
Perspectivas de mercado e do consumidor: 

Ingredientes Funcionais

Bem estar e saúde digestiva

Lajeado, 07 de agosto de 2019.
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A tendência

Bem estar e saúde digestiva
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Que importancia tem a 

saúde digestiva para você?

Extremamente/ muito

importante

Importância geográfica da saúde digestiva

Source: HFI, Global Trend Study 2018

Total global

78%

America do 

Norte

65%

America Latina

81%

Europa

66%

Asia Ocidental

73%

Ásia /Pacífico

80%

Sudeste 

Asiático

92%
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Importancia da saúde digestiva demograficamente

Source: HFI, Global Trend Study 2018

Que importância tem para você a sua saúde digestiva?

Extremamente/ muito importante

50%
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77%
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Benefícios da saúde intestinal

A saúde digestiva tem um papel muito importante na....

Fuente: HFI, Global Trend Study, 2018

71%
Saude

física

62% 
Estado de 

animo

64% 
Niveis de 

energía

diarios

62% 
Envelhecer

bem

63% 
Controle 

de peso 57%
aspecto

físico

Qual é a importância do papel da sua saúde digestiva em cada um dos seguintes aspectos?

60%
Niveis de     

stress

65% 
Sistema 

imune
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Como aproveitar esta oportunidade de mercado?

Bem estar digestivo
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49%
Pessoas 
afetadas por 
problemas 
digestivos 
“Cura”

Pessoas 
preocupadas 
com a saúde 
digestiva
“Preventivo”

35%

A população comprometida com a saúde digestiva se divide em 2 grupos 

principais que representam 84% dos consumidores

Source: Health Focus International, Global Trends Study 2018 & BENEO’s Gut Health Segmentation
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Source: Health Focus International, Global Trends Study 2018 & BENEO’s Gut Health Segmentation

Sem problemas digestivos, mas 
com interesse no impacto que a 
saúde digestiva tem sobre o 
bem estar no dia de hoje. 

Sem problemas digestivos, mas
com interesse no impacto que a
saúde digestiva tem sobre o bem
estar no futuro.

35% 14%

Saúde intestinal hoje Saúde digestiva no futuro

Prevenção
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Fuente: Health Focus International, Global Trends Study 2018 & BENEO’s Gut Health Segmentation

Repartido entre todos os grupos etários, 

entre homens/mulheres e em todos os 

níveis salariais

Saúde intestinal HOJE Digestão para o AMANHA

Ampla difusão demográfica em idade e gênero. 

Alta concentração: 18-29, casados, com filhos 

Amplo interesse nos benefícios digestivos; 

especialmente nos benefícios para o amanha: 

envelhecer bem e aparência

Amplo interesse nos benefícios digestivos; 

especialmente nos benefícios de hoje: 

humor, energia e peso

Estilo de vida 

saudável

Estão cuidando 

bem da sua saúde 

e não tem 

preocupações 

concretas  exceto 

o estresse e a falta 

de energia.

Prevenção
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Cura

Source: Health Focus International, Global Trends Study 2018 & BENEO’s Gut Health Segmentation

Pessoas
afetadas
por 
problemas 
digestivos

35%
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Cura

Fuente: Health Focus International, Global Trends Study 2018 & BENEO’s Gut Health Segmentation

Afetados, preocupados e 
comprometidos a encontrar 
uma solução

Afetados, mas não 
preocupados por problemas 
digestivos/ de saúde

28% 7%

Paciente em busca de solução Paciente passivo

Pessoas 
afetadas

por 
problemas 
digestivos

35%
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Cura

Fuente: Health Focus International, Global Trends Study 2018 & BENEO’s Gut Health Segmentation

Estilo de vida saudável, 
ainda que nem sempre tenha êxito, 

devido a preço, tempo ou sabor

Afetados por 

problemas de 

saúde, mas 

também energia, 

estresse, 

imunidade são 

problemas a 

resolver

Preocupados com 

o peso – Foco na 

perda de peso

Mulheres, jovens, menor de 40 

anos, com filhos

Paciente em busca de solução Paciente passivo

Estilo de vida pouco 

saudável, 
não creem que devem fazer mudança e 

priorizam preço e sabor

Mulheres, 

especialmente maiores de 50 anos
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Conclusão

