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Tecnologia e criaTividade
no consumo de alimenTos

“figiTal”

a tecnologia e a criatividade são for-
mas de ligação com o consumidor en-
quanto estes obtêm informações, com-
pram, consomem e interagem com 
produtos, marcas e empresas, que pro-
curam cada vez mais conexão e fideli-
zação com os seus clientes e consumi-
dores. 

obter informações
O código QR na embalagem e nos rótu-
los do produto pode incluir:
• Informação nutricional. Informações 
ou um link para um tutorial em vídeo so-
bre propriedades, funções, etc. de espe-
cialistas ou influencers;
• Receitas e recomendações;
• Vouchers, ofertas ou concursos;
• A possibilidade de baixar músicas gra-
tuitas ou links para experiências associa-
das a marcas de alimentos;
• Rastreabilidade (origem do produto, 

quando foi colhido ou processado, por 
quem, etc.). Mostrar a natureza local, 
transparência, frescura, em mais um pas-
so no caminho da Estratégia “Do Prado 
ao Prato”. 

Realidade Aumentada (AR)
A realidade aumentada é a combinação 
perfeita entre o mundo real e um mun-
do fictício, que pode ser feito através 
dos nossos dispositivos móveis. Uma das 
funcionalidades mais interessantes da 
app Ibercook Food Service AR é que os 
clientes podem ver as principais caracte-
rísticas do produto (valores nutricionais, 
formatos, etc.) e até como prepará-lo, 
como utilizar o produto, com sugestões 
de receitas, entre outros. Há cada vez 
mais restaurantes que estão a adoptar 
a AR para mostrar a apresentação final 
de cada prato, facilitando a escolha dos 
clientes.

na hora da compra
A experiência de compra no supermerca-
do está a mudar muito. Qual é o sentido 
de carregar sacos pesados no carrinho 
quando se pode ver a oferta por catego-
rias e com fotos e usar um QR Code para 
carregar um carrinho online que levará 
para casa?
Adicionar iBeacons vai permitir-nos fazer 
compras guiadas e, de facto, direcciona-
das, e os corredores dos supermercados 
não se parecerão em nada com os que 
temos hoje.
Com o tempo, o valor agregado das 
compras pessoais vai concentrar-se nos 
produtos frescos.
On-demand: Por que ir ao supermerca-
do, se um supermercado vem até mim, 
quando eu precisar?
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mercado coreano desde 1999. Realizou 
um estudo para analisar o comporta-
mento e hábitos de consumo dos ha-
bitantes deste país e constatou que os 
coreanos passam muito tempo em escri-
tórios e em transportes públicos, e que 
as compras de produtos e aparelhos ten-
dem a ser rápidas e pragmáticas. Com 
base nesses dados, a rede britânica deci-
diu vender os seus produtos de uma for-
ma inovadora. Instalou lojas virtuais no 
metro de várias cidades da Coreia do Sul 
e as compras são feitas em telas gigantes 
que parecem prateleiras de supermer-
cado. Os consumidores seleccionam os 
produtos que precisam, recorrem a códi-
gos QR e usam uma aplicação para que 
as suas compras de supermercado sejam 
entregues em casa. Esta empresa cresce 
anualmente mais de 70%. 
Amazon Fresh: A Amazon.com está a 
lançar o Amazon Fresh, um serviço de 
entrega rápida ao domicílio de produ-
tos de supermercado que se soma ao 
oferecido pela rede de supermercados 
Dia, lançado no início do ano. A empre-
sa integrou ainda carrinhos de compras 
Dash Cart nos seus supermercados in-
teligentes, que evitam filas no caixa e 
permitem que o consumidor abra uma 
conta fazendo o pagamento através de 
uma aplicação. Algumas lojas entregam 
as compras em casa no mesmo dia. 

