
 

 

O All 4 Food é um programa multidisciplinar ativo, colaborativo e de 

governança policêntrica no ecossistema de inovação na área de 

alimentos e bebidas. Congrega pesquisadores e alunos das maiores universidades e de 

centros de pesquisa do país e o apoio institucional e a parceria de profissionais e 

pesquisadores de empresas do setor, além de outras empresas e profissionais 

independentes que atuam no ecossistema de inovação em alimentos e bebidas. 

O Programa All 4 Food tem por objetivo acompanhar e sistematizar a dinâmica de 

inovação nos sistemas agroalimentares, gerando valor para toda a sociedade, por meio 

do desenvolvimento de soluções técnico-científicas multidimensionais cunhadas a partir 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS/ONU).  

Procurando conectar novos atores à sua rede multistakeholder, o All 4 Food criou o 

‘Desafio de Startups e Grupos de Pesquisa’(Desafio A4F).O Desafio A4F tem como 

objetivo potencializar a rede multistakeholder do Programa com a conexão ativa e 

colaborativa com startups e grupos de pesquisa, e suas soluções de inovação em 

alimentos e bebidas.  

O Desafio A4F se constitui numa programação de três Ciclos interdependentes, com 

temas específicos, abrangendo toda a cadeia produtiva de alimentos e bebidas. 

O Ciclo 1 do Desafio A4F, realizado em 2020, destinou-se às soluções com proposta de 

valor relacionadas à Indústria 4.0, food safety, food fraud e food defense. O Ciclo 2, 

ocorrido em 2021, destinou-se às soluções relacionadas às grandes temáticas de 

economia circular, food waste e food loss (desperdício e perda de alimentos), novos 

ingredientes, produtos e embalagens. 

O Ciclo 3 do Desafio A4F, planejado para o mês de maio de 2022, voltar-se-á a 

soluções direcionadas a Cadeia de alimentos inteligente: conexões da porteira para fora. 

Os eixos de interesse são: Marketplace e ‘Figital’ para cadeias 

refrigeradas e não refrigeradas: Metaverso, Last mile, e-B2B, e-B2C, Omnichannel, 

Social commerce; Novas conexões indústria x consumidores; Logística: fornecimento, 

transporte, segurança de carga, armazenamento; Gestão de riscos em cadeias produtivas 

(da porteira para fora); Cadeias curtas: produção e consumo local/ regional; 

Transparência e rastreabilidade na cadeia de valor; Novos modelos de negócios. 

Todas as informações sobre o Desafio podem ser encontradas em nosso site e redes 

sociais. Para saber mais sobre o evento, acompanhe nossas redes sociais. Conecte-se 

conosco!  

https://all4food.com.br/  

https://www.instagram.com/all4food.a4f/ 

https://www.linkedin.com/company/all-4-food/  

https://www.facebook.com/all4food.a4f  
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