
ALIMENTOS QUE
CUIDAM DA SAÚDE

A crescente consciência da população
sobre a importância da saúde
é a força motriz dos mercados
consumidores no século 21. Por isso,
o setor de alimentos funcionais se
preocupa em comunicar os benefícios
dos produtos na embalagem
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apelo do alimento funcional é mul-
tifacetado. Além de nutritivo, ele
traz inúmeros benefícios à saúde
dos consumidores. O segmento
tem se mostrado tão promissor
que a indústria de consumo, espe-
cialmente, nos Estados Unidos, na
Europa e no Japão - os mercados

mais maduros do mundo - está investindo cada vez mais
'em produtos inovadores. O mercado japonês de alimentos
funcionais, origem da categoria, se caracteriza pelo contínuo
lançamento de produtos c os consumidores são altamente
informados sobre os benefícios das diferentes propriedades
funcionais. Muitos produtos nutritivos como bebidas isotô-
nicas c probióticas que têm uma longa história no Japão, só
há pouco tempo, foram aceitos como produtos promissores
em outros países do mundo.

O conceito geral de alimentos fun-
cionais surgiu na década de 1980, no
Japão. Com o crescente aumento da
população com mais de 70 anos havia
um alto custo social. "Por isso, o País
desenvolveu programas para explorar
a potencialidade dos alimentos, dando
início aos estudos científicos com o
objetivo de descobrir componentes
além dos nutrientes conhecidos que
pudessem auxiliar a reduzir os riscos
de doenças futuras", explica Yasumi
Ozawa Kimura, gerente de pesquisa e
desenvolvimento da Yakult do Brasil.



A multinacional japonesa Yakult foi
pioneira ao introduzir o conceito de
alimentos funcionais para beneficiar a saúde das
pessoas, A empresa trouxe a sua cxpertise para o
Brasil, em 1968, quando inaugurou uma filial, no
município de São Bernardo do Campo (SP), com
as primeiras produções do leite fermentado. "O
objetivo permanece inalterado: dar acesso a um
número maior de brasileiros aos efeitos benéficos
dos probióticos lactobacillus casei Shirota por
meio do bom funcionamento do intestino", afir-
ma Yasumi. Segundo ela, o produto carro-chefe
é o leite fermentado. Depois desse vieram outros
produtos como a linha de alimentos à base de
soja como o Tonyu apresentado em embalagem
asséptica tipo longa vida, a linha de sobremesas
lácteas fermentadas Sofyl lançada com o objetivo de propor-
cionar os mesmos benefícios do leite fermentado cm uma
apresentação com mais textura. Alem dos suplementos de
vitaminas e minerais Taffman-E c Hiline desenvolvidos para
atender às necessidades diárias das pessoas que levam urna
vida agitada, entre outros.
E prevendo que a demanda por alimentos saudáveis cresceria
cada vez mais no País, a empresa acompanhou as tendên-
cias dos países mais avançados, inaugurando em 1999, a
sua segunda unidade fabril, no município de Lorena (SP)r

considerada uma das mais modernas do grupo Yakult, que
está presente em mais de trinta países. "O alimento funcio-
nal começou a crescer de maneira expressiva no Ocidente
em países avançados há cerca de de?, anos e, na América
Latina, há três anos", revela Yasumi. O crescimento do setor
de alimentos funcionais aumentou as vendas não só dos
alimentos probióticos, mas de outras categorias de produ-
tos com benefícios comprovados à saúde. 'Atualmente, os
consumidores querem se alimentar bem e, assim, diminuir
os riscos de adquirir doenças", enfatiza.
Apesar do crescimento de 30% entre 2005 e 2007, o fenômeno
dos alimentos funcionais ainda não é tão desenvolvido por
aqui, já que são produtos mais caros e destinados para um
público que tem maior poder aquisitivo. Ele representa 1%
do faturamento total da indústria brasileira de alimentos,
segundo Denis Ribeiro, diretor econômico da Associação
Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia). "O cresci-
mento do setor de alimentos funcionais no Brasil, desde o seu
início, em 1999, deu um salto. O faturamento saiu de US$
80 milhões para US$ l bilhão em 2007", revela. Na próxima
década, o diretor acredita que o segmento vai desacelerar,
com crescimento de 2% a 3%. "O maior mercado de alimentos
funcionais no Brasil é o de leites fermentados, mas o que mais
cresce é o de bebidas à base de soja, que faturou, em 2007,
R$ 700 milhões", completa Ribeiro.
Quem também vislumbrou o potencial do mercado de leite
fermentado é a Vigor que apostou nesse negócio em 2000
e hoje representa 5% do faturamento total da empresa. O
crescimento do setor de alimentos funcionais aumentou as
vendas dos alimentos probióticos da Vigor. "Fomos favore-
cidos por essa tendência, mas não somente nos considerado
funcionais, e sim porque o consumidor está mais preocupa-
do na busca por produtos saudáveis", afirma Marcos Henri-
que Scaldelai, diretor de marketing da Bertin S.A., empresa

