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GT Probióticos
Inputs Reunião 09/02

- Necessidade de aumentar o número de 
associados produtores de probióticos;

- Avaliação de parcerias estratégicas para 
entendimento de mercado e educação de 
consumidores;

- Acelerar processos de aprovação de novos 
claims junto à ANVISA;

- Zero perda de associadas;

- Crioprotetores (ANVISA com falta de 
entendimento e desejo de regulamentação).

DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

- LVBA apresentou o plano de comunicação dos 
Edulcorantes para este grupo, que incluiu os 
profissionais de marketing das empresas. Na 
reunião de 23/3 o GT avaliou sobre o segmento da 
possibilidade de um projeto especial).

- Projeto especial: Educação dos consumidores:
- Aumentar o entendimento e conscientização 

do benefício de consumo de probióticos;
- Definir os objetivos e públicos de interesse 

Estabelecer plano de ação (parecido 
Edulcorantes);

- Estabelecer parcerias estratégicas.

- Fichas Técnicas (na 2ª reunião do GT)
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PROBIÓTICOS

“são micro-organismos vivos benéficos para a saúde humana. Quando 
estão em equilíbrio, ajudam a manter a microbiota intestinal saudável 

e, assim, colaboram para o bom funcionamento do corpo. Ainda, 
os probióticos melhoram diferentes sistemas, como o digestivo e o 

imunológico”



EMPRESAS

4 Life | ADM | Ajinomoto | Althaia | Amway | Bayer | 
Catarinense | Cellera | Danone | DSM | EMS | FQM | Hinode |  

IFF | Marjan | Nestlé | RB | Tiaraju
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O que estão falando na mídia

10/05/2021

Dessa vez, os probióticos são a ponta de esperança. Isso porque revisão recente 
da “Nutrition Research” concluiu que esses microrganismos vivos são eficazes no 
reforço e equilíbrio imunológico, e também podem agir contra infecções 
respiratórias por vírus, incluindo o Sars-Cov-2, causador da COVID-19.

Décio Chinzon, gastroenterologista e presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia 
(FBG)

Qual é o papel dos probióticos no combate ao coronavírus?
Há uma linha de comunicação entre o intestino e os pulmões que pode estar 
envolvida na Covid-19. Médico esclarece esse eixo e como probióticos 
interferem aí

Ricardo Barbuti é médico assistente do Departamento de Gastroenterologia do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

08/05/2021

https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2021/05/10/interna_bem_viver,1265046/probioticos-podem-agir-na-prevencao-de-infeccoes-virais.shtml
https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/qual-e-o-papel-dos-probioticos-no-combate-ao-coronavirus/


27/04/2021

02/050/21

O que estão falando na mídia

https://boaforma.abril.com.br/blog/boa-forma-responde/beneficios-dos-probioticos/
https://www.atribuna.com.br/variedades/atrevista/saiba-mais-sobre-os-probioticos-que-ajudam-a-sua-imunidade
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Objetivos de Negócios

1. Aumentar o consumo de probióticos:
Alimentos e bebidas probióticos
Suplementos de Probióticos

2. Ajudar na evolução do Marco Regulatório (ANVISA)



Objetivos
Conscientização e Educação dos públicos

1. Aumentar o entendimento e conscientização do benefício de consumo de probióticos, 
para o organismo como um todo.

2. Levar informação verdadeira aos profissionais de saúde, imprensa e consumidor final:
“Linha de probióticos é bem conceituada pela classe médica”
“Intestino é “considerado” como segundo cérebro no corpo humano” 

3. Comunicar o “tema complexo” de maneira simples

4. Estabelecer parcerias estratégicas



Públicos

Médicos
Gastroenterologista, Pneumologista, Clínico Geral, Pediatra, entre outros

Nutricionistas | Nutrólogos

Farmacêuticos

Grande Imprensa e mídia especializada

Consumidor final



Estratégia de Lançamento

Fa
se

 1 Lançamento 
Campanha:
Formadores de opinião 

Público:
Médico, 
Nutricionistas, 
Nutrólogos, 
Farmacêuticos, etc.

