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podemos dizer que isso também vem 
dos distribuidores e empresas que 
produzem ingredientes aqui no Bra-
sil, em uma escala cada vez maior. 

Na sua opinião, o Brasil é hoje 
um país tecnologicamente evo-
luído na área alimentícia?

Temos exemplos de evolução e 
de não evolução. Mas entendo que 
estamos em um caminho importante, 
porque hoje o mundo é muito mais 
plano do que antes, as barreiras di-
minuíram e a entrega de informação 
e insumos está muito mais rápida.  É 
uma cadeia onde, se o mercado de-
manda, a entrega precisará ser feita, 
seja da América do Sul ou do Norte, 
Europa ou até mesmo de lugares mais 
distantes. Temos alguns outros fato-
res, como câmbio. Mas podemos dizer 
que a demanda causa muita evolução 
e, hoje em dia, essa mesma demanda 
pede muita coisa, pois temos con-
sumidores e um mercado ávido por 
novidades e isso pressiona a indústria 
de maneira geral. O país possui um 
bom parque industrial. É um mercado 
importante para muitas empresas de 
equipamentos e isso faz com que o 
parque industrial seja moderno e 
ávido por ingredientes processados 
adequados para o momento.

Quais os ingredientes que a 
indústria tem à sua disposição 
hoje? Qual o potencial de cres-
cimento desse setor no Brasil?

O Brasil é um país que, hoje, 
podemos dizer que é mais “aberto” do 
que antes, com alguma preocupação 
com esse movimento de aumento de 
impostos, carga tributária, para produ-
tos importados. Isso de alguma forma 
pode dar uma freada em tecnologias 
que estão vindo ou mesmo diminuir 
a velocidade com que elas chegam ou 
inviabilizar num sentido mais crítico, 
em uma análise mais grave da situa-
ção. Mas, por outro lado, o que hoje 
mais emperra, e nós entendemos que 
é um fator importante, é o aspecto re-
gulatório. Os países com seus organis-
mos regulatórios têm avaliações sobre 
os ingredientes que muitas vezes são 

diferentes e lentas. 
Por isso, em algumas vezes não 

temos a disposição algum insumo ou 
ingrediente que já existe no mercado 
americano, japonês. Por outro lado, 
se a gente avaliar o ontem, o hoje 
está muito melhor e o que percebo é 
que a demanda pelos consumidores 
está cada vez mais acessível, seja por 
viagens, redes sociais, internet ou 
qualquer outro meio que permite 
ao consumidor saber sobre o produ-
to. Agora, falando em crescimento, 
vejo com olhar positivo, pois nós do 
mercado entendemos que indepen-
dente do cenário macroeconômico, 
o mercado de ingredientes no Brasil 
continuará crescendo.

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

São várias, entre as principais 
posso dizer, primeiramente, que a 
indústria está buscando ingredientes 
que soem bem, pois cada vez mais os 
consumidores leem as informações 
nos rótulos de embalagem. Esse, 
inclusive, é um grande desafio para 
a indústria, que tem sido muito bem 
contornado.

Segundo ponto é a linha de 
ingredientes verdes ou sustentáveis, 
que impactem menos nas cadeias 
produtivas, que faça o consumidor 
enxergar que é sustentável. Terceira 
grande tendência é tudo isso junto, 
criando formulações mais saudáveis, 
sem perder a indulgência. Temos um 
cenário onde por muito tempo se fa-
lou sobre alimentação saudável ou da 
saudabilidade e agora vemos alimen-

tos realmente saudáveis, que também 
são saborosos. Vemos a primeira fase 
disso num lançamento sem fim de 
alimentos ricos em sabor. A indústria 
entendeu essa necessidade e isso 
é uma característica que veio para 
ficar. 

Um exemplo é o extrato de chá 
verde, que tem função antioxidante 
e preserva cor e sabor nos alimentos. 
Quando o consumidor pega o rótulo 
e lê, pensa “Isso aqui é bom porque 
tem chá verde”. Outros exemplos pas-
sam por fibras, proteínas estruturais 
ou estruturantes em alimentos, como 
o glúten free.  

A última tendência é a free from 
ou “livre de”. A nova lei brasileira de 
alergênicos é extremamente desafia-
dora e isso causa tensões e também 
oportunidades. No caso da minha 
empresa, a R&S Blumos, eu coorde-
no uma equipe que trabalha com o 

“A indústria 
alimentícia e, 
também, a de 
ingredientes 

alimentícios no 
Brasil tem se 
modernizado 

bastante, com uma 
evolução importante 
nos últimos anos”.