controladora da Vigor e da Leco.
A empresa investiu muito nos últimos

cinco anos, segundo o executivo, e o reflexo disso
• será visto pelos consumidores, já neste mês de
i fevereiro, com o lançamento do Lective da marca

Leco. Trata-se de um iogurte que auxilia no equi-
líbrio da flora intestinal.
No segmento de alimentos à base de soja, a Olvc-
bra atua no mercado desde 1955 e foi pioneira na
industrialização de alimentos à base de soja para
consumo humano.
Os benefícios para a saúde, segundo a empresa,
incluem, auxílio na prevenção de determinados
tipos de câncer, auxiliar na redução dos níveis de
colesterol e 110 alívio dos sintomas da menopausa,
para intolerância à lactose, ao glúten ou alergia à

proteína do leite. A FAO (Food and Agricultura Organization)
avalia que o consumo diário de pelo menos 25 g de soja por
dia já traz os benefícios mencionados, afirma a empresa.
A Olvebra sente os efeitos quanto ao "boom" dos alimen-
tos funcionais, porém, o crescimento se verifica mais pelo
número de produtos lançados pela empresa para suprir este
mercado em expansão. O aumento do portfolio da empresa é
o maior sinal dos efeitos positivos que isso causa. De acordo
com a empresa, ela tem por objetivo lançar pelo menos três
produtos novos no mercado a cada ano.

EMBALAGEM - FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO
DO PRODUTO
Para a conservação dos alimentos em geral a embalagem exerce
um papel fundamental. E a sua escolha é baseada em vários
fatores como a necessidade de refrigeração, manutenção das
propriedades nutritivas e sensoriais, formas de armazena-
mento e transporte, comercialização e outros. No segmento
dos alimentos funcionais com probióticos, à medida que se
desenvolvem novas tecnologias de fabricação, o processo de
envase permite a diminuição e até a eliminação de aditivos
conservantes, como é o caso dos produtos da'.Yakult, explica
Yasumi. 'A empresa assegura a qualidade de todos os seus
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UMA DOSE DE SAÚDE PARA DIFERENTES NECESSIDADES

indústria de bebidas também está
apostando forte no negócio de funcio-
nais, A clássica bebida enriquecida

com vitaminas, no entanto, não é suficiente
por si própria para competir nesse sedento
mercado. Para estimular o seu crescimento,
a indústria está tentando desenvolver outros
produtos como bebidas que prometem
reduzir o colesterol com embalagens que
exploram muito bem a comunicação visual

(veja abaixoalguns exemplos), é dos Estados
Unidos, um dos mercados de alimentos e
bebidas funcionais mais maduros do mundo,
a maioria dos produtos inovadores. Trata-se
de um mercado que movimentou vendas no
valor de US$ 10,1 bilhões, em 2007, e a proje-
ção para2009 é de US$ 103 bilhões, segundo
um estudo da Mintel GNPD (Global New
Products Database).
Para se ter uma idéia do tamanho desse

mercado, esse é um dos segmentos que
apresenta o crescimento mais rápido. No
ano passado, segundo urna pesquisa da
Zenith International, o setor de bebidas
tuncionais cresceu a uma taxa de 6,4%, "A
saúde continua sendo o fator principal que
influencia o comportamento de compra de
consumidores em todo o planeta", afirma
Gary Roethenbaugh, diretor de inteligência
de mercado da Zenith International,

Fome saciada
por até 3 horas
A linha Satiety
Smoothies da
LightFull Foods
contém 5 gramas de
fibras e proteínas,
que garantem saciar
a fome na hora do
lanche com apenas
90 calorias.

