
Leque cada  
vez maior 

movido a doses cavalares de conscientização,  
o consumo de produtos saudáveis não  

para de crescer

SNACKS 
Eles continuam sendo os 
preferidos do público para os 
intervalos entre as refeições

M
a

r
ç

o
  

20
16

  
| 

 N
º 

1

d i g i t a L



Doce Revista Digital   Março 20162 www.docerevista.com.br

Carta do editor

A cAminho  
dA nuvem

Em sintonia com a evolução no formato das mídias 
convencionais, Doce Revista inicia a migração para 
a “nuvem”, transportando seu conteúdo exclusivo e 
especializado para a plataforma digital. A edição inaugural 

de Doce Revista Versão Digital destaca outra convergência global: o 
mercado de Saúde&Bem-Estar, que abrange tópicos como confeitos 
diet/light e produtos nutracêuticos e orgânicos. A categoria de 
alimentos funcionais contou com 91 novos registros em 2013 na 
Anvisa, contra os 178 registrados entre 2011 e 2012. Hoje, o número 
total de produtos aprovados chega a casa dos 1.000, principalmente 
nos segmentos “alegações de propriedades funcionais ou de saúde” 
e “substâncias bioativas e probióticos com alegações de propriedades 
funcionais ou de saúde”. Embora o Brasil tenha a quinta maior taxa 
de crescimento mundial no segmento, esse avanço poderia ser ainda 
maior, caso houvesse um alinhamento na legislação em vigor com, 
por exemplo, inovações aprovadas no exterior. A reportagem especial 
desta Versão Digital traz uma pesquisa inédita da Abiad/Abfisa/
Abenutri, encomendada justamente para orientar a definição desse 
marco regulatório. Dados da Euromonitor International indicam que o 
país movimenta R$ 5 bilhões com as vendas do setor, cujo crescimento 
até 2020 deve avançar 17%. A previsão é de que o mercado de 
alimentos diet/light, orgânicos, sem lactose, sem glúten e naturais 
supere facilmente as projeções, pois o consumo desses itens cresce a 
taxas três vezes maiores do que as de alimentos convencionais. 

A edição impressA 
de doce revistA 

continuArá sendo 
publicAdA 

normAlmente, 
intercAlAdA 

com  As versões 
digitAis
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FAST NEWS 

Fornos acesos

Apesar da recessão econômica, as indústrias de biscoitos, 
massas e pães industrializados tiveram consolidados os 
números do setor e apresentaram no início de março um 
balanço que permaneceu no azul em 2015. Segundo a 

Abimapi (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas 
Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados), as três categorias 
registraram juntas crescimento de 5,4% no faturamento em relação 

a 2014, atingindo R$ 35,4 bilhões. Em volume, as 
vendas se mantiveram estáveis, com cerca de 

3,5 milhões de toneladas (t) comercializadas. 
O consumo per capita também ficou 

praticamente inalterado, na casa dos 
17 quilos/habitante/ano. “O aumento 

no faturamento atingido no último 
ano decorre do reajuste de custos 

para a fabricação dos produtos”, 
observa Cláudio Zanão, 
presidente da Abimapi. Com a 
elevação do dólar e das tarifas 
de energia e combustível, 
acrescenta ele, o custo de 
produção disparou e não 

teve como ser absorvido pela 
indústria, impactando os preços 

para o varejo.
Pelos dados da pesquisa 

Abimapi/Nielsen, apenas a ala de 
biscoitos movimentou R$ 21 bilhões, 

registrando crescimento de 7,1% frente ao ano 
anterior. A categoria registrou estabilidade em relação a volumes – 
mantendo-se em 1,7 milhão de t – e ao consumo per capita, com 8,5 
quilos/habitante/ano. 

