Ingredientes
para o sucesso
Ingredientes para alimentos e agricultura
Decatur e Macon County formam uma força global
nas indústrias de alimentos e agricultura.
Contando com uma força de trabalho pronta para
trabalhar, uma economia próspera e renomados gigantes
da indústria da alimentação, a região oferece vantagens
que favorecem e encorajam o crescimento nos negócios.
Além das indústrias de apoio e associadas aqui
presentes, Decatur oferece acesso e serviços logísticos
através do Midwest Inland Port (MIP).
A Corporação de Desenvolvimento Econômico de
Decatur e Macon County, juntamente com a Coalizão
para o Desenvolvimento Estratégico do MIP, convidam
você a descobrir Decatur e os seus arredores.

decaturedc.com

101 S Main St, Suite 101
Decatur, IL 62523
217 422-9520
midwestinlandport.com

info@decaturedc.com

As 76.000 fazendas de Ilinóis, produtoras de commodities, ocupam
mais de 113.000 km2, quase 80% da área total do estado. Mais de
1.000 empresas de manufatura de alimentos operam na região.
Uma das principais atividades de manufatura do estado é o
processamento de alimentos de valor agregado, que adiciona
quase 13,4 bilhões de dólares anualmente ao valor das
matérias-primas agrícolas de Ilinóis.
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Produtos que usam
ingredientes produzidos
em Decatur são
encontrados na maioria
das principais empresas
mundiais de alimentos
e bebidas. Esses
ingredientes também
podem ser encontrados
em indústrias, rações
animais e outros
mercados.
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produzidos em grande volume
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DADOS

SO B RE
Ilinóis
o no país em termos

1

3o

de vendas de alimentos

processados
maior em produção

de colheitas

1o

Óleos vegetais
do país e m
Xarope de milho rico em frutose
produção de soja
Sorbitol líquido
Propilenoglicol
o no país em exportação
Amido seco
de produtos agrícolas
Xaropes de glicose
Dextrose cristalina
Polidextrose
Fibra de milho solúvel
em número
Farinha e ração de glúten de milho
de empregados
Germe de milho
na indústria DE
processamento
Produtos feitos com proteínas vegetais hidrolizadas

3

de alimentos

Ingredientes especias
produzidos para alimentos
•	Óleos e gorduras embalados
(incluindo gordura vegetal,
óleos engarrafados e margarinas)
• Farinhas e grãos de soja
• Proteína de soja isolada
• Proteína de soja concentrada
• Vitamina E de fonte natural
• TVP® - Proteína vegetal texturizada
•	Isoflavona de soja concentrada
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o nos EUA

2o no país
•	Produtos com
sorbitol e poliol
• Lecitina líquida
• Lecitina hidrolizada
• Barras de proteína
• Propilenoglicol
• Glicerina
• Goma xantana

em sucesso
econômico

de suas
fazendas
(FONTE: IDOA,
Forbes Magazine)

Dados sobre a agricultura
de Ilinóis

Dados sobre a produção
de alimentos em Ilinóis

Principais mercadorias: milho, soja, carne
de porco, gado e laticínios
Número de fazendas: 76.000
Área de fazendas: 113.000 km2
Tamanho médio de uma fazenda: 1,5 km2
Vendas anuais em agricultura: $9 bilhões
Total de exportações agrícolas: $5,7 bilhões

Classificação em manufatura: 1o
Produtores de alimentos: 1.300
Valor da indústria: $13,4 bilhões
Funcionários: 120.000
Taxa de empregabilidade nos EUA: 3o
Valor das exportações: $2,7 bilhões

Por que Decatur e Macon County, Ilinóis
Indústrias associadas e de apoio no centro de Ilinóis
Indústrias e manufaturas
ADM
Beer Nuts
Caterpillar
Clarkson Soy Products
GSI Group
Heinkel’s Packing Co.
Kraft

Embalagem e distribuição
Morris Packaging
Berlin Packaging
RV Evans
Frito-Lay
Sloan Implement
Hoelting Food Service
Sysco
MBM Food Service
MJ Kellner Co.

