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Introdução

O mercado de suplementos alimenta-
res apresenta perspectivas bastante 
positivas. Hoje ele é impulsionado, 
entre outras coisas, pela mudança de 
paradigma em direção às práticas 
de gestão preventiva da saúde das 
pessoas.

E, com a pandemia, esse fator foi 
intensificado. O chamado “novo 
normal” levou a um realinhamento 
das prioridades pessoais de saúde do 
consumidor.

Neste material, saiba mais sobre o 
panorama do mercado de suple-
mentos, suas projeções, desafios e 
tendências, a partir da expertise de 
especialistas nesta área. Boa leitura!
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Panorama do mercado de 
suplementos

1.

Com o aumento da prevalência de doenças relacionadas 
ao estilo de vida e da população geriátrica, os consumi-
dores mostram-se mais inclinados a optar por produtos de 
suporte à saúde, como suplementos alimentares.

E, com a pandemia, a indústria de suplementos observou 
seu maior crescimento em mais de duas décadas, 
conforme dados publicados na Healthline.

O aumento da inovação para atender essas novas 
demandas, tanto por players globais quanto por marcas 
locais e startups, está estimulando ainda mais o crescimen-
to desse mercado, que foi avaliado em US$ 140,3 bilhões 
em 2020, e que deve se expandir a uma taxa composta 
de crescimento anual (CAGR) de 8,6% de 2021 a 2028, 
conforme previsões da Grand View Research. 

A crescente conscientização do consumidor em relação 
à saúde e bem-estar pessoal deve ser um fator-chave 

impulsionando o mercado de 
suplementos nos próximos anos. De 
fato, conforme relatório da PwC, a 
demanda do mercado por suple-
mentos é dirigida pelo aumento 
da atenção à saúde e a compor-
tamentos preventivos por parte do 
consumidor, pela especialização e 
inovação das desenvolvedoras em 
oferecer soluções customizadas para 
diferentes segmentos e necessidades, 
entre outros fatores. 

Além disso, a disponibilidade de uma 
ampla gama de suplementos em 
plataformas de comércio eletrônico 
e a relação custo-benefício de varie-
dades de produtos básicos, como 
minerais e suplementos vitamínicos, 
estão contribuindo para aumentar o 
tamanho do mercado.

Entre os vários tipos, as vitaminas 
são os suplementos amplamente 
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https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-supplement-trends
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/dietary-supplements-market/request/rs1
https://www.technavio.com/report/dietary-supplements-market-industry-analysis
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consumidos em todo o mundo, 
seguidos pelos minerais e proteínas. 
Em muitas economias desenvolvidas 
e em desenvolvimento, a deficiência 
de vitaminas vitais, como A, B, C e E, 
entre a população está se tornando 
comum e, portanto, para cumprir a 
dose diária necessária de vitamina, 
os consumidores têm se voltado 
cada vez mais para os suplementos.

Dados trazidos pela AGP Pesquisas 
indicam que o Brasil é o terceiro 
maior mercado de suplementos no 
mundo, atrás somente de Estados 
Unidos e Austrália, o que é reforçado 
por um levantamento do Euromonitor, 
que classifica o Brasil como líder 
do mercado latino-americano de 
suplementos.

Em consonância, a Associação 
Brasileira da Indústria de Alimentos 

para Fins Especiais e Congêneres 
(ABIAD) aponta que este é um 
mercado forte no país e que, no 
Brasil, os suplementos mais consumi-
dos são os multivitamínicos, ácidos 
graxos (sobretudo o ômega 3), 
minerais (especialmente cálcio) e 
vitaminas específicas (principalmente 
a vitamina C).

O presidente da associação, Rodrigo 
Garcia, avalia que “o mercado de 
suplementos alimentares é bastante 
promissor e com bom desempenho 
global nos últimos anos. Dados mais 
recentes, ainda sem os números finais 
de 2020, estimam que o mercado 
mundial de vitaminas e suplementos 
alimentares movimenta quase 110 
bilhões de dólares/ano. No Brasil, 
esse segmento cresceu 7% em 2019, 
atingindo vendas de R$ 6,6 bilhões”.
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https://www.agppesquisas.com.br/pesquisa/o-mercado-de-suplementos-alimentares-no-brasil/#:~:text=O%20Mercado%20de%20Suplementos%20Alimentares%20no%20Brasil,-Autor%3A%20Aecio&text=Obst%C3%A1culos%20impedem%20que%20muitos%20brasileiros,desejo%20e%20realidade%20s%C3%A3o%20identificadas
https://www.terra.com.br/noticias/dino/nutraceuticos-a-tendencia-do-mercado-de-suplementos-alimentares,7472de8d6df4fd9eebac5cd175c3b3e2mu4mcf20.html
https://abiad.org.br/pb/oportunidades-e-desafios-apos-um-ano-da-publicacao-do-marco-regulatorio-de-suplementos-alimentares-no-brasil/
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Comportamento do consumidor: 
mudanças e oportunidades pós-
pandemia

2.

