—

Experimentando o futuro, hoje!
Compreendendo o que está impulsionando o
segmento de Alimentos &Bebidas em 2020 e adiante

—
Encontrando um lugar ideal no
segmento de Alimentos e Bebidas
À medida em que entramos em uma nova década,
os desafios e oportunidades enfrentados pelo
segmento de Alimentos & Bebidas ficam mais
extraordinários. Os produtores de Alimentos &
Bebidas estão sob grande pressão para se
adaptarem de forma contínua aos gostos e
demandas em constante mudança do consumidor.
Esse relatório será o seu guia para as tendências e
fatores que realmente importam conforme você
faz o seu planejamento para 2020 e adiante.

Conversamos com vários especialistas da
indústria e analisamos mais de 350 tendências
para localizar os quatros fatores chave
estabelecidos para definir o futuro de Alimentos
& Bebidas. Com estas consideções, os negócios
de Alimentos & Bebidas podem encontrar o seu
lugar ideal, equilibrando os desafios junto com o
grande potencial gerado pelas tendências em
evolução.
Como cada tomador de decisão sabe, o futuro do
segmento de Alimentos & Bebidas não pode ser
abordado como negócio com a mentalidade de
sempre.
O futuro já está aqui. É hora de agir.

Mega-Tendências
Globais

Uma explosão da população significa
uma importante forma de repensar
a produção física e digital

Tendências do
Consumidor

Uma exigência por personalização
que prioriza as preocupações com
a saúde e meio ambiente

O Lugar Ideal:
Ditando tendências na
Indústria

Transparência

Sustentabilidade

Inovação

Conveniência
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—
Mega-Tendências Globais
Transformando a indústria de Alimentos & Bebidas

—
Mega-Tendência #1
A Hora do Boom — população e
urbanização
Atualmente, o mundo possui uma população de 7,3
bilhões de pessoas e a maioria dos relatórios
sugerem que, até 2050, ela chegará a pelo menos 9
bilhões.
O crescimento mais explosivo estará fortemente
concentrado em mercados emergentes como a Índia
e o México onde até 70% da população está abaixo
de 30 anos de idade. Em contrapartida, as nações
desenvolvidas como o Japão, Alemanha e Itália estão
cada vez mais enfrentando os desafios da população
que está envelhecendo e encolhendo.

—
Estima-se que mais de 800
milhões de pessoas em todo o
mundo vivem em condições
extremas de subnutrição e fome.
The State of Food Security and Nutrition in the World 2018
(A situação da segurança alimentar e da nutrição no mundo
em 2018 - Nações Unidas)

Esse crescente fenômeno da população é mais
nítido nas cidades mais globais, os mecanismos
vitais do crescimento econômico e aonde milhões
de habitantes rurais se mudam a cada ano. Isso
está criando uma pressão na indústria agrícola,
esta que já está enxergando falta de mão de obra
em funções críticas como a colheita de frutas.

—
Previsões dizem que, até 2050, a
população urbana no mundo terá
aumentado de 55% para 68%.
Urbanização (Nosso Mundo em Dados) 2018
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—
Mega-Tendência #2
A busca por uma Economia Circular
Para atender as exigências de uma população global
crescente, nós precisamos quase que dobrar a produção de
alimentos até 2050. Porém, o problema escondido aqui é o
desperdício de comida. Se pudéssemos tratar as causasraízes em todo o processo de produção, economizaríamos
comida suficiente para alimentar confortavelmente uma
população global de 9 bilhões.

—
Uma Economia Circular irá tratar de
30%-40% da produção global de
alimentos perdidos ou desperdiçados
todos os anos.
Num contraste direto aos modelos econômicos tradicionais
de pegar, fazer e desperdiçar, uma Economia Circular busca
minimizar o desperdício e poluição. Os esforços estão
concentrados em maximizar o valor do produto, resignificá-lo ao final do uso e otimizar o uso de água ao levar
a resiliência na cadeia de fornecimento.
Reavaliar todo um processo de produção não é uma
proposta fácil. Os operadores que trabalham em indústrias
de processo e manufatura estão enfrentando enorme
pressão para entregar produtos baratos. Protegendo suas
margens, ele ficam muitas vezes hesitantes em investirem
em soluções inovadoras sustentáveis.
Mas sem mudanças positivas significativas, aumentar a
produção de Alimentos e Bebidas somente irá aumentar o
volume do desperdício de comida e água no sistema. Tratar
o desperdício de comida em cada etapa na cadeia de valor
teria um impacto profundamente positivo e aumento da
lucratividade em cada fase da cadeia de fornecimento.

