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DESTAQUE 

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA INDÚSTRIA AGROALIMENTAR:  
UTILIZAÇÃO EM CONTÍNUA EVOLUÇÃO 

 
Estudos demonstram que as tecnologias digitais (TIC) estão disseminando cada vez mais nas indústrias 
agroalimentares. Entre as principais aplicações digitais que podem ser implementadas no setor estão: 

• Aplicações das tecnologias satélites da agricultura : 

A teledetecção na agricultura refere-se a um conjunto de conhecimentos e técnicas utilizados para a 
observação, a análise e a interpretação das superfícies agrícolas a partir de medidas e de imagens 
obtidas com a ajuda de plataformas satélites, aerotransportadas e embarcadas.  

 

 
FONTE: http://www.cybersudoe.eu/ 

• As TIC a serviço da qualidade e segurança dos alime ntos: 

A segurança alimentar é, atualmente, exigida tanto pelo consumidor quanto em função das diretivas 
para reforçar as regulamentações existentes. A tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID), 
inventada em 1948 por Henri Stockman, permite uma troca de informações sem contato entre um 
conjunto comumente apelidado de "tag" e um dispositivo de leitura que gera um campo eletromagnético 
no qual se coloca o tag. Assim, a RFID leva a cabo uma melhoria de processos, dentre os quais a 
gestão de estoques, recolha e o armazenamento de informações sobre os produtos como, por exemplo, 



a ligação com sensores de temperatura. 

• As TIC no coração do sistema de informação interno da empresa: 

As TIC também são úteis no funcionamento interno da própria empresa, facilitando a circulação de 
informação entre os diferentes serviços.  

•  As TIC ao serviço dos clientes: 

Duas outras aplicações na gestão da relação com o cliente (CRM) começam igualmente a ser 
disseminadas. A primeira visa fazer uma melhor partilha no seio da empresa da informação que diz 
respeito aos clientes e, para as maiores empresas, uma melhor análise, nomeadamente para fins de 
marketing. A segunda aplicação destina-se a assegurar uma melhor gestão da classificação e do 
arquivamento eletrônico de documentos. Melhorar a circulação da informação, gerir melhor as 
necessidades alimentares e energéticas, preparar-se melhor contra riscos infecciosos ou 
meteorológicos, aumentar a competitividade dos produtores... A contribuição das novas tecnologias para 
o desenvolvimento e para a segurança alimentar é inegável e necessário. 

NOTÍCIAS  
 

 
P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
» Águas residuais de surimi podem ser fontes adicionais de 
ingredientes de proteína de peixe 
» Estudo aplica bioingrediente em queijo minas frescal 
» Basilar e Isabela lançam lasanha em novo formato 
» La Rioja lança pêssego em calda da China   
» CHR Hansen lança nova linha de culturas para queijo prato 
» Biofortificação é alternativa à segurança nutricional 
  
 

 
FOTO: Divulgação 

 
» Incubação: bebida instantânea de café com extrato de soja é 
saborosa e nutritiva  
» Transferência de tecnologia terá nova política em 2012  
» UEL inaugura centro de tecnologia de leite  
 
 
SEGURANÇA ALIMENTAR / REGULAMENTAÇÃO 

 
SUSTENTABILIDADE / ALIMENTOS 
ORGÂNICOS 
 
» BioFach 2012 - feira anual dedicada 
aos produtos orgânicos 
» Sol e Solo comercializa o primeiro 
salgadinho orgânico no país 
» Projeto Organics Brasil movimenta 
UU$ 87 milhões em 2011 
» Bio Brazil fair acontece em maio 
 

 
FOTO: Divulgação 

 
» Confira a programação de eventos de 
orgânicos com a participação da 
Organics Brasil 
» Produtos orgânicos com valor 
agregado são alternativas de 
crescimento para produtores 
» Alimentação orgânica na hotelaria, 
uma tendência que chegou para ficar  
» Marina: pressão popular fará com que 



 
» USDA – revisão nos padrões de embalagens de alimentos 
irá refletir nas práticas da indústria 
» Ambiência e novos conceitos para a avicultura brasileira  
» Estados Unidos autoriza importação de carne suína 
brasileira   
» Tema Segurança Alimentar marca abertura do Fórum Social 
Temático 
» Equipamentos de segurança alimentar receberão R$ 35 
milhões 
» Dilma fala sobre consumo de alimentos sem agrotóxicos 
» Graziano assume FAO e promete impulso à segurança 
alimentar 
 