Atacarejo em alta
O acelerado crescimento do atacarejo, formato de loja que atende empresas 

e consumidor final, com produtos 10% a 15% mais baratos do que no varejo, 
vem mantendo vigor. Segundo a Abaas (Associação Brasileira do Atacado de 
Autosserviço), o setor cresceu 15% em termos nominais em 2015, com vendas 
brutas de R$ 58 bilhões, consideradas apenas as nove empresas associadas à 
entidade. Criada em 2014, ela reúne as redes Assai, Atacadão, Macro, MartMinas, 
Maxi, Roldão, Spani, Tenda e Villeforte que, juntas, comandam 400 lojas e 70 mil 
funcionários. Em termos reais, a alta nas vendas foi de quase 5% e a estimativa é 
de uma expansão entre 15% e 20% em 2016, prevê Ricardo Roldão, presidente da 
Abaas e da rede Roldão Atacadista. 
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Reação no setor de candies

Dados consolidados do setor brasileiro de confeitos 
(confectionery) indicam que a produção nacional atingiu 
353,6 mil toneladas (t) em 2015, 46 mil t a mais que o volume 
produzido no exercício anterior, cravando crescimento 

de 15,2%. Conforme a Abicab (Associação Brasileira da Indústria de 
Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados), entidade responsável 
pelo levantamento, o avanço foi resultado da política de preços 
adotada pelas indústrias, que seguraram eventuais reajustes em 
função do cenário de recessão econômica. Em decorrência da 
estratégia adotada, os fabricantes de confeitos tiveram reduzidas 
as suas margens de lucro e agora se defrontam com um cenário 
de custos nas alturas e dificuldades para reajustar preços. 
“Apenas as matérias-primas para a fabricação de balas, gomas 
e derivados subiram 20% nos últimos 12 meses”, comenta 
Romualdo Silva, vice-presidente de exportação da Abicab. 
Mas para ele, o ano de 2016 tem o seu lado positivo e vai ser 
bom para exportar, com a variação cambial compensando 
o aumento nos custos. “Não há previsão de um 
crescimento forte mas, se conseguirmos repetir 
o resultado de 2015, já será de bom tamanho”, 
analisa Silva.

A tendência de consumo saudável se intensifica 
cada vez mais entre os consumidores brasileiros. 
O país já é apontado como o quarto maior 
mercado para produtos desse segmento. De olho 
nesse potencial, a Nestlé anunciou em março 
investimentos de R$ 10 milhões para ações de 
marketing, visando principalmente reforçar o 
cereal integral como principal ingrediente de sua 
linha de cereais. O montante é 30% superior ao 
aporte investido em 2015, informa a companhia. 

Seguindo estratégia global da empresa, as 
linhas Nescau Cereal, Nesfit e Snow Flakes 
aparecem juntas em filme publicitário para 
comunicar a importância do cereal integral 
como fonte nutritiva de vitaminas e minerais. A 
campanha global foi criada pela McCann Paris e 
adaptada pela WMcCann para o mercado brasileiro 
para a CPW (Cereal Partners Worldwide), joint 
venture da Nestlé com a americana General Mills 
(dona da Yoki).Os produtos fazem parte de uma 
linha completa com grãos integrais e, de maneira 
lúdica e informativa, a peça publicitária destaca o 
cereal integral como “Ingrediente Nº 1”.

campanha  
unificada
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CONSUMO / Snacks

Para avaliar o que o brasileiro consome 
nos intervalos ao longo do dia, a Ipsos 
Marketing –especializada em entendimento 
de mercado, marca e inovação – passou 

um pente-fino nas redes sociais e identificou alguns 
dos hábitos mais frequentes entre as refeições. Foi 
possível, por exemplo, detectar as categorias de 
bebidas e alimentos mais consumidas. Os snacks 
do tipo salgadinho aparecem nas mídias sociais 
como “comidas de lazer”. Menções espontâneas 
são publicadas para exibir na rede o consumo de 
lanches/snacks e até “provocar inveja”. Apesar da 
importância das refeições principais na vida real, os 
alimentos que fazem parte do “snacking” acabam 

sendo destacados, fazendo com que o lanche seja 
a hora de comer mais compartilhada nas redes 
sociais, em comparação a outros momentos de 
consumo.

O que motiva os consumidores a publicar nas 
redes sociais espontaneamente esse consumo, 
capta a Ipsos, são os atributos sensoriais e 
emocionais de cada um dos produtos/marcas. Com 
isso, os predicados mais associados aos snacks são 
sabor (37%), prazer (25%) e a saudabilidade (16%). 
Por conta de sacadas como essas a demanda de 
snacks no país segue na ascendente, apesar do 
freio no consumo geral prescrito pela crise. Dados 
da Euromonitor International, que audita o varejo 

diFícil comeR um só
Apesar do freio geral na economia, o consumo 

de snacks continua salgando as vendas 
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da categoria, mostram que em 
volume as vendas de snacks no 
país avançaram 4,4% no último 
ano em comparação a 2014, 
totalizando 228.400 toneladas(t). 
Em valor, constata a consultoria, 
o salto foi ainda maior, cravando 
11,9% no período, movimentando 
R$ 7,296 bilhões (ver quadro ao 
lado).

