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Entrevista:  Suzana Lannes, presidente da SBCTA

A CIÊNCIA EM PROL DO 
DESENVOLVIMENTO NO 

SETOR ALIMENTÍCIO 

A SBCTA - Sociedade Brasileira 
de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos - tem uma atuação 

expressiva no setor acadêmico, indus-
trial, governamental e de pesquisa 
na área de alimentos. Em entrevista 
exclusiva para a revista Aditivos & 
Ingredientes, Suzana Lannes, presi-
dente da SBCTA, fala sobre as ações 
realizadas para promover o avanço da 
pesquisa e desenvolvimento da área 
de alimentos no país e estimular o 
progresso profissional de técnicos e 
pesquisadores da área, entre outros de 
temas de interesse.

A SBCTA - Sociedade Brasilei-
ra de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos - foi criada em 1967, 
e é considerada uma das pri-
meiras sociedades científi cas 
do país. Qual a história da sua 
criação? Quais as propostas de 
sua fundação?

Com uma visão inicial de “é 
preciso multiplicar os conhecimen-
tos”, André Tosello e Walter Santos 
elaboraram um documento  assinado 
em Varsóvia durante a realização, em 
agosto de 1966, do II Congresso Inter-

nacional de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. No último dia do evento, 
o comitê organizador do congresso 
reunido com cientistas brasileiros e 
latino americanos aprovou a criação 
da Associação Latino Americana de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
que teve como primeiro presidente 
o professor André Tosello. A partir 
de então,  reunindo pesquisadores 
brasileiros, em uma reunião inaugural 
ocorrida em 8 de abril de 1967, às 15 
horas, no Centro de Treinamento em 
Campinas, hoje a CATI, 71 profissio-
nais assinaram a primeira ata de cria-
ção da Sociedade Brasileira de Ciência 
e Tecnologia de Alimentos - SBCTA - e 
elegeram a primeira diretoria. A partir 

desse momento a SBCTA se tornaria 
uma das principais sociedades científi-
cas do país. 

A criação de algumas outras Asso-
ciações e Sociedades que lidam com o 
tema “alimentos” vem ocorrendo no 
Brasil, mas certamente a abrangência 
geral e importância histórica para 
o nosso país que tem a SBCTA não 
ocorre em outros casos.

As propostas de criação foram 
e continuam sendo como Missão e 
Visão: discutir as principais atividades 
ligadas à ciência e tecnologia de ali-
mentos e fortalecer as relações entre 
pesquisadores, profissionais da área 
e empresas, conjugando ciência com 
prestação de serviços.

“Nas últimas décadas o Brasil vem 

crescendo bastante no setor de alimentos, 

podendo-se dizer que, atualmente, 

encontra-se num patamar tecnológico 

muito bom, porém ainda em evolução”.

“A criação de algumas outras Associações 

e Sociedades que lidam com o tema 

“alimentos” vem ocorrendo no Brasil, mas 

certamente a abrangência geral e importância 

histórica para o nosso país que tem a SBCTA 

não ocorre em outros casos”.
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Na sua opinião, o Brasil é 
hoje um país tecnologicamente 
evoluído na área alimentícia? 
O que é preciso para 
alcançarmos esse patamar? 

Nas últimas décadas o Brasil 
vem crescendo bastante no setor 
de alimentos, podendo-se dizer 
que, atual mente, encontra-se num 
patamar tecnológico muito bom, 
porém ainda em evolução. O setor 
de alimentos é bastante afetado 
pela conjuntura internacional, pois 
não só seus insumos (produtos 
agropecuários) são influenciados 
pelas cotações internacionais, mas, 
também, para parte da indústria, 
as exportações representam par-
cela significativa de sua receita. 
Por exemplo, a nossa pecuária está 
em ascensão, sendo um fenômeno 
histórico, tornando este um bom 
momento para esta commoditie. 
Exportamos bastante, porém impor-
tamos ainda produtos como cacau, 
por exemplo. 
A indústria de alimentos, ou fabri-
cação de produtos alimentícios, 
compreende o processamento e 
transformação de produtos da 
agricultura, pecuária e pesca em ali-
mentos para uso humano e animal. 
A indústria de alimentos se destaca 
por ser um dos setores mais dinâ-
micos da economia brasileira. Além 
de atender à demanda doméstica 
por alimentos, o setor tem papel de 
destaque no comércio exterior do 
país. Vem existindo um aumento da 
demanda interna e externa, assim o 
setor deve investir na ampliação da 
capacidade produtiva e no fortale-
cimento de suas marcas, principal 
fator de diferenciação e agregação 
de valor nessa indústria.