A saúde digestiva hoje representa um

dos problemas de saúde mais

importantes globalmente, e está

crescendo

Existem duas divisões principais: cura

e prevenção

Os produtos e categorias individuais

podem responder de forma efetiva as

necessidades deste mercado

comunicando-se diretamente com

cada segmento
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Perspectivas Nutricionais

As fibras da raiz da chicória melhoram o bem estar interior.
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Colon
Atua como una 

barreira protetora

Tem seu próprio 

sistema nervoso

(segundo cérebro)

Comanda a 

regularidade

intestinal
Produz hormônios

Sua população 

principal é a sua 

microbiota

É parte importante 

do nosso sistema 

imunológico

Seu colon é importante

Um órgão - varias funções
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Do cólon aos outros órgãos do corpo. 

O alcance da microbiota…

O cólon influi em 

todo o corpo e, 

portanto, na saúde 

geral e no bem estar

Pulmones Sangre Hígado PielRiñonesMúsculos Huesos

E provavelmente mais coisas por descubrirSISTEMA

NERVIOSO

CÉLULAS 

INMUNES

SISTEMA 

HORMONAL

Intestino 

grosso

Microbiota, con:
Bacterias beneficiosas

Bacterias neutrales

Bacterias potencialmente 

dañinas

Metabolitos bacterianos, 

ácidos graxos de cadeia 

curta e outros.

Cerebro
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Crescimento seletivo de bactérias benéficas.

Beneficios para a microbiota com fibra da raíz da chicoria.

* Secuenciación de próxima generación. Vandeputte et al. (2017) Gut 66(11):1968–1974. http://gut.bmj.com/content/gutjnl/66/11/1968.full.pdf

Crescimento seletivo de 

bactérias benéficas

Bifidobacterium

Anaerostipes

potencialmente

perigosa

Bilófila
A ciência demonstra: 

Crescimento seletivo da 

microbiota pela fibra da 

raiz da chicória, 

confirmado com 

metodologia de 

vanguarda*.

Assim cumprimos com 

um aspecto crucial da 

definição de fibra 

prebiótica



Intestino grosso

Microbiota, com:
Bactérias benéficas

Bactérias neutras

Bactérias potencialmente 

perigosas

Microbiota

http://gut.bmj.com/content/gutjnl/66/11/1968.full.pdf
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Constipação relacionado com a qualidade de vida.

Melhora com fibra da raiz da chicória.

* Ejemplos de multitud de preguntas.

Micka et al. (2017) Int J Food Sci Nutr Feb 68 (1):82–89. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09637486.2016.1212819?needAccess=true&

Analizado con PAC-QoL (Evaluación de la calidad de vida del estreñimiento del paciente): cuestionario validado para evaluar la calidad de vida en pacientes con estreñimiento

Não ha diferença no mal estar físico entre 

a fibra da raiz da chicória e o controle

Maior satisfação com a fibra da raiz da 

chicória em comparação com o controle

“… Até que ponto você está satisfeito 

com sua função intestinal?”*

“… Durante quanto tempo tem

sentido algum incomodo físico?"*

Bem estar interior

QUALIDADE DE VIDA

SATISFACCIÓN

MAL ESTAR

FÍSICO

MuIto alta Muito baixa

Inulina Placebo

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09637486.2016.1212819?needAccess=true&
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Melhora da qualidade de vida com fibras de raiz da chicória.

O vínculo entre a saúde digestiva e o bem estar interior.

Regularidade

intestinalMicrobiota

Padrão de 

fermentação 

prebiótica

Bem estar interior

Fibras de raiz da chicória



Fibras Funcionais BENEO 

Inulina e Oligofrutose
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Oreye, BE

Colheita & Campanha de Set-Jan

Pemuco, CL

Colheita & Campanha de Mar-Junho
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Da Fibra da Chicória para uma ampla variedade de Fibras Prebióticas

Chicory roots

(15-17% inulin) 

Extração com agua 

quente
Inulina

Orafti®GR

Orafti®ST-Gel

Orafti®HSI
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Chicory roots

(15-17% inulin) 

Extração com agua 

quente
Inulina

Oligofrutose

Da Fibra da Chicória para uma ampla variedade de Fibras Prebióticas
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Chicory roots

(15-17% inulin) 

Extração com agua 

quente
Inulina

Remoção das 

cadeias curtas

Oligofrutose

Inulinas de 

cadeia longa

Oligofructose-

enriched Inulin

Da Fibra da Chicória para uma ampla variedade de Fibras Prebióticas



26

Diferentes comprimentos de cadeia tem diferentes propriedades! 

