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Esse projeto tem se tornado cada vez mais 

estratégico para a indústria de ingredientes 

alimentares, alimentos, bebidas não alcoólicas 

e embalagens, em face das informações 

contraditórias que dificultam um melhor 

entendimento pelo consumidor sobre a 

ciência e tecnologia dos alimentos.

A missão, a visão e os valores do Ital sua 

postura proativa e seu conhecimento 

acumulado nos últimos anos têm credenciado 

o Instituto como um dos principais atores 

capazes de contrapor os mitos e preconceitos, 

de forma transparente e baseada em fatos, 

dados estatísticos confiáveis e conhecimento 

técnico-científico em benefício do 

consumidor e da sociedade.

O projeto “Alimentos Industrializados 2030“ 

compreende um conjunto de ações destinadas 

a disseminar informações técnicas e 

científicas que comprovam a importância dos 

alimentos industrializados para a sociedade, 

demonstrando seu valor nutricional, 

saudabilidade, segurança para consumo e 

sustentabilidade.



Atividades do Projeto
Ações de comunicação e informação (publicações, 
portais, eventos, presença na mídia etc), com a 
participação de entidades científicas nacionais e 
internacionais, para combater mitos e preconceitos 
apresentando fatos e evidências científicas e estatísticas 
confiáveis que comprovem a integridade, qualidade e 
segurança dos alimentos industrializados e seus 
ingredientes, sistemas de produção e embalagens;

Publicações com informações confiáveis  sobre 
diferentes alimentos industrializados para que o 
governo possa estabelecer políticas públicas de acordo 
com a ciência e tecnologia de alimentos e o 
consumidor obtenha conhecimento de ordem prática 
sobre a importância nutricional dos alimentos 
industrializados classificados de modo 
inadequado de “ultraprocessados”;

Promoção de estudos e eventos sobre temas que 
ganharão destaque na próxima década de modo a 
realçar o protagonismo da indústria no enfrentamento 
destes desafios:  inovações para aumento do valor 
nutricional dos alimentos industrializados, redução de 
perdas e desperdícios, redução das pegadas de 
carbono e água, sustentabilidade dos ingredientes, 
transparência na comunicação com consumidores e 
publicidade e propaganda responsáveis, entre outros.

Série Alimentos 
Industrializados 2030

Importância dos produtos para a 
alimentação e nutrição humana

Indústria de 
Alimentos 2030

Hub de conteúdo sobre ações das indústrias para a promoção 
da saudabilidade dos alimentos e sustentabilidade do sistema 

alimentar no Brasil e no mundo

http://industriadealimentos2030.com.br/


