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Tendências da Alimentação Contemporânea 
 
 

Livia Barbosa1 

I.Aperitivos 

Para qualquer pessoa interessada nas mudanças e transformações da sociedade 
contemporânea, e particularmente na alimentação e no comer o que de imediato chama a 
atenção é a importância e a visibilidade destes temas nas últimas décadas2. Comer se tornou, 
por um lado, um ato político e ideológico e, por outro, um lazer e uma experiência 
multisensorial (PETRINI, 2004; STOLLE et al, 2005; WILKINSON, 2007). Tornou-se, 
também, um objeto de ciência com a gastronomia molecular e a desconstrução gastronômica 
(HERVÉ, 2008; WOLKE, 2003) ao mesmo tempo que tema de reflexão filosófica de filmes, 
de programas de televisão e de rádio (ONFRAY,1999; COELHO, 2006; CHRISTIE,1998; 
ZIMERMAN, 2005).3 Nunca se escreveu tanto sobre comida como hoje, não apenas sob a 
forma de receitas mas, também, sob a forma de literatura na qual a comida e o comer são os 
personagens centrais. Podemos encontrar desde romances policias até biografias entremeadas 
com receitas e experiências pessoais, profissionais e amorosas; ensinamentos de grandes 
chefes, comentários de viagens, reflexões e crônicas (BARNES, 2008; BOULUD, 2003;  
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Competitividade das 
Áreas ligadas ao Setor 

de Alimentos/ 
Embalagens no Brasil



A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO

A importância do agronegócio no Brasil em relação a empregos e exportações



COMPETITIVIDADE NAS INDÚSTRIAS
Segundo ranking IC – FIESP 2008



Posição do Brasil em ranking de renda per 
capita não mudará em mais de duas décadas

Fonte: Folha de S. Paulo (16/08/2010)



Peso do país no PIB mundial não 
mudará em 20 anos, diz EIU (Economist 
Intelligence Unit); economistas culpam 
baixa produtividade.

MERCADO

País ficará estagnado em ranking de renda

Fonte: Folha de S. Paulo (16/08/2010)





A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS NA UNIÃO EUROPÉIA



A COMPETITIVIDADE SOBRE 
DIFERENTES CENÁRIOS



A COMPETITIVIDADE DOS DIFERENTES 
SETORES DO AGRONEGÓCIO










