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O Relatório Exclusivo Tele.Síntese Campo 
Digital faz um amplo mapeamento do que está 
sendo realizado no agrobusiness brasileiro para 
o aumento da produtividade com a utilização de 
tecnologias digitais inovadoras. A apuração das 
principais iniciativas implementadas por este 
importante segmento da economia brasileira 
será divulgada para os mais diferentes agentes 
do agrobusiness brasileiro, além de alcançar 
também todo o ecossistema de tecnologia da 
informação e comunicação e os formuladores de 
políticas públicas dos dois segmentos. 

O Relatório Exclusivo Tele.Síntese Campo 
Digital contará com uma série de cadernos que 
irão abordar a inovação, a conectividade, as 
políticas públicas, o clima, sistemas de gerencia-
mento. Você vai ler aqui os dois primeiros capí-
tulos do relatório. O primeiro, como não poderia 
deixar de ser, devido à grave crise gerada pela 
pandemia do coronavírus em todo o globo, rela-
ta a ação da agricultura brasileira na implemen-
tação de soluções inovadoras para assegurar o 
abastecimento da população. O segundo traz 
uma extensa abordagem sobre as ferramentas, 
soluções e tecnologias utilizadas pelo agrobusi-
ness para ampliar a produção agrícola brasileira.

 Esperamos de aprecie a leitura!  
       Próximos capítulos virão.

                                                  Equipe Tele.Síntese

TECNOLOGIA

O agronegócio ganha  
mais inteligência

Nos últimos cinco anos entraram  
em cena dispositivos como o uso mais 
intensivo de drones, máquinas  
conectadas, tecnologia embarcada, 
softwares e redes de IoT. A coleta de 
dados heterogêneos, trabalhados e 
analisados, ajuda o produtor a tomar 
decisões mais assertivas, aumentando 
a produtividade e a rentabilidade na 
agropecuária brasileira.

ESPECIAL COVID-19

Pandemia acelera  
a digitalização no campo

A agricultura brasileira, já fortemente 
mecanizada, deu um salto em inova-
ção para garantir o abastecimento na 
pandemia. As soluções digitais incluem 
do uso de imagens captadas por drones 
ou satélites, passando pelo geoproces-
samento e Inteligência Artificial, até 
máquinas conectadas. 
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TIM EMPRESAS

O 4G DA TIM, NA MESMA 
VELOCIDADE DO SEU NEGÓCIO

Tecnologia e conectividade
móvel para aumentar a
produtividade dos
seus negócios.

4G TIM NO CAMPO
A TIM é pioneira em áreas rurais.

Soluções tecnológicas
avançadas, customizadas

e acessíveis.

Potencializa a coleta de dados, 
o monitoramento remoto 

e agiliza o processo decisório, 
aumentando a eficiência e receita.
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Pandemia 
acelera a  
digitalização 
no campo
A agricultura brasileira, já  
fortemente mecanizada, deu um  
salto em inovação para garantir  
o abastecimento na pandemia. 
As soluções digitais incluem do 
uso de imagens captadas por  
drones ou satélites, passando  
pelo geoprocessamento  
e Inteligência Artificial, até  
máquinas conectadas. 

Não há dúvida de que praticamente todos os 
setores econômicos foram, e ainda estão sendo, 
duramente afetados pela pandemia mundial 
que vem abalando o planeta desde o final do ano 
passado. Mas, além da saúde, há aqueles cujo 
colapso agravaria muito mais o cenário global e 
colocaria os demais em risco: a agricultura e o for-
necimento regular de alimentos durante a crise 
do Covid-19.

Esse foi um dos motivos que, logo no início 
de abril, levou a ministra da Agricultura, Tereza  
Cristina, a assinar com outros 24 países da Amé-
rica Latina e do Caribe uma declaração conjunta 
de medidas para garantir o abastecimento de 
alimentos aos 620 milhões de consumidores que 
vivem na região. Entre as medidas propostas es-
tavam o uso de sistemas de monitoramento da 
cadeia logística e o estímulo à adoção de plata-
formas digitais e aplicativos de comércio eletrô-
nico de alimentos.

ESPECIAL COVID-19

Por Wanise Ferreira
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5RELATÓRIO EXCLUSIVO CAMPO DIGITAL

Com a fibra óptica foi  
possível colocar os trabalhadores  

em home office

Um exemplo bem claro de como a tecnologia 
invadiu o cotidiano do produtor agrícola, mesmo 
daquele que ainda não estava conectado, diz res-
peito à inclusão do Sistema de Análise Temporal 
(SATVeg), plataforma de sensoriamento remoto 
desenvolvida pela Embrapa, como uma forma de 
comprovação de perdas agrícolas para o Programa 
de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).

A resolução nº 4796 do BC foi publicada no dia 
2 de abril referente às medidas emergenciais que 
devem ser adotadas de forma temporária, confor-
me determinação do Conselho Monetário Nacio-
nal. Ela se enquadra nos casos onde não foi rea-
lizada a visita inicial de um técnico por conta da 
restrição de mobilidade relacionada ao Covid-19 
ou quando é necessária uma segunda visita do 
profissional para a conclusão da análise de com-
provação de perdas.

Nessa comprovação o BC inclui imagens de sa-
télite e de sensoriamento remoto e, na parte de 
ferramentas públicas, além do SATVeg também 
recomenda o uso do Sistema de Suporte à Deci-
são na Agropecuária (Sisdagro) do Instituto Na-
cional de Meteorologia. Em 2008, o BC já havia pu-
blicado regulamento dando aos bancos privados 
a possibilidade de aceitarem imagens de satélite 
ou drones para fiscalização dos processos de cré-
dito rural. Agora, incluiu no âmbito do Proagro.

O SATVeg foi lançado em 2015 e possibilita a ob-
servação e análise de perfis temporais de índices 
vegetativos, oferecendo apoio às atividades agrí-
colas e ambientais. A ferramenta foi criada com 
base em imagens obtidas pelo Sensor Modis a 
bordo dos satélites Terra e Acqua, ambos resulta-
dos de uma pesquisa multinacional de satélites 
em órbita da terra e projetados pela NASA.

