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Para a maioria das pessoas, a pa-
lavra chocolate está associada à
sensação de prazer. Mas até re-
centemente, esse prazer estava
fora do alcance dos portadores de
diabetes, a doença que ocorre
quando há um distúrbio metabó-
lico caracterizado pelo aumento
anormal do açúcar no sangue. A
novidade é o mercado de ingre-
dientes substitutos de açúcar ter
se diversificado bastante e os fa-
bricantes, como a Pan, Nestlé,
Garoto e Spali, responderem lan-
çando tabletes de chocolate no
mercado que nada ficam a dever
ao produto tradicional.

“Quando nós começamos a
fabricar o chocolate diet, na dé-
cada de 1990, só existia a Pan.
Hoje, qualquer supermercado,
padaria ou farmácia tem esses
produtos”, afirma Renato da
Cruz Abaurre, sócio-proprietá-
rio da Spali, fabricante tradicio-
nal de chocolates do Espírito
Santo e dono da marca Diatt. Ele
estima que o mercado está em
ascensão, mesmo porque o cres-
cimento do número de portado-
res de diabetes no mundo é preo-
cupante. São 171 milhões e se
calcula o dobro disso em 2030.

Novos ingredientes
No Brasil, cerca de 8% da popu-
lação entre 30 e 69 anos é porta-
dora de diabetes. Os fabricantes
faturaram cerca de R$ 31 mi-
lhões com chocolate diet em
2009, com um volume vendido
de 600 toneladas. Segundo Car-
los Gouvêa, presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria de
Alimentos para Fins Especiais e
Congêneres, o mercado de ali-
mentos diet e light representa
apenas 5% do total, mas tem
crescido 20%, bem acima da-
quele dos alimentos em geral
(3% a 4%). “Atualmente temos
novos ingredientes que conse-
guem dar equilíbrio à formula-
ção final e adoçam sem deixar o
sabor residual que existia anti-
gamente”, afirma.

Em termos tecnológicos, di-
zem os especialistas da Nestlé e
da Garoto, o processo de fabri-
cação é similar ao do chocolate
tradicional, com as mesmas eta-
pas de mistura de ingredientes e
refino. Mas é preciso equipa-
mentos específicos e análises
para evitar a contaminação cru-
zada com açúcar, o que limita a
expansão da produção. Por isso,
os grandes fabricantes apenas
estão começando a entrar nesse
mercado com poucas linhas, es-
cala e variedade de produtos.

O caso da Spali é diferente.
Na década de 1990, ao deixar a
tradicional Chocolates Vitória,
do Espírito Santo, e estabelecer
a sua própria fábrica, os irmãos
Flávio e Renato da Cruz Abaurre
viram a possibilidade de se tor-
narem conhecidos em um nicho
do mercado que poucos enxer-
gavam. Hoje, a Spali fabrica seis
tipos de tabletes, além de bom-
bons, e uma linha de varejo ter-
ceirizada para redes de confei-
tarias e outros fabricantes.

Segundo Renato Abaurre,
para se obter um chocolate diet
e light de qualidade, é necessá-
rio o emprego de ingredientes
de baixa caloria capazes de subs-
tituir a sacarose sem causar pre-
juízo ao sabor e às característi-
cas físicas do chocolate tradi-
cional. “É diferente de um refri-
gerante que só precisa recompor
o doce por ser líquido ”, diz. “No
caso do chocolate, é necessário
fazer a reposição de sólidos com
substâncias que interagem com
amidos e proteínas de forma si-
milar aos açúcares.”

Antigamente, só existiam o
manitol e o sorbitol, hoje podem
ser combinados vários ingre-
dientes do grupo dos polióis,
como o maltitol e o lactitol, além
da polidextrose, inulina e fruto-
se. Segundo Valdecir Luccas,
pesquisador do Cereal Chocotec
do Instituto de Tecnologia de
Alimentos (Ital), outras desco-
bertas devem favorecer as ven-
das. “Em pequenas doses, o cho-
colate melhora o fluxo arterial e
beneficia o coração”, diz. ■

Garoto, Nestlé,
Diatt e Pan
faturam com diet
Mercado de produtos dietéticos e de baixas calorias cresce 20%
ao ano. Só os chocolates movimentaram R$ 31 milhões em 2009
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Chocolate brasileiro ganha qualidade

A indústria nacional de chocolate
passa por transformações
capazes de trazer um novo fôlego
aos produtores de cacau da Bahia
e do norte do Espírito Santo.
Isso porque a fruta, em especial
a desta região, demonstrou ter
alto teor de polifenóis, cujos efeitos
antioxidantes são semelhantes
aos da uva. O produto faz
bem ao coração e retarda o
envelhecimento. “Até 2005,
no Brasil, só podia receber a
definição de chocolate o produto
feito com manteiga de cacau”, diz
Valdecir Luccas, pesquisador do
Cereal Chocotec do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital).
“Depois, foram liberadas outras
gorduras como a de óleo de
palma.” Surgiram chocolates
de baixa qualidade, feitos com
gorduras mais baratas e mais
resistentes à variação de
temperatura. Hoje, a indústria
aposta em produtos feitos com
mais cacau e sem gordura,
similares aos melhores do mundo.
Mas como o produto não resiste
ao calor, precisa ser transportado
e mantido em ambientes
refrigerados. Por isso, a maioria
dessas marcas é comercializada
em lojas especializadas.

O sócio-proprietário Renato da Cruz Abaurre na fábrica da
Spali: investimento em um nicho de mercado que na década
de 1990 era pouco valorizado pelas grandes empresas

“Atualmente temos
novos ingredientes
que conseguem dar
equilíbrio à
formulação final
e adoçam sem deixar
o sabor residual que
existia antigamente

Carlos Gouvêa,
presidente da Associação
Brasileira da Indústria de

Alimentos para Fins
Especiais e Congêneres
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