
 
 
 
 
 
Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Design de Produtos e Projetos no setor Agroalimentar 
 

 

Mas afinal, o que é Food Design? 
 
Food Design é um conceito recente no Brasil, ainda bastante abstrato para a maioria das 

pessoas. No entanto, é importante falarmos sobre ele, visto que seus ideais são cada vez mais 

utilizados no planejamento de desenvolvimento de produtos, embalagens, projetos, 

discussões e debates no setor Agroalimentar atual. 

 

Este conceito nasceu na Europa com objetivo de agregar valor à Indústria. Isto porque, a 

avaliação atenta ao paladar passou a influenciar com maior intensidade na escolha dos 

alimentos, deixando de ser somente uma questão de sobrevivência. Assim, surgiu a 

necessidade de se estudar assuntos relacionados as áreas de Ciências dos Alimentos, 

Psicologia, Marketing, Hospitalidade e Gestão, onde o foco principal é o consumidor final e a 

relação com a indústria é bastante interligada para oferecer melhor serviço e entrega dos 

produtos.  

 

A necessidade do prazer intensifica e desperta o interesse, que nada mais é algo proveitoso 

que chama a atenção, considerado relevante, útil ou até mesmo necessário a alguém. 

Atualmente, os consumidores exigem mais do alimento, como o valor, estética, experiência 

de consumo a algo tradicional, influenciados pelo avanço da inovação. Por isso os designers 

de alimentos são preparados com conhecimento aprofundado sobre as características 

organolépticas e técnicas de transformação de alimentos. Além disso, todas as disciplinas 

básicas de controle de qualidade e higiene são necessárias para trabalhar com os alimentos, 

de modo a não criar riscos à saúde dos consumidores.  

 

Os diversos estudos de Food Design são englobados em um projeto cultural consciente, de 

produtos onde os alimentos e as ferramentas funcionais que complementam o ato de se 

alimentar trabalham em conjunto, combinando as características necessárias para atender a 

uma exigência ligada ao consumo de um produto alimentar. Sabendo disso, o grupo 

ESALQFood utiliza técnicas de Food Design para oferecer soluções eficazes de alimentos. 

Modificamos o produto a fim de que seja funcional ao tipo de ambiente e demanda do 

usuário em diferentes momentos e situações de consumo. Assim, o ambiente pessoal do 

consumidor será favorecido e apresentará algum significado em sua vida. 
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