
Máquinas Agrícolas Conectadas 
Como a tecnologia RuralMAX pode estender aplicações de rastreamento e IoT para regiões remotas   



Empresa Brasileira de 

Base Tecnológica 

fundada em 1987 





Missão da Empresa:  

Desenvolver e disseminar 

tecnologias com relevante impacto 

social, assegurando através da 

justa lucratividade, a expansão 

sustentável de sua atuação. 



23% do PIB 

36 Milhões de Pessoas 

4% Acesso à Internet 





Antena Diretiva de Alto Desempenho 



Reforçador de Sinal Celular 



Antena Diretiva de Alto Desempenho 



www.coberturacelular.com.br 





“Outra inovação é um sistema que 

localiza as torres das operadoras 

celulares. A empresa ainda 

desenvolveu um sistema que localiza 

as torres das operadoras celulares 

mais próximas em qualquer lugar do 

Brasil, auxiliando assim a instalação 

e o posicionamento das antenas. O 

acesso é gratuito através do 

site www.coberturacelular.com.br.” 

Portal UOL, 27/10/2010 



“Esse equipamento sempre foi caro e 

de grande porte – era parte da 

infraestrutura das operadoras de 

celular para cobrir áreas com sinal 

escasso, como túneis. Mas, há dois 

anos, surgiram amplificadores de 

baixo custo e potência, como o da 

Neger Telecom.” 

Revista Globo Rural, 04/06/2011 



“Que há demanda para um produto como o 

que a Neger fabrica, parece evidente - mas 

isso agora, depois que o caminho entre a 

ideia e sua execução já foi percorrido. Sua 

trajetória é inspiradora porque é um exemplo 

de como a expansão depende de o 

empreendedor ir bem mais além de enxergar 

um mercado - ele tem de ser capaz de ver 

uma necessidade (que, eventualmente, 

outros também viram), oferecer uma solução 

e encontrar um jeito de fazer com que as 

contas fechem no final. ” 

Revista Exame, 02/07/2012 



“A tecnologia desenvolvida pela 

Neger tem uma série de aplicações. 

Pode ser usada num posto isolado, 

como uma fazenda, um hotel ou um 

barco, ou num local onde existam 

alguns tipos de barreira física que 

fazem cair as ligações, como 

elevadores e garagens.” 

Revista Exame, 13/06/2013 



500 Mil é o número estimado de 

equipamentos reforçadores de sinais, antenas 

externas e similares instalados no Brasil. 

Campo Grande - MS 





Operação prende 20 de quadrilha 

de roubo de máquinas agrícolas 
 

Organização criminosa agia principalmente na região de Piracicaba. 

Quadrilha vendia os equipamentos para outros estados do Brasil. 



Polícia investiga roubo de máquinas 

agrícolas em Tapes, no Sul do RS 
 

Em 3 meses, foram levados 5 tratores de duas fazendas; um foi recuperado.  

Polícia diz que veículos são levados para o Paraná e depois são revendidos. 



Polícia prende suspeitos de integrar 

grupo que rouba máquinas agrícolas 
 

Dupla foi presa na tarde desta quarta-feira na SP-310 com tratores roubados. 

Caminhão saiu de Porto Ferreira (SP) e foi parado em Araraquara (SP). 



Suspeitos de integrar quadrilha que 

furta tratores são presos em Aguaí 
 

Em fazenda, policiais encontraram 5 máquinas furtadas; três foram presos. 

Polícia Militar ainda busca outros quatro suspeitos que fugiram por matagal. 



Polícia investiga onda de roubos de 

tratores em cinco cidades da região 
 

Foram registrados roubos em propriedades em Itaí (SP), Paranapanema 

(SP), Taquarituba (SP), Itapeva (SP) e Coronel Macedo (SP). 

 
 



































www.ruralmax.com.br 

0800 887 0891 



Neger Tecnologia e Sistemas 

  

Rua Aguaçu, 171, Bl Ipê M14 

Alphaville Empresarial 

13098-321 – Campinas – SP 

 

(19) 4062.9140 – Ramal 1010 

 

engenharia@neger.com.br 

 

www.neger.com.br 


