
Ninguém segura
Gôndolas de confeitos ganham músculos
com o avanço de linhas diet/light

Sônia Salgueiro

Confeitos diet/light crescimento flagrante em metros lineares de gôndola.

D
iversos cenários favoráveis à expansão
da demanda de a l imentos diet/light
conspiram para que a categoria não pare
de encorpar. O regime de engorda co-
meça pelas tendências de vida e alimen-

tação saudável, passa pelo consumo de produtos
que agregam benefícios à beleza e à saúde e inclui
a incidência de casos de obesidade entre crianças
e adultos, além da prevenção ao surto mundial da
diabetes. Também digere a crescente ebulição de
nichos de maior valor agregado e alavanca a ex-
pectativa de gordos retornos f inanceiros, resul-
tando num crescimento que em dez anos alcança o
vigoroso patamar de 800%. Na cena atual, cerca
de 35% dos lares brasileiros consomem algum tipo
de produto isento de açúcar e/ou de baixo teor
calórico, crava a Abiadsa (Associação Brasileira
das Indústrias de Alimentos Dietéticos, para Fins
Especiais e Suplementos Alimentares). Segundo
Carlos Eduardo Paula Leite Gouvêa, presidente da
entidade, o mercado diet/light brasileiro já repre-
senta 5% do total de vendas de alimentos e sua
expectativa é a de que o setor feche o balanço de
2005 com avanço de 20% sobre os US$ 3,6 bilhões
movimentados no ano passado (ver gráfico à pág.
23). Se concretizado, o resultado supera o cresci-

mento esperado
para todo o setor
de alimentos, pre-
v is to em 5% no
atual exercício. "A
e x p a n s ã o cobre
todos os segmen-
tos al imentícios,
engloba o setor de
confeitos e, embo-
ra inex is tam le-
vantamentos es-
pecíficos, a multi-
plicação da oferta
de guloseimas do-
ces diet/light e a

ocupação de espaço em metros l ineares é flagran-
te nas prateleiras", argumenta o dirigente.

A rede de supermercados Angeloni, com sede
em Criciúma (SC), por exemplo, começou a fortalecer
sua posição com produtos diet, light, orgânicos e na-
turais há cerca de três anos. "Como trabalhamos
muito com o público de classe A, que é bem informa-
do e se preocupa com qualidade de vida, resolvemos
aumentar a participação desse gênero nas gôndolas",
explica Flávio Pereira, gerente de negócios de merce-
aria do Angeloni, que opera 19 lojas de auto-serviço,
18 delas em Santa Catarina e uma na capital para-
naense. Dados da Abiadsa, em levantamento conjun-
to com o IBCA (Instituto Brasileiro de Educação para
o Consumo de Alimentos e Congêneres), indicam que
a demanda de produtos diet/light alcança 60% na
classe A, 45,6% na classe B, 34,4% na C e 18,9% na
classe D (ver gráfico à pág. 26).

O maior interesse do consumidor moderno por
alimentos saudáveis não foi o único estímulo para a
mudança no Angeloni, reconhece o gerente do super-
mercado. "Essa categoria garante, em média, uma
rentabilidade 10% a 15% superior à dos produtos
regulares", ele percebe. O contraponto é o giro. En-
quanto um produto convencional sai da prateleira em
15-20 dias, um diet ou light permanece, em média,
30 dias em exposição antes ser levado, compara Pe-
reira, ressaltando que as reformulações introduzidas
nas gôndolas desses itens especiais do Angeloni já
deram uma boa melhorada na situação. No passado,
rememora ele, os alimentos diet/light chegavam a
ter o seu prazo de validade vencido nas prateleiras.

Gouvêa, da Abiadsa, confirma que os preços
são na média 10-15% maiores do que as versões
convencionais. A diferença, enfatiza ele, é forte
inibidor do consumo. Por conta disso, a entidade
acena com um projeto a ser encaminhado à esfera
governamental para reduzir a carga tributária dos
produtos diet/light, visando baratear os preços para
o consumidor final. "Hoje em dia muitos dos itens
não são mais dispensáveis e, além disso, temos
40% da população com mais de sete anos de ida-
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de, ou seja, 120 milhões
de indivíduos acima do
peso, uma condição que
predispõe esse público a
doenças graves e, portan-
to, o acesso a alimenta-
ção mais saudável é uma
questão de saúde públi-
ca", frisa o dirigente. Ele
informa que como pri-
meira medida a Abiadsa
pretende pedir Uma redu- Gouvêa, da Abiadsa redução de impostos

ção de ICMS ao governo para baratear produtos diet/light.

estadual e, no próximo ano, o corte de ou-
tros impostos à administração federal.