No entanto, sondagem da 
Kantar Worldpanel, que audita 
a frequência de compra das 
famílias, revela que nem a 
população de maior renda, 
clientela potencial dos snacks, 
escapou do corte nas compras. 
Em 2014, as famílias das classes 
A/B compraram snacks 13 vezes 
e, em 2015, foram 12 vezes. “A 
racionalização nas compras é 
generalizada”, afirma Christine 
Pereira, diretora comercial 

da consultoria e responsável 
pela pesquisa. Tanto é que 
pela primeira vez desde 2006, 
quando a consultoria começou 
a acompanhar o consumo 
familiar no país, no ano passado 
o brasileiro levou uma menor 
quantidade de produtos para 
casa. “A retração no volume de 
uma cesta de 96 categorias, 
que inclui alimentos, bebidas e 
artigos de higiene e limpeza, foi 

de 8% em 2015 em comparação 
com 2014”, repassa a executiva.

Mesmo diante desse cenário, 
de 2013 a 2014, o mercado 
de snacks salgados no varejo 
cresceu 13,4% em valor, 
passando de R$ 5,24 bilhões 
para R$ 5,94 bilhões, capta a 
consultoria Mintel. Em volume, 
o avanço foi de 4,8% no mesmo 
período, saindo de 209 mil t 
para 219 mil t. Considerando 

FONTE: © EuROMONITOR INTERNATIONAl lTD 2016.                       

 2014 2015 Variação 

Volume 218,7 228,4 4,4%
(em 1.000 toneladas)

Valor 6.520,8 7.296,5  11,9%
(em milhões de reais) 

vendAs de snAcks
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CONSUMO / Snacks

o grande aporte das empresas 
em produtos de maior valor 
agregado, como snacks 
posicionados como premium e/
ou saudáveis, o aporte em valor 
acaba sendo maior.

JOgOS OLíMPICOS
No ano passado a estimativa 

de crescimento em valor 
foi menor do que em 2014 
devido à crise econômica, cujo 
impacto foi maior em 2015, 
observa Naira Sato, analista 
de mercado da Mintel. Com 
a retração do consumo como 
consequência do desempenho 
insatisfatório da economia, é 
possível que os consumidores 
estejam deixando a categoria, 
avalia. Para a especialista, no 
entanto, a atual agenda de 
eventos programados para o país 
impacta positivamente a previsão 
de crescimento da categoria. 
Assim como a Copa do Mundo 

de Futebol de 2014 ajudou no 
crescimento do consumo dos 
snacks, é esperado que os Jogos 
Olímpicos, neste ano, tenham um 
efeito similar nas vendas.

“Com a popularização de 
snacks de vegetais em outros 

países, seria uma oportunidade 
de mercado lançar snacks 
salgados com ingredientes 
tipicamente brasileiros, como a 
mandioca”, sugere a analista. 
Ela também considera que é 
uma oportunidade para divulgar 

Jogos olímpicos PERSPECTIVA DE REEDITAR CONSuMO DE SNACkS NA COPA DO MuNDO.  

PRevisão PARA o meRcAdo de snAcks sAlgAdos (VAREjo, EM VAloR – 2010-20)

FONTE:MINTEl 
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mais ingredientes locais pouco 
conhecidos, mesmo entre os 
consumidores brasileiros, 
como as variedades de raízes, 
sementes e grãos nacionais.