O Governo tem auxiliado às 
pequenas e microempresas com 
recursos e facilitações administrati-
vas. Existem projetos de Agências de 
Fomento, como a FAPESP, que dá in-
centivo ao crescimento e desenvolvi-
mento tecnológico.  Contudo, a meu 
ver, ainda é preciso maior investi-
mento nas grandes corporações, com 
recursos, por exemplo, provenientes 
de suas sedes internacionais. 

Qual o potencial de crescimento 
do setor alimentício no Brasil?

O investimento na indústria de 
alimentos deve continuar a seguir a 
ampliação do faturamento do setor, 
que tem crescido mais que o Produ-
to Interno Bruto (PIB) nos últimos 
anos. O prognóstico para 2015 é de 
crescimento no volume de produção 
industrial, de vendas e aumento de 
exportações.

Qual a contribuição da SBCTA 
para o desenvolvimento desse 
setor?

A SBCTA é uma sociedade cientí-
fica e como tal relaciona ciência ao 
setor produtivo. Temos a responsa-
bilidade de estar sempre atentos às 
tendências e aos avanços científicos 
e tecnológicos, nacionais e interna-
cionais, a fim de divulgá-los tanto à 
academia como à indústria para que 
isto seja usado em prol do desenvolvi-
mento desse setor no país. Isto é feito 
através de eventos, comunicações, 
publicações, palestras isoladas, com-
parecimento em eventos nacionais e 
internacionais, bem como das parce-
rias com instituições internacionais. 
Por exemplo, a nossa regional Paraná 
vem promovendo em um dos seus 
principais eventos uma rodada de 
negócios da indústria agroalimentar, 
com bons resultados para o setor.

Qual a papel da SBCTA com re-
lação à divulgação e debate do 
conhecimento técnico-científi co?

Conforme dito anteriormente, 
temos uma responsabilidade quanto à 
divulgação e debate do conhecimento 
técnico-científico. Lançamos mão dos 
eventos realizados pela Sociedade e 
por outras instituições, através de 
parcerias, em todo o Brasil e no ex-
terior, para realização do trabalho de 
divulgação do conhecimento técnico- 
científico.

Estamos estabelecidos por todo 
o Brasil, com três regionais e 13 
secretarias, agregadas à sede nacional, 
congregando, no mínimo, 53 profissio-
nais atuantes pela Sociedade.

A SBCTA realiza desde 1977 
o Congresso Brasileiro de 
Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Qual a proposta 
desse congresso? E como 
esse evento pode auxiliar no 
desenvolvimento da indústria 
alimentícia?

O CBCTA - Congresso Brasileiro 
de Ciência e Tecnologia de Alimen-
tos - é um evento que alia todos os 
segmentos da área alimentícia, in-
cluindo o setor produtivo, através de 
palestras, mini seções e exposição de 
seus produtos. Seu propósito é a di-
vulgação de resultados de pesquisas, 
incentivo à inovação e pesquisas de 
ponta através de premiações, como 
o bem conhecido prêmio Leopoldo 
Hartmann, para trabalhos científicos 
da área de óleos e gorduras. Com 
essas estratégias a indústria interes-
sada pode incrementar seu desenvol-
vimento em produtos e tecnologias 
através do conhecimento de inova-
ções apresentadas pelos palestrantes 
e expositores.

Como as pesquisas sobre novos 
ingredientes têm contribuído 
para o desenvolvimento do mer-
cado de alimentos?

Existem as tendências que são 
baseadas principalmente nas necessi-
dades e exigências dos consumidores. 
Os ingredientes alimentícios podem 
agregar benefícios à saúde de quem 

“Hoje, um dos 

objetivos da 

indústria de 

ingredientes é 

encontrar caminhos 

que levem ao 

envelhecimento 

saudável, 

prolongando a vida 

de forma saudável”.
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os consome, trazendo a prevenção de 
doenças, saúde e bem estar. Atual-
mente, existe a demanda para novos 
ingredientes que previnam enfermida-
des crônicas. Hoje, um dos objetivos 
da indústria de ingredientes é encon-
trar caminhos que levem ao envelhe-
cimento saudável, prolongando a vida 
de forma saudável. Podemos exem-
plificar com as vitaminas, os ácidos 
graxos poliinsaturados (PUFA) que 
agem na saúde infantil, do coração e 
articulações; os fitosteróis que atuam 
na redução de colesterol e saúde 
cardiovascular; os carotenoides, como 
a luteína, atuando na saúde ocular 
e o licopeno na saúde masculina e 
cardiovascular. Ainda os probióticos 
agindo na microbiota intestinal, 
que até o momento têm funções e 
interações pouco conhecidas. Em 
2007, o Ministério da Saúde e a ABIA 
assinaram um acordo de cooperação 
técnica para promover a saúde e algu-
mas estratégias para reduzir os níveis 
de açúcar, sódio e as gorduras com 
baixo teor de ácidos graxos saturados 
e trans. Do exposto, as pesquisas com 
novos ingredientes que foquem o que 
o mercado atual exige contribuem de 
forma significativa para o desenvolvi-
mento deste.

