Focada na
ampliação de sua capacidade de
produção e do portfólio de produtos, a
Sina dá seguimento e à sua expansão
para o mercado de food service,
produção de produtos com marcas
próprias e inicia a fabricação de óleo
de soja epoxidado, visando agregar
ainda mais valor aos produtos.

2012

2011

O Grupo Sina dá mais um grande
passo, investindo em sua nova
unidade de Pirapozinho/SP, um
complexo industrial composto por
12 unidades fabris, oferecendo ao
mercado uma linha de produtos
extensa e com maior valor agregado.

A Sina continua investindo no
esmagamento de grãos, assumindo a
unidade de Orlândia/SP. Capacitada
para produzir óleos vegetais, farelos,
lecitinas e gorduras vegetais. Com essa
aquisição, a Sina se torna uma das
maiores esmagadoras de grãos do País.

NOSSAS
UNIDADES

Orlândia

Matriz - São Paulo

Pirapozinho
Diadema

Bauru

Mapa do Estado de São Paulo

Santo Anastácio

NOSSA
ATUAÇÃO
PRODUTOS
O Grupo Sina oferece uma completa linha de Produtos Alimentícios e Químicos
destinados a diversos segmentos de mercado, e investe em pesquisa e desenvolvimento de
novos produtos e tecnologias, visando atender as tendências de mercado e crescentes
demandas de nossos clientes.

MATÉRIAS-PRIMAS
• Soja
• Mamona
• Algodão
• Girassol
• Amendoim
• Palma
• Palmiste
• Sebo bovino
• Ovos

DIVISÃO ALIMENTOS
• Gorduras vegetais
• Óleos vegetais
• Margarinas
• Ovos pasteurizados
• Cremes vegetais
• Sorvetes
• Lecitina
• Tocoferol
• Farelos para ração animal

DIVISÃO QUÍMICOS
• Óleo de soja epoxidado
• Ácido esteárico
• Ácido graxo
• Ácido ricinoleico
• Massa para vela
• Glicerina
• Derivados diversos e
óleos de palma, soja,
mamona e sebo

SEGMENTOS
DE ATUAÇÃO
INDÚSTRIA
Voltada para a produção de grandes volumes, a Sina Indústria é fornecedora de produtos
para as mais conceituadas indústrias químicas e alimentícias do País e do mundo.

FOOD SERVICE

Com a marca Sina Cheﬀ, o Grupo Sina vem ganhando
a conﬁança das melhores padarias, confeitarias e
restaurantes nacionais.

MARCAS PRÓPRIAS
Desenvolvemos e produzimos formulações especiais e exclusivas para atender as
necessidades especíﬁcas das marcas mais conhecidas mundialmente. Nossa equipe trabalha
em conjunto com os clientes para desenvolver produtos com excelência e qualidade.

PRODUTOS
DIVISÃO ALIMENTOS
Com a linha Sina Indústria e Sina Cheﬀ, oferecemos aos nossos clientes produtos
saborosos, práticos, rentáveis e de alta qualidade, que contribuem para a fabricação dos
mais variados produtos para a paniﬁcação, confeitaria, refeições em geral, entre outros.

GORDURAS
Gordura Vegetal Fry 32

• Balde 14,5kg;
• Ideal para qualquer tipo de fritura;
• Preparo de pães de queijo, biscoitos e pães industriais;
• Excelente resistência à oxidação e ao aquecimento prolongado;
• Neutra, não interfere no sabor dos alimentos.

Gordura Vegetal

Mais de 18 tipos de gorduras para aplicações diversas;
• Ideal para indústria, paniﬁcação, confeitaria e refeições em geral;
• Preparo de massas frescas, biscoitos, pães, recheio de waﬀer,
sorvetes, chocolates, doces e balas mastigáveis;
• Pode ser utilizada para frituras;
• Caixa com 20kg, 24kg e 30kg;
• Excelente estabilidade, aparência uniforme e ótima cristalização.

ÓLEOS VEGETAIS
Óleo Fry Base Algodão

• Balde 14,5kg;
• Frituras mais sequinhas e crocantes;
• Ideal para frituras em geral, incluindo aspersão, massas e pães industriais;
• Alto rendimento e estabilidade no processo;
• Maior resistência a altas temperaturas.

Óleo de Soja Reﬁnado

• Granel;
• Ideal para frituras e aspersão;
• Para o preparo de massas e pães;
• 100 % óleo de soja reﬁnado;
• 0 % gordura trans;
• Sem colesterol.

Óleo de Palma

• P38 e P38F;
• Caixa 24kg e granel;
• Indicado para frituras em geral, não faz fumaça (P38F);
• Para o preparo de massas de biscoitos, doces, recheios soﬅ
e balas mastigáveis (P38);
• Maior resistência a altas temperaturas;
• 0 % gordura trans;
• Contém ômega 3 e 6;
• Rico em vitamina E.