“Cada fase da cadeia de valor do
alimento desempenha um papel em
moldar a segurança, qualidade e a
capacidade de alimentar o mundo de
maneira saudável e sustentável.”
EIU Barilla, Fixing Food 2018

Tratar o impacto ambiental não é um desafio para um
grande negócio sozinho. Pequenos produtores compõem
aproximadamente 70% da agricultura global, mas muitas
vezes eles têm recursos técnicos, sociais e financeiros muito
limitados. Soluções inovadoras, mas relativamente pouco
técnicas são necessárias e serão exploradas quando nós
discutirmos nossos quatros fatores da indústria.

A agricultura é diretamente
responsável por
Cerca de

25%

das emissões globais dos gases do efeito
estufa
Aproximadamente

70%

da retirada de água potável

60-70%

pela perda da biodiversidade
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—
Mega-Tendência #3
O contínuo aumento da
digitalização
Possivelmente a tendência que define o nosso tempo, a
digitalização tem mudado de maneira fundamental o
cenário do varejo.

Uma fotografia do Big Data
Os recursos do Big Data significam que, quando
fontes tão variadas quanto padrões de compra do
consumidor e registros dos sensores inteligentes
fornecem aos fabricantes grandes conjuntos de
dados, as informações podem ser compiladas e
analisadas a uma velocidade incrível e usadas para
criar insights relevantes.
Temos o exemplo de uma fabricante italiana de
bebida, a GEA Procomac, que utiliza sensores
inteligentes sensíveis à pressão para monitorar
suas linhas assépticas de envase, verificando a
esterilização por água e processo de enxágue para
cada e toda garrafa por referência.
Cultura digital
Além de dados e análises, o segmento de Alimentos
& Bebidas tem um papel ativo a ser desempenhado
na cultura digital. Os consumidores estão
compartilhando o que estão comendo no
Instagram e no Pinterest, buscando refeições
autênticas dentro e fora de casa, e lendo blogs de
gastronomia para descobrir as últimas tendências
e experiências gourmet. As mídias sociais têm
transformado também a responsabilidade pública.
Estamos acostumados a ver os consumidores a
'falarem sem permissão' das marcas de Alimentos
& Bebidas no Twitter, e suas reclamaração ocupam
o mesmo lugar que o marketing digital tradicional.

—
As redes sociais colocam o
consumidor (e seus gostos que
nunca param de mudar) no centro
das atenções.

Novas tecnologias, como o serviço pioneiro de análise genética
da 23andMe, oferecem aos consumidores grande compreensão
em bioquímica, alergias e sensibilidades. À medida que os
consumidores têm acesso a esse tipo de informação, eles
começam a buscar por produtos que otimizem sua saúde e
bem-estar.
Esse apetite por nichos de produtos cria uma oportunidade
para que fabricantes se agilizem com ofertas personalizadas,
ou até mesmo para os consumidores para personalizar um
produto para suas necessidades específicas. A personalização
pode significar criar e pedir shake de mix proteico sob medida
ou até mesmo usar uma vending machine Freestyle da CocaCola no McDonald's - a cada sensação, a escolha é sua.

6

UM SABOR DO FUTURO COMPREENDENDO O QUE ESTÁ DIRECIONANDO O SEGMENTO DE ALIMENTOS &BEBIDA S EM 2020 E ADIANTE

—
Tendências de Consumo
Como vivemos agora

Conforme nós exploramos centenas de
tendências globais de consumo, dois temas
importantes se destacam: saúde e bem-estar e
sustentabilidade. Para ganhar o consumidor de
hoje, os fabricantes devem tratar estes conceitos
com muito destreza.

Com isso em mente, aqui vão três tendências
específicas do consumidor das quais temos
expectativa de uma profunda influência no futuro
do segmento de Alimentos e Bebidas.

—
Tendência do Consumidor #1
Indo além da carne
Em 2018, a Euromonitor relatou que o mercado alternativo de
carne cresceu 11 vezes mais rápido que o mercado atual de
carne. O aumento do consumo alternativo de carne é um
exemplo melhor de um cenário onde todos ganham,
beneficiando tanto consumidores, como o planeta. Conforme
as dietas do flexitarianismo, veganismo e vegetarianismo
crescem, isso reflete claramente na crescente consciência do
consumidor do impacto ao meio ambiente da criação de
gado, junto com preocupações excessivas que cercam a
saúde com o consumo de carne vermelha.

