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future trends

Uma introdução ao futuro:
O consumo de alimentos e bebidas em 2018.
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A Pande, uma das principais
empresas de estratégia de brand &
design do Brasil, analisou as
inovações, o comportamento do
consumidor, o mercado em mudança
e as atitudes de inúmeras indústrias,
locais e globais, para apontar as
principais tendências em alimentos e
bebidas para o ano de 2018.

As tendências para as áreas de alimentos e
bebidas indicam que os consumidores se
tornarão mais sintonizados com a origem do
seu alimento, preocupados com a forma com a
qual ele é produzido e o impacto que provoca à
sua saúde e à saúde do planeta. Isso exigirá
total transparência das empresas de alimentos
e bebidas. Levando em conta essas premissas,
pode-se supor que o consumo será pautado
mais sobre qualidade do que em quantidade.
Os aplicativos e serviços que auxiliem a
identificação dos alimentos adequados serão
muito utilizados. O transparente, autêntico e
saudável ocuparão o centro das atenções em
dimensões sem precedentes.
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1.Puro & Ético

1.Puro & Ético
Muitos consumidores, dos mais variados países, acreditam que os regulamentos e sistemas dos fabricantes não são
confiáveis. Retiradas de produtos, escândalos e suspeitas sobre grandes empresas geraram ceticismo que aumentou o
interesse nas origens de alimentos e bebidas. Com a desconfiança generalizada, cresceu a necessidade dos fabricantes
serem totalmente transparentes sobre a sua cadeia de suprimentos, ingredientes, produção e processos.

Designer islandês Ari Jónsson usou um pó derivado de algas marinhas para desenvolver
uma garrafa de água que se decompõe rapidamente. By @biotech reciclagem

1.Puro & Ético
A tecnologia está sendo usada para tranquilizar
consumidores, permitindo que eles acessem
informações, através de códigos nas embalagens,
para aprenderem mais sobre o meio ambiente e o
tratamento dado aos animais.

A Coca-Cola cria garrafas feitas 30% a partir da cana-de-açúcar. A Plant Bottle é
uma garrafa feita com plástico fabricado a partir da cana-de-açúcar. A embalagem
se degrada na natureza em menos tempo do que as outras.

https://www.linpacpackaging.com/

ripeSense® é o primeiro rótulo
com sensor inteligente que muda
de cor para indicar o frescor dos
alimentos.

1.Puro & Ético
Sopas, sucos e alimentos produzidos no próprio
estabelecimento, na frente dos consumidores, ganham
força e marcam presença nos mercados da Europa e EUA.
Redes como Chipotle e Shake Shack, restaurantes
conhecidos por seus ingredientes locais saudáveis, estão
prosperando.
Como os clientes agora têm maiores expectativas de
saudabilidade alimentar, os grandes conglomerados de
alimentos embalados terão que adaptar suas linhas de
produtos.

100% carne bovina totalmente natural,
proveniente de animais alimentados com
plantas e criados sem hormônios ou
antibióticos.
Apoio comunitário através de doações,
eventos e voluntariado.
Reciclagem das garrafas plásticas. Garante
que o material reciclável NUNCA acabe em
aterros sanitários.
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2.Verdes Inovadores
Seis entre dez adultos do Reino Unido, consumidores de
engarrafados, deixariam de comprar água que está
prejudicando os recursos naturais do planeta. No Brasil,
um entre cada cinco compradores do varejo concorda ser
ambientalmente amigável dos produtos com embalagens
recicláveis: "vale a pena o custo extra". A preocupação
ambiental está, cada vez mais, ditando a regra no mercado.
Na área alimentar, além dos leites vegetais, há as opções
de hambúrgueres feitos exclusivamente de plantas; em
comparação com os de carne bovina, eles usam 95%
menos território, 74% menos água e criam 87% menos
emissões de gases de efeito estufa.

fonte_http://brasil.mintel.com/
http://www.perfectdayfoods.com/
http://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2017/10/1924736-

“Nossos produtos são feitos
a partir de proteínas do leite
combinadas com açúcar à base
de plantas (sem lactose),
gorduras vegetais saudáveis,
vitaminas e minerais. Eles têm
o mesmo sabor e textura que o
leite de vaca, mas embalam
muito mais nutrição sem
preocupações com a segurança
ou contaminação dos
alimentos".

Garrafas plásticas não
recicláveis de leite
incomodam consumidor.
Atualmente, só uma
pequena quantidade de
plástico é reciclado no país.

2.Verdes Inovadores
Empresas inovadoras e disruptivas, como a impossible
burger e a beyond meat estão à frente
das contemporâneas tendências ecologicamente corretas.
Seus hambúrgueres feitos com ingredientes simples e
naturais têm o mesmo gosto e cheiro de carne e são o
sonho de qualquer carnívoro que queira se adequar ao
consumo consciente.
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3. Doce Equilíbrio
A busca dos consumidores pelo equilíbrio entre sabor e saúde está
gerando profunda inovação no mercado. O consumo do açúcar tradicional
vem sendo colocado em xeque, substituído por açúcares mais saudáveis
ou adoçantes alternativos, com menor impacto glicêmico, como o açúcar
de coco, o melaço, o mel, entre outros. A indústria tem um desafio:
suprir a demanda pública para reduzir açúcares adicionados, criar
experiências indulgentes e, ao mesmo tempo, apresentar produtos
de etiqueta limpa e transparente.