Chá verde para
queimar calorias
Resultado de uma joint-
venture entre Nestlé e
Coca-Cola, a Enviga-
bebida que contém extrato
de chá verde, cálcio e
cafeína - promete queimar
até 100 calorias. Para isso,
o consumidor tem que
beber três latas da bebida,

Ftor de hibisco faz
bem ao coração
A bebida carbonatada
OOBA™ feita da
exótica e bela flor de
hibisco Sabdariffa
melhora a saúde
cardiovascular,
fornecendo
antioxidantes
e vitamina.

produtos sem a necessidade de utilizar
aditivos conservantes graças a mais alta
tecnologia empregada nos processos
de fabricação e envase. E a embala-
gem exerce um papel fundamental na
manutenção da qualidade Yakult até
o produto chegar aos consumidores",
afirma.
O mercado de alimentos funcionais no
Japão é bastante dinâmico, movimen-
ta cerca de US$ 10 bilhões por ano, e a
embalagem com um design inovador
contribui muito para fazer a diferença
entre o sucesso e o fracasso do produto,
garante Yasumi. "A comunicação dos
benefícios do consumo dos alimentos
funcionais, inclusive dos probióticos,
segue a legislação específica do país,
sempre fundamentada em pesquisas
que comprovem as funções mctabó-
licas, bioquímicas c não terapêuticas
reservadas aos medicamentos".
Na Vigor, Scaldelai explica a importân-
cia da embalagem para comunicar os
benefícios dos alimentos funcionais.

"Todas as informações colocadas nas
embalagens seguem rigorosamente as
exigências dos órgãos competentes c
de uma forma clara e objetiva para que
o consumidor realmente reconheça o
real benefício do produto".
Para o processo de desenvolvimento
e escolha da embalagem ideal para
embalar o alimento funcional, o
executivo diz que a empresa conta
com um departamento técnico de
desenvolvimento de embalagem que
tem toda a expcrtise para identificar
a melhor solução/barreira para cada
produto. "O importante para produtos
como iogurte - feito à base de leite - é
ter uma embalagem que garanta uma
perfeita vedação. Por outro lado, não
podemos esquecer que o formato/de-
sign, além de acompanhar tendência
de mercado, também tem que traduzir
o benefício do produto", acentua.
Na Olvebra, a preocupação constan-
te é seguir o que a legislação pede
a fim de informar o consumidor da

melhor maneira possível e para que
não haja erros de interpretação ou
reconhecimento das qualidades e
benefícios dos seus produtos. Alem
disso, é claro, segundo a empresa, ela
se empenha para que as embalagens e
rótulos sejam práticos, com design de
arte criativo e que comunique os di-
ferenciais dos produtos. Ela também
leva em consideração as tendências de
mercado quanto a design, embalagens
e lançamentos de novos produtos.

O QUE ESTÁ POR VIR
Os alimentos que melhoram o humor
das pessoas são o mais recente nicho do
mercado de funcionais e a expectativa
é que o setor vai continuar experimen-
tando o crescimento, segundo um novo
estudo realizado pela Kline & Company.
Eles contem ingredientes que aumen-
tam a saúde mental ou as funções cog-
nitivas. No entanto, essa categoria ainda
está em estágio de desenvolvimento e
falta a definição de um padrão. E uma
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área que atrai significativo' interesse
dos consumidores em todo o mundo,
de acordo com o estudo. "Devido à
falta de definição de um padrão para a
categoria de alimentos que melhoram
o humor e ao mercado global novo, o
tamanho desse segmento é incerto.
No entanto, devido à base de vendas
baixa, esse mercado vai continuar
experimentando um forte crescimen-
to", diz Laura Mahecha, gerente da
Kline. "O aumento da demanda pelos
consumidores, a crescente incidência
de doenças cardíacas, a necessidade
de opções efetivas de tratamento,
e o envelhecimento da população
devem conduzir o mercado mundial
de alimentos funcionais nos próximos
cinco anos".

Text Box
Anúncio

Text Box
HAYASAKI, Margareth. Alimentos que cuidam da saúde. Pack, São Paulo, a. 11, p. 22-25, fev. 2009.