“O mundo atual cada vez mais tem que 
entender que vamos passar sempre por 

crises de diversas origens, acontecendo ao 
mesmo tempo. É um momento de adaptação 

e pensar que temos energia e criatividade 
Made in Brazil, para atravessar isso”. 
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Entrevista:  Fernando Santana

PANORAMA E 
EXPECTATIVAS 
DA INDÚSTRIA 
DE ALIMENTOS 

E BEBIDAS

Como engenheiro de alimentos 
e com sua vasta experiência 
nesse mercado, como o senhor 
defi ne a indústria alimentícia e, 
mais especifi camente, a 
indústria de ingredientes 
alimentícios?

Eu entendo que a indústria 
alimentícia e, também, a de ingre-
dientes alimentícios no Brasil tem 
se modernizado bastante, com uma 
evolução importante nos últimos 
anos. Nosso país é um mercado muito 

grande em termos de população, 
temos 200 milhões de brasileiros 
e isso gera muito interesse de 
todos os players de alimentos 
globais. 

Temos diversidade de produ-
tos, empresas muito grandes, 
uma agricultura muito moderna, 
de ponta. Podemos dizer que é 
o setor brasileiro mais moderno 
que existe, se comparado a ou-
tros, e isso de alguma forma 
impacta na cadeia de alimentos. 
Vemos um crescimento nela e 

O Brasil vive um momento de crise econômica, mas também 
de oportunidades e de criatividade. Em entrevista exclusiva à 

revista Aditivos & Ingredientes, Fernando Santana, engenheiro de 
alimentos e diretor da R&S Blumos, empresa focada no mercado de 
ingredientes e soluções especiais e inovadoras para as indústrias de 
alimentos e bebidas, fala sobre o momento atual e as expectativas 
da indústria alimentícia para 2016. 

"O setor de funcionais 
nunca esteve tão em 

evidência. A população 
cada vez mais enxerga 

isso e preocupa-se 
com o tema. O assunto 

é noticiado o tempo 
todo pela mídia e isso 
acaba causando uma 
série de movimentos, 

acomodações e 
revoluções diárias na 

indústria”.
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podemos dizer que isso também vem 
dos distribuidores e empresas que 
produzem ingredientes aqui no Bra-
sil, em uma escala cada vez maior. 

Na sua opinião, o Brasil é hoje 
um país tecnologicamente evo-
luído na área alimentícia?

Temos exemplos de evolução e 
de não evolução. Mas entendo que 
estamos em um caminho importante, 
porque hoje o mundo é muito mais 
plano do que antes, as barreiras di-
minuíram e a entrega de informação 
e insumos está muito mais rápida.  É 
uma cadeia onde, se o mercado de-
manda, a entrega precisará ser feita, 
seja da América do Sul ou do Norte, 
Europa ou até mesmo de lugares mais 
distantes. Temos alguns outros fato-
res, como câmbio. Mas podemos dizer 
que a demanda causa muita evolução 
e, hoje em dia, essa mesma demanda 
pede muita coisa, pois temos con-
sumidores e um mercado ávido por 
novidades e isso pressiona a indústria 
de maneira geral. O país possui um 
bom parque industrial. É um mercado 
importante para muitas empresas de 
equipamentos e isso faz com que o 
parque industrial seja moderno e 
ávido por ingredientes processados 
adequados para o momento.

Quais os ingredientes que a 
indústria tem à sua disposição 
hoje? Qual o potencial de cres-
cimento desse setor no Brasil?

O Brasil é um país que, hoje, 
podemos dizer que é mais “aberto” do 
que antes, com alguma preocupação 
com esse movimento de aumento de 
impostos, carga tributária, para produ-
tos importados. Isso de alguma forma 
pode dar uma freada em tecnologias 
que estão vindo ou mesmo diminuir 
a velocidade com que elas chegam ou 
inviabilizar num sentido mais crítico, 
em uma análise mais grave da situa-
ção. Mas, por outro lado, o que hoje 
mais emperra, e nós entendemos que 
é um fator importante, é o aspecto re-
gulatório. Os países com seus organis-
mos regulatórios têm avaliações sobre 
os ingredientes que muitas vezes são 

diferentes e lentas. 
Por isso, em algumas vezes não 

temos a disposição algum insumo ou 
ingrediente que já existe no mercado 
americano, japonês. Por outro lado, 
se a gente avaliar o ontem, o hoje 
está muito melhor e o que percebo é 
que a demanda pelos consumidores 
está cada vez mais acessível, seja por 
viagens, redes sociais, internet ou 
qualquer outro meio que permite 
ao consumidor saber sobre o produ-
to. Agora, falando em crescimento, 
vejo com olhar positivo, pois nós do 
mercado entendemos que indepen-
dente do cenário macroeconômico, 
o mercado de ingredientes no Brasil 
continuará crescendo.