“Trata-se de um sistema web, que pode ser utili-
zado com o Google Maps, e que contém informa-
ção do que foi plantado naquela área nos últimos 
20 anos com algoritmos gerados a partir dessa 

No Brasil, o comércio eletrônico também foi a 
ponta mais visível que mostrou como as tecnolo-
gias digitais podem colaborar para um ambiente 
mais aberto e produtivo durante situações de 
emergência. Mas há muitas outras, como o acele-
rado uso de imagens captadas por drones ou saté-
lites, o geoprocessamento, o reposicionamento 
de projetos digitais que vinham sendo adiados, 
máquinas conectadas, diagnóstico remoto de 
problemas – ou a antecipação deles – nos equipa-
mentos, atendimento online de profissionais do 
campo, como agrônomos, necessidade de incluir 
digitalmente os pequenos e médios produtores, 
isso sem contar o fato de que, de um dia para o 
outro, grandes grupos e fazendas tiveram de co-
locar milhares de funcionários em home office.

“A pandemia trouxe demandas de sistemas digi-
tais em desenvolvimento que, pelos nossos cálcu-
los, ainda teriam um tempo de maturação de al-
guns anos. Ela veio para acelerar tudo. Se alguma 
área tinha resistências agora ficou claro o apelo 
tecnológico e da agricultura de precisão para, 
entre outros benefícios, permitir resultados mes-
mo em situações de emergência”, observa Silvia  
Massruhá, chefe-geral da Embrapa Informática.

Otimista, a executiva prevê que o mundo agro 
“voltará mais acordado” após o final da pandemia 
no que diz respeito à inovação, mas lembrando 
que, de alguma forma, ela – a inovação – já estava 
na pauta dos produtores e na aplicação no cam-
po. “Em termos tecnológicos, deixaremos o sé-
culo 20 de vez para mantermos o protagonismo 
mundial em soluções inovadoras”, afirma. A agri-
cultura brasileira já é fortemente mecanizada. 
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Impacto do Covid-19  
nas lavouras

receituário agronômico digital, automação na 
busca de documentos, liquidação de safra, inte-
gração de produtores e controles de cultivo, con-
trole zootécnico para pecuária de corte e outros.

“Essa foi uma contribuição importante das em-
presas envolvidas para ajudar na gestão desse 
período conturbado oferecendo várias soluções 
sem custo para o agricultor e ainda com grande 
benefício para a oferta de alimentos nessa cri-
se”, observa Mateus Barros, líder de negócios da  
Cilmate Latam, do grupo Bayer.

Mais inteligência

O uso intenso da tecnologia no campo movi-
mentou também outras áreas. “A crise do Covid-19 
acelerou muito a nossa demanda por análises de 
dados com foco ainda maior em otimização e bus-
ca de maior produtividade”, observa Marcos Sca-
labrin, gerente-executivo de inteligência analítica 
do grupo Tereos, que atua em áreas como cultivo 
de cana de açúcar, fabricação de produtos deriva-
dos e produtora de etanol e energia elétrica.

Com sete unidades agroindustriais no Brasil, a 
companhia completou no final do ano passado a 
chegada da fibra óptica a essas instalações. “Isso 
nos proporcionou colocar mais de 400 colabora-
dores em home office”, disse o executivo.

Essa certeza de que as soluções digitais do 
agronegócio ganharão escala no período pós Co-
vid-19 chega a afetar a decisão de investimentos.  
A CNH Industrial, gigante global que envolve  

base de dados e das análises da imagem”, explica 
Silvia. A recomendação do uso do SATVeg pelo BC 
no caso do Proagro anima os pesquisadores da 
Embrapa para acelerar a evolução da plataforma, 
inclusive a aproximando de projetos de investi-
mentos que estão sendo feitos pela entidade na 
área de visão computacional que vem trabalhan-
do para aperfeiçoar essa área com imagens de 
satélites, drones, Veículos Aéreos Não Tripulados 
(VANTs) e nova geração de sensores.

O que se busca nessa evolução é aprimorar as 
imagens para lhes dar melhor resolução espacial. 
No caso do SATVeg o sensor Modis lhe dá uma re-
solução de 250 metros, o que é considerado ide-
al para grandes áreas. Trabalhando imagens de 
fontes diferentes e com uso de recursos, como 
Inteligência Artificial, é possível monitorar áreas 
menores e talhões.

No início de março, a Bayer, Sicredi (Sistema de 
Crédito Corporativo), Orbia (joint venture entre 
a Bayer e a Bravium) e AgTech Garage lançaram 
em conjunto o edital “Desafio Covid-19: soluções 
digitais para o agronegócio”. A proposta era a de 
selecionar startups que estivessem dispostas a 
oferecer suas soluções de forma gratuita por dois 
meses para os produtores rurais a fim de auxiliar 
no período mais forte da crise pandêmica.

Foram selecionadas 20 startups que, juntas, 
oferecem um portfólio amplo e diversificado de 
soluções digitais. Entre elas estão, por exemplo, 
soluções de gestão agrícola e pecuária, gerencia-
mento de atividades no campo e de máquinas, 

SOJA – Safra recorde e expec-
tativa sobre desempenho de 
mercados mundiais

ARROZ – Preços 
atingem recordes

MILHO – Alta no preço e 
cautela sobre clima na 
segunda safra

HORTIFRUTIGRANJEIRO 
– Mercado se reinventa com  
apps, delivery e e-commerce

Fonte: Cepea e outros

CAFÉ – Otimismo com 
demanda e atenção 
redobrada na colheita

TRIGO – Ofertas nacional 
e global devem aumentar
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Cursos online e demanda por 
máquinas de última geração  
e por conectividade

12 marcas, entre elas de máquinas agrícolas co-
nectadas, chegou a anunciar a paralisação de fá-
bricas por conta do coronavírus. Mas nem tudo 
parou, pelo contrário. “Uma de nossas marcas 
que tem atuação nessa área nos encaminhou um 
pedido para que não parássemos de investir em 
sistemas de digitalização do agronegócio acredi-
tando que a demanda será alta em breve”, ressal-
ta Gregory Riordan, diretor de Tecnologias Digi-
tais da empresa para a América do Sul. A empresa 
é sócia fundadora do Conecta Agro.

