
ONDA DE ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL FAZ O
CONSUMO DA SOJA
GANHAR MUSCULATURA

Introduzido nas décadas de 1960/1970 no
país, o consumo de soja permaneceu por
anos confinado ao óleo industrializado

com o grão e, em bem menor escala, a aplica-
ções culinárias como molhos, queijos e deri-
vados, utilizados essencialmente na cozinha
oriental. Com o surgimento e disseminação
global de macrotendências na nutrição
como a de saúde e bem-estar (health and
wellness), a soja passou por um proces-
so de revalorização que culminou na sua
inclusão em diversas categorias de ali-
mentos, confeitos inclusos. Pesquisas
e descobertas recentes, alardeando
que o grão beneficia o sistema car-
diovascular e atua na prevenção do
câncer, acentuaram o estímulo ao
seu consumo. Uma das desbravado-
ras desse filão, a Josapar bancou
sua aposta na tendência 10 anos



Patrícia Pollice, gerente de marketing da
marca AdeS, sublinha que a busca por um
estilo de vida mais saudável já se esboçava
uma década atrás, quando a Unilever lançou
a bebida pronta de soja. Também o consumo
de alimentos com perfil nutricional diferen-
ciado, hoje uma tendência generalizada, era
percebido nas sondagens de mercado. "Além
de propor uma inovação à categoria de bebi-
das, AdeS se antecipou à necessidade de le-
var produtos mais nutritivos ao consumidor,
sempre receptivo a novidades e em busca de
qualidade de vida, sem abrir mão do sabor",
assinala a executiva.Por sinal, encaixa, em
continuidade à estratégia de oferecer opções
inovadoras, a divisão AdeS centra foco nes-
te semestre no relançamento da sua linha de
frutas. Além de soja e suco de fruta natural,
o produto ficou ainda mais nutritivo e é o úni-
co no gênero, sustenta Patrícia, a agregar na
formulação um mix tão completo de vitaminas
e minerais. "Para esse projeto, a companhia
está investindo R$ 65 milhões, inclusos pes-
quisa, remodelação de embalagens e plano de
comunicação". Os nutrientes da nova formula-
ção de AdeS, ela salienta ela, contribuem para
a ingestão indicada, por dia, de vitaminas e

minerais: um copo de 200 mililitros oferece
15% das recomendações diárias de importan-
tes vitaminas e minerais.

PROTEÍNA
DIFERENCIADORA

Na Josapar, Bianca retoma o fio da trajetó-
ria de SupraSoy, acrescentando que o produto
foi originalmente introduzido nas versões inte-
gral e light, acenando com a união de benefí-
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OLVEBRA CHOCOLATE AO

LEITE DE SOJA 100%

VEGETAL

cios da proteína da soja
com a do leite. Na seqü-
ência, a empresa bancou
uma variante isenta de
lactose. "Fez tanto su-
cesso que hoje em dia é

o carro-chefe da marca",
grifa a gerente de marketing.

Das 10 versões do pro-
duto, duas contêm
proteína do leite
e oito são isentas

de lactose. "Podem
ser consumidas como

bebida, bastando adicionar
água, ou utilizadas no prepa-
ro de alimentos como como

pães, confeitos e bolos, cujas re-
ceitas podem ser conferidas no site da marca

(www.suprasoy.com.br)", informa Bianca. Dian-
te da crescente aceitação da linha e dos mais

diversos produtos à base de soja, a Josapar
decidiu bancar no ano passado o lançamen-
to de sua linha de barras de proteínas. Elas
sobressaem por conter sete gramas de pro-

teína de soja por unidade com 25 gramas cada.

"É esse alto índice que caracteriza o produto
como barra de proteína e não mera barra de
cereal ou de frutas", diferencia a especialista.
Apresentadas em multipacks com três unidades
em embalagem flowpack, a linha forma com
cinco variantes de sabores. "São elaboradas
com crispies de proteína isolada de soja,abre a
gerente. "Também aliam importante quantidade
de proteína vegetal com inovadora combinação
de crocância e o sabor das frutas naturais".

Uma curiosidade no desempenho de Supra-
Soy: mesmo consumidores sem problemas de
intolerância à lactose aderiram maciçamente
ao produto isento desse componente. "Tem
a ver com a assimilação de produto saudável
que é passada pela comunicação da marca, ou
seja, a demanda de SupraSoy abrange todos os
públicos", associa a executiva. De garupa no
estouro do consumo de guloseimas e bebidas à
base de soja registrado em 2007, sustenta ela,
a linha deve manter o seu ritmo de crescimen-
to, que vem cravando 20% ao ano nos últimos
2-3 exercícios. "Os consumidores buscam mais
informações sobre os benefícios da soja e a in-
dústria está respondendo com um leque maior
de opções", ela constata, exemplificando com a
linha estreante SoyPlus, saída de pré-teste no
Nordeste. Trata-se de variante de leite em pó
enriquecido com a soja e vitaminas, apresenta-
da em sachês nos sabores morango, chocolate
e creme com biscoito. "O lançamento será ofi-



cializado em maio durante a feira Apas 2008,
quando também serão anunciados os produtos
à base de soja agendados para ganhar as prate-
leiras no segundo semestre", adianta Bianca.