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

São várias, entre as principais 
posso dizer, primeiramente, que a 
indústria está buscando ingredientes 
que soem bem, pois cada vez mais os 
consumidores leem as informações 
nos rótulos de embalagem. Esse, 
inclusive, é um grande desafio para 
a indústria, que tem sido muito bem 
contornado.

Segundo ponto é a linha de 
ingredientes verdes ou sustentáveis, 
que impactem menos nas cadeias 
produtivas, que faça o consumidor 
enxergar que é sustentável. Terceira 
grande tendência é tudo isso junto, 
criando formulações mais saudáveis, 
sem perder a indulgência. Temos um 
cenário onde por muito tempo se fa-
lou sobre alimentação saudável ou da 
saudabilidade e agora vemos alimen-

tos realmente saudáveis, que também 
são saborosos. Vemos a primeira fase 
disso num lançamento sem fim de 
alimentos ricos em sabor. A indústria 
entendeu essa necessidade e isso 
é uma característica que veio para 
ficar. 

Um exemplo é o extrato de chá 
verde, que tem função antioxidante 
e preserva cor e sabor nos alimentos. 
Quando o consumidor pega o rótulo 
e lê, pensa “Isso aqui é bom porque 
tem chá verde”. Outros exemplos pas-
sam por fibras, proteínas estruturais 
ou estruturantes em alimentos, como 
o glúten free.  

A última tendência é a free from 
ou “livre de”. A nova lei brasileira de 
alergênicos é extremamente desafia-
dora e isso causa tensões e também 
oportunidades. No caso da minha 
empresa, a R&S Blumos, eu coorde-
no uma equipe que trabalha com o 

“A indústria 
alimentícia e, 
também, a de 
ingredientes 

alimentícios no 
Brasil tem se 
modernizado 

bastante, com uma 
evolução importante 
nos últimos anos”.

“O mundo atual cada vez mais tem que 
entender que vamos passar sempre por 

crises de diversas origens, acontecendo ao 
mesmo tempo. É um momento de adaptação 

e pensar que temos energia e criatividade 
Made in Brazil, para atravessar isso”. 
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O Brasil está atravessando uma 
crise que afeta, praticamente, 
todos os setores da economia. 
Como a indústria de ingredien-
tes alimentícios está reagindo a 
essa crise? 

Bom, não posso falar por toda 
a indústria, mas falo baseado em 
experiências na minha empresa, a 
R&S Blumos e, sim, temos uma crise, 
que antes de tudo, começa em nossa 
mente. Na indústria de alimentos e 
ingredientes temos boas notícias, 
possuímos um cenário de petróleo 
barato, um cenário de commodities 
com bons preços, que deveria ser 
aproveitado, pois os ingredientes 
dependem muitas vezes desses 
commodities. 

Na sua opinião, qual a expecta-
tiva para o ano de 2016 
em termos de crescimento e 
desenvolvimento?

Acredito que quem conseguir 
atravessar 2016 entregando o mesmo 
volume de 2015 ou 2014, com certeza 
terá razões para comemorar. É um 
momento de oportunidades, em que 
podemos desenvolver projetos mais 
baratos, já que o nosso país está mais 
barato com tudo o que está aconte-
cendo. O mundo atual cada vez mais 
tem que entender que vamos passar 
sempre por crises de diversas origens, 
acontecendo ao mesmo tempo. É um 
momento de adaptação e pensar que 
temos energia e criatividade “Made 
in Brazil”, para atravessar isso. 

Qual o futuro dos ingredientes 
alimentícios no Brasil?

De forma geral, vejo pela situa-
ção em que somos colocados que o 
câmbio terá um impacto importante 
nisso tudo. Atualmente, o Brasil 
exporta pouco valor agregado, mas 
também temos tido um grande 
empurrão causado especialmente por 
essa conjuntura macroeconômica, 
que é o câmbio com dólar valorizado, 
que deveria provocar o Brasil para ser 
mais exportador de ingredientes. 

Precisamos mudar essa chavinha 

e começar a olhar o Brasil como uma 
fonte de ingredientes alimentícios 
do futuro, para alimentar um mundo 
com mais de 7 bilhões de pessoas e 
não somente exportar soja em grãos, 
outros grãos ou commodities em 
grãos. É um momento oportuno, 
além de provocar aqui no Brasil um 
acesso a mais ingredientes de forma 
mais barata, pois os custos envolvidos 
em uma importação de ingredientes 
são extremamente elevados e por isso 
acredito que tenhamos potencial para 
começar a produzir mais matérias- 
primas de valor agregado, não 
exatamente substituindo as nossas 
importações, mas colocando como 
alternativa para um mercado novo 
que está surgindo. 