Mel-O-Cream Donuts
National Foodworks Services
Nestle USA
Pinnacle Food
Prairie Farms
Stratas Foods
Tate & Lyle

Líderes da indústria
Por trás de cada um dos produtos da Archer Daniels Midland Company (ADM) há uma rede de desenvolvimento e
pesquisa global abrangente. Em um moderno centro culinário, modernas instalações piloto e laboratórios ao redor
do mundo, uma rede de pesquisadores combina expertise e experiência a modernos equipamentos. Decatur é a
sede norte-americana da ADM.

Tate & Lyle é um fornecedor global de ingredientes diferenciados, de alta qualidade,
e soluções para as indústrias de alimentos, bebidas e outras. Esses ingredientes adicionam
sabor, textura, nutrição e uma maior funcionalidade a milhares de produtos apreciados por milhões de consumidores de todo
o mundo. A administração e as instalações da Tate & Lyle integram a comunidade de Decatur há mais de 100 anos, e ocupam
mais de 1,6 km2.
A Caterpillar é a líder mundial em produção de equipamentos para construção e mineração,
máquinas e motores. Eles fornecem uma ampla gama de soluções para ajudar os produtores
agrícolas a melhorar a produtividade e eficiência, mantendo suas margens de lucro. Além disso, eles produzem equipamentos
seguros e eficientes em termos de consumo de combustível, mais econômicos para os produtores agrícolas possuírem e operarem.
Caterpillar Decatur é a principal indústria do grupo de transporte e extração da Divisão Global de Mineração.

National Foodworks é uma incubadora de alimentos de nível mundial. Ela serve como
passagem para a introdução de produtos exclusivos, idéias e novas fórmulas, em uma indústria
alimentícia em rápida evolução, para que grandes fornecedores possam responder e colaborar
com grandes empresas de alimentos, tanto nacionais como internacionais.

Recursos naturais
• Um estado com menos controle
governamental, que oferece um dos
menores preços de energia elétrica
no país
• Programa de limpeza de águas,
para uma armazenagem 30% maior
do volume de água do Lago Decatur
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Fonte: Energy Information Administration, 2012 (Centavos por KWH)

Força de trabalho bem treinada
Ilinóis possui instituições educacionais que
apoiam a pesquisa e a inovação – fornecendo
à região diplomados em carreiras que incluem
biotecnologia, indústria alimentícia, engenharia
química, pesquisa, negócios e muito mais.

MAIS DE
350 cientistas
de alimentos
estão trabalhando
atualmente em

Decatur e
Macon County.

A Richland Community College (RCC) de Decatur
e a University of Illinois, Urbana-Champaign (UIUC)
estabeleceram uma cooperação por meio de um acordo
de transferência garantida – permitindo que estudantes
que correspondem às exigências possam ser admitidos
automaticamente na UIUC, como principiantes, em
determinadas áreas de estudo da Faculdade de Ciências
Agronônicas, do Consumo e do Meio Ambiente (ACES).
A ACES desempenha um papel essencial em iniciativas
de pesquisa de nível nacional e internacional, muitas das
quais se beneficiam do setor de agricultura e
processamento de alimentos. Elas realizam pesquisas
inovadoras em disciplinas de ponta como engenharia
agrícola e biológica, economia agrícola e ciências sociais,
tecnologia da informação agrícola, colheitas e sistemas
de animais, ciência dos alimentos e nutrição humana,
marketing, e utilização de produtos agrícolas.

limitlessdecatur.com

O Departamento de Química da Millikin
oferece aos alunos a oportunidade de
realizar pesquisas e estágios na faculdade
e em indústrias antes da conclusão do curso.
Recém-diplomados conseguiram empregos
em empresas como ADM, Sigma-Aldirch,
Akorn Pharmaceuticals, Tate & Lyle, EPL BAS
Laboratory, e outras mais.

A parceria da Millikin University &
Archer Daniels Midland visa ampliar
o acesso a tecnologias de ponta.

Por favor, envie um e-mail para: info@decaturedc.com, ou visite:
decaturedc.com ou midwestinlandport.com para saber mais sobre
os incentivos e assistência aos negócios oferecidos por Decatur
e Macon County. Todos os serviços são gratuitos e todas as dúvidas
serão tratadas de modo confidencial.