Pereira, do Angeloni, informa que há
muito tempo o seu estabelecimento conta
com uma área específica para agrupar os
artigos naturais. "Decidimos, então, mu-
dar o layout da seção e posicionarmos
melhor os produtos", ele explica. A área
de exposição também aumentou, assim
como a variedade de alimentos enquadra-
dos na seção. Há dois anos, o segmento
diet e light ocupava de uma a duas frentes
de gôndola nos supermercados da rede.
Hoje, preenchem de três a quatro conjun-
tos completos de prateleiras. Pelas contas
do gerente, o mix de produtos espichou
30%. "Também passamos a incluir os itens
diet/light nos tablóides de ofertas, coisa
que nunca tínhamos feito", comenta. Ou-
tras ações da rede confirmam o status as-
cendente desses produtos especiais. A ca-
deia supermercadista passou a oferecer cur-
sos sobre al i -
mentos especiais
e, com suporte da
indústria, agora
treina seus funci-
onários para que
identifiquem e-re-
passem aos clien-
tes os conceitos
de diet/light, orgâ-
nicos e naturais.

A p e s a r da
expansão da
demanda, boa
parte dos con-
sumidores bra-
si leiros desco-
nhece as carac-
terísticas e di-
f e r e n ç a s des-
ses alimentos,

constata a Abiadsa. Um
pente- f ino levantado
pelo IBCA com 720 con-
sumidores no ano pas-
sado revelou que 35,5%
deles não se sentiam
seguros para expl icar
diferenças entre produ-
to light e diet. A maio-
ria a s s o c i a a palavra
diet à redução calórica,
exemplifica Gouvêa. "O
al imento, no entanto,

pode ser mais saudável e ter índice calórico
igual ou superior ao de um produto con-
vencional", informa. Nesse caso, a chance
de o consumidor se frustrar e, posterior-
mente, rejeitar o produto diet é enorme,
podendo representar perdas para a indús-
tria e o trade. Para esclarecer essas dife-
renças, a Abiadsa, o IBCA e a Apas (Asso-
ciação Paulista de Supermercados) distri-
buíram em setembro cerca de um milhão
de carti lhas no Estado de São Paulo. "Cer-
ca de 86% das compras de produtos diet/
light acontecem nos supermercados", jus-
tifica Gouvêa. O material explicativo defi-
ne os dois tipos de produto, esclarece so-
bre a importância da atenção aos rótulos
e responde dúvidas mais freqüentes do
consumidor, como a que indaga se todo
produto diet é isento de açúcar. A respos-
ta é "não necessariamente", enfatiza o
especial ista da Abiadsa. Pela legislação
em vigor, ensina ele, o produto enquadra-

do como diet tem na maioria das vezes
restrição a algum nutriente que pode ser
carboidrato (açúcar), gordura, proteína ou
sódio, entre outros. "Embora todo produto
sem açúcar seja diet, nem todo produto diet
é sem açúcar, conceito que pode levar a
uma escolha inadequada por quem sofre
de diabetes", exemplifica Gouvêa. Por ou-
tro lado, os produtos enquadrados como
light têm obrigatoriamente que apresentar
uma redução de pelo menos 25% no seu
valor energético ou conteúdo de nutrien-
tes, comparativamente ao seu similar que
não é light, arremata o dirigente.

Regime dobrado
Outra referência da ascensão desse

mercado no País parte da rede número um
do auto-serviço nacional. A quantidade de
itens diet/light mais do que dobrou nos últi-
mos 12 meses no Grupo Pão de Açúcar, que
comanda as bandeiras Pão de Açúcar, Extra,
CompreBem e Sendas. "Estamos registran-
do um verdadeiro boom na categoria, espe-
cialmente na área de alimentos light", res-
salta Fábio Rodrigues, gerente de compras
da cadeia varejista. Ele contabiliza em torno
de 20 etiquetas de produtos diet e mais de
100 itens light à venda nos pontos-de-venda
(PDVs) do grupo. Em relação ao ano passa-
do, o volume de compras dessa lista especi-
al cresceu entre 60% e 70%, ele compara.

O mix de produtos diet/light é definido
loja a loja, levando-se em conta, além do
tamanho do ponto, a sua local ização e o
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perfil da clientela, detalha Rodrigues. Os
alimentos light, explica, são posicionados
sempre junto a seus similares mais calóri-
cos, e não em áreas distintas, destinadas
à cesta de itens naturais. O modelo, no
entanto, está sendo rediscutido, porque o
Pão de Açúcar desenvolve um projeto ba-
seado na ferramenta de gerenciamento
por categorias que vai mexer com todo o
mix das lojas. "É uma mudança geral, de-
corrente do avanço da Tecnologia da Infor-
mação em toda a cadeia, que vai levar em
conta a chamada árvore de decisão do con-
sumidor, incluindo as linhas light e diet
nas reformas", esclarece o executivo.

