
Sessão 1: 
Poder e tecnologia: 

A cadeia alimentar 
digital



O que queremos dizer quando falamos de digitalização dos sistemas 
agro-alimentares?

A aplicação de ferramentas digitais, 
estratégias e modelos de negócio à 

alimentação e agricultura, especialmente 
à cadeia de valor agro-alimentar.



A aplicação de ferramentas digitais, 
estratégias e modelos de negócio à 

alimentação e agricultura, 
especialmente à cadeia de valor agro-

alimentar.



Algumas definições:

Dados:  Forma de informação legível por 
computador.

Big Data: Ferramentas computacionais para 
analisar conjuntos de dados extremamente 
grandes para revelar padrões, tendências e 
associações. 



Tomada de decisão automatizada 
(Inteligência Artificial ou "IA") : 

Também conhecido por Aka. "aprendizagem mecânica" 
ou "aprendizagem profunda" .

Utilização de algoritmos e "redes neurais" que ordenam 
através de dados para identificar e "aprender" padrões e 
fazer previsões para a tomada de decisão automatizada.



A aplicação de ferramentas digitais, 
estratégias e modelos de negócio à 

alimentação e agricultura, 
especialmente à cadeia de valor agro-

alimentar.
Exemplos: drones e robôs, plataformas de aconselhamento agrícola com 

base em dados, contratos inteligentes, entrega de alimentos e compras de 
mercearia em linha.

Estes, por sua vez, dependem de sensores de dados omnipresentes, redes de 
dados e cadeias de bloqueios.



Biodigital: onde grandes dados e ferramentas de inteligência 

artificial tornam possível a manipulação da biologia.



A aplicação de ferramentas digitais, 
estratégias e modelos de negócio à 

alimentação e à agricultura, 
especialmente à cadeia de valor. 

agroalimentaria.



A cadeia de valor agro-alimentar digital.



A aplicação de ferramentas digitais, 
estratégias e modelos de negócio à 

alimentação e agricultura, especialmente 
à cadeia de valor agro-alimentar.

Capitalismo digital, capitalismo informativo, colonialismo de 
dados, capitalismo de vigilância, 4ª revolução industrial -

também: Internet das Coisas, Web 3.0





Tendência 1: Os principais agentes do agronegócio 
transformam-se em agentes de dados/digitais:

"Pude facilmente ver-nos nos próximos cinco a dez anos como uma 
empresa de tecnologia da informação", Rob Fraley. Director de Tecnologia, 
Monsanto (2013)

"Estamos a transformar de uma empresa de maquinaria numa empresa de 
tecnologia inteligente", - Martin Kremmer, director do ETIC, John Deere 
European Technology Centre.

“Costumávamos vender pesticidas, sementes e fertilizantes. Agora somos 
uma empresa de serviços agrícolas: vendemos serviços e tecnologia...", -
Mao Feng, Brand Manager, John Deere European Technology Centre. - Mao 
Feng, Gestor de Marca MAP, Grupo Syngenta 



Tendência 2 : Os 
grandes titãs 
tecnológicos estão 
a entrar 
agressivamente na 
alimentação e 
agricultura: 
Amazon, 
Microsoft, Alibaba, 
Google, IBM...







“O nosso objectivo é assegurar que nos próximos 10 anos, pelo 
menos metade dos pequenos agricultores nas nossas áreas 
prioritárias terá acesso e beneficiará dos serviços digitais.” 



Os dados são o novo petróleo

Capitalismo de Vigilância

Gémeos Digitais, Loops de Controlo e Manipulação (Nudge)



O recurso mais valioso do mundo não é o petróleo, são os dados.



Genomic data

Agronomic data

Nutrient data

Chemical data

Weather data

Soil data

agrobiodiversity data

Harvest data

Pest data
Moisture data

Microbial data
Input cost data

Land data

Logistics data

Energy data

Food safety data

Commodity 
price data

Traffic data

Production data

sales data

Consumer trends data

nutrigenomic data

Waste data



Costumávamos pesquisar no 
Google, agora o Google pesquisa-
nos a nós. Em tempos 
pensávamos que os serviços 
digitais eram livres, mas agora é o 
capitalismo de vigilância que nos 
vê como recursos livres.