Pedro Noce, gerente de inovação da Raízen, 
também não tem dúvidas de que a crise causada 
pela pandemia terá como efeito colateral a acele-
ração da transformação digital no agrobusiness. 
“Com processos digitalizados, a proximidade com 
o campo se torna muito maior, o monitoramento 
online facilita muito essa situação e com isso con-
seguimos que uma pessoa que estaria no campo 
possa ficar em casa”, ressalta.

Como os demais, ele vê um cenário no qual os 
benefícios com a otimização proporcionada pela 
digitalização ficaram ainda mais evidentes com  
o Covid-19 e devem impulsionar mais negócios 
nessa área.

Em contrapartida, à medida que o coronavírus 
avança em áreas rurais aumenta a preocupação 

com a saúde das pessoas que estão envolvidas 
com o agronegócio. E não são poucas. Segundo 
dados do IBGE, são mais de 15 milhões de pessoas 
trabalhando em estabelecimentos agropecuários 
no país, muitas das quais não terão como deixar o 
campo. De acordo com a Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA), são os pequenos e 
médios produtores os que mais buscam informa-
ções sobre o Covid-19. E é justamente esse públi-
co que ainda necessita de mais digitalização.

Na avaliação da entidade, a agricultura tem um 
ponto a favor nesse cenário: uma rotina constan-
te em relação a medidas sanitárias. “O agronegó-
cio brasileiro enfrentou com muita técnica a gri-
pe suína e está enfrentando o greening, doença 
bacteriana que afeta os citrus”, completa Sérgio 
Barbosa, responsável pela EsalqTec, braço de tec-
nologia da Esalq/USP.

Para o executivo, a partir do Covid-19 os proces-
sos agrícolas deverão ser cada vez mais automati-
zados e digitais, mas ainda enfrentarão obstácu-
los importantes como a necessidade de máquinas 
de última geração a preços mais acessíveis e de 
conectividade.

Esse quadro trouxe reflexos em diversas áreas, 
como o aperfeiçoamento profissional e de técni-
cas agrícolas, inclusive as digitais. “A Embrapa rea-
liza periodicamente o dia do campo, uma iniciativa 
para treinamento e atualização de equipes. Todos 
os projetos previstos para abril e maio foram can-
celados e acredito que os próximos meses serão 
também afetados”, salienta Silvia.

SUCROALCOOLEIRO  
– Queda no consumo de  
açúcar e combustível

ALGODÃO – Demanda 
interna retraída e clima 
de espera na exportação

MANDIOCA – Ritmo 
menor na colheita e 
cotação se eleva

BOI – De olho no  
potencial para atender  
mercado chinês

FRANGO – Preço 
reage em abril de-
pois de sucessivas 
quedas

SUÍNOS –  Mercado 
volta a se aquecer 
em maio

LEITE – Crise pode forçar 
mais queda de preço na 
entressafra
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forte do uso da inovação e tecnologia para acesso 
a canais de comercialização online. Isso se deve a 
vários fatores, principalmente dificuldades logís-
ticas e de escoamento da produção que ficaram 
comprometidas na pandemia.

Essa situação levou a entidade a antecipar um 
projeto que já estava em andamento, o portal 
Mercado CNA, que é uma plataforma nacional de 
comércio eletrônico que reúne produtores rurais, 
aplicativos, redes de supermercados e prestado-
res de serviços de frete para facilitar a comercia-
lização de produtos do campo. “Com isso, esta-
mos diminuindo a distância entre quem compra 
e quem vende, o que está sendo essencial nesse 
momento”, enfatiza Ferreira. Logo que foi lan-
çada, a plataforma conquistou 650 produtores 
cadastrados em 26 estados, além do cadastro de 
transportadores, dos grandes a empresas de pe-
quenos fretes.

Os compradores podem se cadastrar e indicar a 
sua necessidade por produtos, quantidades e re-
giões de abrangência e, a partir daí, localizar os 
produtores e distribuidores mais próximos. Para 
o diretor da CNA, essa também é uma forma de 
viabilizar o comércio eletrônico nos pequenos e 
médios municípios do país. “O importante, nesse 
momento, é não diminuir a produção rural em um 
país que tem a vantagem de ser autossuficiente 
na oferta de alimentos”, completa.

A demanda por sistema de conexão entre os 
players dessa área também chegou na Embrapa. 
“Nos foi pedido o desenvolvimento de uma app 
que conectasse todas as pontas, da produção à 
distribuição e logística. São pequenos e médios 
agricultores que estão com a produção estocada 
e não conseguiam, por exemplo, chegar no Ceasa. 
Com a solução, conseguiam identificar distribui-
dores mais próximos, escoando e descentralizan-
do a oferta”, conta.

O uso de soluções digitais, apps ou dispositivos 
conectados com mensageria ainda trouxe bene-
fícios adicionais. “O produtor está conseguindo 
se conectar com o agrônomo, ou com o técnico 
de uma máquina. Os profissionais também estão 
nesse círculo”, finaliza a executiva da Embrapa.

A solução foi realizar cursos online que ensi-
nam desde como fazer hortas em áreas peque-
nas até o uso da plataforma WebAgritec, uma 
solução que ajuda o agricultor na tomada de de-
cisão, o uso de sistemas para planejamento, mo-
nitoramento e a modelagem de previsão de safra, 
ferramentas para estimativas de produtividade, 
enfrentamento de doenças, agronomia e vários 
outros assuntos relacionados. O resultado foram 
45 mil inscritos em um só mês.

E-commerce, o bom legado

Antes mesmo da pandemia, os agricultores 
brasileiros já faziam uso de ferramentas online 
– como Whatsapp, internet e aplicativos. Estudo 
da McKinsey, realizado entre janeiro e fevereiro 
deste ano com 750 agricultores de diferentes cul-
turas e regiões do Brasil, em 11 estados, mostrava 
que 36% dos agricultores brasileiros fazem uso 
de ferramentas online contra 24% nos Estados 
Unidos. Isso se deve em grande parte ao perfil 
jovem dos agricultores brasileiros. Em algumas 
culturas, como o algodão e grãos do Cerrado, 80% 
dos tomadores de decisão nas fazendas têm me-
nos de 45 anos.

