
FiB - Para a Gramkow, qual 
o conceito de produto alimentício 
sustentável. E, qual a sua relação 
com o desenvolvimento de novas 
tecnologias?

Carina Rocha - A Gramkow des-
taca dois pontos importantes ligados a 
esse conceito: o processo de fabricação 
e a saudabilidade do produto.

A fabricação dos produtos está 
relacionada ao conceito sustentável 
quando o uso dos recursos é coeren-
temente avaliado e os processos são 
desenvolvidos para causar o menor 
impacto ambiental possível, além da 
importância de gerar riqueza adequa-
da para a comunidade que o produz, se 
distanciando do sistema convencional 
de exploração de recursos. Um produ-
to alimentício sustentável é fruto de 
uma cadeia produtiva sustentável e 
não de ações pontuais. O consumidor 
está atento a isso. 

Outro ponto importante a ser des-
tacado quando o assunto é alimento 
sustentável é a saudabilidade. Esse 
conceito está relacionado à dissemi-
nação da qualidade de vida para um 
número cada vez maior de consumi-
dores, gerando um ciclo positivo na 
vida do indivíduo, mas com grande 
influência coletiva, pois proporciona 
longevidade e produtividade. 

A Gramkow tem bastante clareza 
de que a sustentabilidade e a tecno-
logia não são caminhos inversos. É 
importante que esse conceito seja 
desmistificado. Pelo contrário, são 
caminhos convergentes.

Todos os produtos são altamente 
tecnológicos, pois é preciso muita 
pesquisa e tecnologia para desenvol-
ver um item sem agrotóxico com efi-
ciência.  Em escala industrial, muitas 
vezes pode ser mais simples aplicar 
produtos sintéticos e químicos, mas 
não necessariamente mais tecnoló-
gico. Novas pesquisas e tecnologias 
estão surgindo para melhorar a apli-
cabilidade de produtos mais saudáveis 
dentro do processo industrial.  

A relação comercial justa da 
Gramkow com seus parceiros tam-

bém é sustentável. Trata-se de um 
pilar que deve ser muito sólido para 
qualquer empresa que fala sobre esse 
conceito.

FiB -  A produção de alimentos 
orgânicos é um mercado viável? Há 
mercado para esse tipo de alimento 
no Brasil?

Carina Rocha - Sim, existe mer-
cado e uma demanda que foi reprimi-
da pela falta de oferta. Atualmente, 
a oferta é reprimida pela falta de 
matéria-prima e processos menos 
tecnológicos, às vezes artesanais, 
encarecendo o produto. O processo de 
certificação pela legislação brasileira 
é burocrático e não contribui para o 
crescimento do setor. É uma legisla-
ção que precisa ser aprimorada, pois 
operacionalmente não é nada simples. 
Coibiu o crescimento do setor na prá-
tica. As indústrias precisam ser mais 
competitivas para alinhar os preços 
a um mercado muito mais amplo, 
criando ganho de escala, ao invés de 
se restringir a nichos específicos. 

Por outro lado, há um claro amadu-
recimento das indústrias apesar dos 
obstáculos impostos pelo ambiente 
de negócios em que estão inseridas. 
Isso é um mérito muito grande destes 
empreendedores que persistiram no 
setor. Já se iniciou com força um pro-
cesso de profissionalização da produ-
ção aliado a tecnologia. Sendo assim, 
a oferta e a demanda se encontrarão 
num ponto de equilíbrio em breve. 
Acreditamos que haverá uma explosão 
em longo prazo.

Atualmente, a Gramkow tem um 
portfólio com 30% de produtos or-
gânicos com certificação brasileira e 

70% com certificação de orgânico na 
origem sem certificação brasileira.

FiB - Em sua opinião, qual o po-
tencial de crescimento do mercado de 
produtos saudáveis no Brasil?