Falando um pouco sobre a sua 
empresa, a R&S Blumos é pio-
neira no Brasil no fornecimento 
técnico de ingredientes ances-
trais, como quinoa, amaranto, 
chia e Matcha para a indústria. 
Fale um pouco como funciona 
a indústria que compra o chá 
verde Matchá? E por quê cada 
vez mais elas buscam inovações 
relacionadas ao tema?

No Brasil, a indústria do chá 
verde é relativamente nova, algo em 
torno de 10 anos. Ela é mais longa 
quando nós pensamos no chá verde 
servido em saches, em folhas secas 
para uso culinário. Tem um divisor de 
águas importante, em 2005, quando 
passou-se a utilizar chá verde para 
ingredientes em bebidas processadas, 

especialmente envases assépticos e 
estáveis a temperatura ambiente, be-
bidas prontas para consumo. Saiu das 
cozinhas das nossas casas e foi para a 
indústria. 

A ciência do chá verde é bem 
ampla. Existem vários ingredientes 
derivados da folha da camellia si-
nensis não fermentada, não oxidada. 
O Matchá é um estilo de chá verde 
e tem se tornado a estrela dos chás 
verdes, tanto para o público em 
geral quanto para a indústria. Hoje, 
o chá verde é algo reconhecido pelas 
pessoas preocupadas com a alimen-
tação, antenadas com a alimentação 
saudável, por conta dos benefícios 
funcionais. Como bebida, é uma das 
mais tradicionais que nós temos no 
mundo. A Ásia, de forma geral, chine-
ses, japoneses, indianos, consomem 
muita camellia sinensis. A indústria 
percebe esse amplo apelo do chá 
verde, então passa a utiliza-lo como 
um ingrediente para enriquecimen-
to de bebidas e produtos em geral. 
O porquê disso tem a ver com esse 
movimento de enriquecimento de 
produtos com ingredientes funcio-
nais, saudáveis e sustentáveis. 

Do chá verde você tem as ca-
tequinas, que fazem parte da família 
dos polifenóis com um amplo e bem 
difundido benefício funcional, seja 
antioxidante, termogênico, anticáries 
ou anticancerígeno. Tem estudos 
mostrando isso. Seja o mais apelativo 
que é o famoso queimador de gordura 
proveniente da associação da cafeína 
do chá verde com as catequinas, com 
os polifenóis. Também temos funções 

“As tendências são várias, entre as 
principais posso dizer, primeiramente, que 

a indústria está buscando ingredientes 
que soem bem, pois cada vez mais os 

consumidores leem as informações nos 
rótulos das embalagens. Esse, inclusive, é 

um grande desafio para a indústria, que tem 
sido muito bem contornado”.
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desenvolvimento de produtos “livres 
de”; um dos objetivos atualmente é 
criar soluções sem glúten, não permi-
tindo que o produto perca as caracte-
rísticas mais desejadas, seja quais 
forem. Esse mercado, seja glúten ou 
lactose free from, cresce diariamen-
te no mundo todo e, em nosso país, 
tem chamado a atenção de grandes 
empresas.

O setor de alimentos funcionais 
vem conquistando cada vez 
mais espaço no mercado brasi-
leiro. Atualmente, o que os ali-
mentos funcionais representam 
para o mercado alimentício no 
Brasil? 

O setor nunca esteve tão em evi-
dência. A população cada vez mais 
enxerga isso e preocupa-se com o 
tema. O assunto é noticiado o tempo 
todo pela mídia e isso acaba causando 
uma série de movimentos, acomoda-

ções e revoluções diárias na indústria. 
Nesse contexto, o setor de alimen-

tos funcionais possui um significado 
mais amplo para a população e mais 
restrito para nós, que avaliamos 
tecnicamente o mercado. A ANVISA 
tem um delineamento e uma legisla-
ção clara para alimentos funcionais 
hoje, esse segmento é entendido de 
forma mais ampla pela população e as 
marcas se beneficiam. 

Entendemos que o setor de 
alimentos funcionais talvez seja a 
área que mais empurra a indústria de 
forma geral para um caminho mais 
saudável. Quando falamos de ômega 
3, fibras, proteínas, antioxidantes 
naturais, atingimos um público que 
busca um cuidado a mais com a saú-
de, uma prevenção mais saudável, não 
tão químico quanto remédios, isso 
tem feito cada vez mais as farmácias 
transformarem-se em um “supermer-
cado natural” e lojas de alimentos 
naturais e saudáveis proliferando 
numa velocidade interessante. No ge-
ral, podemos dizer que esse segmento 
empurra uma indústria muito maior 
para um cenário mais saudável, com 
alimentos com zero gordura trans, 
menos gordura ou com conteúdo de 
gordura que seja mais aceito hoje em 
dia, saudável. 