MARGARINAS
Margarina Uso Geral – 80% de lipídios

• Caixa 30kg – versões com sal e sem sal;
• Ideal para receitas de paniﬁcação, confeitaria e food service;
• Aroma e sabor de manteiga;
• Proporciona maior volume ao produto ﬁnal;
• Confere maciez e maleabilidade em máquina;
• Ótima consistência para manipulação;
• Prolonga a validade dos pães e outros produtos;
• Embalagem desenvolvida para indústrias.

Margarina Uso Geral – 50% de lipídios com sal
• Balde 3kg, caixa com 6 unidades;
• Ideal para receitas de paniﬁcação, confeitaria e food service;
• Aroma e sabor de manteiga;
• Proporciona maior volume ao produto ﬁnal;
• Confere maciez e maleabilidade em máquina;
• Ótima consistência para manipulação;
• Prolonga a validade dos pães e outros produtos;
• Embalagem ideal para manuseio.

Margarina Uso Geral – 50% e 80% de lipídios

• Balde 15kg - versões com sal e sem sal;
• Fórmulas especíﬁcas para regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste;
• Ideal para receitas de paniﬁcação, confeitaria e food service;
• Aroma e sabor de manteiga;
• Proporciona maior volume ao produto ﬁnal;
• Confere maciez e maleabilidade em máquina.

Margarina Uso Geral – 80% de lipídios sem sal
• Sachê 1,01kg, caixa com 12 unidades;
• Ideal para food service, culinária, paniﬁcação,
confeitaria e refeições em geral;
• Excelente desempenho na produção de pães e bolos;
• Aroma e sabor de manteiga;
• Embalagem ideal para o food service.

Margarina para Folhados e Croissants

• Bloco 2kg, caixa com 6 unidades;
• Prepara folhados diversos com resultado excelente;
• Ideal para o preparo de croissants, vol-au-vent, mil folhas,
palmier e outras massas folhadas;
• Proporciona ao produto ﬁnal camadas bem deﬁnidas;
• Excelente volume: cresce 4 vezes o tamanho inicial da massa.

OVOS PASTEURIZADOS
Benefícios dos Ovos, Gemas e Claras Pasteurizados Sina Cheﬀ

• Produto natural e sem conservantes! Preserva todos os nutrientes do ovo in natura.
• Seguro! Mais higiene e maior segurança alimentar, sem risco de contaminação por Salmonella e outras bactérias.
• Mais economia! Fim do desperdício com ovos trincados e estragados.
• Prático! Elimina a necessidade de quebra manual e separação da gema e clara, evitando o risco da perda.

Ovos, Gemas e Claras Pasteurizados Líquidos Resfriados
• Caixinha TetraPak® 1kg, caixa com 12 unidades;
• Ideal para food service, culinária, paniﬁcação, confeitaria e
refeições em geral;
• Prático e fácil! Basta medir a quantidade para a receita.

Ovos, Gemas e Claras Pasteurizados Desidratados
• Sacos 500g, 1kg, 10kg e 20kg;
• Práticos e fáceis de usar na receita: basta acrescentar água
para reidratar o ovo, gema ou clara, e usar a quantidade necessária;
• Embalagem ideal para conservação do produto e fácil de armazenar.

PRODUTOS DIVERSOS
Lecitina de soja

• Extraída da soja natural;
• Utilizada como emulsiﬁcante natural e antioxidante, agente dispersante,
estabilizante, desmoldante, umectante e inibidor de cristalização;
• Usada para produtos alimentícios, farmacêuticos e químicas;
• Para o preparo de chocolates, biscoitos, margarinas, produtos
instantâneos, ração animal, cosméticos e tintas.

Tocoferol

• Ácido graxo e antioxidante natural do qual se extrai a vitamina E, que
previne a ação dos radicais livres;
• Usos e aplicações: produtos alimentícios, farmacêuticos e cosméticos;
• Disponível a granel.

Farelo de soja

• Produto resultante do processo de moagem e extração do óleo
dos grãos de soja, através de processos tecnológicos adequados;
• Versões: farelo de soja tostado, natural ou moído;
• Ingrediente de origem vegetal para a utilização em alimentação animal.

PRODUTOS
DIVISÃO QUÍMICOS
A Sina fornece produtos químicos diversos para aplicação em indústrias de
alimentos, cosméticos, químicas, entre outras. Fabricamos e fornecemos produtos de
acordo com a demanda.

Óleo de Soja Epoxidado

• Atende as condições prescritas pelo FDA (U.S. Food and Drug
Administration) por ser considerado um aditivo seguro em contato com
alimentos para consumo humano;
• Qualidade garantida: atuamos desde o esmagamento dos grãos até o
fornecimento do OSE – produção verticalizada;
• Facilidade: a Sina vende o produto pronto.

Derivados de Soja

• Ácido esteárico: emulsiﬁcante para alimentos;
• Óleo de soja hidrogenado: para nutrição animal,
utilizado em ração.