—
Até 2025, o faturamento com a carne
alternativa será responsável por 10% do
mercado global total de carne.
I can't believe it's not meat (Barclays) 2019
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Os investores estão bem confiantes na longevidade desta
tendência. A Beyond Meat, especialista em carne alternativa,
aproveitou uma valorização estratosférica das ações desde seu
IPO. Enquanto isso, seu concorrente, a Impossible Foods, relata
que eles estão lutando para atender a demanda.
Redes de fast-food também têm sido rápidas na resposta. O
Burger King, Subway, KFC e McDonalds estão todos
introduzindo produtos alternativos no mercado, a Nestlé lançou
sua própria linha e a Danone está buscando alcançar a posição
de liderança em alimentos feitos com vegetais. Mesmo a maior
produtora de carne da América, a Tyson Foods, lançou seu
primeiro produto de carne alternativa em 2019.

—
Tendência do Consumidor #2
A revolução do 'rico em...'
O interesse do consumidor em saúde e bem estar tem levado a
um aumento dos alimentos conhecidos como funcionais. É
comum esses produtos serem vendidos como sendo ricos em
nutrição com ingredientes que beneficiam a saúde. Isso é uma
contrapartida direta aos produtos 'livres de...' que retiram
ingredientes como glúten, lactose ou açúcar para tratar das
necessidades dos consumidores como a perda de peso, alergias
e intolerâncias.

—
Alimentos e Bebidas funcionais têm um
efeito positivo na saúde, além da nutrição
básica. Eles possuem funções específicas
para a concentração, memória, e
especialmente, para o intestino.
Alguns exemplos de ingredientes incluem nootrópicos,
microbiomas, probióticos, prebióticos, estanóis e esteróis.
Como com dietas do flexitarianismo, uma grande parte do
mercado para produtos 'ricos em' é consumida mais por uma
escolha de lifestyle do que saúde ou recomendação médica.
Dito isto, os regulamentadores também estão trabalhando para
tratar problemas como obesidade e saúde debilitada com
novas abordagens para forçar a redução do consumo de açúcar
e sal.
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—
Tendência do Consumidor #3
Autenticidade e experiência
Há mudanças estruturais significativas acontecendo na
parte relacionada ao estágio do varejo na cadeia de
valor. Consumidores globais estão desafiando os
alimentos não saudáveis ('Big Food') e os modelos de
hiper/supermercados, e indo para outros formatos mais
convenientes, como o eCommerce.
Assim, os consumidores estão exigindo alternativas
autênticas junto com a conveniência na hora da compra:
• Mercadorias de produtores que têm uma conexão
pessoal para com seus produtos, independente da
região ou de práticas nos negócios
• Produtos que mostram um comprometimento com os
sabores e receitas tradicionais
• Marcas que mostram valores consistentes, muitas
vezes alinhadas com seus valores pessoais
De forma simples, os consumidores comprarão
produtos que eles sintam a verdade na história que eles
contam sobre eles mesmos.
Enquanto essa mudança é diretamente conduzida por
fatores como mudanças de lifestyle, tecnologias
conectadas, e rotina urbana, isso também está ligado a
reações negativas.

—
A busca por autenticidade é
primariamente uma reação para a
produção em massa. Isso reflete
a alegria da descoberta e
importância da narrativa dos
consumidores de hoje.
A autenticidade também está bem conectada ao
crescente interesse dos consumidores em regionalismo,
apoiando comércios e produtos na região onde moram.
Isso também está relacionado ao aumento contínuo de
marcas artesanais e a Economia da Experiência, da qual
os consumidores (especialmente Millenials com pouco
dinheiro) optam por gastar seu dinheiro em fazer algo
do que ter algo material.

Dentro da Economia da Experiência, a comida se torna
entretenimento. A área de Customer Experience (CX)
tem sido sempre um diferenciador chave da marca em
diversas categorias de comércio e, agora, ela é parte da
necessidade de criar momentos memoráveis e
autênticos. Hoje, criar uma marca com uma narrativa
significante só é importante para o fabricante assim
como para restaurantes bacanas que surgem no
Instagram.
A causa final que direciona a popularidade desta
tendência é a crescente suspeita do público em
instituições estabelecidas e grande empresas. Os
consumidores têm sido bombardeados com histórias
de alimentos contaminados, preocupações com o bemestar animal, e aditivos questionáveis. Esses problemas
importantes só são somados às preocupações
genéricas sobre a grande indústria alimentícia e
precisarão ser tratados de frente, com empatia e maior
transparência permitida pelas ferramentas digitais.
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—
The Big 4: Os direcionadores da
indústria de Alimentos e Bebidas
Agora que já exploramos as tendências que estão chamando
a atenção do mundo, é hora de olhar para as oportunidades
de negócio que elas criam para você.
Para te ajudar a visualizar sua estratégia futura, nós
determinamos quatro fatores chave de nossa pesquisa. Os
direcionadores 'The Big 4' fornecem uma importante
compreensão sobre o que vem por aí para Alimentos e
Bebidas.
Conforme entramos em uma era de enorme crescimento,
nunca houve um momento melhor para abraçar ideias
inovadoras na oferta. Com a ABB sendo sua guia, essa sessão
contém ideias para ajudar seu negócio a perceber seu total
potencial, agora e no futuro.

