
Em sintonia com o mercado [Alimentos funcionais]

Venda saúde!
Produtos funcionais conquistam espaço nas gôndolas, acompanhando

uma tendência de consumo iniciada pela "geração saúde"

A preocupação do consumi-
dor em adquirir hábitos
saudáveis para o dia-a-dia

criou um novo nicho de mercado
para a indústria alimentícia e para
os supermercados: os produtos fun-
cionais, ou seja, alimentos que além
de suas características naturais
recebem complementos que os tor-
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nam ainda mais nutritivos e espe-
ciais. Enriquecidos com vitaminas,
minerais e outros componentes, os
produtos funcionais estão ganhando
espaço cada vez maior nas gôndo-
las. Hoje, o mercado funcional
movimenta cerca de R$160 bilhões
de dólares no mundo.

Em sentido geral, todos os alimen-

tos são funcionais, na medida em que
apresentam aroma, sabor e valor
nutritivo. Porém nos últimos anos, o
termo funcional aplicado aos alimen-
tos evoluiu, criando um novo sentido,
que é fornecer benefício fisiológico
adicional, além de satisfazer as neces-
sidades nutritivas básicas, trazendo
benefícios extras para a saúde.
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Uma alimentação saudável é fun-
damental para o bem-estar e, com a
agitada vida moderna, os consumi-
dores querem saúde e longevidade,
aliadas a praticidade e bom preço. E
os supermercados podem atendê-los,
vendendo saúde, com produtos fun-
cionais, de origem garantida, além
dos orgânicos, dos diet e dos light.

Os produtos funcionais estão
em praticamente todas as seções de
uma loja. Eles são encontrados nas
gôndolas de lácteos, biscoitos, mer-
cearia, produtos básicos, embuti-
dos, padaria e muito mais. Tais pro-
dutos geram uma boa margem de
lucro e também fidelizam clientes.
No grupo dos alimentos funcionais

as criações se multiplicam. Já é
possível encontrar aveia que ajuda a
reduzir o colesterol, leite que faz
bem ao coração, iogurte que melho-
ra a flora intestinal, chicletes que
ajudam a clarear os dentes e uma
infinidade de outras inovações.

Nas gôndolas
Nas lojas da rede Carrefour, só

na seção de laticínios é possível
encontrar pelo menos oito produtos
diferentes que atendem ao apelo
funcional, a maioria, iogurtes. Mas
o Carrefour também oferece alimen-
tos enriquecidos com vitaminas,
minerais e que trazem benefícios à
saúde. São leites, biscoitos, cereais e
até macrobióticos. Os produtos fun-
cionais de maior apelo ficam nas
gôndolas da seção de produtos sau-
dáveis (junto com os diet/light) e os
demais nos respectivos segmentos.

A procura pelos funcionais é tão
significativa que a rede Carrefour
vêm desenvolvendo uma linha pró-
pria de dietéticos, que já conta com
alguns produtos como refresco,
gelatina e adoçante. Para garantir a
venda dos produtos funcionais é
interessante que o supermercadista
invista em divulgação. Segundo
informações da Associação Brasi-
leira da Indústria Alimentícia
(Abia), à medida que o consumidor
recebe a informação, ele tende a
mudar seus hábitos e tornar-se mais
exigente. Uma das formas de fazer
isso é priorizar espaços para os pro-
dutos com apelo nutricional. Os
supermercados que trabalham com
marca própria, podem produzir
mercadorias que tragam benefícios
aos consumidores, como pães com
fibras, sucos com minerais e outros.

No Carrefour, os produtos fun-
cionais são divulgados no tablóide
da rede, em comerciais e em pon-



tos extras. As ilhas são utilizadas
em parcerias com indústrias. O
supermercado que não tenha pro-
dutos próprios pode desenvolver
parcerias com indústrias que ofere-
çam itens funcionais e montar pon-
tos de degustação nas lojas, como
forma de incentivar o consumo.
Outra forma de garantir o sucesso
dos funcionais é oferecer cursos
nos supermercados. Combine com
fornecedores a realização de um
curso de culinária que ensine os
consumidores como viver de for-
ma mais saudável, sem perder a
praticidade. No curso, podem ser
feitas divulgações de produtos fun-
cionais que, certamente, terão sua
venda aumentada.

A VITAO, marca pioneira na
introdução de alimentos integrais e
naturais no mercado brasileiro, ofe-
rece uma ampla linha de produtos
funcionais. São granolas de sabores
diferenciados, cookies, sopas, bis-
coitos e macarrão integrais, entre
outros. A empresa atua em topos os
tipos de mercado. Segundo
Edouard Thomé, diretor comercial
da empresa, as vendas estão cres-
cendo em ritmo acelerado graças a

grande procura que os produtos fun-
cionais têm hoje no mercado.

Orgânicos
Um grupo de funcionais que se

destaca na preferência dos consumi-
dores é formado pelos alimentos
orgânicos, ou seja, obtidos da
lavoura à indústria sem qualquer
agrotóxico ou substância que não
seja natural. Grandes empresas
supermercadistas têm levantado
essa bandeira na busca de incentivar

a venda de produtos saudáveis. No
mundo, o comércio de alimentos
orgânicos movimentou em 2003
cerca de US$ 25 bilhões e deve
crescer entre 10% e 30% ao ano.

A rede Carrefour, por exemplo,
mantém os orgânicos como um dos
destaques no programa "Garantia de
Origem", que oferece aos clientes um
selo de procedência dos produtos.
Atualmente, são cerca de 40 itens,
entre frutas, queijo, arroz e carnes.

