
Tendência

ALIMENTOS
FUNCIONAIS
ganham as gôndolas
O conceito de nutrição, saúde e bem-estar é dominante hoje na cabeça do
consumidor. Por isso a indústria fornecedora e os supermercados, que estão
atentos para satisfazer a essas necessidades, têm pressa em atender a essa
demanda. E os produtos com apelo saudável invadem as lojas

O consumidor está cada vez
mais preocupado em ter
uma vida saudável. Por isso

tem optado por adquirir alimen-
tos ricos em componentes que
contribuam com a preservação
da saúde e ajudem na manu-
tenção de uma boa estética.
Atenta a esse comportamento
das pessoas, a indústria vem de-
senvolvendo produtos que sa-
tisfaçam essas necessidades. Os
diet e light ilustram bem essa
tendência, pois somente nos úl-
timos dez anos experimenta-
ram crescimento de 750% nas
vendas em faturamento, de
acordo com a Associação Bra-
sileira da Indústria de
Alimentos Dietéticos
e para Fins Especiais
(Abiad). Atualmen-
te se destacam
também os cha-
mados adiciona-
dos, enriqueci-
dos com vita-
minas, sais mi-
nerais, fibras,
entre ou-
tros ele-

SuperHiper

mentos benéficos ao organis-
mo humano. Puxados por essa .
nova atitude do consumidor,
os alimentos funcionais vêm
ganhando as gôndolas dos su-
permercados e prometem abo-
canhar grande fatia do merca-
do, tornando-se um excelen-
te negócio, tanto para os fabri-
cantes, quanto para o varejo.

O peixe, a soja, a aveia, o
licopeno do tomate, as marga-
rinas com fistosteróis - encon-
trados na semente de girassol
e no grão de soja - e os com-
postos fenólicos presentes na
uva, nos vinhos e nos chás são
exemplos de alimentos ou nu-

trientes com proprieda-
des funcionais.

"Pesquisas ci-
entíficas têm
comprovado

os efeitos de di-
versos alimentos

na redução do ris-
co de algumas do-

enças, como as car-
diovasculares, alguns

tipos de câncer, doen-
ças crônico-degenerati-
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vas, entre outras. Isso significa
que oferecem benefícios à saú-
de que vão além da nutrição
básica, graças às propriedades
fisiologicamente ativas de seus
componentes", conta a nutrici-
onista Rosana Perim Costa no
trabalho "O Que São Alimentos
Funcionais", que faz parte do
projeto "Nutrição sem Compli-
cação", desenvolvido pelo Gru-
po PepsiCo, sobre alimentação
equilibrada e saudável. "Para o
alimento receber o selo de
funcional, é necessário aten-
der às exigências da Agência
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), do Ministério da
Saúde. E isso é bom, porque
dá credibilidade à indústria e
mais tranqüilidade ao consu-
midor", afirma Rosana, que
também é gerente de nutrição
do Hospital do Coração
(Hcor), de São Paulo.

A categoria de funcionais no
Brasil vem recebendo muita
atenção por parte da indústria.
A marca Quaker, do Grupo
PepsiCo, por exemplo, lançou o
farelo de aveia Oat Bran, pro-
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duzido pela
parte externa
do grão, e por
isso tem maior
concentração de
fibras solúveis. A
presença da fibra solú-
vel conhecida como beta-
glucona faz com que seu con-
sumo, associado a uma dieta
equilibrada e hábitos saudáveis,
contribua para a redução dos
níveis sangüíneos de colesterol,
o que lhe valeu o selo do
Funcor, da Sociedade Brasilei-
ra de Cardiologia. No segmen-

Boys lança a
linha Benefice,
que oferece

uma nova categoria de pães
que não apenas satisfazem as
necessidades nutricionais, mas
também contribuem no equilí-
brio do organismo. Os primei-
ros produtos são o Pão 7 Grãos
e o Pão Light Fibras, com com-
ponentes biológicos que auxi-
liam no melhor desempenho fí-
sico e mental das pessoas.

A ciência tem uma boa notícia para quem bus-
ca uma alimentação saudável e se preocupa em
consumir produtos ricos em proteína, vitaminas e
todos aqueles componentes benéficos à saúde e à
estética. Dentro de alguns anos devem chegar ao
mercado alimentos que passaram por melhoramento
genético para conter mais propriedades nutricio-
nais. Arroz rico em ferro, morango enriquecido com
vitamina C, óleos de canola e soja com grandes
quantidades de gordura monoinsaturada, trigo com
maior concentração de ácido fólico, milho e soja
com níveis elevados de aminoácidos, batatas ricas
em proteína, ente outras novidades, estão prestes
a ser anunciadas. "Atualmente, a deficiência de

micronutrientes atinge cerca de 3 bilhões de pessoas, que não têm acesso a
carnes, peixes, frutas nem hortaliças. A engenharia genética está desenvol-
vendo plantas que naturalmente reduzem a anemia, o atraso no desenvolvi-
mento cognitivo e outros problemas relacionados à nutrição", informa a profes-
sora do departamento de nutrição e saúde da Universidade Federal de Viçosa
(MG) e membro do Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB), Neuza
Brunoro Costa. "É possível, por exemplo, pensar na possibilidade de enriquecer
uma variedade de arroz com ferro para suprir as necessidades nutricionais
encontradas no feijão."