“Campanha de 
informação e 
conscientização”

Fa
se

 2 Saiba mais 
Engajamento da Imprensa

Público:
Grande mídia e 
especializada

“Campanha de 
informação e 
conscientização”

Fa
se

 3 Sua saúde 
agradece 

Público:
Consumidor final

“Campanha de 
informação e 
conscientização”

Causa / Mote : Probióticos são bactérias do bem

AGO| SET OUT | NOVAGO | SET| OUT
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FASE 1: CLASSE MÉDICA E 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

JULHO | AGOSTO

“Formadores de opinião:
Campanha de informação e conscientização”



SÉRIE DE WEBINARS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Objetivo: 
• Aumentar a conscientização pela classe médica dos 

benefícios do consumo de probióticos  

• Estabelecer parcerias estratégicas 

Como: Série de Wenibars e mesas redondas

Temas: 
Eixo Cérebro intestino | Saúde cognitiva | Saúde da mulher | 
Saúde oral | Saúde cardiometabólica | Crianças podem tomar 
probióticos? | Regulatório

Porta-vozes: 
Influencers técnicos para reforçar mensagem qualificada, 
verdadeira e com credibilidade

Quando:
Semanal – 6ª feira dos meses de agosto (2ª quinzena) e 
Setembro (1ª quinzena) 

Divulgação: 
Associadas junto as suas forças de vendas, apoio de divulgação 
das parcerias estratégicas (FBG | CRF | etc.), Abiad

Como: Realização via Abiad (Webex) ou plataforma de streaming 
contratada
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FORMADORES DE OPINIÃO 
EM PROBIÓTICOS

2021



Formadores de Opinião em PROBIÓTICOS

PROF. DR. DAN LINETZKY WAITZBERG

Professor Associado do Departamento de Gastroenterologia 
da FMUSP
Mestre, Doutor e Livre-Docente pela Universidade de São 
Paulo, USP
Especialista em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral pela 
Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral –
BRASPEN
Diretor do GANEP Nutrição Humana

Ganep Educação:
Aula gratuita sobre probióticos na UTI

http://www.ganep.com.br/doutores/drdan/


Formadores de Opinião em PROBIÓTICOS

ALINE QUISSAK

Nutricionista formada pela Universidade Federal de Alfenas- MG, tendo cursado Applied 

Humman Nutrition na University of Guelph, no Canadá. Possui aprimoramentos em 

Oncologia (University of Guelph, Canadá), Síndrome Metabólica e Fitoterapia (University

of Toronto, Canadá), Psicologia da Nutrição (Institute for the Psychology of Eating, EUA) 

e curso de aprimoramento em Nutrição Esportiva voltada para HIIT e CrossFit (UN, EUA). 

Com experiências no Brasil e no exterior nas áreas de avaliação nutricional, rotina 

hospitalar nas áreas de oncologia e cirurgia bariátrica. 

156  mil seguidores Anuidade: R$ 651,00

Netflix da alimentação terapêutica,

https://www.instagram.com/p/CMk-ZZAj6aj/
http://nutrisecrets.com.br/
https://www.alinequissak.com/mundoterapeutico


Formadores de Opinião em PROBIÓTICOS

ATILA IAMARINO 

Biólogo, doutor em microbiologia e comunicador 
científico. Curioso profissional que não consegue ler 
sobre uma coisa só e ainda tem uma necessidade 
patológica de compartilhar com os outros o que lê e 
acha interessante.

Doutor em microbiologia pela USP, com pós-
doutorado em Yale, ele entende como poucos de 
doenças como o coronavírus. Fundador da maior 
rede de blogs de ciência do País, o Science Blogs 
Brasil. 

https://www.blogs.unicamp.br/sbbr/sobre/
https://www.blogs.unicamp.br/rainha/
https://www.youtube.com/user/nerdologia

https://www.blogs.unicamp.br/sbbr/sobre/
https://www.blogs.unicamp.br/rainha/
https://www.youtube.com/user/nerdologia


Formadores de Opinião em PROBIÓTICOS

https://www.carinapalatnik.com.br/category/probioticos/

107 mil inscritos 45,2 mil seguidores

https://www.youtube.com/watch?v=eXxt4b9JtrY
https://www.carinapalatnik.com.br/category/probioticos/
https://www.youtube.com/c/Carinapalatnik
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PARCERIAS
2021



Parcerias Estratégicas

Presidente:
Dr. Décio Chinzon

O foco é também darmos cada vez mais oportunidades aos 
jovens gastroenterologistas.