A dataficação permite que os 
sujeitos sejam tanto rastreados 

(vigilância) como rastreáveis 
(manipulação).



• Tristan Harris explica como o serviço de 
vídeo do YouTube tem funcionado para 
reter os utilizadores: "No momento em que 
toca a jogar, acorda um avatar, uma versão 
voodoo doll de si dentro de um servidor 
Google. E esse avatar, com base em todos 
os cliques e gostos e tudo o que fez "são 
como os seus cortes de cabelo e unhas dos 
pés e limalhas de unhas que fazem o avatar 
parecer e agir cada vez mais como você, 
para que dentro de um servidor Google 
possam simular cada vez mais 
possibilidades sobre se eu clicar em si neste 
vídeo, se eu clicar em si neste vídeo, 
quanto tempo ficaria?

Gémeos digitais -
"Bonecos voodoo digitais



• Cibernética: o estudo das 
comunicações e controlos de qualquer 
sistema através da utilização de 
tecnologia. Vem da palavra grega que 
significa "A arte de dirigir".

• Loops de controlo: um sistema auto-
corrector que detecta, analisa, decide, 
ajusta e depois actua em direcção a um 
objectivo.



O Bayer Climate Field View 
tem mais de metade do 
mercado para plataformas 
agrícolas digitais
180 milhões de hectares - 23 
países - 70 parceiros - 87,5 
mil milhões de pontos de 
dados



Lock –Ins…

Em vez de pagar uma taxa fixa para sementes ou 
agroquímicos, o programa vende produtos com base 
numa garantia de desempenho, tal como um rendimento 
específico da cultura ou um nível de redução de ervas 
daninhas. Se o produto não funcionar, a Bayer reembolsa 
parte do custo. Mas, se o produto exceder as 
expectativas, a Bayer irá retirar uma parte dos lucros 
adicionais dos agricultores, que podem ir até 50%, de 
acordo com um relatório.



• "Um NUDGE ou "padrão de manipulação", como utilizaremos o termo, é qualquer aspecto da 
arquitectura de escolha que altere o comportamento das pessoas de forma previsível". - Thaler e 
Sunstein

• Um "padrão de manipulação" torna mais provável que um indivíduo tome uma determinada 
decisão ou se comporte de uma determinada forma alterando o ambiente de modo a que os 
processos cognitivos automáticos sejam activados para favorecer o resultado desejado.

• HYPERNUDGE ou Hiper-manipulação: Estratégias de manipulação orientadas para o indivíduo e 
baseadas na análise de dados e IA.



Role of the State  <to be designed>



Tendência 3: Um fio comum 
durante todo o impulso para a 
digitalização agro-alimentar é a 
narrativa climática: que a 
agricultura digital irá sequestrar 
o carbono, que a concepção bio-
digital irá criar sementes e raças 
inteligentes em termos 
climáticos, que a digitalização irá 
encurtar as cadeias de 
abastecimento e a concepção 
baseada em plantas, 
supostamente com baixo teor de 
carbono.



O que a Bayer diz aos investidores:

La digitalización desbloquea y escala modelos de negocio climaticamente inteligentes 





Dados = Electrões = Energia (+ Infra-estrutura de Dados ) 



Tsunami de dados" poderia consumir um 
quinto da electricidade global até 2025



Os dados agrícolas são MUITO grandes (e famintos de 
energia).

A IBM estima que a PA [agricultura de precisão] gera 500.000 pontos de dados por exploração agrícola 
todos os dias.

Estima-se que podem ser recolhidos até 7GB de dados por hectare. Considerando os 93 milhões de acres 
de milho nos EUA, são 651 petabytes de dados, o que equivale a mais de 145 milhões de DVDs de dados 
por ano só para o milho americano.