Na sua opinião, qual deve ser 
o foco dessas pesquisas?

Conforme dito, o foco das 
pesqui sas deve seguir a exigência 
de mercado para obtenção de novos 
ingredientes, ainda sugerir novos 
desafios e aplicações desses in-
gredientes. Também não podemos 

esquecer da garantia de tudo aquilo 
que é sugerido.

Quais as tendências no merca-
do de aditivos e ingredientes 
alimentícios?

Os temas que vêm guiando as ten-
dências no mercado de aditivos e in-
gredientes alimentícios estão direcio-
nados à saúde e ao bem estar, como 
obesidade, envelhecimento, beleza. 
O mercado para idosos está bastante 
aquecido, focando, como já dissemos, 
em um prolongamento de vida com 
qualidade. Uma tendência que já 
vem há algum tempo é a adição de 
proteínas em formulações alimentí-
cias, mas que continua atual. Os pró 
e prebióticos continuam com suas 
aplicações. Os carotenóides, luteína 
e licopeno, os PUFAS, as vitaminas 
e os antioxidantes também têm seu 
lugar garantido.

Atualmente, o setor de alimen-
tos funcionais está em evi-
dência. Na sua opinião, esse 
é o futuro da alimentação no 
Brasil?

A tendência atual em alimentos 
é: produtos naturalmente saudáveis, 
alimentos funcionais e/ou fortifica-
dos, produtos orgânicos, alimentos 
para dietas especiais. O setor de 
alimentos funcionais já vem há 
algum tempo tomando um espaço 
considerável, o tema saúde e bem 
estar está relacionado diretamente 
aos alimentos funcionais. Não creio 
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que podemos dizer que o “futuro” 
da alimentação do Brasil seja de ali-
mentos funcionais, pois já estamos 
nisso. Não podemos esquecer que 
somos um país com forte produção 
agrícola, é um hábito do brasileiro 
consumir produtos provenientes 
de feiras livres, por exemplo, esses 
também são alimentos funcionais.

Qual a sua opinião sobre a 
legislação brasileira na área 
de alimentos? E qual o seu 
papel no desenvolvimento das 
pesquisas realizadas?

A legislação brasileira na área 
de alimentos norteia pesquisas e 
produção de alimentos. O Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e a ANVISA 
estabelecem limites, regras, pa-
drões usados no desenvolvimento de 
alimentos. Definem que “Alimento 
é toda substância ou mistura de 
substâncias destinadas a fornecer 
ao organismo humano os elementos 
normais à sua formação, manuten-
ção e desenvolvimento”.  Ainda é 
importante verificar a “exclusão de 
produtos com finalidade de uso e 
propriedade medicamentosa e ou 
terapêutica (prevenção, tratamento 
e cura de doenças)”.  Cremos que 
existem casos, como para os su-
plementos alimentares, que ainda 
existe a necessidade de uma legisla-
ção específica.

Quais os projetos da SBCTA 
para este ano?

Como tudo, a Sociedade precisa 
de um renovo, precisa se atualizar 
sempre para atender às exigências 
nacionais e internacionais. Com res-
peito a isso, já vem com novas par-
cerias nacionais e internacionais, 
com eventos e com instituições que 
possam contribuir com informações 
e com divulgação do que é feito no 
país no setor científico e produtivo 
de alimentos.

“A tendência atual em alimentos é: 

produtos naturalmente saudáveis, 

alimentos funcionais e/ou fortificados, 

produtos orgânicos, alimentos para 

dietas especiais”.

NOSSA ESPECIALIDADE É GARANTIR SUA QUALIDADE DE VIDA

A Unidade de Negócios Nutrição Humana possui uma linha completa de ingredientes para bebidas, 

pré-misturas de vitaminas, minerais e ingredientes funcionais que são essenciais para a sua 

qualidade de vida.

www.mcassab.com.br

LifeScience

• Pré-misturas de vitaminas e minerais

• Acidulantes: ácidos cítrico, fosfórico, lático, 

málico e tartárico

• Conservantes: ácido sórbico, benzoato de 

sódio, natamicina, nisina, propianato de 

cálcio e sorbato de potássio

• Estabilizantes: citrato de sódio e goma 

xantana

• Edulcorantes: aspartame, acessulfame-k, 

dextrose anidra, estévia, sacarina sódica, 

sorbitol e sucralose

• Cafeína
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