3. Doce Equilíbrio
Os consumidores estão dosando sua ingestão calórica e a escolha da categoria dos
produtos se dá, cada vez mais, pelos componentes de sua formulação, bem como pelos
dados de sua tabela nutricional. Os edulcorantes alternativos são parte da solução para
encontrar o doce equilíbrio pretendido. A marca inglesa de sorvetes Oppo Ice Cream
ilustra bem o investimento em opções que harmonizem sabor e saudabilidade. Os produtos
dessa empresa são produzidos com leite fresco, óleo de coco extravirgem e folha de stevia
e possuem apenas 40 calorias a cada bola de sorvete. A indulgência ficou saudável.
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4.Seeds of Change
O aumento do interesse por sementes exóticas como a chia, a
quinoa e a linhaça tem alimentado a produção das sementes
consumíveis. Esse fato vai fazer, inclusive, com que essa
denominação: ‘sementes exóticas’ deixe de fazer sentido, isso
porque elas são cada vez mais integradas ao cardápio dos
brasileiros e, consequentemente, familiares aos consumidores.
As sementes são fontes naturais de sabor e saúde. Suas variadas
texturas dão um toque especial aos pratos e, sua utilização da
dieta, inclui um alto teor de proteína. Por conta de suas
características e dos vários benefícios que trazem, elas são
consideradas como superalimentos: são nutritivas,
contribuem com o processo de emagrecimento e podem ser
consumidas em sucos, saladas e vitaminas. A WOW é a
primeira empresa na Europa a obter aprovação pela FSA
(Food Standards Agency) para produzir bebidas à base de
sementes de chia.

4.Seeds of Change
A quinoa é uma semente conhecida como o
alimento do futuro, fácil de plantar (inclusive em
ambientes adversos como o das alturas das
cordilheiras, com temperaturas muito baixas
durante a noite e solos extremamente pobres),
essa semente é incrivelmente nutritiva, tem um
conteúdo muito grande de proteína, comparada
à maioria dos cereais; é rica em elementos como
cálcio, ferro, fibra e hidratos de carbono
complexos e antioxidantes.
Além disso, é livre de glúten, lactose e é a única
planta que contém nove aminoácidos essenciais.
Sim, é um verdadeiro tesouro para veganos
e vegetarianos!
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5.Personalização do Bem-estar
Em 2018, os consumidores estarão cada vez mais
personalizando sua ingestão de alimentos, visando o
bem-estar; a rejeição a determinados ingredientes
aumentará com a conscientização sobre os impactos
negativos na saúde: tudo indica que açúcar, sal, gordura,
glúten e lactose serão algumas das substâncias
evitadas. A rede de supermercados Whole Foods e o SFA
(Specialty Food Association) preveem um aumento nos
produtos à base de plantas. Batatas fritas serão
produzidas por novos métodos de extrusão, ou formas
de processamento e combinações de ingredientes.

5.Personalização do Bem-estar
Alternativas mais saudáveis já estão surgindo, como é o caso da
@EmilyCrisps que produz batata doce crocante, cenoura e
beterraba, feijões franceses crocantes, ervilhas e edamame preto.
Os vegetais da Emily Crisps são produzidos usando uma técnica
inovadora que foca e direciona a pressão do ar, o que preserva as
vitaminas, minerais, antioxidantes, cor e sabor dos produtos.
O INOVADOR Green Drink Eisberg foi premiado no Anuga Taste
Innovation Show de 2017. O kit verde permite ao consumidor
desfrutar de um smoothie superprático. Uma harmoniosa mistura
de folhas de salada, recém-lavadas e cortadas. Os smoothies
verdes são saudáveis, cheios de energia e têm enorme potencial
de expansão no mercado.

5.Personalização do Bem-estar
No último ano, pelo menos quatro empresas que utilizam
o processo de prensagem a frio surgiram em São Paulo: a
franquia americana Urban Remedy, Detox Market, ItGreen
e a Press Juice. A inspiração vem dos juice bars (casas
especializadas em sucos) americanos, que há cerca de
dois anos se espalharam por Nova York e Califórnia. Um
ponto em comum entre essas marcas é o fato de
oferecerem o programa "detox", uma dieta líquida à base
dos itens dos seus cardápios.
Segundo essas empresas, o processo ajuda a
eliminar as toxinas acumuladas, além de, claro,
emagrecer; a desejada união entre saúde e estética.
juicebro
Desde 2015, a holandesa JuiceBrothers produz sucos prensados a frio
de alta qualidade, usando o método de pressão a frio, pelo qual as
vitaminas, minerais e enzimas essenciais são preservadas ao máximo.
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