Os quatros direcionadores da indústria:

Transparência

Sustentabilidade

Inovação

Conveniência
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—
#1 Transparência
Desde o atendente até o presidente, nenhum
profissional da indústria de Alimentos & Bebidas
pode se dar ao luxo de ignorar os problemas que o
cercam referentes à transparência. É um problema
crucial de confiança.
Da maneira mais simples, os fabricantes de Alimentos
e Bebidas devem se certificar que seus processos
satisfaçam as necessidades dos consumidores,
normas e fornecedores. Isso pode significar uma
avaliação do consumo de energia, analisando os
processos de empacotamento ou revisando os canais
de distribuição.
Essa confiança vem da única aplicação da IA em

Big Data: a chave para reestabelecer a confiança do
consumidor nos alimentos não saudáveis
Quando perguntado como a indústria global de
alimentos pode reestabelecer a perda da confiança
do consumidor, Ali Ahmadian, CEO na especialista
líder em horticultura indoor (e parceiro da ABB), a
Heliospectra, não hesita: a resposta está no Big Data.

“O Machine learning e Inteligência
Artificial (IA) entregarão garantias ao
mesmo tempo em que aumentam a
qualidade, eficiência, produtividade e
sustentabilidade.”
Ali Ahmadian, CEO, Heliospectra
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Bebidas. A IA utiliza algoritmos complexos para simular o
comportamento humano, assim aqueles processos
importantes da produção podem ser automatizados. Se o
controle de qualidade pode variar de acordo com a habilidade
ou concentração de um operador humano, o machine learning
permite que a aplicação se torne melhor e mais rápida em seu
trabalho ao longo do tempo.

Os benefícios da IA não estão limitados ao controle de
qualidade - os fabricantes podem usar monitoramento de
processo eficaz para criar mais responsabilidade e
transparência em todos os aspectos. A Deschutes Breweym,
no estado do Oregon, EUA, combina automação sofisticada
com IA inicialmente para otimizar a capacidade de
fermentação. Essa solução inteligente economiza uma média

A oportunidade no blockchain

de 48 horas de tempo da produção por cerveja, processando

Descrito por alguns como um tecnologia confiável, o

dados em tempo real e ajustando a produção para acomodar

conceito do blockchain promete uma nova era da

diferentes produtos. As significativas economias de energia

transparência. Uma vez que os dados foram armazenados

são economicamente vantajosas e também fornecem

em um block, ele se torna imutável e não pode ser alterado ou

benefícios claros e mensuráveis para o planeta.

hackeado. O blockchain usa autoridade distribuída para
armazenar dados por toda a vasta rede de computadores e
fornece acesso aberto para qualquer um com as permissões
certas, sejam eles o fabricante, o varejista ou consumidor
final. O blockchain pode também ser usado para monitorar o
alimento em cada etapa do processo de produção e acelerar
o rastreamento, e eliminar lotes contaminados. Em um
momento onde questões com segurança alimentar custam à
indústria cerca de US$77 bilhões ao ano, essa é uma
ferramenta inestimável para fabricantes.

—
O Blockchain foi designado a
economizar US$31 bilhões na
indústria de Alimentos e Bebidas.1
A IBM, parceira da ABB, está bem avançada nessa área.
Voltando para 2017, ano em que eles anunciaram parcerias
com os dez maiores players globais da indústria alimentícia
e que hoje tem engajado mais de 500 clientes no
blockchain. A plataforma líder de mercado da IBM, a Food
Trust, promete rastreabilidade na velocidade da luz para os
líderes da indústria em toda a América do Norte e Europa.
O próximo passo para o blockchain será conectá-lo de
maneira mais robusta ao processos físicos da produção.
Utilizar tecnologias como biomakers e sensores
inteligentes significa que os dados inseridos manualmente
no blockchain podem ser sustentados com evidências
verificáveis.