Mas é importante ressaltar que 
as pessoas que consomem o que a 
indústria saudável oferece jamais de-
vem deixar de buscar uma orientação 
médica ou nutricional.  

Como o setor de alimentos fun-
cionais tem contribuído e como 
ainda pode contribuir com a 
indústria alimentícia?

Contribui de forma direta, sendo 

uma das pontas de lança de inovação 
mais exposta. Hoje, a maioria possui 
inovações de redução de custo, em-
balagens, mas a que os consumidores 
mais utilizam e exploram é a inova-
ção de ter produtos mais saudáveis 
e de lançamentos funcionais. Esse 
termo funcional, inclusive, tem que 
ser usado com cuidado, pois temos 
um regulamento bem claro e restriti-
vo na ANVISA, que vejo como correto, 
por entender que nós indústria não 
devemos vender milagres.  

No aspecto macroeconômico, 
considero que o Brasil pode e deve 
aproveitar a posição privilegiada que 
possui na produção agrícola para que 
em um futuro breve possamos enxer-
gar nosso país como um fornecedor 
de ingredientes de fontes sustentá-
veis, seja de frutas, vegetais ou grãos. 

Na sua opinião, os alimentos 
funcionais são o futuro da 
alimentação no Brasil? Como 
a indústria pode trabalhar esse 
mercado?

Acredito que seja um dos caminhos, 
mas não o principal. O Brasil e o 
mundo vão continuar alimentando-se 
de comidas e bebidas mais calóricas, 
gordurosas, mas que são prazerosas. 
Porém, logicamente, é claro e eviden-
te que nossa sociedade, mesmo com 
vício em comidas mais calóricas, ain-
da possui certo cuidado com a saúde 
e quer alimentar-se sem perder o pra-
zer. Por isso, enxergo essa conjunção 
como o maior desafio da indústria e 
também uma oportunidade ímpar de 
como fazer coisas mais saudáveis sem 
perder a indulgência que entreguem 
uma experiência de prazer para o 
consumidor.    

“Acreditamos que 
os desenvolvimentos 

mais inovadores 
com o chá verde 
ainda estão para 
acontecer aqui no 
Brasil. Olhamos 

lá fora e já vemos 
um mundo bem 

grande de produtos 
com o chá verde, 

no caso o Matchá, 
com aplicações 

lácteas, aplicações 
cremosas, com 
aplicações mais 

indulgentes”.

“Nosso país é um mercado muito grande em 
termos de população, temos 200 milhões de 
brasileiros, e isso gera muito interesse de 
todos os players de alimentos globais”.
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O Brasil está atravessando uma 
crise que afeta, praticamente, 
todos os setores da economia. 
Como a indústria de ingredien-
tes alimentícios está reagindo a 
essa crise? 

Bom, não posso falar por toda 
a indústria, mas falo baseado em 
experiências na minha empresa, a 
R&S Blumos e, sim, temos uma crise, 
que antes de tudo, começa em nossa 
mente. Na indústria de alimentos e 
ingredientes temos boas notícias, 
possuímos um cenário de petróleo 
barato, um cenário de commodities 
com bons preços, que deveria ser 
aproveitado, pois os ingredientes 
dependem muitas vezes desses 
commodities. 

Na sua opinião, qual a expecta-
tiva para o ano de 2016 
em termos de crescimento e 
desenvolvimento?

Acredito que quem conseguir 
atravessar 2016 entregando o mesmo 
volume de 2015 ou 2014, com certeza 
terá razões para comemorar. É um 
momento de oportunidades, em que 
podemos desenvolver projetos mais 
baratos, já que o nosso país está mais 
barato com tudo o que está aconte-
cendo. O mundo atual cada vez mais 
tem que entender que vamos passar 
sempre por crises de diversas origens, 
acontecendo ao mesmo tempo. É um 
momento de adaptação e pensar que 
temos energia e criatividade “Made 
in Brazil”, para atravessar isso. 

Qual o futuro dos ingredientes 
alimentícios no Brasil?

De forma geral, vejo pela situa-
ção em que somos colocados que o 
câmbio terá um impacto importante 
nisso tudo. Atualmente, o Brasil 
exporta pouco valor agregado, mas 
também temos tido um grande 
empurrão causado especialmente por 
essa conjuntura macroeconômica, 
que é o câmbio com dólar valorizado, 
que deveria provocar o Brasil para ser 
mais exportador de ingredientes. 

