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Os mais de 20 atletas olímpicos e paralímpicos que fazem parte do Time Ajinomoto receberam
uma boa notícia. A Ajinomoto do Brasil prolongou o apoio ao grupo até o final do ciclo dos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que foram adiados devido à pandemia do novo coronavírus e
serão realizados no próximo ano, em Tóquio, no

      

Japão.

"Nós fazemos questão de ressaltar que o Projeto Vitória não é só sobre conquistas, mas
também sobre perseverança, superação e amor ao esporte. E esse é um momento importante
para reforçarmos esse compromisso", ressalta a gerente de Comunicação da Ajinomoto do
Brasil, Priscila Santana.  Para a empresa, o fundamental é contribuir com a sociedade e
oferecer um pouco mais de tranquilidade aos atletas que, desde o início da pandemia de
Covid-19, têm sido forçados a lidar com adversidades e incertezas. "Valorizamos os anos de
treino, esforço e dedicação dos atletas, acreditamos no potencial de cada um e estamos certos
de que o melhor ainda está por vir", complementa a executiva.

O Time Ajinomoto faz parte do Projeto Vitória, iniciativa criada pela empresa em 2003, no
Japão, e que chegou no ano passado ao Brasil com o objetivo de contribuir para o
fortalecimento do esporte nacional oferecendo suporte relativo à nutrição e aos benefícios da
ingestão de aminoácidos por esportistas de alto rendimento.

  

  

Sobre a Ajinomoto do Brasil

  

Presente no Brasil desde 1956, a Ajinomoto do Brasil se empenha em oferecer produtos de
qualidade tanto para o consumidor como insumos para as indústrias alimentícia, cosmética,
esportiva, farmacêutica, de nutrição animal e agronegócios. Atualmente, a unidade brasileira é
a terceira mais importante do Grupo Ajinomoto fora do Japão, atrás apenas da Tailândia e dos
Estados Unidos. A linha de produtos da empresa voltada ao consumidor é composta pelo
tempero umami AJI-NO-MOTO®, AJI-SAL®, Tempero SAZÓN®, Caldo SAZÓN®, RECEITA
DE CASA™, HONDASHI® e SABOR AMI®, além das sopas individuais VONO® e da linha de
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sopas cremosas e claras VONO® Chef. Também se destacam os refrescos em pó MID® e FIT
Zero Açúcar, o azeite de oliva extra virgem TERRANO™ e o azeite de oliva tipo único
TERRANO™, os produtos da marca Satis!®, que incluem molho shoyu e as linhas Tempera e
Empana, Tempera e Dá Molho e Tempera e Dá Liga, além de aminoVITAL® GOLD, produto
composto por nove aminoácidos essenciais para a recuperação de atletas e entusiastas do
esporte. No Brasil, a companhia também atua no segmento de food service (alimentação fora
do lar). Com quatro unidades fabris, localizadas no estado de São Paulo, nas cidades de
Limeira, Laranjal Paulista, Valparaíso e Pederneiras, e sede administrativa na capital, emprega
cerca de 3 mil funcionários e atende tanto ao mercado interno como ao externo. A Ajinomoto,
multinacional japonesa com sede em Tóquio, é líder mundial em aminoácidos. O Grupo
Ajinomoto obteve um faturamento global de US$ 10,1 bilhões e nacional de R$ 2,2 bilhões no
ano fiscal de 2018. Atualmente, está presente em 35 países, possui 121 fábricas e cerca de 34
mil funcionários em todo o mundo.
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