Conforme estudo da Research and Markets, o crescimento do 
mercado é impulsionado pelo aumento da conscientização em 
relação à saúde preventiva. Nos últimos anos e sob a luz da pandemia, 
o conceito de saúde preventiva ganhou popularidade. Como a 
denominação sugere, os cuidados de saúde preventivos se concen-
tram nas medidas preventivas para certos problemas de saúde, em vez 
de curá-los quando ocorrem.

Assim, devido à atual situação de pandemia e à ameaça trazida pelo 
novo coronavírus, os consumidores estão inclinando-se especialmente 
para os alimentos e suplementos que apoiam a imunidade.

Léia Tomaz Pipulini, diretora de vendas América do Sul da GELITA, 
comenta essa tendência.

“Os consumidores brasileiros estão extremamente preocupados com 
a imunidade. A crise de Covid-19 levou a população, naturalmente, 
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a se informar mais e a procurar mais 
produtos que ajudem na imunidade.”

Entre os ingredientes em alta nessas 
formulações, estão pré e probi-
óticos, beta-glucana, coenzima 
Q10 (CoQ10), L-glutationa, além 
de botânicos como resveratrol, 
cúrcuma, camomila, lichia, espirulina, 
chlorella e folha de oliveira.

Além disso, Pipulini apresenta 
outra projeção nesse segmento: os 
peptídeos de colágeno específicos, 
alternativas nas quais a especialista 
identifica grande potencial para se 
destacarem na próxima geração de 
suplementos para apoio imunológico. 

“Os peptídeos de colágeno especí-
ficos têm grande potencial para se 
destacarem na próxima geração 
de suplementos alimentares para o 
sistema imune, motivo pelo qual a 
GELITA, antecipou-se à tendência 

com o novo IMMUPEPT™, anunciado 
em fevereiro deste ano, que se 
soma ao seu portfólio de peptídeos 
bioativos de colágeno.”

Com isso, suplementos com este 
claim representam uma oportuni-
dade potencial importante para os 
fabricantes de suplementos alimen-
tares. Projeções da Grand View 
Research apontam que o segmento 
de suplementos de suporte ao 
sistema imunológico deve expandir 
em um CAGR de 8,5% até 2028. 

Além disso, outro segmento que 
oferece oportunidades é o de suple-
mentos com benefícios comprovados 
para ajudar no alívio dos efeitos do 
estresse na saúde a curto e longo 
prazo. Ingredientes que ajudam os 
consumidores a manter sua função 
cognitiva e os auxilia a reduzir o 
estresse, que se acentuou em muitos 

casos com a pandemia, deverão 
ter ainda mais destaque no setor de 
suplementos alimentares. 

Isso pode incluir ingredientes 
como Acetil-L-carnitina (ALCAR), 
Alfa-glicerofosfocolina (Alfa-GPC), 
Ácido docosahexaenóico (DHA), 
extratos de ervas (por exemplo, 
curcumina, ginkgo biloba, ginseng), 
vitaminas, particularmente vitaminas 
do complexo B e vitaminas C e E, 
entre outros.

Em consonância, um recente 
relatório da Coherent Market Insights 
previu que o mercado global de 
suplementos para o cérebro e a 
saúde mental crescerá a uma taxa 
de 8,5% nos próximos seis anos, 
atingindo mais de US$ 13 milhões em 
2027. 

No Brasil, a ABIAD realizou uma 
pesquisa sobre o comportamento 
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dos consumidores de suplementos 
alimentares durante a pandemia 
que indicou que, entre esse público, 
houve um incremento de 48% destes 
produtos durante a quarentena, 
sendo que 42% dessas pessoas consu-
miram suplementos com o objetivo 
de fortalecer a alimentação e 91% a 
imunidade. Ainda, 70% dos entrevis-
tados afirmaram que irão continuar 
consumindo esses produtos no 
futuro, o que indica uma perspectiva 
positiva para o setor.