Precisamos mudar essa chavinha 

e começar a olhar o Brasil como uma 
fonte de ingredientes alimentícios 
do futuro, para alimentar um mundo 
com mais de 7 bilhões de pessoas e 
não somente exportar soja em grãos, 
outros grãos ou commodities em 
grãos. É um momento oportuno, 
além de provocar aqui no Brasil um 
acesso a mais ingredientes de forma 
mais barata, pois os custos envolvidos 
em uma importação de ingredientes 
são extremamente elevados e por isso 
acredito que tenhamos potencial para 
começar a produzir mais matérias- 
primas de valor agregado, não 
exatamente substituindo as nossas 
importações, mas colocando como 
alternativa para um mercado novo 
que está surgindo. 

Falando um pouco sobre a sua 
empresa, a R&S Blumos é pio-
neira no Brasil no fornecimento 
técnico de ingredientes ances-
trais, como quinoa, amaranto, 
chia e Matcha para a indústria. 
Fale um pouco como funciona 
a indústria que compra o chá 
verde Matchá? E por quê cada 
vez mais elas buscam inovações 
relacionadas ao tema?

No Brasil, a indústria do chá 
verde é relativamente nova, algo em 
torno de 10 anos. Ela é mais longa 
quando nós pensamos no chá verde 
servido em saches, em folhas secas 
para uso culinário. Tem um divisor de 
águas importante, em 2005, quando 
passou-se a utilizar chá verde para 
ingredientes em bebidas processadas, 

especialmente envases assépticos e 
estáveis a temperatura ambiente, be-
bidas prontas para consumo. Saiu das 
cozinhas das nossas casas e foi para a 
indústria. 

A ciência do chá verde é bem 
ampla. Existem vários ingredientes 
derivados da folha da camellia si-
nensis não fermentada, não oxidada. 
O Matchá é um estilo de chá verde 
e tem se tornado a estrela dos chás 
verdes, tanto para o público em 
geral quanto para a indústria. Hoje, 
o chá verde é algo reconhecido pelas 
pessoas preocupadas com a alimen-
tação, antenadas com a alimentação 
saudável, por conta dos benefícios 
funcionais. Como bebida, é uma das 
mais tradicionais que nós temos no 
mundo. A Ásia, de forma geral, chine-
ses, japoneses, indianos, consomem 
muita camellia sinensis. A indústria 
percebe esse amplo apelo do chá 
verde, então passa a utiliza-lo como 
um ingrediente para enriquecimen-
to de bebidas e produtos em geral. 
O porquê disso tem a ver com esse 
movimento de enriquecimento de 
produtos com ingredientes funcio-
nais, saudáveis e sustentáveis. 

Do chá verde você tem as ca-
tequinas, que fazem parte da família 
dos polifenóis com um amplo e bem 
difundido benefício funcional, seja 
antioxidante, termogênico, anticáries 
ou anticancerígeno. Tem estudos 
mostrando isso. Seja o mais apelativo 
que é o famoso queimador de gordura 
proveniente da associação da cafeína 
do chá verde com as catequinas, com 
os polifenóis. Também temos funções 

“As tendências são várias, entre as 
principais posso dizer, primeiramente, que 

a indústria está buscando ingredientes 
que soem bem, pois cada vez mais os 

consumidores leem as informações nos 
rótulos das embalagens. Esse, inclusive, é 

um grande desafio para a indústria, que tem 
sido muito bem contornado”.
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ENRIQUEÇA SUAS BEBIDAS 
COM BETA GLUCANA DA AVEIA
Desde sucos enriquecidos, bebidas energéticas e shakes 

substitutos de refeições, as bebidas funcionais estão se 
tornando, cada vez mais, parte de um estilo de vida saudável. 
Elas não oferecem apenas uma variedade de benefícios nu-
tricionais para a saúde e bem estar, como a saúde digestiva, 
saciedade e controle do colesterol, as bebidas funcionais se 
alinham também a tendências por conveniência1.  

A medida que os fabricantes lançam novos produtos para 
atender à demanda dessa categoria, a fibra sobe para o topo da 
listas de ingredientes. Entre 2010 a 2014 houve um aumento 
de 56% no lançamento global de bebidas contendo fibras2. 
E, enquanto há muitos ingredientes de fibras que podem ser 
adequados para esta categoria, a beta glucana da aveia é a 
opção ideal devido aos seus numerosos benefícios nutricionais. 

A beta glucana da aveia ajuda a manter o colesterol 
sanguíneo saudável e promove a resposta glicêmico pós-pran-
dial saudável. Também pode ajudar na saúde gastrointestinal e 
auxiliar no controle de peso por meio da redução de gordura 
e calorias. Dados também indicam que a ingestão de beta 
glucana da aveia pode promover a saciedade3. No Brasil, a 
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - concedeu 
a seguinte alegação funcional para produtos alimentícios com 
beta glucana de aveia: “beta glucana (fibra dietética) ajuda 
a reduzir a absorção de colesterol. O consumo precisa estar 
associado com uma dieta balanceada e hábitos saudáveis 
de vida”.