—
Estudo de Caso:
Programa FarmBeats da

1

Blockchain: Key Vertical Opportunities, Trends & Challenges 2019-2030 (Juniper Research) 2019
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Microsoft
Desde 2015, a ABB em parceira com a Microsoft tem em andamento
um programa de inovação agrícola com o objetivo de lidar com
desafios comuns como problemas com energia, conectividade e
recursos escassos para criar soluções para a subsistência remota
dos fazendeiros.

“Testes mostram que um analytics
avançado e a tecnologia podem aumentar
a produtividade da fazenda em até 45%
enquanto reduz o consumo de água em
até 35%”
FarmBeats: An IoT Platform for Data-Driven Architecture (Microsoft,
MIT et al) 2017

Um projeto da FarmBeats em Andhra Pradesh, na Índia, conectou 4.000
fazendeiros por mais de 100 vilarejos com o Sowing App e Advisory
Dashboard. De maneira crítica, a entrega de dados não depende da
tecnologia de smartphones dos quais os fazendeiros não podem arcar
e, em vez disso, pode ser acessados por meio de um celular mais simples
que possa receber SMS.
As fazendas que seguem as recomendações conduzidas por dados do
programa em aspectos como período e profundidade ideais para
semeadura e quantidades de fertilizantes viram um aumento de 30%
nos lucros.
Adotar práticas transparentes para os dados tem consequências de
longo alcance no futuro da agricultura rural. O conjunto de dados criado
a partir dos resultados desse programa pode agora ser usado para
construir modelos preditivos mais efetivos para outros fazendeiros.

A nova terminologia da produção
Maquinário adaptável
O maquinário desenvolvido para fabricar
produtos altamente customizáveis em lotes de
tamanhos variados.

Lote de um só tamanho
Onde a capacidade da linha de produção é
flexível o suficiente para produzir pedidos de um
única unidade.

Digital twins
Uma réplica digital detalhada de um recorte
da vida real do hardware usado para testar
cenários possíveis antes da versão física ser
comissionada.

Transformando a produção
Empresas como a Amazon e eBay criaram a próxima
geração do modelo de logística que elevaram as
expectativas do consumidor e transformaram o cenário
varejista. A transparência do data-driven proporciona aos
fabricantes de Alimentos & Bebidas uma oportunidade
equivalente para levar a personalização para o próximo
nível.

“Não é mais uma questão de SE vamos
entrar no digital, é uma questão de
QUANDO.”
Christian Bucher, especialista global AI/Data, Microsoft

A B&R faz parte do portfólio da Robótica e Discrete
Automation da ABB e seu foco é a indústria de Alimentos &
Bebidas como o maior fornecedor industrial de soluções de
automação. Ao trabalhar com OEMs para atender as
demandas dos fabricantes e processadores de hoje, a B&R
observou uma mudança revolucionária surgindo em toda a
indústria.
Conforme avançamos, a B&R prevê que veremos melhorias
transformadoras na velocidade e flexibilidade da produção
e uma integração da tecnologia operacional e da
informação logo mais.

“Linhas de empacotamento ultraconectadas precisarão de subsistemas
inteligentes - machine vision, impressão
digital, robótica, unidades
mecatrônicas - capazes de colaborar
em velocidades vertiginosas.”
Maurizio Tarozzi, Head of Business Development, B&R

Rotulagem inteligente
A transparência tem um papel vital a ser desempenhado no
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estágio final da cadeia de fornecimento. A atenção dos fabricantes tem
focado em duas áreas: rotulagem e datas de uso por/vendido por.
O problema da rotulagem de alimentos está diretamente ligada com a
saúde e bem estar. Cada vez mais, os fabricantes precisam dar aos
consumidores informações suficientes para fazerem escolhas
assertivas. A introdução de rótulos inteligentes significa que um
consumidor pode usar seu celular para escanear códigos de barra para
obter informações sobre saúde e nutrição. Uma rotulagem
transparente também ajuda na luta contra o crescente nível de
obesidade em todo o mundo, e dá suporte no fortalecimento das
normas voltadas para o teor de sal, açúcar e gordura.