Ele ressalta que o desenho da área
diet/light não está definido e abre algu-
mas pistas sobre como pode ser a cara do
setor após as mudanças. Uma das consul-
torias a serviço do Pão de Açúcar no proje-
to detectou que o público fã de produtos
diet, por exemplo, não aprecia a separa-
ção dos itens regulares. "Esses consumi-
dores sentem como se tivessem uma placa
de doente pregada na testa", comenta
Rodrigues. Por conta disso, segue o ge-
rente, o supermercado estuda a possibili-
dade de expor os artigos diet na própria
categoria - geléia diet com geléia normal,
por exemplo -, mas com etiquetas de co-
res diferentes ou algum recurso visual que
identifique os produtos destinados a die-
tas ou os menos calóricos.

Entre as vantagens de operar com pro-
dutos diet/light, Rodrigues pinça a melhor
margem e o ganho de imagem. "É um seg-

mento de muita lucrativi-
dade, tanto para a indústria
como para o varejo", susten-
ta o gerente de compras. Ele,
inc lusive, defende uma
reavaliação de margem para
baixo que, em sua opinião,
teria a vantagem de acele-
rar e expandir ainda mais as
vendas da categoria. Quan-
to ao ganho de imagem,
Rodrigues considera que,
mesmo ocupando um espaço relativamente
pequeno em comparação a outras seções
da loja, os artigos diet/light têm alto poder
de fidelização. "À primeira falta de produ-
to, o cliente já está reclamando, muito mais
do que quando faltam outros itens, como
leite condensado", exemplifica.

Confeitos na ascendente
Essa forte penetração no auto-serviço

é a principal responsável pelo avanço da
demanda doméstica diet/light que, há dez
anos, rondava a faixa de US$ 400 milhões e
deve fechar o exercício atual acima de US$
4 bilhões, contabiliza a Abiadsa. Uma var-
redura inédita da ACNielsen, que audita o
varejo de alimentos, demonstra que das 160
categorias pesquisadas regularmente pela
consultoria cerca de 30 já se desdobram
em versões diet e/ou light. No estudo mais
recente da empresa as vendas nesses seg-
mentos avançaram 8,1%, enquanto apenas
as variantes diet/light cresceram 11%. Essa
cifra eqüivale ao dobro da expansão de todo

Pereira, do Angeloni área maior, mix
ampliado e ofertas em fablóides.

o varejo de alimentos, in-
terpreta a Abiadsa.

A Euromonitor Inter-
national, consultoria que
também audita o varejo
doméstico a partir do cru-
zamento de dados da in-
dústria, comércio, estatís-
ticas oficiais, pesquisas de
mercado, relatórios de im-
prensa e entrevistas com
empresá r i os , enca ixa o

fi lão diet/light debaixo do guarda-chuva
de Saúde e Vida Saudável (Health and
Wellness). Essa categoria, por sua vez, sub-
divide-se em produtos bons para você
(BFY/beffer for you), fortif icados/funcio-
nais (fortified/functional), açúcar reduzi-
do (reduced sugar) e combinados (combi-
nation products), repassa Mareei Motta,
analista de pesquisas do mercado brasi-
leiro. Guloseimas e confeitos enquadra-
dos na sigla BFY são aqueles nos quais a
quantidade de substâncias consideradas
não muito saudáveis (ovos, gorduras, açú-
car) são reduzidas, indica ele. Já os itens
incluídos no reduto fortified/functional en-
globam linhas reforçadas nutricionalmente
e/ou que agregam ingredientes funcionais,
aqueles que trazem algum benefício à saú-
de e ajudam na prevenção a doenças.

Pelos levantamentos dos últimos três
anos, posiciona Motta, o consumo de choco-
lates, balas e gomas de mascar BFY subiu de
R$ 356 milhões em 2002 para R$ 576,3 mi-
lhões no ano passado. Na rubrica fortified/

functional, o crescimento foi
de R$ 940,4 milhões há três
anos para R$ 1,004 bilhão em
2004. Os produtos reduced su-
gar saltaram de RS 330,1 mi-
lhões para R$ 538,5 milhões,
no período, e os combinados
avançaram de R$ 25,9 milhões
para R$ 37,8 milhões, de 2002
a 2004, somando R$2,157 bi-
lhões. Confirmando a manu-
tenção dessa demanda ascen-
dente, a Euromonitor projeta
para o ano em curso vendas
totais no setor de confeitos de
R$ 2,349 bilhões, orça o ana-
lista. "Esse resultado, por sua
vez, faz prever uma demanda
de R$ 2,520 bilhões em 2006",
estima Motta. •

26 - DOCE Revista - Setembro 2005