Adicionalmente, Rodrigo Garcia, 
presidente da ABIAD, complementou 
afirmando que:

“O último ano trouxe desafios 
para todos e as mudanças 
alcançaram também os hábitos 

alimentares. Preocupadas em melhorar a condição física 
e a imunidade frente aos riscos da Covid-19, a busca 
por uma alimentação mais equilibrada e suplementada 
ganhou atenção. Percebemos essa mudança claramen-
te na recente pesquisa coordenada pela ABIAD, que 
apontou que o consumo de suplementos alimentares no 
Brasil aumentou 10% (em comparação à primeira edição 
do estudo, realizada em 2015) e que esses produtos 
estão presentes em 59% dos lares brasileiros, onde há no 
mínimo uma pessoa os consumindo. O estudo também 
nos mostrou que 90% dos entrevistados usam o suplemento 
alimentar como um complemento à alimentação e para 
85% saúde é o principal fator que leva ao consumo desses 
produtos”.

Por fim, cabe destacar outra mudança no comportamen-
to do consumidor estimulada por este cenário, a compra 
online de suplementos, tendência que deve permanecer 
pós-pandemia em função de atrativos como a praticida-
de, a variedade de opções e as condições diferenciadas 
de pagamento oferecidas nesta modalidade. 
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Desafios e regulamentação 
do mercado de suplementos

3.

O presidente da ABIAD resume alguns 
dos mais importantes desafios desse 
mercado.

“Ainda que identifiquemos um 
aumento de vendas em 2020, 
motivado pela correta preocupação 
com a saúde por grande parte da 
população, alguns fatores acabam 
por inibir o potencial de crescimen-
to do mercado. A maior parte das 
matérias-primas dessa categoria vem 
de fora do país e sofre impacto com 
a alta do dólar. Internamente, temos 
uma realidade econômica desafia-
dora, que influencia diretamente 
muitas famílias e causa variação no 

consumo de muitos produtos inclusive 
de alimentos para fins especiais. 
Acreditamos que a recuperação do 
poder de compra das famílias das 
classes A e B, que são as principais 
responsáveis pela aquisição dos 
produtos, equilibrará o desempenho 
comercial do setor”, sintetiza Rodrigo 
Garcia. 

Lidar com as regulamentações 
também pode ser um desafio para 
quem quer entrar nesse setor ou, 
mesmo, diversificar o portfólio de 
produtos.

No mercado latino-americano, há 
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grande dinamismo em termos de 
variabilidade regulatória entre os 
países, demandando um trabalho 
prévio para alinhamento às exigências 
locais e de atualização constante em 
relação a mudanças e interpretações 
assertivas quanto às normas aplicadas 
em cada país. 

Especificamente no Brasil, a regula-
mentação desses produtos é feita 
pela Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), que criou a 
categoria de suplemento alimentar 
em 2018, estabelecendo regras mais 
específicas para esses itens, como 
limites mínimos e máximos, populações 
indicadas, constituintes autorizados 
e alegações com comprovação 
científica.

Assim, entre as normativas que precisam ser conhecidas e consideradas nesta 
categoria, estão:

•  RDC 243/2018: resolução que criou a categoria de suplementos alimentares no 
país e que dispõe sobre os requisitos sanitários;

•  RDC 241/2018: resolução da Anvisa que determinou os requisitos para compro-
vação da segurança e dos benefícios à saúde dos probióticos para utilização em 
alimentos;

•  RDC 240/2018: resolução que modificou a RDC 27/2010, abrangendo as 
categorias de alimentos e embalagens com isenção e com obrigatoriedade de 
registro sanitário;

•  RDC 239/2018: resolução que determina os aditivos alimentares e coadjuvantes 
de tecnologia com uso autorizado em suplementos alimentares;

•  Instrução Normativa 28/2018: que trouxe o estabelecimento do rol de consti-
tuintes, limites de uso, alegações e rotulagem complementar dos suplementos 
alimentares.

Ainda como desafio em termos de diretrizes regulatórias, cabe destacar que as 
empresas têm até julho de 2022 para se adequar à RDC 243. Já os novos produtos 
precisam ser desenvolvidos atendendo integralmente aos requisitos trazidos nesta 
resolução. 
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Tendências importantes 
neste mercado

4.

Conforme um relatório da Mintel, a pandemia causou 
uma redefinição fundamental no comportamento 
humano. E essas transformações estão relacionadas, 
entre outras coisas, ao bem-estar, valores e identidade 
dos consumidores. 

A empresa de pesquisa prevê que isso afetará a forma 
como as marcas de alimentos, bebidas e serviços de 
alimentação formulam, embalam, comercializam e 
atuam de forma geral nos próximos anos.

Assim, entre as tendências que se delineiam nesse 
cenário, além das que já abordamos, podemos 
destacar:

11

Suplementos para atletas e esportistas

Atletas e esportistas estão se tornando cada vez mais 
interessados   em produtos e suplementos de nutrição 
esportiva para aumentar sua resistência e melhorar seu 
desempenho.