No entanto, nem todas as fibras de beta glucana da aveia 
oferecidas no mercado funcionam bem em bebidas. Com 90% 
dos consumidores alegando o sabor como fator principal de 
compra, é imperativo que os fabricantes devem escolher uma 
beta glucana da aveia que não afete o sabor e a textura final 
de suas bebidas. O que pode ser obtido levando algumas con-
sideração durante o desenvolvimento do produto, tais como: 

QUALIDADE E PUREZA

Antes de adicionar a beta glucana da aveia a uma bebida, 
os fabricantes devem considerar a quantidade necessária 
qualificada para exigências de benefícios de saúde específi-
cos. Para atingir a quantidade desejada, a concentração será 
calculada com base no tamanho das porções. Quanto menor 
a porção, mais concentrada a beta glucana da aveia e mais 
espessa a bebida. Quanto mais pura a beta glucana da aveia, 
menor a quantidade de ingrediente adicionado, o que pode 
aliviar a “espessura” e oferecer sabor e textura moderados. 

SOLUBILIDADE E ESTABILIDADE

Para aplicações em bebidas é extremamente importante 
levar em consideração a solubilidade. A beta glucana selecio-

nada deve ser altamente solúvel, com sabor e textura lisa, sem 
aspereza. Além de solubilidade, os fabricantes devem procurar 
uma beta glucana com acidez e calor estáveis para permitir 
uma fácil integração em formulações de bebidas. 

VISCOSIDADE

A beta glucana de aveia fornece viscosidade, portanto, 
os fabricantes devem considerar a viscosidade final desejada 
na bebida e levar isso em conta principalmente a níveis de 
exigências para utilização de alegação funcional. A beta 
glucana funciona bem em shakes e substitutos de refeição, 
porque os consumidores esperam um paladar mais espesso 
deste tipo de bebida.

A formulação com beta glucana de aveia pode ser uma 
maneira fácil de adicionar uma alegação funcional de saúde 
em bebidas, mas nenhuma alegação irá vender um produto 
que não tenha um bom sabor. Ao trabalhar lado a lado com 
um fornecedor que o auxilie a escolher o ingrediente certo, 
com base em qualidade, pureza, solubilidade, estabilidade e 
viscosidade, os fabricantes podem alcançar o melhor dos dois 
mundos - melhor nutrição e ótimo sabor. 

REFERÊNCIAS
1 Euromonitor Passport; Estratégias Corporativas em Saúde 
e Bem-estar, Dezembro de 2014.
2 Innova Market Insights, 2015.
3 EFSA Comissão sobre Produtos Dietéticos, Nutrição e 
Alergias (NDA); Opinião Científica sobre a evidência de exi-
gências de saúde relacionadas à beta glucana proveniente de 
aveias e cevadas e manutenção das concentrações normais 
de colesterol LDL no sangue (ID 1236, 1299),aumento 
da saciedade levando a redução de calorias ingeridas (ID 
851, 852), redução da resposta de glicemia pós-prandial 
(ID 821, 824), e “função digestiva” (ID 850), nos termos 
do Artigo 13(1) da Regulação (EC) Nº 1924/2006. Revista 
EFSA. 2011;9(6):2207.

* Nancy Gaul é Gerente Sênior da Categoria de Saúde e 
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um pouco mais cientificas, no caso a 
produção de ondas alfa no cérebro a 
partir da l-theanina que também se 
encontra na folha de camellia sinen-
sis e na forma do chá verde Matchá, 
porque é um chá verde integral.

O Matchá, por ser um chá verde, 
100% camellia sinensis desidratada 
e preservada de uma forma especial 
que entrega um sabor menos amar-
go. A l-theanina contribui para isso, 
porque tem uma porção de aminoáci-
dos a l-theanina, que é um realçador 
de sabor, por isso produtos com a 
composição do Matchá possui uma 
composição sensorial mais adequada 
e indulgente, abrindo espaço para 
uma série de aplicações novas. 

Essa é uma das razões pela explo-
são de consumo e usos de aplicações 
de Matchá nos últimos anos em todo 
o mundo e no Brasil. É uma forma de 
se adicionar chá verde com todos os 
benefícios que ele oferece sem ter a 
limitação sensorial do amargor que 
abre espaço para um mundo novo. 
Ai a criatividade fala por si só e 
começamos a ver produtos bem ino-
vadores por aqui. 

