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“ Brazilian scenario: ingredients, 
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Agenda

• Mercado consumidor

• Produtos e ingredientes alimentares para a saúde 

• Desafios da regulamentação do mercado

• Abordagem sistêmica do setor de alimentação

• Comunicação com o consumidor



LOHAS (Lifestyles of Health & Sustainability)

Desejam compartilhar valores por meio do comportamento de compra. 
Estabelecem laços com empresas que ofereçam suporte ao seu estilo de vida. 

Desejam conhecer os processos, ingredientes, embalagens. 

=
Alimentos
Suplementos alimentares
Medicina natural

Benefícios para a saúde, 
qualidade de vida e 
envelhecimento saudável

REGO, R. A. Os fatores de influência do mercado de ingredientes. In: VIALTA, A.; REGO, R. A. Brasil Ingredients Trends 2020. Campinas: ITAL, 2014.



http://www.nutraingredients.com/Consumer-Trends/Global-healthy-foods-to-hit-1-trillion-in-2017-Report









orgânicos
funcionais
naturalmente saudáveis
livres de substâncias consideradas ‘menos saudáveis’ (gordura, açúcar, sal, carboidratos)
livres de substâncias que podem apresentar intolerância (glúten e lactose)



Alimentação saudável e mais nutritiva
Produtos naturais, frescos, fortificados, com adição de 

frutas e grãos; suplementos alimentares. 

Alimentação controlada
Produtos diet, light, para dietas de redução e controle do 

peso, com isenção ou redução de sal, açúcar e gorduras etc.

Alimentação funcional para a saúde
produtos com benefícios para a saúde cardiovascular, 

gastrointestinal, dos olhos, do cérebro, combate à obesidade, 
redução de colesterol, fortalecimento do sistema 

imunológico, prevenção de osteoporose, prevenção de 
câncer, prevenção de artrite, diminuição de hipertensão etc.

Alimentação funcional para o bem-estar
Produtos para melhora do desempenho físico e mental, 

redução de estresse, melhora do estado de ânimo, 
diminuição da fadiga, aumento da vitalidade, melhora da 

aparência física, da beleza e do equilíbrio interior etc.









http://www.alimentosprocessados.com.br/ingredientes-alimentares-ingredientes-nos-alimentos-processados.php



http://www.alimentosprocessados.com.br/ingredientes-alimentares-ingredientes-nos-alimentos-processados.php





Suco
Centella
Asiática

vasodilatador
estimula a 

produção de 
colágeno

Chá de
Pau 

Tenente

emagrece
trata anemia

filtra o sangue
melhora a digestão

trata diabetes

Suco de
Pariparoba

Bom para o

fígado

vesícula

baço
azia















































Os desafios para as agências 
reguladoras

• Necessidade de alinhar o sistema regulatório 
às transformações do mercado

• A necessidade de posicionamento das 
agências reguladoras em relação a todos os 

health claims existentes no mercado





Floros et al. (2010):

“ainda existe muito a ser compreendido sobre os alimentos 
que devem ou não compor uma dieta mais saudável”. 

Apesar de um vasto conhecimento acumulado, é complexo e 
difícil estabelecer relações precisas de causa e efeito entre a 

ingestão de um alimento com a melhora do estado de 
saúde, prevenção ou incidência de doenças. 

Existem muitos desafios a ser superados antes que seja 
possível prescrever uma nutrição baseada em evidências 

científicas



A importância estratégica do 
mercado de produtos alimentares 

para saúde e nutrição

• A necessidade de um plano nacional e 
priorização deste segmento de mercado

• A integração das áreas de saúde, nutrição 
e sustentabilidade nas políticas de 

inovação

• A dedicação de recursos e linhas de 
fomento especiais











confusão diante da saturação de mensagens sobre o
que deve ou não comer, contendo informações que
estão sempre mudando.
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www.bakeryconfectionerytrends.com.br
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