Para a Embrapa, as transações online se torna-
ram mais habituais no dia a dia dos produtores. A 
experiência do Brasil em sites voltados à agricul-
tura ainda não está no patamar de outros setores 
de e-commerce varejista, como moda, alimenta-
ção e eletrônicos, entre outros. Mas, a tendência 
é que cresçam com a pandemia tanto na compra 
de insumos, como para obtenção de crédito rural.

Mesmo com todas as reflexões e expectativas 
sobre futuras demandas, nada foi mais imedia-
to no cotidiano dos produtores, principalmente 
pequenos, médios e agricultura familiar, do que 
admitir a necessidade de aderir ao comércio ele-
trônico, o que representa um passo importante 
para o mundo digital.

“Esse é o bom legado”, observa Matheus Fer-
reira, coordenador de Inovação do Sistema CNA/
Senar na Confederação da Agricultura e Pecuária. 
De acordo com o executivo, a crise que enfrenta-
mos com o coronavírus levou a um movimento 

 14 a 18 de setembro
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Por Wanise Ferreira

O Brasil é um dos maiores produtores de ali-
mentos e commodities agrícolas do mundo. Nos 
seis biomas de características bem distintas em 
termos de vegetação e fauna existem 5.073.324 
estabelecimentos, que ocupavam 351,289 mi-
lhões de hectares, 41% da área total do país, no 
último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), relativo a 2017. 
A grande maioria dos estabelecimentos agrope-
cuários, 92%, é de pequeno porte. Um estudo do 
Ministério da Agricultura/Embrapa para o perío-
do 2018/2019 a 2028/2029, no entanto, prevê uma 
expansão de 13,63% em grandes lavouras, que 
passarão de 75,4 milhões de hectares para 85,68 
milhões no período analisado.

Esses números são parte do cenário no qual há 
uma gama de empresas trabalhando para ampliar 
o uso da tecnologia digital na agropecuária brasi-
leira a fim de aumentar a produtividade, otimizar 
os recursos e processos, tornar o setor mais compe-
titivo e, consequentemente, garantir mais rentabi-
lidade. Os resultados obtidos até agora mostram 
que essa tendência está se tornando imperativa, 
ganhando adeptos de peso e forçando um traba-
lho conjunto propício à evolução e para ultrapas-
sar os obstáculos. A adesão à inovação aberta, com 
a participação de institutos de pesquisa, universi-
dades, empresas, startups, produtores rurais, aju-
dou a criar um dos ecossistemas mais importantes 
do agrobusiness mundialmente.

Estão na pauta dos produtores rurais tecnolo-
gias disruptivas com potencial de aplicação em 

todas as atividades agrícolas e suas etapas, como 
plantio, manejo, colheita e pós-colheita, assim 
como na pecuária, como automação, informati-
zação, monitoramento e garantia de melhores 
práticas no manejo dos animais. A disposição 
de investir em soluções digitais vem crescendo 
e tornando mais rotineiro o uso de drones, com-
putação visual, inteligência artificial, machine  
learning, gestão inteligente, sensores, máquinas 
e equipamentos automáticos e conectados.

“Em termos de inovação, acho que o setor agro-
pecuário avançou mais nos últimos 5 anos do que 
a Indústria 4.0 seguindo o mesmo conceito da 
quarta onda tecnológica, baseada em sistemas 
integrados desde a captação dos dados, via sen-
sores e outros dispositivos, o armazenamento 
em cloud, o processamento e análise dessas in-
formações para, assim, permitir uma tomada de 
decisão mais rápida e assertiva”, comenta Sérgio 
Barbosa, gerente-executivo da EsalqTec, braço de 
inovação da Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz (Esalq/USP).

O executivo ressalta que a agricultura de pre-
cisão hoje está presente em 1/3 da área agrícola. 
“Para se ter uma ideia, em termos tecnológicos, o 
estado do  Mato Grosso não fica nada a dever aos 
lugares mais eficientes e inovadores do mundo”, 
exemplifica. Em função disso, ele considera que o 
estágio que a agropecuária brasileira está lhe dá 
um certo conforto e só não avança mais por conta 
de impeditivos também existentes em outros pa-
íses, como a plena conectividade nas áreas rurais. 
Para garantir competitividade mundial, a agrope-
cuária brasileira já é hoje praticamente toda me-
canizada com sistemas que trabalham de forma 
coordenada no campo e nas sedes das fazendas.

 De acordo com Barbosa, toda a digitalização 
trabalha em cima de informações sobre a área de 
atuação. E aí está um diferencial importante do 
setor agropecuário. Os parâmetros do setor que 
foram elaborados ao longo dos anos se transfor-
maram em material importante para alimentar 
atuais sistemas de última geração, como machi-
ne learning.  “Esse é o nosso diferencial. Para ga-
rantir a adaptação de lavouras ao clima tropical 
e incentivar o crescimento de outras culturas, ge-

Nos últimos cinco anos entraram em cena 
dispositivos como o uso mais intensivo  
de drones, máquinas conectadas, tecno-
logia embarcada, softwares e redes de 
IoT. A coleta de dados heterogêneos,  
trabalhados e analisados, ajuda o pro-
dutor a tomar decisões mais assertivas, 
aumentando a produtividade e a rentabi-
lidade na agropecuária brasileira.
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a geração de capacidade financeira desses seg-
mentos e, na contrapartida, a disposição dos que 
fomentam a inovação também estabelecerem mo-
delos de negócios e programas de transferência de 
tecnologia para essa área mais carente.

A última edição do Censo Agropecuário do IBGE 
mostra que o maior volume de estabelecimen-
tos é formado pelo grupo da agricultura familiar,  
que responde por 77% de todos os estabeleci-
mentos, seguido pelos pequenos e grandes. 

ramos ao longo dos anos informações territo-
riais de grande qualidade e variedade”, explica.

O debate sobre a inovação no campo vem se 
travando há alguns anos, mas foi a partir de 
2015 que a conta de custo/benefício para o agri-
cultor começou a fazer sentido, na opinião de 
Barbosa. A partir dessa constatação, os gran-
des produtores  aceleraram os investimentos.