A recessão, observa Naira, 
também gera oportunidade de 
explorar tamanhos menores, 
porém com maior margem de 
lucro (para marcas premium, 
por exemplo), além da inserção 

de tamanhos maiores, vistos 
como mais econômicos por 
alguns consumidores da 
categoria. Assim, mesmo com 

uma estimativa conservadora, é 
possível crescer tanto em valor, 
quanto em volume (ver quadro à 
pág. 8). ■

christine, da Kantar A RACIONAlIZAçãO 
NAS COMPRAS é gENERAlIZADA.

snacKing A HORA DE COMER MAIS COMPARTIlHADA NAS REDES SOCIAIS.
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Cada vez mais os brasileiros incluem em 
sua agenda o tema da saudabilidade. 
Pesquisa recém-saída da incubadora 
capta que 47% dos entrevistados 

não estão satisfeitos com a sua própria 
alimentação e 53% consideram que promovem 
uma dieta balanceada. “O avanço do desejo de 
aprimorar a alimentação é flagrante. O estudo, 

aliás, vai contribuir para o aperfeiçoamento 
da legislação brasileira, no sentido de se 
introduzir as inovações que irão viabilizar esse 
avanço”, argumenta Carlos Eduardo gouvea, 
vice-presidente da Abiad (Associação Brasileira 
da Indústria de Alimentos para Fins Especiais 
e Congêneres). Encomendado pela entidade* 
à Toledo&Associados, o levantamento inédito 

cAdA vez mAis 
estimulAnte

Pesquisa inédita sobre suplementos 
alimentares comprova interesse cada vez 

maior dos brasileiros por consumo saudável

(*) PESquISA ENCOMENDADA PElA ABIAD EM CONJuNTO COM A ABFISA (ASSOCIAçãO BRASIlEIRA DAS EMPRESAS DO SETOR FITOTERáPICO, 
SuPlEMENTO AlIMENTAR E DE PROMOçãO DA SAúDE) E ABENuTRI (ASSOCIAçãO BRASIlEIRA DAS EMPRESAS DE PRODuTOS NuTRICIONAIS).

ESPECIAL / Saúde & Bem-Estar
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vasculha o consumo de 
suplementos alimentares no 
país e, consequentemente, 
traça um panorama do mercado 
de produtos saudáveis, inclusos 
confeitos e guloseimas.

Segundo gouvea, foram 
avaliados 1.007 domicílios 
em sete capitais brasileiras. 
Divulgada no início do ano, 
a pesquisa mostra que 54% 
dos brasileiros afirmam ter 
pelo menos um indivíduo 
que consome suplementos, 
a exemplo de cápsulas de 
Ômega 3 ou de minerais 
como cálcio ou ferro. Não 
foram computadas linhas de 
confeitos que incorporam esse 
tipo de ingrediente. No que se 
refere às dietas alimentares 
para perda de peso, 24% 
das pessoas afirmam fazer 
regimes especiais, enquanto 
76% não seguem qualquer 
dieta. Para 55% das pessoas 
que fazem alguma dieta, a 
decisão é espontânea, sendo 
que 27% afirmam contar com 
orientação médica e 22%, 
com a ajuda de nutricionista. 
quanto à alimentação saudável, 
51% dos entrevistados evitam 
alimentos pouco saudáveis, 
como comidas gordurosas, 
frituras, sal, açúcar, massas 
em demasia. Frutas , verduras, 
legumes e carnes brancas 
são priorizados por 23% da 
população. “O estudo vai servir, 
por exemplo, para a definição 
de diversas pontas soltas na 
discussão da saudabilidade”, 
frisa gouvea. um dos objetivos 
mais imediatos, segue ele, 
é a contribuição para o 
aprimoramento da legislação 
que é muito restritiva. 
“Muitas inovações no campo 
dos alimentos saudáveis 

poderiam ingressar no 
mercado mais rapidamente, 
mas falta alinhamento com 
a legislação”, observa o 
dirigente. Para ele, diversos 
itens funcionais deveriam ter 
acesso via mera notificação 
à Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) e não por 
registro, que exige análise de 
dossiê e leva de seis meses 
a um ano para aprovação. No 
caso da notificação, havendo 
alinhamento legal, o fabricante 
ou importador apenas notifica 
a autoridade sanitária sobre 
a produção ou importação e a 
autorização é imediata. 