DP = Degree of polymerisation

DP
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Frações de DP menores 

(oligofrutose) : 

• Altamente solúveis

• Não cristalizam

• Aportam dulçor

• MAS são mais sensíveis 

a hidrolise em meio ácido 

e altas temperaturas



27

DP = Degree of polymerisation

DP
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Frações de DP maior

(Inulinas):

•Menor solubilidade

•menor contribuição 

ao dulçor

•Contribuem para a 

textura.

•menos sensíveis a 

hidrolise em meio 

ácido e altas 

temperaturas

Diferentes comprimentos de cadeia tem diferentes propriedades! 



28

O que as fibras funcionais Orafti®

podem oferecer tecnologicamente?

Orafti® Oligofructose

> Substituição de açúcar

> Perfil de dulçor

> Sinergias com efeito de dulçor

Orafti® Inulin

> Substituição de gordura em 
sistemas aquosos

> Efeito texturizante em alimentos
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OLIGOFRUCTOSE…

…excelente para redução de açúcar! 

• Propriedades físicas similares ao açúcar:
• Alta solubilidade

• Bulk sweetener => textura/corpo 

• Fácil manuseio (liquido ou em pó)

• Propriedades sensoriais similares ao açúcar :

• Dulçor agradável

• Perfil similar ao da sacarose

• Balanceado, sem sabor residual & e excelente liberação 

de sabores frutais

• Boa combinação com HIS*

• Efeito “mascarante” de sabores residuais

• sinergias

* HIS: High intensity sweeteners

Enriquecimento

com Fibras

Redução de 

Açúcar

SEM 

comprometimento

de sabor
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Redução de Açúcar: aplicações foco

Forneáveis doces

• Biscoitos

• Bolos

• Muffins

• …

Cereais

• Cereais extrusados

• Cereais em clusters

• Barras de cereal

• …

Lácteos

• Preparados de fruta

• Iogurtes

• Bebidas lácteas

• Sorvetes

• Sobremesas

Confeitos e Chocolates

• Chocolate

• Recheios & compounds de Chocolate

• Gummies de fibras

• …

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1270454&type=large&guid=09137825-D340-47CF-8573-658EA792327A
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1359765&type=large&guid=0C4FCCD4-3187-443B-8A73-639AB539C72B
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1260268&type=large&guid=223DA3CC-53F1-4046-8ABD-4AE44D0508A0
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LJUMXZUFBQCxzM&tbnid=zql7I6xgxfLdGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vagconcept.com.ar/project.php?idTrabajo=9&ei=FmiYU_6aKaO_ygOL9YGQBw&bvm=bv.68693194,d.bGQ&psig=AFQjCNEe_aATSIvGwxg_8pxOitZ-9kMT_A&ust=1402583293155853
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1473864&type=large&guid=00FDC726-590F-4F30-8E5F-52F85043C3AF
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Redução de gordura com Inulina

Como as Inulinas podem substituir gordura?

• Propriedades texturizantes

• Estrutura molecular  Inulinas de cadeia longa

Formação de partículas similares aos glóbulos de gordura 

=> Rafticreming®

• Propriedades Sensoriais

• Sabor neutro

• Comparada à gordura 

• Mesma sensação na boca

• Mesma textura

• Mesma cremosidade

• Propriedades nutricionais

• Sai gordura, entra fibra

• Clean label 
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water

Inulin

Oil

Forcer

Seat

Gap = 0.1 mm

Unhomogenised

product

Homogenised

product

Homogenised

product

Redução de gordura com Inulina

Rafticreming®
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Redução de gordura com Inulina

Rafticreming em diferentes aplicações

O que você precisa?

► Emulsão Óleo-em-agua 

► Processo com alto cisalhamento

► Inulina com baixa solubilidade

O que você obtém?