Assistentes de voz e assistentes virtuais
O Carrefour foi o primeiro supermerca-
do a oferecer este serviço de compras 
activado por voz, graças à sua colabora-
ção com o Google Assistant. O Carrefour 
espera que este sistema o coloque na 
vanguarda do comércio electrónico e da 
experiência do cliente. O sistema permi-
te que os consumidores façam compras 
através do Google Assistant, partilhem 
listas de compras e as transformem num 
carrinho de compras. Os utilizadores po-
dem dar um comando de voz específico 
para iniciar a experiência e, em seguida, 
criar a sua lista. Isso inclui palavras espe-
cíficas como “leite” e nomes de produtos 
ou marcas. Assim que o carrinho é confir-
mado no Google Assistent, o comprador 
acede ao site do Carrefour para concluir 
o pedido, pagar e seleccionar um méto-
do de entrega.
 
Novos pontos de venda
“Gosto, quero comprar agora”. Está a co-
mer num restaurante e gosta do vinho, 
do presunto ou do que quer que seja, 
tanto que quer comprar. Um código QR 
no rótulo está directamente ligado a um 
serviço de vendas digital que lhe permite 
fazer a aquisição do produto.

Telas de reconhecimento facial 
para personalizar as compras
A rede de fast food KFC instalou telas in-
teligentes em restaurantes na China que 
usam o reconhecimento facial e a inteli-
gência artificial para atender clientes e su-
gerir ofertas especiais. Estes podem usar 
o sistema para fazer pedidos e pagar.

Big Data 
Defende-se que as empresas que optarem 
por um modelo DATA DRIVEN como filo-
sofia de gestão e crescimento ficarão na 
vanguarda. A tecnologia de dados e Big 
Data será uma fonte de informação na 
tomada de decisões porque o sector de 
distribuição de alimentos terá a capacida-
de de prever e personalizar/recomendar 
o que os consumidores devem comprar e 
adaptar os produtos oferecidos pelos su-
permercados às preferências dos clientes. 
A escolha prévia dos produtos a serem 
colocados à venda optimizará tempo e 
recursos, o que resultará num aumento 

de vendas, numa maior fidelização do 
consumidor e optimização da cadeia de 
alimentos. 

no momento do consumo
Mesas digitais
Cada vez mais restaurantes estão a in-
vestir em mesas digitais interactivas, 
oferecendo possibilidades para uma ex-
periência sensorial nunca antes experi-
mentada e uma interacção digital para 
os clientes. Navegue pelo cardápio, faça 
o seu pedido, personalize a sua toalha 
de mesa, partilhe a sua experiência nas 
redes sociais ou navegue na internet.

Os novos embaixadores das marcas
Cada vez mais clientes estão esponta-
neamente a tornar-se embaixadores de 
marcas. Comer deixou de ser uma expe-
riência pessoal, passou a ser um evento 
de partilha, por isso os espaços são cada 
vez mais pensados para as fotos, para 
que possam ser partilhadas nas redes 
sociais. Portanto, é preciso facilitar que 
os clientes colaborem nas estratégias de 
promoção, partilhando o espaço, a mar-
ca, o sabor, a apresentação, etc. através 
do marketing colaborativo.

Embalagem interactiva
Já se passaram muitos anos desde que a 
embalagem deixou de ser uma embala-
gem descartável. É um canal de ligação 
com o consumidor, que a toca e a cheira. 
Tornou-se uma parte viva da prateleira 
ou do frigorífico. As embalagens podem 
ser usadas para criar experiências inte-
ractivas. A lista é e será interminável. 
Está ligado à criatividade, à gestão de 
dados e em tornar o cérebro do consu-
midor parte da estratégia promocional. 
Devemos, portanto, estar atentos aos 
seguintes aspectos:
• Nos próximos anos, como é que o mer-
cado será partilhado entre as marcas da 
indústria e as marcas de distribuição?
• Haverá novas parcerias entre a indús-
tria de alimentos e empresas de tecno-
logia?
• Os pontos e horários de compra dife-
rentes dos habituais ficarão cada vez 
mais difundidos?
• O Branded Audiovisual Content será o 
novo rei do marketing? 