A crescente popularidade do fitness, musculação e 
da busca por atividades físicas como apoio à saúde 
e bem-estar deverá aumentar a demanda por suple-
mentos alimentares de suporte para o alcance de 
objetivos estéticos, de saúde e de melhora do desem-
penho físico. 

Um ingrediente em destaque nesse nicho é a beta-ala-
nina, aminoácido de efeito ergogênico,
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O mercado de ingredientes de 
proteína vegetal está crescendo em 
alta velocidade; os consumidores 
deverão buscar ainda mais alternati-
vas de proteínas sem origem animal, 
abrindo oportunidades para suple-
mentos botânicos à base de plantas.

Esse movimento é incentivado 
também por uma priorização em 
termos da preocupação dos consu-
midores com transparência nos 
rótulos e sustentabilidade, o que não 
abrange apenas veganos e vegeta-
rianos, como também flexitaristas.

Nesse contexto, suplementos de 
ômega-3, 100% vegetais, extraído 
de algas e microalgas, por exemplo, 
devem ganhar destaque junto a esse 
grupo de consumidores.

Suplementos plant-based

Suplementos para a      
terceira idade

Com o aumento das preocupações 
com a saúde óssea e a mobilida-
de, os consumidores deverão se 
tornar mais conscientes em termos 
de envelhecimento saudável e da 
prevenção de doenças. 

Assim, deverá haver um aumento da 
demanda por soluções de nutrição 
suplementar que se alinhem com as 
necessidades nutricionais dos consu-
midores em envelhecimento.

Suplementos clean label

A preocupação do consumidor 
com sua segurança, a transparência 
do rótulo e com a sustentabilidade 
também deverá impulsionar opções 
de suplementos que evitam o uso 
de sabores artificiais e outros aditivos 
sintéticos em favor de compostos 
mais naturais e com ingredientes 
mais facilmente compreensíveis e 
identificáveis.
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Experiências de consumo de 
suplemento mais agradáveis e 
diversificadasSuplementos para nutrição 

personalizada

De acordo com uma pesquisa da Innova Market 
Insights, aproximadamente dois terços dos consumido-
res globais estão procurando produtos que atendam às 
suas necessidades, crenças e valores pessoais. 

Isso deverá levar a um crescente e combinado 
interesse em planos de dieta personalizados, suplemen-
tos feitos sob medida para necessidades nutricionais 
específicas e o uso de aplicativos móveis de bem-estar, 
dispositivos vestíveis e testes como perfis genéticos.

Com isso, o consumidor deverá adotar uma 
abordagem baseada em dados para encontrar os 
melhores suplementos para as suas necessidades em 
um nível mais individualizado. 

Os consumidores, cada vez mais, buscam por experi-
ências convenientes e mais agradáveis de consumo, 
incluindo os suplementos alimentares.

Isso deverá impulsionar suplementos apresentados 
como gummies com sabor e formatos diferenciados 
para pessoas de todas as faixas etárias. 

Além do mais, os consumidores deverão esperar que 
as empresas ofereçam várias opções para consumir 
suplementos. Por exemplo, os peptídeos de colágeno 
estão começando a ser oferecidos também como pós, 
bebidas com sabor, cápsulas e gummies.

Com isso, os sistemas de entrega, além de serem proje-
tados para permitir que os ingredientes ativos de cada 
suplemento sejam apresentados ao corpo na forma 
consumível, deverão oferecer mais versatilidade e 
praticidade para o consumidor. 
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Considerações finais

A perspectiva de relacionar saúde com alimentação e suplementação já estava em crescimento, 
mas, com a pandemia, essa foi intensificada, estimulando uma abordagem proativa e preventiva, 
levando em conta tanto a saúde física quanto mental.

Com isso, a pandemia encorajou os consumidores a se concentrarem em sua saúde e bem-estar, 
bem como a conectarem os benefícios da otimização da nutrição em geral, com destaque para 
a saúde imunológica.

Isso, aliado a outras preocupações como o envelhecimento saudável, fornece projeções positivas 
para esse mercado, que deverá desenvolver produtos cada vez mais especializados, personaliza-
dos e com praticidade de consumo.
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Produzido por: Um produto

Quer saber mais sobre a industria de ingredientes?

http://www.foodconnection.com.br/alimentos-e-bebidas/ingredientes
http://www.facebook.com/FiSouthAmerica/
https://www.fi-events.com.br/pt/home.html
https://www.linkedin.com/company/fi-south-america/
https://www.instagram.com/FiSouthAmerica/
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