 

 
FOTO: ecodebate.com.br 

 
 
GERAL / VARIEDADES 
 
» ITAL divulga calendário de eventos de 2012 
» Avicultores protestam contra fusão entre Sadia e Perdigão 
em Brasília (DF)  
» Workshop de Ameaças Sanitárias para a Cadeia Produtiva 
de Carnes  
» Vitafoods South America – The Global Nutraceutical Event  
» 1° Simpósio de Carnes e Derivados - UFSM   
» Curso de Bem Estar Animal  
» Inscrições abertas para o prêmio paranaense da qualidade 
em gestão   
 

 
FOTO: noticiaseagronegocios.com.br 

 

Dilma vete mudanças no código 
» Holanda quer importar 100% de soja 
responsável em 4 anos 
 
 
ECONOMIA / NEGÓCIOS 
 
» EUA – Indústria de lácteos de olho no 
mercado externo  
» Produtividade agrícola do Brasil cresce 
mais que a mundial 
» Banco financia imóvel de micro e 
pequenas empresas  
» BRF espera elevar embarques para a 
China em 60% 
» Sete empresas brasileiras buscam 
negócios na feira do Sudão 
» Kraft decide demitir 1,6 mil para 
garantir sucesso do “spin-off” 
» Embargo russo à carne brasileira 
próximo do fim 
» Executivos brasileiros estão mais 
pessimistas com cenário externo 
» Produção nacional de frangos cresce 
4,5% em 2011 
» Copacol cresce 25% em 2011 
» FAO: Valor dos alimentos caiu no final 
de 2011 
» MAPA anuncia balança comercial e 
safras de grãos e cafés 
» Balança comercial de lácteos fecha 
2011 com saldo negativo 
 
 
DESTAQUES FIEP 
 
» Presidente da FIEP integra comitiva 
que vai ao Japão em busca de parcerias 
» Presidente da FIEP visita Capitania 
dos Portos de Paranaguá 
» CIN apresenta resultados do programa 
AI-Invest 
» Argentina cria novas barreiras para 
entrada de produtos estrangeiros 
» Redução das taxas de juros não 
atende as necessidades do setor 
produtivo  
» Balança comercial do PR fecha 
novembro com déficit de US$450 
milhões  
» Vendas industriais têm queda de 
0,84% em novembro no Paraná 
   
 
 
 
 
 
 



ACESSE NOSSO BLOG 

 
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/ 

 
CHAMADAS PARA PROJETOS / FOMENTO / FUNDOS SETORIAIS  

 
 
» Programa nº /2012 CAPES/NUFFIC –  Data limite para inscrição das propostas 20/03/2012 - seleção 
de projetos conjuntos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, com especial foco nas áreas de 
Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Médicas (Ciências da Saúde), Ciências Agrícolas, Ciências 
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Artes, com vistas ao intercâmbio científico entre Instituições de 
Ensino Superior (IES) do Brasil e da Holanda, visando  à formação de recursos humanos de alto nível nos 
dois países. 
 

» Chamada de Projetos CNPq/Structural Genomics Cons ortium-SGC N º 29/2011  
Programa Ciência sem Fronteiras  – Data limite para submissão das propostas 06/02/2012 - propiciar a 
formação de recursos humanos altamente qualificados nas melhores universidades e instituições de 
pesquisa estrangeiras, com vistas a promover a internacionalização da ciência e tecnologia nacional, 
estimulando estudos e pesquisas de brasileiros no exterior. 

» MCTI - Edital n° 01/2012  – Data limite para submissão das propostas 05/02/2012 - O MCTI lançou o 
edital para selecionar as instituições interessadas em desenvolver pesquisas com o uso do navio 
oceanográfico Cruzeiro do Sul, da Martinha do Brasil. Poderão ser apoiados projetos nas áreas de 
oceanográfica e ciências do mar. Podem apresentar os projetos de pesquisa qualquer instituição de 
ensino superior particular ou privada, podendo ainda haver projetos individuais e coletivos. As propostas 
devem ser enviadas ao e-mail cruzeirodosul@mct.gov.br. 
 
» CNPq e Capes - Edital n° 61/2011 – Data limite para submissão das propostas 15/02/2012 -  O 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, o Ministério da Educação – MEC, o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e as Fundações de Amparo à Pesquisa – FAPs 
tornam pública a presente Chamada e convidam os interessados a participarem do processo de seleção à 
bolsa Pesquisador Visitante Especial – PVE do Programa Ciência sem Fronteiras, nos termos 
abaixo detalhados. 