Derivados de Palma

• Ácido esteárico: fabricação de giz de cera;
• Óleo de palma hidrogenado: para nutrição animal
e esqueleto de margarina.

Derivados de Sebo

• Ácido esteárico dupla pressão: pneus, artefatos de borracha;
• Ácido esteárico tripla pressão: emulsiﬁcante para alimentos,
plásticos, estearatos;
• Ácido graxo sebo destilado: amaciante de roupa;
• Sebo hidrogenado;
• Sebo reﬁnado.

Derivados de Mamona

• Óleo de mamona hidrogenado: graxas, lubriﬁcantes e plásticos;
• Ácido ricinoleico: emulsiﬁcantes para alimentos.

Multióleos

• Ácido graxo destilado;
• Glicerina bi-destilada;
• Massa para velas.

QUALIDADE E
CERTIFICAÇÕES
O Grupo Sina está presente na vida das pessoas de diversas formas, uma grande
responsabilidade para nós. Por isso, investimos em tecnologias, proﬁssionais qualiﬁcados e
infraestrutura que nos permitem realizar testes precisos e avançados, para oferecer produtos
com o mais elevado padrão de qualidade e um serviço diferenciado, que garanta a segurança e
satisfação de nossos clientes e consumidores. Com laboratórios próprios e parceiros, o Grupo
Sina fabrica os melhores produtos e oferece ao mercado o mais alto padrão de qualidade.
É assim que fazemos parte da vida das pessoas!

✓ HACCP
✓ ISO 9001
✓ GMP+B2 Production of feed ingredients
✓ Kosher
✓ Não-OGM

RESPONSABILIDADE
SOCIAL
Estamos sempre em busca do crescimento e
aperfeiçoamento constante, com foco na qualidade
de produto e no atendimento personalizado. E a
responsabilidade socioambiental sempre foi um fator
intrínseco aos nossos propósitos e ideais.
Ao longo desses anos de existência, procuramos
tornar a Sina uma empresa modelo em seu
segmento, respeitando sempre os valores éticos, as
questões socioambientais e todos os aspectos
relacionados à qualidade. Sendo assim, formalizamos
e tornamos pública uma ﬁlosoﬁa por nós já
implantada na rotina de trabalho, através de
iniciativas que impactam positivamente a sociedade
em que estamos inseridos. Conheça em nosso site as
iniciativas da Sina através de seus projetos,
parcerias, apoios e ações sustentáveis em nossas
unidades fabris.

NOSSOS
SERVIÇOS
A missão do Grupo Sina começa no campo e vai até a mesa do consumidor, oferecendo
produtos de alta qualidade e serviços personalizados. Trabalhamos de forma integrada,
conectando todos os nossos colaboradores com uma cadeia sustentável de agricultores,
fornecedores, indústrias, distribuidores, varejistas e consumidores.

Assistência Comercial e Técnica
Equipe Comercial, Assistência Técnica e Desenvolvimento de
Produtos com profundo conhecimento técnico e do mercado.
Estamos sempre prontos para atender os nossos clientes.

Aperfeiçoamento constante
Para continuar crescendo, buscamos melhoria constante a partir
de produtos e processos orientados pela segurança,
sustentabilidade e um rigoroso controle de qualidade.

Atendimento personalizado
O Grupo Sina desenvolve e fornece soluções em matéria-prima,
ingredientes ou produto acabado, de acordo com as necessidades
do cliente e sempre em linha com as novas tecnologias e
tendências de mercado.

Abastecimento
Trabalhamos de forma integrada com foco no abastecimento e
estamos sempre em busca de aprimorar nossos sistemas internos
e logística para garantir a satisfação do cliente.

VAMOS JUNTOS! não é apenas o slogan da Sina, é o alicerce da
nossa existência, porque os nossos sonhos são grandes e
prósperos e sabemos que, juntos, podemos ir muito mais longe.

VAMOS JUNTOS!

VAM OS JUNT OS!

www.sina.ind.br
vendas@sina.ind.br
Tel.: +55 11 3149-6900

Matriz
Rua Doutor Flaquer, 45 • Paraíso
São Paulo • SP • CEP 04006-010
Tel.: +55 11 3149-6900

Unidade Orlândia
Av. Sete, 2300 • Centro
Orlândia • SP • CEP 14620-000
Tel.: +55 16 3820-9000

Unidade Santo Anastácio
Rua Vereador João Lima de Souza, 608
Vila Adorinda • Santo Anastácio • SP
CEP 19360-000 • Tel.: +55 18 3263-9100

Unidade Bauru
Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 11-87
Bauru • SP • CEP 17054-015
Tel.: +55 14 3106-6100

Unidade Pirapozinho
Via de Acesso Nadir Flávia de Medeiros, s/nº
Vila São Francisco • Pirapozinho • SP
CEP 19200-000 • Tel.: +55 18 3269-9191

Unidade Diadema
Avenida Casa Grande, 620
Jardim Portinari Diadema • SP
CEP 09961- 350 • Tel.: +55 11 4066-7855