Carina Rocha - Este setor já re-
presenta 21% do mercado consumidor 
brasileiro e o potencial de crescimento 
é enorme. Não é mais tendência, é 
fato. A Gramkow atua nesse segmen-
to há cinco anos e iniciou o trabalho 
quando o assunto era incipiente no 
Brasil. Os últimos dois anos foram 
um marco, porque presenciamos a 
mudança de comportamento do con-
sumidor que busca esse mercado e, 
por consequência, das indústrias que 
precisam atender a esses anseios. Afi-
nal, o acesso à informação está muito 
facilitado e a mudança deve ocorrer 
ainda mais rapidamente daqui pra 
frente, com mais aderência do consu-
midor a produtos verdadeiramente 
saudáveis.

FiB -  Quais os projetos da 
Gramkow para este ano?

Carina Rocha - Os projetos 
consistem no investimento da expan-
são da área comercial, focando nos 
produtos existentes recém-lançados. 
Também estamos buscando novos 
fornecedores e estudando produtos 
para compor o portfólio ainda em 
2015. As matérias-primas e os pro-
cessos de fabricação do ingrediente 
precisam estar sempre alinhados com 
as premissas Gramkow, como citado 
anteriormente.

Em breve, a empresa pretende 
implantar um laboratório próprio de 
aplicações e facilitar a aplicabilidade 
dos nossos ingredientes para a in-
dústria alimentícia com formulações 
próprias e específicas. 

Em 2014, o portfólio triplicou 
graças às sólidas parcerias. Com os 
produtos de alto valor agregado que 
representamos no mercado nacional, 
nossa expectativa é de um crescimen-
to de 120% em 2015.

“O mercado de 
produtos saudáveis  

já representa 
21% do mercado 

consumidor brasileiro 
e o potencial de 
crescimento é 

enorme. Não é mais 
tendência, é fato”.
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OS MINERAIS 
ANTIOXIDANTES NA 
FORTIFICAÇÃO DE 

ALIMENTOS
O ESTRESSE OXIDATIVO

O estresse oxidativo caracteriza- 
se pelo desequilíbrio, no organismo, 
entre os agentes oxidantes - espécies 
reativas de oxigênio (ERO) e espécies 
reativas de nitrogênio (ERN) - e a 
capacidade antioxidante corporal. 
Esse desequilíbrio pode ser causado 
por desgastes físicos, como prática de 
esportes intensa e constante, insônia, 
estresse, má alimentação, entre ou-
tras causas. 

O estresse oxidativo é capaz de 
promover lesões em diversos cons-
tituintes das células e, quando isso 
ocorre de maneira crônica, desenvol-
vem-se enfermidades não transmis-
síveis, como aterosclerose, diabetes, 
transtornos degenerativos, obesidade 
e câncer. Para neutralizar os efeitos 
das ERO e das ERN, é necessário 
que o sistema de defesa antioxidante 
do organismo esteja equilibrado. 
Os minerais antioxidantes têm 
importante função nesse processo. 

OS MINERAIS ANTIOXIDANTES

Os minerais considerados antioxi-
dantes são aqueles que participam, 
de alguma forma, dos processos 
para atenuar os efeitos do estresse 
oxidativo. Tal atenuação pode ser 
alcançada por meio de diferentes 
meios de ação:
• impedindo a formação dos radicais 

livres ou espécies não radicais (sis-
temas de prevenção);

• neutralizando os radicais livres, 
impedindo, assim, a ação desses 
sistemas varredores; ou

• favorecendo o reparo e a recons-
tituição das estruturas biológicas 
lesadas (sistemas de reparo).
Dentre os principais minerais 

com ação antioxidante no organismo, 
destacam-se: zinco, selênio, cobre e 
magnésio.

Zinco

• É um importante cofator da enzima 
superóxido dismutase (Cu/Zn-
SOD), que participa de reações no 
combate aos radicais livres.

• Participa da síntese de proteínas 
que podem se ligar a metais, como 
o cobre, impedindo a formação de 
radicais livres.

• É cofator na absorção de vitaminas 
lipossolúveis além de ser um 
potente antioxidante.

• Menor concentração de zinco no 
organismo está associada a maior 
concentração de componentes 
pró-inflamatórios e menor capaci-
dade de defesa imunológica além 
de estresse oxidativo aumentado.

