
Para petiscar
no spa
VEDETES DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL,
OS SNACKS DE FRUTAS GANHAM CADA
VEZ MAIS ESPAÇO NO VAREJO NACIONAL

FRUITWELL LANÇADA EM

2005, MARCA DOMINA

A CENA DE FRUTAS

LIOFILIZADAS.
os laboratórios da Nasa e das linhas de
produção das indústrias de suprimentos
militares para as gôndolas dos supermer-

cados. Assim poderia ser resumida a trajetória
da liofilização. Usada há décadas na alimentação
de astronautas e soldados, a tecnologia começa
a ganhar lastro no varejo brasileiro, de carona
numa categoria que ainda engatinha, mas cujas
perspectivas de crescimento mostram-se anima-
doras. Trata-se do segmento de frutas liofiliza-
das. Impulsionados pela explosão do mercado
de alimentação saudável e pelas preocupações
cada vez mais recorrentes com saúde e estéti-
ca, os já chamados snacks de frutas têm atraído
empreendedores aguçados pelas oportunidades
de negócio que a consolidação desses itens nas
seções de petiscos industrializados pode abrir.

As vantagens nutricionais da liofilização es-
tão entre os fatores que prometem acelerar a
disseminação do conceito na seara de snacks.
Ao eliminar a água dos alimentos a frio, pelo
processo de congelamento a vácuo, a liofilização

não só pouparia vitaminas e nutrientes, mas em
alguns casos até aumentaria suas concentrações.
Quem entende do assunto lembra que, após o
congelamento do alimento, o processo converte
a água sólida (gelo) diretamente em vapor, de
modo a suprimir a fase líquida - transformação
conhecida como sublimação. Dessa forma, as
características originais dos alimentos seriam
mantidas integralmente. Isso não significa que
o consumo de frutas liofilizadas substitua o de
frutas frescas, já que uma das vantagens destes
alimentos é ajudar a hidratar o corpo. Além dis-
so, consta que frutas liofilizadas ou desidratadas
são calóricas, e devem ser consumidas com mo-
deração. Seja como for, em termos de embala-
gens e apresentação visual, essa nova geração
de snacks se assemelha a extrusados de milho,
batatas chips, pururucas e outros tradicionais
salgadinhos. Mas a proposta dessas alternativas
que soam naturebas, obviamente, é outra. Re-
presentando um contingente que cresce a olhos
nus, os fabricantes desses produtos vêm cons-
tatando que lanches e refeições intermediárias
100% naturais são um bom negócio.

"Apesar da liofilização ser pouco conhecida
no Brasil, a procura vem aumentando", resume
Leandro Hsu, responsável pelo departamento
de marketing da Já Já Indústria e Comércio.
Fundada em 1999 para atuar com alimentos se-
miprontos, transformando perecíveis em itens
de longa duração, em 2005 a empresa decidiu
criar a linha de frutas liofilizadas Fruitwell, atu-
almente composta pelas versões abacaxi, bana-
na, maçã, manga, caqui e mamão. Hoje a Já Já



produz aproximadamente 10 toneladas de frutas
liofitizadas por mês. Além de abastecer o vare-
jo brasileiro e de terceirizar parte da produção
para fabricantes de granola, barras de cereais,
iogurte, sucos, sorvetes e bolos, a empresa ex-
porta para Europa e Chile, numa estratégia que
responde por 20% do faturamento e cuja meta
é alcançar 35% de participação nas vendas.
Nos supermercados e casas especializadas em
itens naturais os produtos são distribuídos em
embalagens plásticas flexíveis bilíngües, com
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grafismos e aspectos de comunicação de marca
comparáveis aos de grandes indústrias alimentí-
cias. Segundo Leandro, além de investimentos em
novas linhas, a empresa vem se esforçando para
ampliar o parque fabril situado em Iperó (SP).
"Estamos nos estruturando para responder ao
significativo incremento de demanda dos últimos
meses", completa o profissional de marketing.