—
A rotulagem inteligente é a evolução natural das
datas de uso por/vendido por.
É também um importante ativo na luta contra o desperdício. É um fato
preocupante que 30% de todo alimento produzido vai para o lixo antes
mesmo de chegar nas prateleiras dos mercados.
Uma rotulagem mais precisa contribui diretamente para a criação da
Economia Circular. Um exemplo são os sensores sofisticados que
podem fornecer informações em tempo real da condição do produto,
assim aqueles itens que precisam ser consumidos rapidamente são
dados como prioridade e o alimento que ainda pode ser consumido
não é jogado fora desnecessariamente.

—
Estudo de caso:
Olam International
As práticas sustentáveis são tão cruciais para o futuro do
nosso planeta, que elas podem certamente ser boas para os
negócios também. Por exemplo, cerca de 70% de toda a
energia industrial é usada por motores que acionam
operações. Simplesmente mudar para inversores de velocidade

Os consumidores também estão começando a ter uma atitude
proativa em relação ao desperdício usando o celular. Aplicativos como
o Too Good To Go e Karma usam a geolocalização nos smartphones
para alertar usuários de restaurantes e lojas próximas que estão
vendendo comida com desconto e que teriam sido jogadas no lixo.

variável (algumas vezes chamada de frequência variável) ou

—
#2 Sustentabilidade

A líder em agronegócios, a Olam International, tem

digitalizar operações pode resultar em uma enorme economia
de energia, aumento da produtividade e fácil conformidade
com qualquer regulamentação governamental da energia.

aproximadamente 30 mil motores em 70 fábricas no mundo, e
uma única linha de produção em uma dessas fábricas que pode
demandar centenas de motores. Esses motores estão muitas
vezes em constante operação, assim sua confiabilidade e
desempenho são importantíssimos para garantir uma

À medida que os governos começam a reconhecer que o
planeta está enfrentando uma emergência climática, a
mudança revolucionária dos combustíveis fósseis já
começou. Conforme a energia renovável se torna mais
acessível, disponível e viável para todos, a eletrificação se
tornou essencial para as empresas que querem reduzir as
emissões de CO2.

produção sem problemas.
Para ajudar a atender suas exigências de sustentabilidade no
longo prazo, a Olam instalou ABB Ability™ Smart Sensors. Os
sensores identificaram rapidamente que um dos motores foi
exposto a níveis perigosos de vibração. Por meio da
capacidade de manutenção preditiva dos sensores, a Olam
pôde dar continuidade em uma substituição tranquila e

As empresas estão respondendo à crise climática por meio
do comprometimento dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas .

planejada do motor defeituoso.

—
Estima-se que 86% das 600 empresas
líderes em Alimentos & Bebidas
estabeleceram metas específicas e
objetivos ambiciosos para a mudança. 2

estendeu a vida útil de todos os equipamentos, diminuiu o

2

Um simples upgrade preveniu uma parada não planejada,
custo total de propriedade e deu suporte a uma produção com
energia mais eficiente e sustentável.

Fixing Food 2018: best practices towards the sustainable development goal (Barilla Center for Food & Nutrition), 2018
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Mas apesar desses números impressionantes, Ali
Ahmadian, (CEO da Heliospectra, parceira da ABB)
estima que 90% de seus prospects e clientes não são
levados por preocupações ambientais ao comprarem
sistemas de iluminação e soluções de cultivo indoor.
Ao invés disso, Ahmadian nota, clientes são
motivados pelas "economias de custos por meio de
redução de recursos e do desperdício, além de maior
produtividade e qualidade."

—
Cerca de 60% do faturamento da
ABB é gerado pela tecnologia que
luta contra a mudança climática.
Cadeias de fornecimento limpas e sustentáveis
É crucial que os negócios de Alimentos & Bebidas
desenvolvam uma cadeia de fornecimento
consistente com suas próprias metas ambientais e
posicionamento da empresa.
Isso começa com a produção primária e nesse
contexto, a agricultura vertical indoor tem um
enorme potencial para expandir em todo o planeta.
Seus benefícios incluem trazer a produção para mais
perto do consumidor final e reduzir a necessidade de
transporte. A agricultura vertical também tem o
potencial para aumentar de maneira vertiginosa a
qualidade e quantidade na obtenção de lucros, com
terreno e espaço mínimos necessários.