A opção pelo conceito de inovação aberta, 
ou open innovation, como é conhecida mun-
dialmente, foi quase natural e mesmo para 
aqueles que, no primeiro momento, preferiam 
trabalhar com desenvolvimento interno, a 
ebulição que tomou conta das universidades, 
centros de pesquisa, hubs de inovação e de em-
presas, acabou os atraindo para esse movimen-
to. “Dessa forma fica mais fácil ter uma articu-
lação entre todos os elos da cadeia produtiva, 
da fazenda até o ponto de venda dos alimen-
tos e isso contamina a todos positivamente”, 
enfatiza Barbosa.

Para os pequenos e médios  
avançarem na inovação é preciso 
eliminar o gargalo existente na  
área de financiamento

Na avaliação de Matheus Ferreira, coordena-
dor de Inovação do Sistema CNA/Senar (Confe-
deração da Agricultura e Pecuária/Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural), para entender 
a evolução tecnológica no setor agropecuário 
é preciso analisar os vários segmentos de ati-
vidade e de porte dos produtores. “Já temos a 
agricultura de precisão há algum tempo, prin-
cipalmente na área de cereais, com sistemas 
de tecnologia embarcada que são referências 
mundiais”, informa.

Ele ressalta, no entanto, que o mesmo ainda 
não acontece em todo o universo de pequenos e 
médios produtores – apesar de muitos já terem 
algum tipo de sistema digital – o que abre uma 
janela de oportunidades para os fornecedores 
de tecnologia e parceiros estratégicos. Mas é 
preciso ultrapassar algumas barreiras, como 

Na avaliação de Ferreira, o gargalo existente na 
área de financiamento tem várias nuances. Por 
exemplo, nem todo pequeno produtor rural tem 
a orientação técnica necessária para apresentar 
projetos para os programas de crédito, como o 
Plano Safra ou outros similares. “O Senar se ha-
bilitou para ajudá-los na preparação técnica do 
projeto e entrega nas instituições responsáveis, 
dando-lhe orientação e colaborando na imple-
mentação do que foi proposto”, afirmou.

Ferreira acredita que uma forma de difundir 
novas técnicas e tecnologias, além dos benefícios 
que elas podem trazer para o campo está em pro-
gramas de capacitação e de assistência técnica 
em todo o país. O Senar está entre as instituições 
que realizam cursos em vários estados e propor-
cionam ao produtor o acesso à informação e a 
mais de 100 mil técnicos capacitados em diversas 
áreas e equipes de profissionais especializados, 
como agrônomos e veterinários.

O levantamento das informações obtidas nes-
ses encontros ajuda a alimentar uma base de 
dados importante para a geração de novos pro-
gramas, tanto público quanto privados, e se tor-
na um referencial importante para a chegada da 
tecnologia digital nesses ambientes.

Como exemplo, Ferreira cita o trabalho realiza-
do junto a produtores de leite por meio de infor-
mação e dados sobre o manejo correto, operação 
e produção a partir da ordenha mecânica. Esse 
projeto começou em 2014 e atingiu cerca de 26 mil 
produtores de um total de 100 mil em operação no 
país. Nesse grupo de estudo, houve um aumento 
na produção de leite que variou de 40% a 45%.
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A CNA tem uma classificação ampla sobre o que 
é o agronegócio brasileiro, o que é refletido no PIB 
do Agronegócio, indicador patrocinado pela enti-
dade em parceria com o Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada (CEPEA) da Esalq. 
Pelos critérios adotados, entram nesse cálculo a 
renda gerada em todas as atividades que se rela-
cionam com a agropecuária divididas em quatro 
segmentos: insumos para a agropecuária, produ-
ção agropecuária, agroindústria e distribuição 
(comércio, transporte e demais serviços). Já a me-
todologia aplicada pelo IBGE concentra-se apenas 
na produção agropecuária, também qualificada 
como o que está “dentro da porteira”.

Tendo outros diferenciais entre um cálculo e 
outro, como critérios de preços e produção, os re-
sultados mostram cenários diferentes. Tanto que 
enquanto o IBGE registrou um crescimento de 
1,3% no PIB Agropecuário no ano passado – acima 
da economia brasileira, que foi de 1,1% – e valores 
de R$ 322 bilhões, o indicador da CEPEA apontou 
para uma expansão de 3,81% e alcançou uma par-
ticipação de 21,4% do PIB brasileiro total.

Esse quadro mais amplo, com o envolvimento de 
toda a cadeia produtiva relacionada a esse merca-
do, é justamente onde estão os esforços de inova-
ção, com desenvolvimento de soluções integradas 
para atividades que vão da pré-produção, chamada 
de antes da porteira, a produção em si, ou dentro da 
porteira, e a pós-produção, ou depois da porteira.

Se tem um ponto que pode ser chamado de epi-
centro da inovação no setor agropecuário esse é a 
Embrapa que, há vários anos, tem se destacado com 
um grande volume de pesquisas e estudos aprofun-
dados sobre todos os segmentos desse mercado. 
Por isso, é difícil encontrar grandes projetos, públi-
co ou privados, que não tenham, ou tiveram, como 
ponto inicial parcerias com a entidade.

Para a Embrapa, é preciso combinar 
o uso das TICs com recursos de  
biotecnologia e nanotecnologia

“O protagonismo internacional que o setor agro-
pecuário brasileiro conquistou mundialmente nos 

últimos anos foi sempre baseado em ciência e tec-
nologia”, observa Silvia Massruhá, chefe-geral da 
Embrapa Informática, baseada em Campinas. Na 
sua avaliação, a chegada da tecnologia digital tem 
tudo para continuar garantindo esse papel tanto 
internamente quanto no exterior.

Ao falar, de forma sempre entusiasmada, sobre 
a digitalização do agronegócio, Silvia faz questão 
de ressaltar que ela não está relacionada unica-
mente ao uso de TICs, mas também à combinação 
de recursos de biotecnologia e nanotecnologia. E 
a um universo de aplicações que vão desde o an-
tes até o depois da porteira.

Na área de pré-produção, por exemplo, há uma 
demanda por uma agricultura mais preditiva 
que depende muito da biotecnologia ou o que 
hoje em dia pode ser chamado de biotecnologia 
computacional. “Estamos falando de uso de In-
teligência Artificial, de algoritmos”, ressalta. Ela 
cita exemplos de projetos dessa fase que colabo-
raram para o melhoramento genético em culturas 
importantes, como o combate ao mosaico doura-
do na cultura do feijão. Trata-se da principal do-
ença nessa cultura causada por vírus e que pode 
causar perdas elevadas ao produtor.

