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Na Mídia  

22/09/2021| LexLatin  
 

Intertek entra no mercado de testes de bebidas e produtos 

agroalimentares 

Multinacional compra ações da JLA Laboratórios de Analyzes de Alimentos e Bellini & Sandrini 

Holding. 

Ingrid Rojas 

 

O Demarest Advogados representou a multinacional americana JLA Global e outros acionistas - Alvaro José Bellini 

Filho e Roberto Enrique Sandrini - na venda da totalidade das ações da JLA Laboratórios de Analyzes de 
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Alimentos e Bellini & Sandrini Holding, com liderança em teste de alimentos, a Intertek do Brasil Inspections, 

subsidiária da multinacional britânica Intertek. A negociação foi concluída em 19 de julho. 

A JLA Global possuía uma participação de 50% e os outros investidores os 50% restantes. 

A Intertek foi assistida pelo Veirano Advogados. O valor da negociação não foi divulgado. 

Para a Intertek, esta transação representa a possibilidade de ingressar ao mercado de testes de bebidas e produtos 

agroalimentares no Brasil, um mercado que a companhia - projeta - “continuará crescendo à medida que as cadeias 

de fornecimento se tornem mais complexas em meio às crescentes expectativas dos consumidores”, os quais 

demandam produtos mais saudáveis e sustentáveis. O Brasil também é considerado um dos maiores mercados a 

nível mundial em termos de valor de produção agroalimentar e de bebidas e um dos principais exportadores de 

carne, aves, soja e cana de açúcar, categorias que devem cumprir com estritos requisitos de teste e certificação. 

Com mais de 130 anos de trajetória, a Intertek conta com mais de 43.800 empregados, 1.000 laboratórios e 

escritórios em mais de 100 países. A companhia oferece soluções de garantia, teste, inspeção e certificação para as 

operações e cadeias de fornecimento dos seus clientes. Está presente em 12 estados do Brasil.  

Desde 1990, a JLA oferece serviços de inspeção e provas químicas microbiológicas nos seus laboratórios e pontos de 

coleta de amostras em São Paulo, regidos por critérios estabelecidos por organismos brasileiros como o Instituto 

Nacional de Metrologia (INMETRO) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Também realiza análises 

ambiental e de resíduos. 

Assessores jurídicos 

Assessores de Intertek do Brasil Inspeções Ltda.: 

• Veirano Advogados: Sócio Lior Pinsky. Associados Fernão Henrique de Castro e Maria Letícia Curtolo de Goes. 

Assessores de JLA Global Inc., Alvaro José Bellini Filho, Roberto Enrique Sandrini e JLA Laboratórios de Analyzes de 

Alimentos S.A. e Bellini & Sandrini Holding Ltda.: 

• Demarest Advogados: Sócio José Setti Diaz. Advogada Beatriz Dias Bistulfi. 

Mais negociações do Demarest Advogados: 

- GIC e Carlyle vendem ações da Rede D’Or São Luiz 

- Os escritórios por trás da compra da Starline Tecnologia pela Ser Educacional 

- Grupo Zelo se expande no setor funerário 
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