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De acordo com os dados divulgados pela ABIAD, o mercado dos produtos DIET/LIGHT cresceu 
em nosso país 27 vezes nos últimos 12 anos.  
 
“A glória é passageira, o ostracismo é para sempre”. NAPOLEÃO 
 
De acordo com os dados divulgados pela ABIAD – Associação Brasileira das Indústrias de 
Alimentos Dietéticos -, o mercado dos produtos DIET/LIGHT cresceu em nosso país 27 vezes 
nos últimos 12 anos. Partindo de uma base de US$ 100 milhões por ano em 1990, encerrou 
2002 com um total superior a US$ 2,7 bilhões.  
 
O maior crescimento desses produtos aconteceu nas classes sociais de maior poder aquisitivo, 
e a penetração dos mesmos é maior nas grandes metrópoles, muito especialmente Grande São 
Paulo e Grande Rio de Janeiro – regiões ACNielsen -, e menor no Nordeste e Centro-Oeste. 
 
A importância dos DIET/LIGHT nas compras regulares das classes A,B e C foi registrada de 
forma mais específica através de dois estudos diferentes. O primeiro, realizado pela ACNielsen 
CBPA no estado de São Paulo, mais as cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Curitiba, Salvador, Recife e Fortaleza, constatou que 57% dos entrevistados consomem algum 
tipo de produto DIET/LIGHT, com uma incidência maior nas mulheres, 65%, e menor nos 
homens, 48%. E dentre as classes, o prevalecimento é na A com 77%. 
 
O segundo, realizado pelo LATINPANEL do grupo IBOPE sobre hábitos de consumo, em 6.000 
lares no Brasil, concluiu que a concentração do consumo desses produtos ocorre nas classes A 
e B com 82% de participação, caindo para 42% na C, e 22% na D. 
 
Dentre todos os produtos DIET/LIGHT, o que mais se encontra presente nos lares brasileiros 
são os ADOÇANTES –75%- seguidos pelos REFRIGERANTES –57%- e MARGARINAS – 38%. 
Com exceção dos adoçantes, em que os fabricantes não necessariamente são os mesmos que 
produzem o açúcar, em quase todas as demais categorias o que se percebe é uma migração 
gradual e sistemática de consumidores de produtos “regulares”, para produtos DIET/LIGHT. Da 
gelatina regular, para a DIET/LIGHT, o mesmo acontecendo com os refrigerantes, margarinas, 
sucos. 
 
A tendência de crescimento prevalece para todos os próximos anos. 
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