O objetivo da biotecnologia aplicada aos alimentos não é somente melhorar
a produção, mas também atender à demanda dos consumidores por produtos
mais seguros, naturais, frescos, saborosos e convenientes. "A maioria das pes-
quisas em melhoramento de plantas das últimas décadas têm sido voltadas para
aumentar a produtividade, mas felizmente hoje a aplicação da biotecnologia às
plantas tem sido direcionada para aumentar sua qualidade nutricional", ressalta
Neuza. Para ela, o ideal seria retirar os ingredientes necessários ao bom funciona-
mento do organismo humano diretamente dos alimentos in natura.

to de pães in-
dustr ial iza-
dos, a Seven
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Em margarinas, a Unilever de-
senvolveu a Becel pro.activ, que,
segundo a empresa, foi o primei-
ro alimento funcional no País
aprovado pela Anvisa. Por pos-
suir fitosteróis, extratos
vegetais que reduzem
os níveis de colesterol,
o produto atua no tra-
tamento. Além disso,
toda a linha Becel con-
ta com o mix de ácido
fólico e vitaminas B6 e
B12 e com o selo de
aprovação do Funcor e
da Federação Mundial
do Coração. "Acredita-
mos que os alimentos
funcionais são um pas-
so fundamental na manutenção
da saúde pública no futuro", diz

o gerente de marketing de
margarinas da empresa, Erik
Galardi. "O consumidor pro-
cura cada vez mais alimen-
tos saudáveis, que ofereçam
benefícios para a saúde e te-
nham um sabor agradável,
e o desenvolvimento de
produtos nessa categoria é
prioridade nos planos da
Unilever." Outro alimento
funcional da Unilever é a be-
bida à base de soja Ades
Original Light, que inte-
gra a marca Ades,
composta de uma am-

pla gama de produtos, en-
tre eles o Ades Yofresh, op-
ção sem lactose e sem co-
lesterol aos iogurtes. Por
ser de base vegetal, é ide-
al para quem tem alergia
ao leite de vaca.

Na categoria de óleos
vegetais, a Bunge Alimentos lan-
çou o Cyclos Saúde. O novo
produto combina sementes de
granola, girassol e soja, o que

proporciona o equilí-
brio ideal entre ômega
3 e ômega 6, os áci-
dos graxos polinsatu-
rados essenciais para

o bom funciona-
mento do orga-
nismo. O ômega
3 ajuda nos ní-
veis de gorduras

acético, que têm a
capacidade de me-
lhorar a atividade in-
testinal e de facilitar
a digestão e a absor-
ção de nutrientes",
explica a gerente de
pesquisa e desenvol-
vimento da Yakult
S.A., Yasumi Ozawa

do sangue, diminui os ris-
co de trombose e reduz a
pressão sangüínea. Já o
ômega 6 ajuda a diminuir
o risco de doenças cardi-
ovasculares e reduz o co-
lesterol ruim, o LDL, além
de favorecer a ação do
sistema imunológico. "Ao

contrário do que muitos
imaginam, os óleos vege-
tais, em proporções
equilibradas, não fa-
zem mal à saúde e
são responsáveis, por
exemplo, pelo trans-
porte de vitaminas",
afirma o gerente de mar-
keting da Bunge Alimentos,
Ubaldo Mota.

Lácteos se destacam

O segmento de produ-
tos lácteos certamente foi
um dos primeiros a con-
tar com funcionais. Um
exemplo é o leite fermen-
tado Yakult, produzido
no Brasil desde 1968. Por
conter microrganismos
benéficos à saúde iden-
tificados como probióti-
cos, foi reconhecidos
pelo Ministério da Saúde

como funcional. "Quando os
probióticos são ingeridos, che-
gam vivos ao intestino e libe-
ram ácidos como o lático e o

Kimura, que é farmacêutica-bi-
oquímica com especialização
em alimentos. "Frutas, grãos, ce-
reais, verduras, laticínios e pei-
xes estão na linha de frente dos
alimentos funcionais, por con-
terem uma série de compo-
nentes ativos com influência
comprovada sobre a saúde."

O portfólio da Yakult inclui
ainda alimentos
com extrato de
soja, bebida lác-
tea fermentada
e suco de maçã.

Em 2004, a
Danone lançou o

Activia, que regula
o intestino, pois contém o bacilo
DanRegularis, que age de modo
efetivo na ação do organismo e
é aprovado pela Anvisa. Desde
o seu lançamento, o produto ga-
nhou novos sabores e o tama-
nho das garrafinhas para beber
aumentou. Este ano a empresa
realizou a promoção "Desafio
Activia", que convidava os con-
sumidores a comprovar a eficá-
cia do produto. "Com a ação, as
vendas de Activia cresceram
70% nos dois meses que durou
a promoção", revela o gerente
de inteligência de mercado e co-
municação da Danone, Alberto
Beired Bendicho. "No Brasil e no
mundo, é crescente a busca por
alimentos que ajudem a cuidar
da saúde e do bem-estar."
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Gigante do mercado de ali-
mentos, a Nestlé também apos-
ta no segmento de funcionais.
A empresa mantém em seu por-
tfólio produtos como Nesvita,
Molico ActiFíbras, Molico LCl,
Ninho Prebio l, Ninho Prebio 3,
Nutren Active e Nutren Fibras,

que auxiliam no equi-
líbrio do organismo
quando associados a
dieta equilibrada e há-
bitos saudáveis. O
Molico ActiFibras, nas
versões leite em pó e iogurte, é
reconhecido pela Anvisa como

funcional, pois possui um
composto de fibra solúvel
que ajuda no fortaleci-
mento das bactérias
boas, o que favorece
uma flora intestinal sau-

dável. Além do ingrediente
probiótico ActiFibras, contém
cálcio e vitaminas antioxidantes
para combater os radicais livres.
Outro produto reconhecido
pela Anvisa como funcional é
Nesvita, que alia o composto de
fibras solúveis prebióticas
ActiFibras e bacilos probióticos.
E apresentado nos sabores
morango, ameixa e natural com
mel, nas versões polpa, em ban-
dejas com quatro potes de 100
gramas, e líquida, em embala-
gens de 180 gramas.

Por Abendnagno Borges
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