Cursos Parceiros:

- Ganep Educação

- Avante Nestlé
Em parceria com a Avante Nestlé, a FBG apresenta mais um 
curso: microbiota intestinal.

O curso é on-line, gratuito e disponibiliza certificado. acesse e 
faça o seu cadastro – www.avantenestle.com.br

Atividades do Programa Jovem Gastro em 2021: 
médico residente, estagiário, especializando ou pós-graduado

https://www.avantenestle.com.br/
https://www.avantenestle.com.br/


Parcerias Estratégicas

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA DIGESTIVA 
(CBCD)

Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED)

Cursos e eventos - cursos_eventos@sobed.org.br

PARCEIROS DA FBG

https://www.cbcd.org.br/
https://www.sobed.org.br/a-sobed/quem-somos/
https://portal.cfm.org.br/
https://www.opge.org/sitio/
https://www.worldgastroenterology.org/
https://amb.org.br/apresentacao/


Parcerias Estratégicas

Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral



Parcerias Estratégicas

Congresso Paulista de Gastroenterologia
23 e 24/07 

GastrenRIO 2021
De 1 a 3/08 

Ecos Internacionales 2021 - Asociación Mexicana de Gastroenterología
Fechas del evento: 19 al 21 de Agosto de 2021 

Congresso Brasileiro de Doenças Funcionais do Aparelho Digestivo
De 4 a 7/09 

EVENTOS DA FBG E PARCEIROS

• Apresentar trabalho / Estudo / Revisão 
Bibliográfica – em andamento - autoria Kathia / 
Lúcia, como coordenadoras técnicas da Abiad.

• Negociação com as equipes dos Congressos para 
viabilizar as apresentações – área aberta das 
grades



Sites Especializados Banner com vídeo para divulgação da campanha

https://www.alinequissak.com/mundoterapeutico


REDE PEQUENO 
MUNDO ABIAD

FASE 2: IMPRENSA

SAIBA MAIS – ENGAJAMENTO 

AGO | SET | OUT



Artigos com Formadoras de Opinião

A proposta é trabalhar a partir de agosto, uma artigo por mês para engajar e dar sustentação na campanha de 
conscientização e informação pela grande imprensa e mídia especializada. Pauta, três artigos escritos pelos 
Formadoras de Opinião do projeto. Todos serão compartilhados pelo perfil da ABIAD no LinkedIn  e no perfil dos 
mesmos, com impulsionamento. 

ATILA IAMARINO 

ALINE QUISSAK

PROF. DR. DAN 

http://www.ganep.com.br/doutores/drdan/


Ação: Relacionamento Jornalistas (Press Kit)

Envio de Press Kit Probiótico com amostras de produtos + folder explicativo com benefícios 

Quantidade: 50 jornalistas 

Editorias: Saúde | Bem-estar | Comportamento | Feminina  

Temas para o folder:

Combater e prevenir doenças intestinais

Melhorar a digestão e combater a azia;

Combater a prisão de ventre e a diarreia, regulando o trânsito intestinal;

Aumentar a absorção de nutrientes, como vitamina B, cálcio e ferro;

Fortalecer o sistema imunológico, por aumentar a produção de células de defesa;

Impedir a proliferação de bactérias ruins no intestino;

Ajudar a digerir a lactose, especialmente em pessoas com intolerância à lactose;

Prevenir problemas como obesidade, colesterol alto e hipertensão;

Prevenir alergias e intolerâncias alimentares;

Ajudar a melhorar o humo



BRANDED CONTENT

Criação de conteúdo relacionado ao mote da campanha, associado com informação em vídeos, para despertar mais 
valor e atrair os públicos alvos 

Matéria + Vídeo + banner da campanha que levam para o site da ABIAD 

Apoio de divulgação: mídia social Abiad

Veículos:
G1| UOL

PROBIÓTICOS: 

AS BACTÉRIAS DO BEM!
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FASE 3: CONSUMIDOR FINAL
OUT | NOV

Probióticos são bactérias do bem



Objetivos: 
- Aumentar a conscientização dos benefícios do consumo de 
probióticos
- Simplificar o entendimento
- Eliminar as principais dúvidas dos consumidores 

VÍDEOS – CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO

Série de Vídeos - Probióticos
• Vídeos:
(Quantidade: 4 vídeos de 1 minuto)
- Conteúdo animado e explicativo
- Diferentes benéficos, imunidade
- Saúde Intestinal
- Alimentos e bebidas com probióticos
- Suplementos Probióticos
- Curiosidades 