Selênio

O selênio é um micronutriente 
essencial, indispensável a diversas 

funções metabólicas, as quais incluem 
as da glândula tireoide e do sistema 
imune.
• Tem sido relacionado à regulação 

do sistema de defesa antioxidante. 
• Atua como cofator da enzima glu-

tationa perixodase (Se-GPX), que, 
em falta, acarreta maior suscetibi-
lidade a lesões oxidativas.

• Retarda  o processo de envelheci-
mento da pele.

• Em mulheres grávidas, eventos de 
pré eclâmpsia são mais associados 
àquelas com menores taxas de 
selênio. 

Cobre

O cobre é um cofator essencial 
para uma série de enzimas envolvidas 
em reações metabólicas de integrida-
de do DNA, diferenciação e divisão 
celular, de transporte de oxigênio e 
proteção antioxidante.

Juntamente com o zinco, o cobre é 
importante cofator da enzima superó-
xido dismutase (Cu/Zn-SOD). 

Magnésio

O magnésio participa do meta-
bolismo energético, da regulação 
dos transportadores de íons e da 
contração muscular. Além disso, 
sua deficiência é correlacionada ao 
aumento da peroxidação lipídica, 
resposta inflamatória e à diminuição 
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da atividade antioxidante.
A deficiência de magnésio au-

menta a produção de radicais livres, 
levando a alterações nas membranas 
celulares e a um  aumento da con-
centração de cálcio dentro da célula. 
Esse aumento dificulta a contração 
muscular e ativa enzimas importan-
tes, que, em conjunto, facilitam a 
suscetibilidade a lesões.

Os minerais antioxidantes, além 
de auxiliarem na prevenção do es-
tresse oxidativo, influenciam benefi-
camente a saúde e a beleza da pele, 
exercendo ação eficaz na proteção 
solar, cicatrização, prevenção do en-
velhecimento, melhora na elasticida-
de, prevenção de rugas, entre outras. 
Por essa razão,  esses minerais são 
vastamente utilizados em cosméticos 
e nutracêuticos, além de serem uma 
forte tendência para fortificação de 
alimentos, entre eles, os aliméticos - 
alimentos com função cosmética.   

OS MINERAIS AMINOÁCIDOS 
QUELATOS

Comumente, os minerais antioxi-
dantes são encontrados em alimentos. 
No entanto, a alimentação não é a 
única maneira de prevenir o estresse 
oxidativo, visto que, muitas vezes, a 
população não consegue alcançar a 
IDR (Ingestão Diária Recomendada) 
de cada mineral somente através da 
ingestão dos alimentos comuns. Em 
situações como esta, é indicado o 
consumo de alimentos fortificados. 

Para que a fortificação de ali-
mentos traga, realmente, benefícios 
à saúde dos seus consumidores, é 
necessário utilizar compostos que 
apresentem alta biodisponibilidade, 
efetividade nutricional e que, além 
disso, sejam viáveis sob o ponto de 
vista tecnológico.

Os minerais aminoácidos quela-
tos Albion são a fonte ideal para a 
fortificação de alimentos. Eles são 
compostos pelo mineral ligado a uma 
ou mais glicinas, que formam uma 
espécie de ‘cápsula protetora’, impe-

dindo a interação desses minerais com outras substâncias presentes na dieta, 
como fitatos, gorduras e fibras, além de possuírem carga elétrica neutra, o 
que confere a eles maior estabilidade no organismo. 

Do ponto de vista tecnológico, os minerais aminoácidos quelatos Albion 
não interagem com vitaminas e outros minerais, além disso, não alteram as 
características organolépticas dos alimentos, ou seja, não modificam sabor, 
aroma, textura, cor e tempo de prateleira do produto.

Podem ser adicionados com segurança a sucos, leites e derivados, fa rinhas, 
grãos, cereais, biscoitos, pães e suplementos para esportistas. Em se tra-
tando-se de aliméticos, podem ser utilizados em balas, chocolates e shakes.
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