Como foi a descoberta desse 
produto?

A R&S Blumos e a indústria bra-
sileira, de forma geral, olham muito 
para fora através de feiras. Hoje em 
dia, temos ferramentas com bases 
de dados mostrando lançamentos no 
mundo. Por volta do ano 2000, pode 
se ver um uso ou a transposição do 
ingrediente chá verde culinário para a 
indústria, especialmente nos Estados 
Unidos e no Japão. O Matchá, como 
ingrediente tradicional, existe há 
muito tempo, é um chá verde ances-
tral usado pelos monges budistas ja-
poneses há mais de mil anos. Sempre 
teve o seu lugar sagrado na cerimônia 
do chá e isso traz uma história muito 
interessante, muito bem embasada 
hoje para a indústria que quer utilizar 
Matchá. 

Tem um marco importante nisso, 
na década passada, que foi a Starbucks, 
vendo esse movimento, levou isso 
para as cafeterias na forma de um 
Matchá Latte na combinação de 

chá verde com leite. E o chá verde 
es colhido foi o Matchá. Isso é um 
divisor de águas na indústria e no 
consumo e aplicação de Matchá 
moderno. Aqui no Brasil, nós começa-
mos a vender esse conceito de um 
novo tipo de chá verde muito mais 
adequado e com muita amplitude 
para ser utilizado. 

Atualmente, qual o estudo que 
sua empresa faz ao oferecer um 
ingrediente para a indústria?

A primeira coisa que nós avalia-
mos é a questão de cadeia produtiva, 
como esse ingrediente é produzido, 
qual a escala, qual a segurança nessa 
cadeia industrial e, ao mesmo tempo, 
avaliamos a força de benefícios ou os 
argumentos, o que se tem de estudos 
para sustentar esse ingrediente ao 
longo do tempo quando nós passamos 
a oferecer isso para o mercado. Ainda 
nessa etapa prévia, antes de uma 
importação, a parte mais importante 
também é o estudo regulatório aqui 
no Brasil com os órgãos compe-
tentes, seja ANVISA, Ministério da 
Saúde ou Ministério da Agricultura 
para a correta importação e a venda, 
comercialização, de um movimento 
junto aos nossos clientes atendendo 
e obedecendo a todos os protocolos 
regulamentos regulatórios em uso. 

Muitas vezes, usamos estudos de 
fora e outras vezes fazemos estudos 

aqui e criamos dossiês quando ainda 
não se tem um conhecimento brasi-
leiro estabelecido em regulamento 
para avaliar segurança, avaliar possi-
bilidades de consumo e atender aos 
requisitos. Muitos desses ingredien-
tes entram como novos, então tem 
todo um trabalho e um caminho a 
ser percorrido, especialmente com a 
ANVISA. A R&S Blumos, assim como 
outras empresas, faz esse mesmo 
caminho, seja diretamente ou através 
de parceiros especializados, consulto-
rias regulatórias nisso.

Quais serão as próximas apos-
tas com o Matchá na indústria?     

Acreditamos que os desenvolvi-
mentos mais inovadores com o chá 
verde ainda estão para acontecer aqui 
no Brasil. Olhamos lá fora e já vemos 
um mundo bem grande de produtos 
com o chá verde, no caso o Matchá, 
com aplicações lácteas, aplicações 
cremosas, com aplicações mais 
indulgentes. Chá verde não é utiliza-
do hoje só em aplicações puramente 
saudáveis ou funcionais, passa a ser 
um ingrediente gourmet. Então nós 
acreditamos que cada dia mais nessa 
indústria também de prazer asso-
ciando indulgência a ingredientes 
funcionais. 

Para a R&S Blumos e para a Tayo, 
as grandes apostas passam a ser 
ampliação de linhas de bebidas com 
o Matchá, combinações de Matchá 
com lácteos, sorvete, base láctea 
com chá verde, bolos cremosos, 
combinações de gorduras, alimentos 
ricos em gorduras indulgentes com 
chá verde, sobremesas, bolos, área 
de panificação também é uma área 
que apostamos muito. É inovador 
pensar em chá verde em panifica-
ção, mas isso já começa a acontecer, 
especialmente na indústria de bolos, 
cookies e também de pães industria-
lizados. Então, são essas apostas que 
nós, hoje, acreditamos e apostamos 
as nossas fichas para próximos 
desenvolvimentos aqui, além de 
um crescimento, no geral, de uso 
de chá verde Matchá em aplicações 
mais tradicionais, especialmente em 
bebidas. 

"O setor de 
funcionais nunca 
esteve tão em 

evidência. Talvez 
seja a área que 
mais empurra 
a indústria de 

forma geral para 
um caminho mais 

saudável”.


