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FOOD TRACKING 
Estilo de vida saudável e sustentável, facilitado 
por novas tecnologias que permitem o controle 
de qualidade e o rastreamento da proveniência 
dos alimentos. Consumidores apresentam 
mudanças no padrão de compra, manifestando 
interesse em conhecer os componentes dos 
alimentos e compreender o impacto social e 
ambiental dos alimentos que consomem. 
Amplia-se o olhar dos Estados na criação de 
políticas públicas de saúde e nutrição que 
tendem a ampliar a regulamentação da 
indústria de alimentos e a restrição no uso de 
determinados componentes e ingredientes da 
produção de alimentos.  
 
 

CONTROVÉRSIAS 
-  Capacidade de abastecimento (Ex: China) 
-  Alto custo de alimentos orgânicos (Vida 

equilibrada pra quem?) 
-  Listas “negras” e boicotes 
-  Segurança alimentar 
-  Geração de resíduos 
-  Estados totalitários 

 
TENDÊNCIA 
 # 
 

baidu + peres 
PERES é um aparelho eletrônico que permite aos usuários determinar a qualidade de 
carne bovina, suína , aves e peixes. Ainda em fase de desenvolvimento, foi "nanciado 
via crowdfunding. 
[V]  https://www.youtube.com/watch?t=21&v=vF7In4Lb3LI 
 
BAIDU Kuaisou é um hashi inteligente que detecta alimentos contaminados e está em 
fase de desenvolvimiento. 
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koop-een-koe  
Lançado na Holanda em janeiro de 2014, o site trabalha com um número restrito de 
fazendas que utilizam métodos agrícolas sustentáveis e éticos.  
Os clientes podem visitar o site e se comprometer a comprar uma parte da carne de 
um animal especi"co, mas se essa vaca especí"ca não tiver clientes su"cientes, não é 
abatida, garantindo que só irão pro abate os animais que já tenham a carne 100% 
vendida.  
http://www.koopeenkoe.nl/ 
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rotulação de OGM de onde vem? 
Campanha brasileira exige a 
manutençãoo do T que sinaliza 
produtos com organismos 
geneticamente modi"cados (OGM). 
 

Campanha do Instituto de Defesa do 
Consumidor (Brasil) que pretende 
rastrear alimentos embalados e a 
granel. 
http://www.idec.org.br/especial/de-
onde-vem 
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açúcar oculto obesidade perigosa 
A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) quer limitar o consumo de 
açúcares ocultos nos produtos 
alimentícios, como o ketchup ou as 
bebidas açucaradas com gás, 
responsáveis por inúmeros 
problemas de saúde, como a 
obesidade, o excesso de peso e as 
cáries. 

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a 
população mundial de obesos mais 
que dobrou desde 1980 e hoje se 
morre mais por obesidade e doenças 
decorrentes do que por desnutrição. 
http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs311/en/ 
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PRINCIPAIS FONTES 
TrendWatching 

SpringWise 

Hypeness 

The NYTimes 

 

 

 