3

—
Estudo de Caso: FloGroFresh
Nos últimos anos, a indústria de camarão recebeu muita
atenção negativa no que diz respeito às práticas
trabalhistas e degradação marinha. A britânica
FloGroFresh surgiu para atender às demandas do
consumidor e da indústria para uma cadeia de
fornecimento limpa, utilizando um sistema de aquacultura
de circuito fechado.
Seus camarões são criados no Reino Unido, usando energia
renovável para energizar seus tanques de água salgada e
são mantidos por meio do uso de água sustentável. Uma
vez armazenados, os camarões são entregues direto nos
restaurantes no Reino Unido, criando uma alternativa
sustentável para importar camarões congelados da Ásia ou
América do Sul.
Aqui nós temos um exemplo de produção sendo trazida
para mais perto de casa, em linha com a tendência do
regionalismo. O processo reduz a necessidade por
transporte caro e que prejudica o meio ambiente, enquanto
melhora o controle e a transparência - uma resposta para
as demandas similares dos restaurantes e consumidores.

Drone delivery services growing at extraordinary rate – new Unmanned Airspace survey (Unmanned Airspace), 2019
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Soluções para todas as fases
Está claro que a importância do consumo consciente, do qual os
consumidores levam em consideração a ética em suas compras,
está crescendo. Fabricantes de Alimentos e Bebidas sabem que
eles estão sob grande vigilância e muitos são proativos em tomar
medidas para garantir que eles não fiquem vulneráveis às
críticas.

—
Além da energia e emissões, a
embalagem é uma prioridade imediata
para as empresas de Alimentos e Bebidas.
O ritmo da revolta contra o uso do plástico entre os
consumidores tem pegado muitos de surpresa, mas isso só
reflete o crescente problema do descarte de lixo plástico,
especialmente onde ele mais preocupa, que são nossos
oceanos. Já os supermercados estão testando novos formatos
para reduzir o uso da embalagem plástica, como a linha
Waitrose’s Unpacked, que oferece opções de refil que não
precisam de embalagem.
Marcas como a Unilever, Nestlé e PepsiCo também têm dado
suporte na plataforma Terracycle's Loop, que permite que
clientes comprem versão com refil de seus produtos.
O transporte também continua sendo levado em
consideração, pois ele envolve cada fase da cadeia de
fornecimento. O problema global da enorme pegada do
carbono é mais complicado devido ao aumento da
necessidade por refrigeração e uma cadeia de frio estendida,
muitas vezes em mercados com uma infraestrutura elétrica
limitada.
Do ponto de vista da distribuição e do varejo, o crescimento
dos serviços de entregas de varejistas e restaurantes só
aumenta o volume de veículos e entregas necessárias.
Com isso em mente, é esperado que a partir de setembro de
2019, 44 países tenham implementado ou estejam planejando
o delivery por drone. A maioria dos players de Alimentos e
Bebidas já estão comprometidos a usarem drones, incluindo
entregas para viagem pelo Ele.Me em Shangai, o UberEats
saindo do McDonalds em São Francisco e a rede de
supermercado Seiyu enviando mantimentos para a Ilha de
Sarushima.
Quando se trata de sustentabilidade, o plástico e o transporte
são apenas dois dos aspectos a serem considerados. Cada

—
Estudo de Caso: Robô da Niska
Ice-Cream Bar
Uma loja startup de robótica localizada em
Melbourne, na Austrália, levou o desejo cada vez
maior do consumidor por grandes experiências
gastronômicas direto para o coração ao fazer a
combinação de automação robótica com uma
diversão benéfica em uma sorveteria.
Um robô colaborativo, modelo YuMi da ABB,
chamado Tony, se juntou a dois colegas da robótica
para energizar toda uma sorveteria-café, totalmente
automatizada. Tudo, desde o pedido até o granulado
na cobertura, é manuseado pelos robôs.
Esse empreendimento de pequena escala tem outras
preocupações, além do gelato (produzido
localmente). Aqui, a comida e a tecnologia trabalham
juntas para criar uma experiência altamente
compartilhável e memorável. Os visitantes são
encorajados a tirarem selfies com os robôs e seus
cafés decorados é projetado para fazer com que os
consumidores se sintam como se estivessem
entrando no futuro próximo.
Com a sua empreitada com o café, a Niska está
escrevendo a história da marca que alinha-se
perfeitamente ao seu modelo de negócio: inovação
com uma cara amigável. A lição para os negócios em
cada etapa da cadeia de fornecimento está em seu
comprometimento no storytelling consistente e
orgânico.
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empresa precisará avaliar suas operações e seu público para
considerar que melhorias podem e devem ser feitas. Num sentindo
literal, o futuro está em nossas mãos.