Esse esforço envolveu pesquisa de muitos anos, 
como em 1986 quando a Embrapa – por meio das 
unidades Embrapa Arroz e Feijão e a de Recursos 
Genéticos e Biotecnologia – participou de uma 
equipe internacional de cientistas, sequenciou o 
genoma do feijão, proporcionando uma informa-
ção valiosa para os programas de melhoramento 
da cultura. De lá para cá, houve evolução nos resul-
tados obtidos nessa guerra ao mosaico dourado.

O avanço das técnicas de bioinformática, que 
envolvem o uso de computação de alto desempe-
nho e armazenamento dos dados para pesquisa 
em nuvem, tem favorecido novas metodologias 
de identificação e genotipagem. Um projeto mais 
recente da Embrapa, o Tambaplus, é voltado a 
melhorar a qualidade da proteína do peixe tam-
baqui. Além do melhoramento genético, a tec-
nologia tem aplicação na adaptação de culturas 
agrícolas a condições de altas temperaturas, de 
deficiências nutricionais e hidrícas.
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Quando atravessamos a porteira, há um univer-
so ainda maior de soluções e inovação. “É preciso 
ressaltar que a agricultura de precisão vem sendo 
trabalhada há anos e hoje temos um amplo uso de 
ferramentas como coletores de dados do solo, o 
uso de imagens de satélite para análise de produ-
tividade nos talhões e outros recursos”, enfatiza. 
Essa agricultura de precisão, para a executiva, se 
transformou na base para a transformação digital.

A agricultura 5.0 vai exigir bancos 
de dados organizados para garantir 

processos automatizados

Nos últimos cinco anos entraram em cena outros 
dispositivos, como o uso mais intensivo de drones, 
máquinas conectadas, tecnologia embarcada, sof-
twares, redes de IoT (Internet das Coisas) e uma co-
leta de grande volume de dados heterogêneos que, 
depois de trabalhados, podem ajudar o produtor 
em tomadas de decisões mais assertivas.

Há vários projetos em andamento na Embrapa, 
tão diversificados quanto são as características 
desse mercado. O centro de pesquisas testou dro-
nes e Vants (veículos aéreos não tripulados) para 
serem utilizados na contagem de gado a fim de 
colaborar com o processo de monitoramento de 
peso e saúde do animal. Esses dispositivos ainda 
estão sendo aplicados na identificação de espé-
cies florestais.

Com redes IoT, usou os sensores para detectar a 
necessidade de água para cada trecho de planta-
ção e para acionarem irrigação automaticamen-
te. Utilizou câmeras acopladas a equipamentos 
agrícolas para identificar plantas e frutos no 
campo. Para esse projeto, combina a adoção de 
softwares que permitem reconstruir imagens, 
estimar peso, volume e medidas para indicarem 
projeções de produtividade e safras além de faze-
rem análises de solo.

Mas não para por aí. Sistemas robóticos tam-
bém estão envolvidos em melhorar os processos 
da ordenha na pecuária leiteira. Há uma série 
de sensores e sistemas utilizados para monito-
ramento de pragas, deficiências nutricionais do 

O Censo Agro do IBGE 2017 indica que o valor 
da produção com atividades agropecuárias 
chegou a R$ 465 bilhões naquele ano. O estudo 
mostra a evolução  no setor e as alterações des-
de 2006, quando se realizou o Censo anterior.

Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 1975/2017

Fr
ee

pi
k 

| C
am

ila
 S

ip
ah

i



16

da produção dentro da porteira em negociações 
que serão feitas fora da porteira. Silvia dá como 
exemplo a qualificação do que foi produzido na 
hora da negociação com traders, como o caso da 
soja. “Ás vezes o produtor classifica a soja como 
tipo A e o trader como tipo B. Se você aplica as 
técnicas de visão computacional, que são refe-
rência mundial, essa discussão deixa de existir e 
o processo é automatizado”, reforça.

O uso da tecnologia digital além da porteira 
também colabora para monitoramento de arma-
zenamento e logística para a distribuição da pro-
dução. Isso envolve cruzamento de informações, 
comunicação embarcada, armazenamento de da-
dos em nuvem, e gerenciamento.

Enquanto está envolvida com desenvolvimento 
de soluções e programas internos, como de capa-
citação de profissionais – “o agrônomo do futuro, 
que precisa incorporar tecnologias digitais à sua 
prática” – ou com a aceleração de startups, a Em-
brapa também precisa de fôlego para se preparar 
para o futuro. 

“Estamos falando de agricultura 4.0, com tecno-
logia de ponta e conectada. Mas precisamos evo-
luir para a agricultura 5.0, totalmente autônoma, 
que vai exigir bancos de dados organizados para 
garantir os processos automatizados”, adianta.

Os números que acompanham o grupo Raízen 
mostram a força da gigante do setor que integra 
todas as etapas da cadeia produtiva desse merca-
do, desde o cultivo da cana-de-açúcar até a produ-
ção e venda de açúcar e etanol, a geração de bio-
nergia e a distribuição de combustíveis por meio 
da licença da marca Shell.

Nascida de uma joint venture da Cosan e Shell, a 
Raízen registrou R$ 103 bilhões em faturamento, 
desempenho que a colocou na quarta colocação 
entre as empresas brasileiras de todas as áreas. 
Ela comanda 800 mil hectares de área cultivada e 
tem no país 26 unidades de produção de açúcar, 
etanol e bioenergia, além da planta de etanol 2G 
e uma refinaria. É a segunda maior distribuidora 
de combustíveis no país com a comercialização 
de 25 bilhões de litros.

solo, das culturas e dos rebanhos, para rastreabi-
lidade de grãos e animais, que também são apli-
cados para melhoria do conforto animal em sis-
temas de integração lavoura-pecuária-floresta. 
Com o uso de celulares foi possível fotografar cul-
turas agrícolas e obter o diagnóstico de doenças 
em tempo real.