 
» Fundação Araucária Participação em Eventos  – Apoiar docentes/pesquisadores para apresentação 
de trabalhos de sua autoria em eventos relevantes de caráter técnico-científico e de difusão de ciência e 
tecnologia a serem realizados no Brasil (exceto na cidade-sede da Instituição de vínculo do proponente) 
ou no exterior.  

Edital 06/2011  

 

» Fundação Araucária Participação em Eventos Progra mas de Pós Graduação  – 17/02/2012 -  A 
Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico recebe pele internet as 
propostas de apoio aos cursos de pós-graduação Stricto Sensu. Os coordenadores do projeto devem 
possuir título de doutor e ter vínculo empregatício com a instituição executora, neste caso Instituições de 
Ensino Superior e de Pesquisa, públicas ou privadas, com sede no Paraná. O edital destina no total cerca 
de R$ 2 milhões. Serão financiadas viagens para estudos de professores e pesquisadores.   

Edital 11/2011 

 

» Finep - Edital 01/2011 - Tecnologia Assistiva – Data limite para submissão das propostas 03/02/2012 
- Serão apoiadas pesquisas na área de tecnologia assistiva. O aporte soma R$ 20 milhões, oriundos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Os recursos serão aplicados em 
projetos cooperativos entre empresas e instituição científica e tecnológica (ICTS) nas áreas de deficiência 



visual, auditiva, física e múltipla. O investimento será na modalidade não reembolsável. A proposta é 
impulsionar a criação de produtos e serviços que aumentem a autonomia e a qualidade de vida de idosos, 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 
» Finep - Edital 01/2011 - Proinfra  – 01/03/2012 - Trata-se do programa Projetos Institucionais de 
Implantação de Infraestrutura de Pesquisa, também conhecido como Proinfra. Os recursos disponíveis 
nesta edição somam R$ 400 milhões, alta de 11% quando comparado à última chamada pública da 
iniciativa. Podem concorrer órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer 
esfera de governo, instituições de pesquisa científica e tecnológica (ICT) e organizações sociais.  

» Programa Ciência sem Fronteiras (Ministério da Ci ência, Tecnologia e Inovação)  – Ciência sem 

Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da 
ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da 
mobilidade internacional. 

» Chamada Pública MEC/MDIC/MCT  – Com o objetivo de incentivar a pesquisa, o desenvolvimento de 
processos e produtos inovadores no País por meio da associação entre instituições científicas e 
tecnológicas (ICTs) e empresas, além de dinamizar a obtenção de direitos de propriedade industrial e 
intelectual pelas ICTs e pelas empresas nacionais, mediante concessão de incentivos fiscais a projetos de 
pesquisa científica e de inovação tecnológica, os projetos podem ser apresentados a qualquer tempo para 
apreciação (fluxo contínuo ).  
 
 
 

EVENTOS / CURSOS – 2012 

NACIONAIS INTERNACIONAIS 

 
 

» Calendário de Feiras e Exposições do setor de 
Alimentos no Brasil. 
 
» ITAL divulga o calendário de eventos de 2012  – A 
programação anual do Instituto de Tecnologia de Alimentos 
(ITAL) poderá ser conferida no site do ITAL, no campo 
“Calendário de Eventos”.  
 
» Bio Brazil Fair – 24 a 27 Maio de 2012. São Paulo – SP. 
 
 

 
 

» Calendário de Feiras e Exposições 
do setor de Alimentos no mundo. 
 
» ITE Group – Eventos da Indústria de 
Alimentos e Ingredientes  
 
» Vitafoods South America – 
Alimentos Funcionais e Nutracêuticos 
– 28 e29 de março de 2012 
 
» Fispal Tecnologia – 12 a 15 de junho 
de 2012 
 
» Anuga Trade Fair – 5 a 9 de Outubro 
de 2013. Colônia - Alemanha. 
 
» PRODEXPO: 19th International 
Exhibition for Food Beverages and 
Food raw Materials – 13 a 17 de 
Fevereiro de 2012, Moscow - Rússia. 
 
» IFE – International Food and Drink 
Event – 17 a 20 de Março de 2013, 
ExCel –Londres – Reino Unido.  

 
www.observatorios.org.br 

http://rotaagroalimentar.wordpress.com/ 
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