• Ação:

- Embedar nas campanhas de Branded Content (veículo G1 | 
UOL VivaBem) 

- Veiculação em Elevadores de Conjuntos comerciais 

- Site especializados | Site ABIAD

• Público: Consumidor final:

Bactérias + Probióticos: 

junção importante no organismo



Out of home Veiculação de mensagem para consumidor final –

local com grande circulação de pessoas

Edifícios comerciais – Consultórios médicos

Estratégia de veiculação: Geolocalização
Vídeo: duração de 15 segundos, sem áudio e com um looping 
de 3 a 4 minutos 

Conteúdo relevante, chamativo e ideal para o momento de 
espera até chegar ao andar/local desejado, o que gera maior 
atenção nas telas.

Comunicação estratégica direcionando a campanha de 
acordo com a localização de interesse.

Público economicamente ativo, influenciador e decisor com 
alto poder de compra e consumo.

Regiões: SP, RJ, PR, BH, DF, RS, BA, CE, PB, AL, RN, PE

Telas internas em elevadores



Vídeos Instagram + Repost Tik Tok

Outputs esperados 3 vídeos:

• Stories Instagram
480.000 de alcance

• Reels Instagram 
1.9 milhões de visualizações

• Tik Tok
3 milhões de visualizações

Escopo: Instagram + Tik Tok

3 vídeos curtos para Reels no 
Instagram, repostados no 

Instagram Stories, no Tik Tok e 
no Kwai (concorrente Tik Tok)

71% - 18 – 34 anos

400 mil seguidores

Kwai 260 mil seguidores

1.000 - índice de 
engajamento Airfluencers

@mister.emerson|
Emerson Espíndola:

• Influencer, ator, compositor e músico.

• Top Creator do Tik tok

• Comédia Educativa

1.7 milhões seguidores
(média 1 milhão views)

“O que acontece quando a 
gente come mamão para 

KH?

Algumas possibilidades: 
“O Que Acontece Quando...???”
- O que acontece com nosso organismo 
quando consumimos probióticos? 
- O que acontece quando consumimos 
probióticos com fibras? 

https://www.instagram.com/mister.emerson/
https://www.instagram.com/p/COtPrmUp2uf/


PDV Sinalização do ponto de venda com tema da campanha

P
R
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B
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PDV
Folder Informativo para encartar nas sacolas das farmácias 



Sampling Ação para enviar brindes “probióticos” nas compras 

dos clientes da SHOPPER

Ação de Sampling

Estratégia de marketing promocional que possibilita a 
primeira experiência entre consumidor e produto e em certas 
ocasiões, pode até criar um vinculo entre o potencial cliente 
e as marcas.

Ação: distribuição gratuita de amostras de produtos 
probióticos para os clientes da Shopper - potencial 
consumidor dos produtos.

Funciona muito bem como método de conquista, pois é 
muito assertiva e chama a atenção do consumidor na hora 
mais necessária: o momento de decisão de compra

PROBIÓTICOS

PROBIÓTICOS

PROBIÓTICOS

Produtos são enviados como brinde nas 
compras dos clientes, desde que já estejam 

ativos na plataforma



REDE PEQUENO 
MUNDO ABIAD

INVESTIMENTOS



ESTIMATIVA DE CUSTOS

Estimativa de custos R$ 250.000,00*

* Não consideradas as ações de PDV, Veiculação de mídia: (telas em elevador, banner 
em sites especializados), sampling e apresentação em congressos médicos

** Amostras de produtos para press kit e Sampling, o fornecimento dos produtos fica 
por conta das empresas Associadas participantes do Projeto

***Para a opção de contratação de plataforma de streaming considerar como 
estimativa de custos R$ 280.000,00



Valéria Allegrini

(11) 99155-3329

valeria.allegrini@lvba.com.br

Marize Vossen

(11) 99936-4925

marize.vossen@lvba.com.br

Leandro Nunes

(11) 98212-9886

leandro.nunes@lvba.com.br

Juliana Caramelo

(11) 99155-3329

juliana.caramelo@lvba.com.br

OBRIGADA

mailto:valeria.allegrini@lvba.com.br
mailto:diana.falcao@lvba.com.br
mailto:leandro.nunes@lvba.com.br

