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Informação de imprensa 

BASF e By-Health anunciam colaboração para 

desenvolver soluções personalizadas de nutrição 

 Parceria estratégica vai promover desenvolvimento conjunto 
de conceitos e tecnologia para soluções de nutrição 
personalizadas no mercado de suplementos alimentares  

 A cooperação de 10 anos também se concentrará na 
pesquisa clínica de sarcopenia em idosos  

 

A BASF, líder de mercado global na indústria de nutrição humana, e 

a By-Health, uma empresa líder em suplementos nutricionais, 

anunciaram uma cooperação estratégica de 10 anos durante o 13º 

Congresso de Ciência da Nutrição da China, realizado no dia 23 de 

maio. As duas empresas trabalharão em conjunto para desenvolver 

conceitos e tecnologia para soluções nutricionais personalizadas 

para melhor atender às necessidades crescentes dos consumidores 

e trabalhar em conjunto com uma pesquisa clínica para idosos. 

De acordo com um relatório 1 da empresa de pesquisa de mercado 

global Mintel, de janeiro de 2011, a abordagem "solução universal" 

para a nutrição está se tornando menos relevante e a personalização 

vem se tornando rapidamente uma expectativa do consumidor. As 

soluções personalizadas baseadas em necessidades específicas de 

saúde ou por meio de ferramentas e dispositivos de diagnóstico 

também estão passando de nicho para tendência geral. 

Em um artigo recentemente publicado por Celis-Morales et.al2, uma 

intervenção de seis meses mostrou que os conselhos sobre nutrição 

personalizada entregues a uma amostra de 1.269 adultos resultaram 
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em mudanças maiores e mais adequadas no comportamento 

alimentar versus uma abordagem convencional. As intervenções 

feitas sob medida não apenas melhoram a qualidade de vida, mas 

também estão ganhando força como uma abordagem inovadora para 

prevenir doenças.  

A BASF oferece um amplo portfólio de nutrientes essenciais para a 

saúde para a prevenção de doenças e aumenta de forma semelhante 

o foco em soluções nutricionais personalizadas. "Sabemos que a 

ciência sempre foi a chave para permitir que as pessoas vivam vidas 

mais saudáveis. É por essa razão que nosso maior investimento na 

nutrição do amanhã é a pesquisa que fazemos hoje”, afirma o Dr. 

Michael De Marco, que lidera o Desenvolvimento Global e Marketing 

Científico da BASF para Nutrição Humana e Soluções 

Farmacêuticas. “By-Health e BASF compartilham uma visão comum 

em fornecer os nutrientes certos para as pessoas certas no momento 

certo. Com nossa experiência combinada e know-how suportados por 

uma ciência sólida, estou confiante de que estamos bem 

posicionados para abrir novas oportunidades de mercado que irão 

melhorar o bem-estar dos consumidores na China e além", considera 

De Marco.  

“O desenvolvimento de nutrição personalizada é agora um elemento 

fundamental da nossa estratégia de Pesquisa & Desenvolvimento e 

estamos satisfeitos em colaborar com a BASF para codesenvolver 

suplementos customizáveis com base nas necessidades específicas 

de saúde dos consumidores. A inovação para desenvolver a próxima 

geração de soluções nutritivas é um foco importante para garantirmos 

que as necessidades de saúde dos consumidores são sempre 

atendidas", conclui Felix Zhang, diretor do Centro de Pesquisa de 

Nutrição e Saúde da By-Health. 

A parceria também inclui um estudo clínico conjunto sobre 

sarcopenia, bem como trocas regulares de insights e tendências do 

mercado para uma estratégia sólida para o mercado. A Sarcopenia é 

uma doença associada à perda de massa muscular, força e função 

durante o envelhecimento. 



 

1 Ensaio Nutricional Nutrição personalizada da Mintel. Janeiro de 2017 
 
2 Celis-Morales et al., 2016. Efeito da nutrição personalizada na mudança de 
comportamento relacionada à saúde: evidência do teste controlado randomizado 
europeu Food4me. Revista Internacional de Epidemiologia. DOI: 
https://doi.org/10.1093/ije/dyw186 

 

Sobre BASF Nutrition & Health  

A BASF Nutrition & Health fornece um portfólio abrangente de produtos e serviços 

para as indústrias de nutrição humana, animal e farmacêutica e de sabor e 

fragrância. Com soluções inovadoras e tecnologias modernas, ajudamos nossos 

clientes a melhorar sua eficiência comercial e a sustentabilidade de seus produtos. 

Nossas soluções de nutrição humana incluem vitaminas e carotenóides, esteróis 

vegetais, emulsionantes e ácidos graxos ômega 3. Vitaminas e carotenóides 

também constituem uma parte importante do nosso portfólio de nutrição animal, 

assim como outros aditivos alimentares, como oligoelementos, enzimas e ácidos 

orgânicos. Fornecemos à indústria farmacêutica uma ampla gama de excipientes 

e ingredientes farmacêuticos ativos de grande volume selecionados, como os 

ácidos graxos de ibuprofeno e omega-3. Além disso, oferecemos ingredientes 

aromatizantes como citral, geraniol e L-mentol. A BASF Nutrition & Health opera 

sites na Europa, América do Norte, América do Sul e na Ásia-Pacífico.  

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. Os 112 mil colaboradores do Grupo BASF trabalham para contribuir para o 

sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e quase todos os países do 

mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: Químicos, Produtos de 

Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para Agricultura e 

Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 70 bilhões em 2015. As ações 

da BASF são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres 

(BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: www.basf.com.br. 
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