O vice-presidente da Abiad 
destaca que a pesquisa é 
muito abrangente e traz uma 
série de informações sobre 
os suplementos. Além da 
tipificação, frequência no uso, 
consumo com atividades físicas, 
hábitos de compra quando 
começou a usar, o que levou a 
consumir, quem recomendou, 
quem mais influencia, locais 
onde costuma comprar, 
também inclui dados sobre 
o que pesa mais na hora da 
compra, gasto mensal e busca 

de referência no rótulo, entre 
outros pontos. “Esperamos 
que, com esses dados, a Anvisa 
possa avançar na revisão do 
marco regulatório do setor 
no Brasil, trazendo vantagens 
para os consumidores, como 
maior variedade de produtos 
e comunicação clara sobre os 
benefícios”, assinala gouvea. 
                                                
DEMANDA ASCENDENTE

Outra faceta percebida 
no estudo da Abiad é a 
disseminação e o avanço 
dos vários segmentos que 
compõe a oferta de alimentos 
saudáveis. Fechando o foco na 

ala de confeitos (confectionery), 
um pente-fino no varejo da 
Euromonitor International capta 
que de 2010 a 2015 as vendas 
da categoria, que inclui desde 
itens diet/light a produtos 
funcionais e especiais (para 
pacientes diabéticos ou com 
restrição ao consumo de 
glúten/lactose), saltou de 
R$ 3,5 bilhões para R$ 5,2 
bilhões. Segundo estimativa 
da consultoria, a demanda 
continua na ascendente, 
devendo bater em R$ 6,1 

gouvea, da abiad  lEgISlAçãO 
BRASIlEIRA AINDA MuITO 
RESTRITA PARA FuNCIONAIS.

naira, da mintel ITENS “COM 
REDuçãO” Ou “SEM” glúTEN/
lACTOSE AVANçAM NAS PRATElEIRAS.
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ESPECIAL / Saúde & Bem-Estar

bilhões em 2020, registrando 
alta de 17,6% (ver quadro à pág. 
15). Como previsto, o filão diet/
light que foi pioneiro na oferta 
de itens hoje rotulados como 
saudáveis abocanha a maior 
fatia das vendas, saltando de R$ 
2,2 bilhões para R$ 3,2 bilhões 
nos últimos cinco anos. Já o 
reduto de confeitos funcionais, 
com destaque para linhas 
de candies (balas, pastilhas, 
gomas de mascar), avançou de  
R$ 1,2 bilhão para R$ 1,8 bilhão 

no mesmo período. Entre as 
novidades no campo da nutrição 
saudável, os produtos especiais 
para pacientes diabéticos 
(zero açúcar, por exemplo) e 
intolerantes a glúten/lactose, 
evoluíram de R$ 81,9 milhões 
para R$ 140,4 milhões de 2010 
a 2015, devendo, segundo a 
consultoria, avançar 36,3% nos 
próximos cinco anos, fechando 

com R$ 191,4 milhões em 2020. 
A propósito desse segmento, 

a analista sênior da Mintel, 
Naira Sato, comenta que há um 
claro aumento na porcentagem 
de bebidas e produtos 
alimentícios que se posicionam 
sem ou com redução de lactose 
no Brasil, nos últimos três 
anos. Segundo o banco global 
de dados de novos produtos 
da Mintel (gNPD/global New 
Products Database), 5,9% 
dos lançamentos de comida 

e bebida, em 2015, trouxeram 
informações na embalagem 
indicando quantidade reduzida 
ou a ausência de lactose. 
Comparando com os anos 
anteriores, esse percentual 
foi de 3,8% em 2014 e 3,1%, 
em 2013, repassa  a executiva. 
gouvêa, da Abiad, observa 
que inexistem estudos que 
corroborem os benefícios da 

ausência de lactose ou de 
glúten na dieta de quem não 
sofre de intolerância a essas 
substâncias. “Esse consumo 
foi capturado pelos regimes 
da moda, porque as pessoas 
alegam que, cortando a lactose 
ou o glúten, elas se sentem 
melhor”, sublinha.

Naira acrescenta que 
as marcas estão lançando 
grande diversidade de 
produtos sem lactose, não 
somente restrita ao universo 
dos lácteos. “quando esses 
itens começaram a aparecer, 
a maioria era composta por 
leites e queijos, mas agora 
começamos a ver o crescimento 
dessa alegação (claim) nos 
rótulos de chocolates, iogurtes 
e até produtos de panificação”, 
observa a analista. 