A partir de dados climáticos que recebe, a Em-
brapa combina informações para gerar modelos 
agronômicos que permitem estabelecer a época 
mais adequada para o plantio. “Esse é um tra-
balho no qual temos 54 culturas analisadas em  
5 mil municípios utilizando diversas ferramentas, 
como a geração de algoritmos”, observa Silvia. En-
tre várias aplicações, o resultado desse trabalho 
se tornou um dos instrumentos do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
para a análise de pedidos de crédito agrícola.

Baseadas nessas mesmas informações, a Embra-
pa lançou um aplicativo para o agricultor, o Plan-
tio Certo. Por meio de smartphones e tablets, o 
agricultor tem acesso ao Zoneamento Agrícola de 
Risco Climático (ZARC), ferramenta com dados for-
necidos pela entidade a fim de auxiliar o governo 
em seus programas agrícolas.

A geotecnologia também está na pauta da en-
tidade. Um exemplo é o SATVeg, um sistema de 
análise temporal da vegetação. Trata-se de uma 
ferramenta WEB, baseado em informações dos 
sensores MODIS, em satélites, e que permite ao 
usuário observar o comportamento da vegetação 
na superfície terrestre ao longo do tempo.

O uso da tecnologia digital  
ajuda na logística de distribuição  
da produção

Essa plataforma está incluída no programa de 
evolução de técnicas de visão computacional, 
combinando fontes de informações, como as 
obtidas via drones ou VANTs, como uso de Inte-
ligência Artificial e geração de algoritmos, para 
aprimorar o alcance e precisão desses dados.As 
aplicações para a visão computacional são inúme-
ras. Entre elas uma que reforça a transparência 



Esse protagonismo no cenário econômico tam-
bém tem levado a empresa a conquistar destaque 
na área de inovação tecnológica tendo, inclusive, 
investido em um hub de inovação, o Pulse, com 
sede em Piracicaba, o vale brasileiro das agritechs. 
Das empresas fomentadas há hoje pelo menos 28 
agritechs que estão fazendo algum tipo de projeto 
com a Raízen. “Acabamos criando um cenário per-
feito em Piracicaba, onde estão concentradas to-
das as disciplinas do agro, a Raízen para a troca de 
testes e a Pulse para agregar startups”, comenta 
Pedro Noce, gerente de inovação tanto da Raízen 
quanto da Pulse.

Ao manter o foco em inovação aberta, viabi-
lizando projetos de startups no que lhes é mais 
caro – escala e mercado – a Raízen muitas vezes 
faz, na prática, o intercâmbio entre as agritechs 
e seus parceiros para o desenvolvimento de solu-
ções que atendam necessidades específicas. Um 
exemplo disso envolve a decisão da companhia 
de testar agentes biológicos no controle de pra-
gas, e não defensivos químicos.

A startup Agribela, considerada pioneira na era 
digital do controle biológico, se tornou parceira 
da Raísen. A partir do cruzamento de informa-
ções de drones, satélites ou enviadas do campo 
via tablets, é possíveil identificar exatamente 
onde estão as áreas afetadas por pragas. É aí 
que entra em cena outra agritech, a Perfect Fly, 
que automatiza o processo de pulverização de-
senhando um plano de voo para os drones ou 
Vants que serão responsáveis pela liberação das 
cápsulas com o produto nas áreas demarcadas. 
“Esse processo nos garante a melhor experiência, 
não afetando regiões preservadas, com abelhas 
ou outros pontos que não deveriam ser atingidos 
pela pulverização, focando apenas onde o produ-
to é necessário”, destaca o executivo.

Na Raízen, a tecnologia está 
presente em todos os processos  
da produção, do plantio à colheita 

Os Vants, na sua avaliação, levam algumas van-
tagens sobre os drones na captação dos dados no 
campo, pois geram imagem com mais resolução, 
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voam com mais velocidade e autonomia. Eles fa-
zem o trabalho complementar aos satélites caso 
haja sombreamentos ou perda de sinais. 

Para a pulverização, os drones traziam alguns 
problemas. “Em sua maioria continham muitas 
peças importadas, exigindo mais manutenção 
por serem utilizados em regiões mais rústicas”, 
explica. A solução foi levar uma outra startup 
para o Pulse, a Arpac que fabrica drones com ro-
bustez necessária para a agricultura. São esses os 
dispositivos utilizados atualmente no projeto.

Os drones, por sinal, já são peça chave para a 
Raízen há alguns anos. O uso desses dispositivos 
começa já no monitoramento das áreas de plan-
tio. Da mesma forma, a Inteligência Artificial tem 
sido utilizada em áreas diversas. Por exemplo, 
por meio dessa plataforma são gerados algorit-
mos para a monitoria de queima do bagaço de 
cana. “Ao controlar a temperatura, aumentando 
ou diminuindo a injeção de combustível, otimiza-
mos a nossa caldeira que responde pela produção 
de energia termoelétrica”, conta Noce.

A tecnologia está presente em todos os pro-
cessos da produção, do plantio à colheita. “Mas 
temos um ciclo longo, plantio e colheita são  
a cada 5 anos. Portanto, o que eu planto hoje é 
o ponto mais sensível porque se houver falhas,  
só será possível fazer uma correção na entressa-
fra”, salienta.

A Internet das Coisas também ocupa um lugar 
especial no roadmap de tecnologias da Raízen. 
Ao lado da Ericsson e Wayra, em parceria com a 
EsalqTec, lançou uma chamada há dois anos para 
as agritechs participarem do Agro IoT Lab 2018, 
um programa de desenvolvimento de aplicações 
com foco em IoT.Um ano depois, as primeiras so-
luções em IoT começaram a ser apresentadas. A 
IoTag, empresa de telemetria de maquinário, in-
vestiu em um sistema para tratores conectados 
que capta informações em tempo real e consegue 
monitorar o combustível reduzindo o desperdício 
em até 10%. A Ativa desenvolveu uma estação me-
teorológica que também opera em tempo real. Já 
a @tech focou na pecuária de precisão com uma 
nova versão do Beef Trader Premium.
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identificar possíveis falhas na lavoura. Equipamen-
tos e máquinas com tecnologia embarcada e conec-
tadas dão mais uma visão de como as soluções ino-
vadoras permeiam quase todas as suas atividades.