DESIDRATAÇÃO A QUENTE
O crescimento do mercado de snacks de frutas

também tem sido puxado pela multiplicação de
produtos desidratados a quente. Uma das mar-
cas que aterrissaram nessa categoria é a La Pura
Frutta, da carioca Nascente Alimentos. A idéia
de se aventurar nesse ramo sur-
giu durante temporada de Mar-
celo Camolez, diretor da empre-
sa, na Itália. "Na Europa senti
que a tendência dos snacks de
frutas, que têm a portabilidade
como forte apelo de vendas,
acabaria chegando por aqui",
ele diz. De volta ao Brasil ele
embarcou na onda, calculando
o investimento inicial entre
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R$ 100.000 e R$ 150.000. No início a empresa
só operava no atacado, vendendo os produtos
a granel para bancas de mercados municipais e
outros intermediários. Mais recentemente veio
a estratégia no varejo, que demandou o desen-
volvimento de embalagens adequadas e impul-
sionou a produção para 2.500 quilos por mês.
Camolez lembra que são necessários 15 quilos de
abacaxi in natura para se obter l quilo da fruta
desidratada.

Apesar do bom posicionamento da linha La
Pura Frutta, a grande aposta da Nascente Ali-
mentos ainda não chegou definitivamente às
gôndolas. Trata-se da marca Frutolla, um mix de
frutas desidratadas que antes de ir ao varejo foi
inserido no cardápio matutino do Hotel Fasa-
no, grife paulistana no ramo de hospedagem de
luxo. "É como se fosse uma granola, mas sem
cereais", coteja Camolez.

Quem também tem levado novidades ao
ramo de snacks 100% naturais é a catarinen-
se Flora Frutas. Responsável pelas marcas Croc
Apple e Nostro Campo, já presentes na maio-
ria das grandes cidades brasileiras, a empresa
está lançando a batata desidratada Croc Chips.
Segundo Marcos Antônio Beal, diretor da Flora
Frutas, trata-se de um produto livre de gordura
e com 50% menos calorias na comparação com

salgadinhos de batata comuns. Ele explica que,
além de canais tradicionais, como mercearias,
supermercados e casas naturais, a empresa está
interessada em ampliar a distribuição para far-
mácias. Já mencionadas pela empresária Lucília
Diniz, do clã dos fundadores do Pão de Açúcar,
em seus livros sobre alimentação saudável, as
maçãs desidratadas da Flora Frutas são forneci-
das para outras indústrias do setor, entre elas a
paranaense Jasmine.

A terceirização representa 70% dos rendi-
mentos da companhia catarinense, que recen-
temente adquiriu a paulista Engedrying, uma
das pioneiras em desidratação de alimentos no
Brasil. Com o negócio, a empresa passou a pro-
duzir cerca de 8 toneladas de frutas prontas para
consumo por mês.

Outro nome forte do mercado de snacks de
frutas é a Vale do Rio Pardo. Dona da marca
FruitCo, a empresa processa mensalmente 90 to-
neladas de frutas frescas, que são transformadas
em cerca de oito toneladas de frutas desidrata-
das. A linha é composta por oito versões (bana-
na, abacaxi, manga, maçã, pêra, melão, mamão
e caqui). Além de casas naturais e supermer-
cados, a indústria vislumbra oportunidades no
canal de padarias. Por isso decidiu apresentar
sua linha na edição deste ano da Fipan, feira
de panificação e confeitaria realizada em julho
último, em São Paulo.

Segundo Luiz Roberto Sampaio Gouvêa, sócio-
diretor da FruitCo, a Alemanha é um dos países
com maior consumo mundial de frutas desidrata-
das. "Nos Estados Unidos a demanda também é
grande, porém com uma desvantagem na com-
posição dos produtos, que na maioria das vezes
apresentam adição de açúcar", observa ele. En-
tre as vantagens das frutas desidratadas, Gouvêa
destaca a longa vida de prateleira (shelf life) e
a conveniência de consumo. "Trata-se de carac-
terísticas cada vez mais valorizadas nos grandes
centros urbanos", arremata o empresário. •
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