—
#3 Inovação
Para muitos analistas, o consumidor aventureiro é uma tendência tão
importante quanto o consumidor consciente.
Alimentos, e especialmente bebidas, apresentam oportunidade
relativamente de baixo risco para a experimentação do consumidor, e
com uma cultura gastronômica cada vez mais globalizada, há infinitas
fontes de inspiração. Porém, o que é uma inovação em uma cultura
pode já ser algo ultrapassado em outra; por exemplo, o kombucha, que
tem sido consumido por centenas de anos na China, é a última bebida
que surgiu nas cafeterias do Ocidente.

Tornando-o pessoal
A cultura digital potencializa a voz do consumidor como nunca visto
antes. Agora, mais do que nunca, os consumidores estão
demonstrando desejo por produtos que tratam especificamente suas
necessidades pessoais, não importa qual o nicho. Essa é uma verdade
especialmente dos alimentos funcionais, estes que são criados para
ativar os sentidos, diminuir nosso estresse e tensões e melhorar nossa
memória.
Como a tendência para personalização permanece, os fabricantes
devem aperfeiçoar sua agilidade conforme eles fazem lotes de um só
produto. Tudo isso precisa ser feito sem comprometer a qualidade ou
segurança, que é o motivo dos processos ágeis de automação serem
essenciais para permanecerem competitivos em uma economia em
constante movimento e conduzida pela tendência.

—
A tecnologia tem sido sempre uma fonte de
inovação, assim como uma condutora da
inovação.
O que tem surgido de inovador está sendo aplicado, além da cadeia de
fornecimento com o foco nas experiências gastronômicas feitas para
agradar e inspirar.
Os supermercados estão respondendo à crescente demanda por
produtos frescos e de qualidade, onde muitos estão investindo em
instalações com estufas locais e ainda oferecendo a oportunidade do
próprio consumidor escolher suas frutas, verduras e legumes.
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—
Provando as possibilidades
#4 Conveniência

em lojas cash-free.

Entregando um desafio

—
A troca entre qualidade, preço e
conveniência fracassou para sempre. Os
consumidores querem tudo isso, de
qualquer maneira.
Com a experiência do cliente amplamente reconhecida como o
principal fator de diferenciação e sucesso da marca, a
conveniência nunca teve uma aplicação mais ampla ou tão
chamativa.
O eCommerce é uma solução que está crescendo rapidamente
para compras de supermercado, pois está sempre funcionando,
com entrega em domicílio e um grande variedade na seleção
que nunca poderia ser colocada em uma única loja.
Mudar para a conveniência digital é um fator-chave da queda do
modelo de super/hipermercado, com os mesmos varejistas
expandindo amplamente seus formatos de conveniência local e
modelos de entrega para atender aos novos lifestyles e
comportamento de compra.
Cidades similares agora possuem mercearias em formatos
menores. Os consumidores visitam versões reduzidas de
supermercados familiares como o Tesco Express ou Carefour
City ou simplemente compram algo no caixa da Amazon Go ou

A facilidade do sistema de delivery digital tem resultado em
uma explosão de soluções no estilo "cozinhe em casa" ou
"alimente-se em casa". Diversas soluções digitais de comida
para viagem também estão tomando uma parte cada vez maior
dos gastos com alimentação e renda para gastos superficiais.
Em resposta a isso, os fabricantes estão procurando
estabelecer operações digitais diretas com o consumidor. Mas
isso não é tarefa fácil para empresas antigas acostumadas a
trabalharem em colaboração com intermediários do varejo em
todo o mundo.

“Adotar uma solução robusta de automação
logística e de robótica garante que os
fabricantes estejam preparados para lidar
com as expectativas dos clientes cada vez
maiores em relação ao delivery.”
Marc Segura, Managing Director Consumer Segments & Service Robotics,
ABB

O crescimento do eCommerce e a movimentação com a
customização em massa aumentou a complexidade das operações
logísticas. Grandes redes exigiram de seus fornecedores uma
entrega customizada, com pallets já organizados de maneira que eles
possam ser descarregados diretamente nas prateleiras da loja. À
medida que os fabricantes lidam com diversos tipos de pacotes que
necessitam de uma entrega mais rápida do que nunca, está nítido

Pontos chave
Os 4 grandes direcionadores

Transparência
—
Conquiste a confiança
do consumidor com
ferramentas digitais
que demonstrem
responsabilidade.

Sustentabilidade

—
Abrace a inovação para
reduzir custos com negócios
e proteja o meio ambiente.

Inovação

—
Explore ao máximo as
tendências inovadoras
com tecnologia para dar
suporte nas experiências
personalizadas do cliente.

Conveniência

—
Otimize a agilidade da
produção para continuar
sendo competitivo
com formatos digitais
de conveniência.
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