A Internet utiliza uma média de cerca de 5 kWh para suportar a utilização de cada GB de dados, o que 
equivale a cerca de $0,51 em custos energéticos. Apenas 38% destes custos são suportados pelo utilizador 
final, enquanto o resto está espalhado pela Internet global através da qual os dados viajam; 

Assim, 3,33 mil milhões de KwH de energia para recolher os dados relativos ao milho só 
nos EUA (ou seja, 3,3TWh).  

Dados sobre o milho dos EUA = sobre a utilização de electricidade no Senegal  
(adicionar soja, algodão, canola, trigo, Canadá, resto do mundo, etc.).



A Cadeia de Valor Agro-alimentar Digital.



1. Reprodução e Genética Biodigital  
Biologia Sintética, Edição Genética Digital de ADN



"Os algoritmos de Zymergen sugerem a realização de cerca 

de 1.000 alterações ao material genético do micróbio. Depois 

os robôs assumem o controlo, injectando os fragmentos de 

ADN sugeridos nas amostras, testando as suas propriedades, 

recolhendo dados e alimentando essa informação de volta".  -

Bloomberg



2. A estufa digital / fazendas verticais





3. Ag 4.0: Agricultura Digital





"Básicamente, están en una 
carrera por reunir el mayor 

número de acres totales de datos 
e introducirlos en el sistema, 

Saben que si lo tienen, tienen el 
control.

Es un gigantesco acaparamiento 
de tierras".

Steve Crubbage - Farmobile



O FieldCatcher da Bayer é uma aplicação de inteligência artificial que permite aos agricultores utilizar imagens 
dos seus smartphones para identificar ervas daninhas, pragas e doenças. "Através do reconhecimento da 
imagem, damos aos agricultores acesso a um agrónomo virtual para os ajudar na tarefa muitas vezes difícil de 
identificar a causa dos problemas das culturas.



"A mecanização mental do trabalho tem vindo a decorrer há décadas, 
tratando os trabalhadores como robots e exigindo uma produtividade 
cada vez maior, com cada vez menos consideração pela sua condição 

humana. Portanto, o facto de se tornarem verdadeiros robôs não é uma 
decisão pioneira. É apenas a próxima fase do processo.

Greg Asbed da Coligação de Trabalhadores Immokalee





4. Criação Digital de Animais





5. Comerciantes de Mercadorias Digitais









6. Produção e Processamento Digital de Alimentos





7. Redes logísticas, distribuição digital



Pulseira de patentes amazónicas que rastreia os 
movimentos dos trabalhadores do armazém



• A introdução de robôs significa que as quotas de 
produção para os trabalhadores dos armazéns 
aumentaram, colocando mais pressão sobre os 
trabalhadores e aumentando as taxas de ferimentos.

• Um trabalhador num armazém com robôs disse que se 
esperava anteriormente que os trabalhadores 
processassem 100 itens por hora, mas que o número 
subiu para 400 após a introdução dos robôs.

• Os trabalhadores afirmaram que os robots que 
transportam artigos em redor do armazém significam que 
estão agora confinados a estações de trabalho, não se 
movendo e repetindo tarefas monótonas.

• Documentos internos mostram que as instalações com 
robôs têm taxas de ferimentos aproximadamente 50% 
mais elevadas do que as sem robôs,

Lições de outras indústrias...



8. Armazém Digital





9. Delivery Digital





10. O Consumidor 
Alimentar Digital





Três questões 
existenciais para um 

sistema alimentar 
digitalmente 
dependente.



1. ¿Qué pasa si 
lo hackean o se 
cae la Internet?

Todas estas tecnologias dependem de uma Internet 
segura para funcionar correctamente, e qualquer 
perturbação de um único dispositivo poderia 
desencadear um efeito dominó, afectando 
negativamente a produção agrícola e pondo 
potencialmente em perigo todo o abastecimento 
alimentar dos EUA.



2. e se tudo isto correr inexplicavelmente mal?



3. como é que isto se 
enquadra na soberania 
alimentar, justiça climática? 
justiça digital?