INSUMOS NOS CONFORMES
Outra pioneira na industrialização de soja,

a Olvebra assina uma das inovações que pos-
sibilitaram o avanço da categoria de alimen-
tos à base do grão: o extrato de soja em pó.
Foi através desse desenvolvimento que cerca
de 30 anos atrás a empresa - especializada
no processamento de soja desde 1955 - lan-
çou o Novo Milke, primeiro complemento ali-
mentar do gênero, disponível no portfólio
de varejo da empresa até hoje. "O mix atual
reúne mais de 70 itens, entre bebidas, com-
plementos, controladores de peso, doces e so-
bremesas, leites e suplementos", situa Marga-
rete Scherer, gerente de marketing da Olvebra,
acrescentando que toda a linha de consumo
responde por cerca de 70% do faturamento
da empresa. No plano industrial, ela enfatiza
que os ingredientes de soja - não transgênica
- fabricados pela Olvebra seguem regulamen-
tação técnica (JAS, NOP, CEE e MAPA, ela cita)
e marcam por ilimitadas aplicações na ala ali-
mentícia. "Eles tornam os produtos mais sau-
dáveis além de melhorar a sua funcionalidade,
conferindo características significativamente
melhoradas", assinala a executiva, ilustrando
com o ChocoSoy, exclusiva linha de chocolate
ao leite de soja, 100% vegetal, lançado pela
Olvebra em 2006 nas versões tradicional, com
crispies e diet (isento de açúcar). Hoje, essa
linha se desdobra em variantes de tabletes de

25 gramas, trufas e confeitos (cris-
pies de arroz cobertos com chocolate
de soja).

Especializada na industrialização
da soja no Centro-Oeste, a SóSoja
mantém há cinco anos uma série des-
dobrada em confeitos, bebidas e sna-
cks à base do grão.Ela sobressai pela
abordagem nutricional. Isto é, em
sua apresentação a soja é enfatizada
pelas propriedades funcionais, sendo
fonte de proteínas, fibras, vitaminas,
minerais e nutrientes como ômega
3 e 6 e de isoflavona, antioxidantes
que, divulga a empresa, auxiliam na
redução do colesterol e prevenção do
câncer. Devido ao giro insatisfatório
e custos logísticos que pesavam na
distribuição, a SóSoja substituiu,
recentemente, alguns itens do seu
menu. Assim, a linha de granulados Top Sa-
lad saiu de cena e entraram novidades como
a Granola com Soja, em embalagem stand-up
pouche de 300 gramas, destaque pela composi-
ção contendo 23 ingredientes. Outra mudança
que obedeceu a uma diretriz de modernização
com economia de custos foi a substituição de
latas de aço por pote plástico com tampa fle-
xível e rótulo de papel na linha de leite em pó
Lactosoy, uma das primeiras tacadas da SóSoja
no varejo alimentar e até hoje entre os car-
ros-chefe da empresa. Em paralelo, a família
desse produto, que totaliza sete itens, agregou
versão light com sabor natural, única em pote
de 250 gramas (as demais são apresentadas em
potes de 350 gramas), e dois sabores (abacaxi
e pêra) em edição limitada.

A introdução do formato stand-up pouche

SPERANZINI ÊNFASE
NA COMPOSIÇÃO RICA
EM ÔMEGA 3, 6 E
ISOFLAVONA.
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na Linha SnackSoy, de salgadinhos à base de
soja, e a aplicação dessa embalagem no lan-
çamento da granola com soja favoreceram as
vendas, atesta Mauricio Speranzini, dirigente
da agência Speranzini Design, encarregada do
projeto de reformulação do visual da marca.
Com melhorias no processamento, assinala, os
salgadinhos crocantes, com o leque de opções
ampliado para seis versões, teve a validade es-
ticada de três para seis meses e as suas vendas
dobraram em volume.

DOCE REINVENTADO
Lançada no ano passado, a Paçoca de Soja,

também apresentada em versão diet e isen-
ta de açúcar, teve a embalagem original, em
pote injetado com 16 unidades, transformada
em pote raso termoformado com sete unidades
(180 gramas). "A proposta visava adotar um
material moderno, que permitisse a incorpora-
ção de etiquetas autoadesivas, para aplicar as
mudanças visuais a custo inicial mais baixo",
esclarece Speranzini. O pote termoformado,
emenda o designer, tem custo muito inferior
ao do similar injetado e a redução na porção

do doce possibilitou maior
conveniência e manuseio
para o consumo.

Speranzini sublinha que
esse produto, sem similar
no segmento de paçocas, brotou de
desenvolvimento da SóSoja em parce-
ria com o Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial) de Goiás.
"Os engenheiros de alimentos pratica-
mente reinventaram o doce de paçoca,
acentuando o status de alimento funcio-
nal", ele pondera. A atual apresentação
do produto enfatiza, em selo no formato de
coração, a composição rica em ômega 3, 6 e
isoflavona, além de ser isenta de gordura trans
e glúten.

Entre as principais fontes de alimentos de-
rivados da soja no Centro-Oeste brasileiro, a
SóSoja opera desde 2003 a partir de automa-
tizada planta de processamento instalada em
2.500 metros quadrados na Fazenda Serrinha,
em Caldas Novas (GO). Com potencial de 50 to-
neladas mensais, a empresa sobressai na cena
de alimentos funcionais com as linhas de gu-
loseimas doces e salgadas, leites e achocolata-
dos. Também oferece e incentiva o consumo da
farinha de soja in natura.

Speranzini conta que, até recentemente, as
propriedades da soja eram pouco divulgadas e
a oferta de seus derivados, muito incipiente. A
SóSoja, porém, já desenhava então um progra-
ma de alimentação à base da leguminosa a ser
encaminhado a entidades interessadas, como
sugestão para aplacar o problema da desnutri-
ção nas regiões mais pobres. Esse projeto não
decolou, mas os esforços dos dirigentes evolu-
íram para a implantação da linha de produtos
da Só Soja, única no gênero e agora com maior
impacto nas gôndolas, efeito da recente refor-
ma em sua apresentação. •

SÓSOJA PORTFOLIO

DESBRAVADOR INCLUI

PAÇOCA E SNACKS.
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