Para ela, essa maior 
variedade de produtos “sem” 
(sem lactose/sem glúten/
sem gordura trans) atende 
às atuais expectativas dos 
consumidores. “Cerca de 30% 
dos brasileiros sondados pela 
Mintel declaram que gostariam 
de ver mais variedade de 
produtos saudáveis. Não 
somente itens diet/light e 
orgânicos, mas também os sem 
glúten, sem lactose e os “com” 
(com colágeno, por exemplo)”, 
reporta Naira. Já cerca de 
um quarto dos consumidores 
(26%) ouvidos pela consultoria 
gostaria que houvesse mais 
lojas especializadas em 
produtos saudáveis.
                                         
CRESCIMENTO 
SUSTENTáVEL

Na percepção da indústria, o 
mercado de produtos voltados 
a saúde e bem-estar é um 
dos poucos que tem crescido 

produtos saudáveis  PIONEIRISMO DA SuAVIPAN NA FRENTE ORgâNICA E A NOVA lINHA ZERO.
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de forma sustentável nos 
últimos anos. “Esse avanço 
tem sido acima dos 10% ao 
ano”, crava lucas Christino, 
diretor da Suavipan, uma das 
desbravadoras da onda  diet/
light no Brasil. Para ele, 
tanto a indústria, através 
das inovações introduzidas 
nos últimos 10-15 anos, 
como o varejo, cada vez mais 
especializado, têm contribuído 
para esse desenvolvimento. 
Apesar do surgimento e 
avanço da especialização 
no segmento, toda essa 
movimentação foi acompanhada 
de perto sobretudo pelos canais 
tradicionais (supermercados, 
hipermercados e atacados), 
com uma ampliação sem 
precedentes no mix de produtos 
saudáveis nas gôndolas. 

“Contribui para o avanço do 
setor, mas é uma resposta 
do autosserviço tradicional 
ao crescimento do varejo 
especializado”, nota Christino. 

Embora o filão de 
saudáveis tenha evoluído 
bastante, ainda apresenta 

deficiências se comparado 
a mercados internacionais, 
tanto em variedade, quanto em 
qualidade, considera Virgínia de 
ávila Dias, diretora da Chocolife, 
referência em chocolate 
funcional no país. Tanto ela 
quanto Christino acham que 

virgínia, da chocolife 
SAuDABIlIDADE DEVE uNIR 
FuNCIONAlIDADE E SABOR.

christino, da suavipan   
INOVAçõES TêM quE TER O 
FOCO NO CONSuMIDOR.
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o filão de saúde e bem-estar 
tende a ser mais resiliente em 
momentos de crise. “A retração 
econômica naturalmente afeta 
todos os segmentos, mas no 
reduto de saudáveis o impacto 

tende a ser menor”, argumenta 
o diretor da Suavipan. Para 
Virgínia, a crise não afeta tanto 
o consumo, porque os produtos 
são direcionados ao público 
A/B, que ainda tem preservado 
o seu poder aquisitivo. “Por 
outro lado, a alta do dólar 
nos prejudica absurdamente, 
pois grande parte das nossas 
matérias-primas é importada”, 
frisa a executiva.   

Ambos concordam que 
um dos motores da demanda 
saudável é a permanente 
frequência de inovações, seja 
de formato ou apresentação 
como de paladar e formulação. 
“é preciso inovar mas sem 
esquecer que o consumidor 
é o foco. Ou seja, ser uma 
resposta a sua necessidade 
e não criar uma demanda 
de produto desnecessária”, 

pondera Christino.
Ele acrescenta que, tendo 

em vista a proliferação 
de indústrias no ramo, o 
acirramento da competitividade 
e a decorrente enxurrada de 

lançamentos, as empresas 
têm de ser mais assertivas 
nas propostas com inovações 
relevantes ao trade e ao 
consumidor. Por isso, conclui, 
manter-se atento às mudanças 
e ao surgimento eventual de 
nichos é fundamental para o 
êxito dessas inovações. Para 
Virgínia, deve-se primeiramente 
escolher uma matéria-prima 
que ofereça benefícios à saúde 
e adaptá-la ao processo de 
produção adequado, para 
que não se perca nenhuma 
propriedade nutricional.

