
OS PRODUTOS DERIVADOS DE SOJA
sempre foram conhecidos por
duas características. A primeira é

a fama de que fazem bem à saúde. Essa
fama é justificada pelos nutricionistas. Eles
dizem que bebidas ou alimentos feitos a
partir da soja aumentam o colesterol bom
no sangue1 e são indicados como fonte de
cálcio, entre outros nutrientes. A segun-
da característica é bem menos lisonjeira
para o grão, nativo da China. Pelo menos
no Brasil, a soja sempre foi tida como um
alimento de sabor desagradável. E é por
isso que as bebidas derivadas de soja nunca
fizeram muito sucesso por aqui.

Então como se explica que as vendas de
sucos de soja tenham crescido em torno
de 25% ao ano desde 2002? É uma taxa
oito vezes maior que a dos refrigerantes
comuns, segundo o instituto A/C Nielsen,
especializado em pesquisas de mercado. A
explicação está nos pesados investimen-
tos que a indústria de bebidas fez na soja,

nos últimos cinco anos. O que moveu os
grandes fabricantes foi o crescente mer-
cado de produtos saudáveis no mundo
inteiro. Além disso, as bebidas derivadas
de soja são mais elaboradas e podem ser
vendidas por um preço maior que os su-
cos comuns - e dar mais lucro.

logo desco-
briram que não bastaria engarrafar a soja.
Uma pesquisa realizada pela Nestlé com
consumidores brasileiros constatou que o
principal fator que determina a compra de
produtos saudáveis é o sabor. Em outros paí-
ses, a combinação de preço e benefícios para
a saúde costuma fazer a diferença. Aqui, não.
Por isso, a Nestlé investiu recentemente RS
50 milhões para lançar no país uma linha de
bebidas e alimentos à base de soja que tives-
se um sabor neutro. "É a primeira linha de
soja da empresa no mundo", diz Mário Cas-
tellar, diretor de inovação da multinacional
suíça. A idéia é fazer do Brasil uma espécie
de laboratório. Se os novos produtos vin-
garem, serão lançados no exterior.

A maneira mais usual de disfarçar o
gosto da soja é misturá-la com frutas. A

pioneira foi a multinacional anglo-holan-
desa Unilever, que há dez anos introduziu
no país a marca Ades. Deu certo. "Decidi
experimentar o suco de soja por recomen-
dação de minha filha, que é nutricionista",
diz a dona de casa Rosângela Marconsoli,
de 52 anos. "Além de reduzir os efeitos da
menopausa, o suco tem a vantagem de
ser gostoso." Hoje há 12 fabricantes no
Brasil. Além de gigantes internacionais,
empresas como a paranaense Cocamar e
a goiana Caramuru passaram a fabricar
bebidas à base de soja. Recentemente, o
supermercado Carrefour lançou uma li-
nha com seu nome. E a Batavo pensa em
interromper a produção de sucos conven-
cionais para se concentrar nos de soja.

A indústria está dando agora um pas-
so além. A próxima novidade é tirar o
gosto ruim do próprio grão. "Estamos
desenvolvendo duas variedades da soja
sem a lipoxigenase, a enzima responsável
pelo gosto estranho", diz Mercedes Pa-
nizzi, pesquisadora da Embrapa Soja. As
modificações genéticas deverão alastrar
o uso da soja em produtos alimentares
nos próximos anos.
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