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Depois da onda diet e light, agora é a vez do mercado de alimentos funcionais: os produtos que, 
além das funções nutritivas básicas, trazem benefícios à saúde. A Batávia que faz parte desse 
segmento com a linha Biofibras, deverá investir pesado no segmento a partir do segundo 
semestre por conta do aumento de 100% em volume de vendas no ano passado. A Bunge 
Alimentos tem planos de ampliar a linha Cyclus e a Nestlé também apresenta novo lançamento na 
linha Molico. As empresas apostam que o consumidor pagará por produtos que façam bem à 
saúde. 
 
Esse mercado já movimenta no mundo US$ 60 bilhões por ano. No Brasil o segmento ainda é 
recente, mas já gira em torno de US$ 600 milhões, 15% do que representam hoje, no País, os 
produtos dietéticos, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia). 
Os alimentos funcionais, porém, chamam a atenção tanto por conta da mudança de 
comportamento do consumidor, que aceita pagar mais caro por um produto que agregue 
benefícios à saúde, como por expandir as possibilidades de canais de distribuição, incluindo 
drogarias e lojas de conveniência. “Estamos observando a segunda onda de alimentos ‘especiais’. 
Há vários lançamentos todo mês, mas o segmento no Brasil ainda está muito distante do norte-
americano, maior e mais desenvolvido”, afirma Denis Ribeiro, diretor do departamento de 
economia da Abia.  
 
“Nós vamos investir de forma agressiva nesse mercado. Acreditamos que os alimentos funcionais 
têm um ótimo potencial de crescimento este ano”, afirma Regina Boschini, gerente de marketing 
da Batávia. As vendas no primeiro trimestre do BioFibras, iogurte com Lactobacillos acidophilus e 
fibras solúveis que auxiliam o bom funcionamento da flora intestinal, cresceram 30% em relação 
ao primeiro trimestre do ano passado. 
 
Para o segundo semestre, estão previstos lançamentos de novos sabores e investimentos em 
publicidade. Segundo Boschini, a Batávia está ampliando o parque de Carambeí (PR) para 
suportar tal aumento de produção. “Desde o ano passado, estamos ampliando essa fábrica: a 
tendência é de os investimentos industriais se intensificarem. Equipamentos já estão sendo 
adquiridos”, afirma a gerente. A expectativa da Batávia para este ano é de crescimento da ordem 
de 60% dos seus produtos funcionais que podem vir a ser exportados para países do Mercosul. “A 
linha está sendo fabricada em dois idiomas, português e espanhol. Estudamos exportar para 
países vizinhos”, conclui Boschini. 
 
A Bunge é dona da linha de alimentos funcionais Cyclus de margarinas, óleos e bebidas à base de 
soja com funções especiais, desde 2004. Em março a empresa lançou o Óleo Cyclus Sáude, que 
proporciona equilíbrio de ômega-3 e ômega-6, substâncias que auxiliam a redução dos riscos de 
doenças cardiovasculares e o combate ao colesterol ruim. O produto é R$ 3 mais caro que um 
óleo comum. A expectativa da Bunge com o produto é tomar 1% do mercado de óleos em geral, 
no qual é líder, no prazo de um ano. Segundo o gerente de marketing da empresa, Ubaldo Mota, 
esse é um mercado pequeno em volume, mas muito promissor, e merece atenção.  
 
“Os produtos que ajudam a combater o colesterol superam questões de classe social e são bem-
aceitos por todos os tipos de consumidor. Percebemos que o acesso não é tão popular, mas a 
preocupação é comum. Muitos consumidores aceitam pagar mais para ter um alimento 
preventivo”, explica Mota. Em pesquisas, a companhia detectou que 68% dos brasileiros se 
preocupam e já tomam alguma atitude para a prevenção de doenças cardiovasculares. O produto, 
que está disponível em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem sido divulgado em mídia especializada 
e segmentada, não só para atingir os consumidores, mas também para que a informação chegue 
aos profissionais de saúde. A Bunge tem planos de expandir a linha Cyclus e entrar em novas 
categorias, como fez ano passado ao lançar as bebidas à base de soja de mesmo nome em função 
da demanda por produtos associados ao bem-estar. 



 
A Nestlé também está investindo em alimentos funcionais, com o lançamento da linha 
MolicoActifibras. Nas versões leite em pó e iogurte, os produtos possuem um composto, 
desenvolvido pela companhia, que ajuda o fortalecimento das bactérias que compõem a flora 
intestinal, cálcio e vitaminas antioxidantes, o que lhe confere maior valor agregado.  
De acordo com a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, os alimentos funcionais 
devem ser ou ter ingredientes que, além das funções nutricionais básicas, quando consumidos 
como parte da dieta usual produzam efeitos metabólicos, fisiológicos e/ou benefícios à saúde, 
devendo ser seguros para consumo sem supervisão médica. Alguns, porém, necessitam de 
aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 21 a 24 de abr. 2006. Caderno A, p. A8. 
 