                                        
CONCEITO APLICADO 

A Suavipan, relata Christino, 
iniciou as atividades em 1998 
com a linha de bolos diet 250g. 
Em 2006, ampliou o portfólio 
com os bolinhos recheados de 
40g. Em paralelo, redesenhou 

as embalagens e alterou o 
posicionamento nutricional 
da linha de diet para light 
sem adição de açúcar. Em 
2008, lançou uma linha de 
muffins orgânicos, cravando 

pioneirismo no reduto de 
padaria orgânica. Em 2011, 
introduziu a linha 100% 
integral, com os bolinhos de 
40g e, em 2012, lançou bolos 
de 250g. Em 2014 assinou o 
primeiro alfajor zero açúcar 
do mercado e, no ano passado, 
ampliou a linha integral, 
com o pão de mel da marca. 
“Neste ano apresentamos o 
primeiro canudinho recheado 
zero açúcar e redesenhamos a 
linha light, que agora se chama 
Zero”, resume o dirigente, 
acenando com mais novidades 
ao longo do ano.

O conceito de saúde e bem-
estar é aplicado em diversas 
frentes na Suavipan, assinala 
Christino. Essa prática é um 
dos trunfos empresa, seja na 
criação de um produto, na sua 
fabricação ou distribuição. 

páscoa FORMulAçãO DIRECIONADA A TODOS OS PúBlICOS, ATé MESMO AOS VEgANOS.
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De modo mais abrangente, 
completa, a empresa sempre 
busca aplicar o conceito aos 
produtos, mas sem descuidar 
do prazer e do sabor dos 
alimentos. Ratificando as 
estimativas de crescimento do 
setor, a Suavipan deve avançar 
sobre os índices dos últimos 
anos, entre 5% e 10%, devido 
à  meta mais agressiva para 
2016 com a programação de 
lançamentos prevista.

Entre as pioneiras no 
filão de chocolate funcional 
ou nutracêutico no Brasil, 
a Chocolife vem há quase 
uma década expandindo 
sua penetração por diversos 

perfis de consumo, graças 
à disseminação crescente 
dos benefícios à saúde 
cientificamente comprovados 
da ingestão regular de sólidos 
de cacau. “Iniciamos com 
o Chocolife 50% cacau, 0% 
açúcar, glúten e leite, e com 
adição de fibras prebióticas. 
Posteriormente, introduzimos a 

versão ao leite, única no gênero 
com leite na composição, e o 
70% cacau, nosso carro-chefe 
até o momento”, sintetiza 
Virgínia.

Para diversificar o mix, 
a Chocolife desenvolveu 
uma linha de shakes 
hipoalergênicos, com proposta 
de complementar as refeições 
diárias; e o achocolatado 45% 
cacau, ambos focados no 
público alérgico, intolerante 
e diabético. Já a linha 
Beauty Care incorporou 
ao portfólio o apelo da 
beleza, com ingredientes 
que agem sinergicamente 
no tratamento da pele, 

reduzindo o volume de rugas 
e melhorando a elasticidade, 
destaca a empresária. “Mais 
recentemente lançamos 
a linha Veggie, focada no 
público vegano, vegetariano 
e nas pessoas que optam em 
aumentar o aporte proteico 
sendo de origem vegetal”, grifa 
Virgínia. A empresa cresceu 

50% de 2014 para 2015 e a meta 
para 2016 também é ambiciosa, 
afirma sem abrir números. 

Entre as tendências em voga 
na cena de saudáveis, Christino 
confirma a aceitação crescente 
dos itens sem glúten/lactose. 
“Apesar de ser um nicho, tem 
ganho adeptos sobretudo 
nos últimos dois anos”, nota, 
completando que também o 
reduto de alimentos orgânicos 
vem mantendo crescimento 
constante, ao lado das variantes 
sem açúcar e integrais.

 Em preparativos para a 
Páscoa, este ano comemorada 
em março, a diretora da 
Chocolife nota alguma retração 

em relação à comemoração da 
data no ano passado. “Como 
nossos itens são diferenciados, 
não é tão afetado. Além disso, 
temos um produto exclusivo, 
que é a linha de Coelhos de 
Páscoa, com formulação 
direcionada a todos os públicos, 
até mesmo aos veganos”, ela 
conclui. ■

 2010 2015 2020 Variação 

Diet/light 2.204,4 3.207,0 3.748,0 16,9%

 Vendas de confeitos saudáVeis (em milhões de reais) 

Funcionais 1.257,0 1.881,2 2.208,3 17,4%

Sem glúten/lactose 81,9 140,4 191,4 36,3% 
e para diabéticos

Total  3.543,3 5.228,6 6.147,6 17,6% 
(confeitos saudáveis)
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