► Excelente textura!
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Temperature (°C)

Orafti®HSI

Orafti®GR
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Aplicações foco:

water

Inulin

Oil

Queijos

processados

Cream Cheese & 

Dairy spreads

Sobremesas lacteas Iogurte Molhos Salsichas Coberturas e recheios

de chocolate

Sorvetes
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Digestive Wellness

2019 will be the year of the break-through

10 Key Trends in Food, Nutrition 

& Health, 2019
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Activia

Probiotic dailies & Prebiotic fibre

Lançamentos de produtos

Prebioticos estão de volta!

Tropicana

With Prebiotic

Kellogg: 3-in-1

Probiotic, fibre, prebiotic

Tropicana has made a new innovative launch 

in Turkey: Tropicana with Prebiotic Fibre! 

Thanks to Inulin they now make on the pack 

claims “contains prebiotic” and “prebiotics 

supports the development of probiotics 

which helps to regulate the digestive 

system”. 

Danone in US added a new dairy shot to 

their Activia range. These small drinks, 

coming in Ginger & Honey and Ginger & 

Lemon flavours, offer you your “Probiotic 

Dailies & Prebiotic Fiber”. 

With Chicory Root Fiber off course! 

Happy Inside is the star prebiotic market example! Kellogg’s

has launched this new innovation into the US market claiming 

a powering 3-in-1 effect with these breakfast cereals. They 

combine probiotics, prebiotics and fibre, with chicory root 

fibre for digestive wellness. You will find 2.5 grams prebiotic 

chicory root fibre per serving to feed the good bacteria in the 

microbiome.



36

Enriquecimento com Fibras

Brittannia, India

Fibre enriched Biscuits

With Inulin

Granarolo, Italy

Fibre enriched soy drink

With Inulin

Fuxion, Peru

Liquid Fibre Tea Sachet

With Inulin

Nestlé, Mexico

Fibre enriched Cereals

With Inulin

Wickbold Brazil

High fibre bread

With Inulin

Arla Denmark

Fibre Yoghurt

With Inulin
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Redução de Açúcar

Bahlsen, Germany

Sugar reduced (30%) sweet cookies

With Oligofructose

Dr Oetker, Germany

Sugar reduced Cereal Clusters

With Oligofructose

Danone, US

No added sugar Greek Yoghurt With

Oligofructose

Unilever, Mexico

Zero added sugar Ice Cream

With Inulin

Orkla, Norway

Sugar reduced Chocolate Spread

With Inulin

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1270454&type=large&guid=09137825-D340-47CF-8573-658EA792327A
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Redução de Gordura

Danone, Argentina

Dairy Desserts & Flan

With Inulin

Edelweiss, Germany

Low fat cream cheese

With Inulin

Mondelez, Spain

Light processed cheese

With Inulin

Colun, Chile

Raspberry flavoured cultivated milk

Contains fibre, 0% fat

With Inulin

Remia, The Netherlands

Fritessaus (Mayonnaise)

With Inulin

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3bIIbLSueM8YvM&tbnid=aL_QBI-k1xnhBM:&ved=0CAUQjRw&url=https://soysuper.com/p/queso-light-fundido-en-porciones-quesitos-el-caserio-q-porciones-light16u250g&ei=fMsWU9T-NoOHtQbe4YGwCg&bvm=bv.62286460,d.bGQ&psig=AFQjCNGTI8a5ak_7eeMa7pMntsd0zrUF7g&ust=1394089195316682
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Fibras da raiz da Chicória

Uma ampla gama de benefícios

Fibra Natural da 

Raiz da Chicória

Redução de 

Açúcar

PLUS

Texturizante, 

Redução de gordura 

& Redução de custo

Fibra

PREBIOTICA

Benefícios de 

saúde adicionais

• Rotulado como “Fibra da raiz da chicória”

• Fibra Natural

• Non-GMO

• Sabor e textura excelentes

• Redução de açúcar PLUS

• Resposta glicêmica reduzida

• Entra Fibra, sai Açúcar

• Sai Gordura, entra Fibra

• Excelente textura & cremosidade

• Redução da gordura láctea (impacto em custos)

• Unique Plant-based Prebiotic

• Um dos únicos Prebioticos cientificamente comprovados. 

• Aumento da absorção de cálcio

• Controle de peso



Muito obrigada!

Barbara Pottker

CTS Manager 

barbara.pottker@beneo.com

mailto:barbara.pottker@beneo.com