Especialistas acompanham a
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aplicação de insumos de forma
racional, a fim de assegurar a quali-
dade dos alimentos oferecidos nas
lojas. A vendas de orgânicos nas
lojas do grupo respondem por 4%
do total de frutas, legumes e verdu-
ras. A meta da empresa é dobrar o
percentual. "É preciso incentivar o
consumo. O alimento orgânico não
tem o custo dos insumos e essa é
uma vantagem do ponto de vista da
saúde e também de formação de
preço", avalia a direção da empresa.

Diet e Light
Os produtos diet e light emagre-

cem o corpo do consumidor e
engordam o faturamento de super-
mercados e indústrias. Nos últimos
dez anos, esse mercado cresceu
870%, segundo a Associação Brasi-
leira da Indústria de Alimentos Die-
téticos e para Fins Especiais (Abi-
ad). Só em 2004, esse crescimento
foi de 25%. Trata-se de um merca-
do em expansão. O consumidor está
mais ciente dos benefícios da ali-
mentação sadia. De acordo com
pesquisas da Latin Panei, 35% dos
lares brasileiros consomem algum

tipo de produto diet ou light. Des-
ses, 60% são pessoas de classe A,
ou seja, um público com alto poder
de compra. Ainda de acordo com a
Latin Panei, 89% dos consumidores
estão dispostos a pagar mais por ali-
mentos mais saudáveis.

A rede Carrefour nota aumento
na demanda de produtos diet e light
desde 1995. A seção única de diet &
light é regra em todas as lojas da
rede desde 1998. A seção é compos-
ta por produtos orgânicos, naturais
e macrobióticos, que agregam valor
ao setor. As lojas da rede oferecem
cerca de 500 produtos na seção. A

participação dos produtos diet e
light nos lucros do Carrefour é cer-
ca de 10%, sendo que os produtos
que tem maior giro são sucos,
iogurtes e refrigerantes. A reposição
dos produtos é feita todos os dias.

O Carrefour também trabalha
com degustação, como forma de
divulgar tais produtos e incentivar a
compra por impulso. A rede man-
tém parcerias com as indústrias
para a realização de tais aborda-
gens. No mercado há 35 anos, a
Lebon, investe na produção de ali-
mentos funcionais, diet e light.
Atualmente com cinco produtos
(presunto de peru, linguiça de per-
nil, peito sem pele, bruster e salsi-
cha de peru), a linha Leve & Saudá-
vel é responsável por cerca de 15%
do faturamento.

De acordo com o gerente de
vendas, Helber Gurgel, a empresa
percebe que os supermercadistas
têm dado foco a seções exclusivas
de produtos light e existe um públi-
co grande e específico, ávido por
novidades no segmento. O líder de
vendas da empresa, no segmento
light, é o presunto de peru, que é
reduzido em 81% de gordura e 37%
de calorias. "Além das embalagens
diferenciadas, temos uma preocu-
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pação básica com a qualidade da
matéria-prima e da manipulação
dos nossos alimentos para que o
sabor final seja agradável. O consu-
midor quer saúde, mas, não abre
mão da qualidade e sabor do produ-
to", afirma Gurgel. A Lebon faz
parcerias com supermercados para
abordagens no ponto-de-venda
como degustação e panfletagem.

19a Superminas
Sempre atenta ao mercado, a

Associação Mineira de Supermer-
cados (Amis) inova mais uma vez e
traz para a 19a Convenção Mineira
de Supermercados (19a Supermi-
nas), que acontece nos dias 17, 18 e
19 de outubro, no Expominas, em
Belo Horizonte, um espaço exclusi-
vo para a divulgação dos produtos
funcionais. A Amis disponibilizou
uma área para exposição e degusta-

ção dos produtos funcionais de
diversas empresas. Uma das parcei-
ras e idealizadoras do projeto, a Vil-
ma Alimentos, estará presente nesse
inovador espaço da feira.

De acordo com Cézar Tavares,
vice-presidente de Marketing e
Vendas da empresa, a iniciativa da
Amis é privilegiada. "Os alimen-
tos funcionais estão em voga no
mundo inteiro. Tenho certeza de
que essa iniciativa da Amis será
copiada por todos os outros even-
tos do mesmo gênero no País. Essa
é um importante serviço ao super-
mercadista, uma direção estratégi-
ca para alcançar excelentes lucros.
A Amis cumpre seu papel de refe-
rência aos supermercadistas. É
Minas lançando moda para o res-
tante do Brasil", afirma.

No espaço para funcionais na
Superminas, a Vilma Alimentos

apresentará aos participantes a
linha de macarrão integral Bendita
Terra, as sopas integrais e também
os alimentos da linha diet, mistura
para bolo e refresco em pó. Outra
empresa que estará presente no
espaço é a Lebon, assim como a
Vitao. Os produtos da linha Leve &
Saudável da empresa serão degus-
tados e apresentados aos supermer-
cadistas e visitantes da Supermi-
nas. De acordo com o Gerente de
Vendas da empresa, Helber Gurgel,
um dos principais motivos que
fizeram a Lebon participar da
Superminas foi a criação do espaço
dos Produtos Funcionais. "É uma
iniciativa única e muito bem elabo-
rada, que com certeza nos propicia-
rá fechar excelentes negócios. A
Lebon vem para a 19a Superminas
com as maiores e melhores expec-
tativas", avalia. •




