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DESAFIOS E OPORTUNIDADES
DA DIGITALIZAÇÃO

NO SISTEMA ALIMENTAR
“Big Data” é um assunto que está na 
ordem do dia e em contextos muito 
diferentes. Independentemente da cir-
cunstância, “Big Data” refere-se à com-
binação de um grande volume de dados, 
proveniente de diversas fontes, gerado 
a uma elevada velocidade, o que exige 
ferramentas muito so� sticadas (ex. pro-
cessadores, so� ware e algoritmos) para 
o seu tratamento. Diariamente, o núme-
ro de dados criados é muito superior ao 
que acontecia há 30 ou mesmo 10 anos, 
a multiplicidade de origens – smart-
phones, meios de comunicação social, 
imagens de satélite, Internet of things 
(IoT) – é enorme, o que torna premen-
te a sua interpretação e acção. Apesar 
da aplicação de “Big Data” nos sistemas 
alimentares estar na sua infância, haven-
do ainda um longo caminho a percorrer, 
são vários os casos de estudo que de-
monstram o potencial da utilização des-
tas tecnologias.
Como padronizar, interpretar, comuni-
car e partilhar os dados para gerar siste-
mas alimentares mais seguros e mais sus-
tentáveis? Quais as principais tendências 
da utilização de inteligência arti� cial na 
produção e na distribuição alimentar? 
Como rentabilizar o � uxo de dados? 
Qual o impacto na de� nição de políticas 
públicas? Estas são algumas das muitas 
questões que se colocam. Do prado ao 
prato, são inúmeros os dados gerados 
por diferentes organizações e é pre-
mente existirem sistemas e� cientes que 
permitam a sua interpretação e optimi-
zação. O � m último é o de melhorar a 

qualidade, a segurança e a sustentabili-
dade alimentar. 

Grandes tendências 
no sistema alimentar
Comecemos por um exemplo tangível: 
num estudo recente da NINTEL, uma das 
grandes tendências é a personalização 
da nutrição. Diariamente, as empresas 
procuram responder a esta tendência 
criando e recriando produtos e serviços 
alimentares, sem prejudicar a sua quali-
dade e segurança. Uma resposta célere 
que implica a existência de sistemas de 
digitalização optimizados. No global, o 
que está em cima da mesa é satisfazer o 
consumidor, ao mesmo tempo que se vê 
uma transformação no sector da compra 
e em que as empresas procuram melho-
rar a gestão das suas operações.
Por outro lado, reduzir a perda e o des-
perdício alimentar é crucial para acabar 
com a fome. Dados publicados pela FAO 
revelam que cerca de 14% dos alimentos 
produzidos no Mundo perdem-se ainda 
antes de chegar ao mercado. A utiliza-
ção de sensores para medir caraterísticas 
das frutas e vegetais enquanto estão a 
crescer, por exemplo, a cor, o tamanho, 
a forma e danos causados por pragas, 
permite controlar as condições de cresci-
mento e determinar com precisão a me-
lhor data de colheita. Desta forma são 
reduzidas as perdas.
Em Portugal, por exemplo, anualmente, 
cerca de 97 kg de comida são desperdi-
çados per capita, 30% em nossas casas. 
A utilização de sensores miniaturizados 

nas embalagens, não invasivos, não des-
trutivos, de baixo custo permitirá que 
os consumidores possam avaliar se os 
alimentos podem ser consumidos em to-
tal segurança, evitando o desperdício de 
alimentos com receio de que possam já 
não estar próprios para consumo.
Apesar do potencial reconhecimento e 
dos exemplos de sucesso de aplicação na 
cadeia de abastecimento de alimentos, 
o uso de “Big Data” em sistemas alimen-
tares ainda está numa fase de crescimen-
to. A cooperação entre a academia e a 
indústria pode ser crucial para promover 
a partilha de conhecimento entre to-
dos os stakeholders e acelerar, sempre 
que possível, os processos de validação, 
adaptação e de integração. 