Toda essa movimentação aliada aos processos 
centralizados em uma torre de controle, o C3, que 
responde pela integração de todas as operações 
agrícolas, industriais e da cadeia de abastecimen-
to, leva à geração de um enorme volume de dados 
a serem trabalhados. O desafio de processá-los 
para obter análises rápidas, preditivas e seguras 
para a tomada de decisões está nas mãos do de-
partamento de inteligência analítica.

Marcos Scalabrin, gerente executivo de Inte-
ligência Analítica, responde por esses desafios 
em vários projetos em andamento e outros em 
desenvolvimento. Há dois anos, por exemplo, ele 
está mergulhado na elaboração de uma data lake, 
ou lago de dados, um sistema repositório para os 
dados brutos que serão analisados com ferra-
mentas de Big Data.

O grupo analisou as opções para esse data lake, 
inclusive a de contratar terceiros para gerenciá-lo 
em estruturas externas que seriam acessadas vir-
tualmente. Mas não achou essa a melhor alterna-
tiva e decidiu montar internamente o seu próprio 
lago de dados.

A seu lado nessa empreitada está a Tableau  
Software, líder mundial no desenvolvimento de 
softwares para visualização de dados. A Tereos 
foi a primeira empresa do setor agropecuário 
em todo o mundo a trabalhar com a companhia 
americana, o que representou desafios em vários 
aspectos tendo em vista a diversidade de infor-
mações que isso representa. A Tereos tem ainda 
outra marca de pioneirismo ao ser também a pri-
meira empresa desse setor a contratar o sistema 
de nuvem da Amazon, por meio da subsidiária 
AWS do grupo americano.

Entre as informações que chegam ao data lake 
um dos mais desafiantes é o processamento de 
imagens via computação visual. Somente no 
caso dos Vants, são tiradas 1000 fotos a cada 100 
hectares. A Tereos optou por desenvolver, tam-

Todos os projetos, hospedados no Pulse, usa-
ram a frequência de 450 MHz e operam nas redes  
Narrow Band IoT (Narrow Band IoT) e Long Term 
Evolution for Machines (LTE-M), lançadas pela 
Vivo – parceira do Agro IoT Lab – em março de 2019.

O Brasil responde atualmente pela maior opera-
ção internacional do grupo francês Tereos e con-
centra perto de 30% do seu desempenho global. 
Terceira produtora mundial de açúcar com fatu-
ramento mundial de US$ 4 bilhões, a companhia 
vem investindo pesado em inovação por meio de 
uma combinação de parcerias estratégicas, prin-
cipalmente com startups, com projetos desenvol-
vidos e implantados por equipes internas.

No Brasil, onde é o segundo maior produtor de 
açúcar, o grupo conta com sete usinas e uma área 
de operação de 300 mil hectares, dos quais 160 
mil sob seu controle direto e gerenciamento total 
e 140 mil de terceiros onde responde pelo moni-
toramento das operações. Além do açúcar, suas 
linhas de produto incluem álcool e etanol, ado-
çantes, amidos e derivados, fibras alimentares, 
nutrição animal e proteínas.

A inovação e a tecnologia tem um peso impor-
tante para o grupo, o que pode ser vislumbrado 
desde seu programa “Mais que 100”, lançado no 
Brasil, que tem como objetivo aumentar a produ-
ção agrícola – atualmente na faixa de 83 toneladas 
por hectare – para 100 toneladas por hectare. Ao 
lado de iniciativas de melhoria da qualidade e de 
processos, o programa ainda se propôs a identifi-
car no universo de startups parceiros que pudes-
sem contribuir para temas como agricultura de 
precisão, Big Data, ou gestão de resíduos.

Em seu terceiro ano do processo de transfor-
mação digital, a empresa tem resultados bem 
visíveis, como o uso de tablets no campo para 
garantir coletas de dados e consultas de informa-
ções na nuvem. Atualmente, são 300 tablets dis-
tribuídos em áreas estratégicas que ajudam na 
coleta de dados relativos a 18 tipos de inspeções 
diferentes.

Sobrevoando 100% de suas áreas próprias de 
plantio, a companhia tem os Vants que procuram 
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nal de alta performance divididos entre servido-
res físicos e nuvem.

Com a análise da distribuição da biomassa antes 
e depois do ocorrido, foi possível dimensionar o 
impacto da geada na terra. Mas ainda era preciso 
chegar ao cálculo da extensão dos danos, um pro-
cesso que envolveu a plataforma de Business Inte-
ligence (BI) da Tereos e uma corrida contra os pra-
zos para se obter o resultado. A conclusão foi de 
que a geada teria impactado menos de 2 milhões 
de toneladas divididas nas sete usinas do grupo.

A chegada de novas soluções e sistemas na 
Tereos tem se mantido em ritmo acelerado. Um 
dos projetos envolve o uso de novas estações 
climáticas em detrimento da rede de pluviôme-
tros com que vinha operando. No ano passado, a 
companhia escolheu a solução da Zeus para pro-
mover essa substituição gradualmente. “Já subs-
tituímos mais de 50 pluviômetros pelos sistemas 
automáticos. Os dados gerados também nos aju-
darão a conhecer melhor os microclimas de cada 
área”, observa Scalabrini.

No radar ainda existem outros projetos. A em-
presa fechou parceria com a Strider, startup ad-
quirida pela Syngenta, especializada em otimizar 
o monitoramento da lavoura e indicar para seus 
clientes o manejo de pragas e aplicação de defen-
sivos agrícolas.

Para o gerenciamento da rede de IoT da em-
presa, sistemas de telemetria e de outros dis-
positivos operacionais, como as 100 colhedoras 
automatizadas e toda a frota do grupo –, com a 
posterior integração das informações no data 
lake, a Tereos trabalha com a Solinftec. “A partir 
de relatórios do C3 é possível comparar com o 
que está sendo feito e saber se todas as determi-
nações e parâmetros estabelecidos estão sendo 
cumpridos”, comenta Scalabrini.

O grupo São Martinho tem um histórico de pio-
neirismo. Ele foi pioneiro na mecanização dos 
processos de plantio, colheita e transporte da ca-
na-de-açúcar e também esteve à frente na busca 
de uma solução para os problemas de conectivi-
dade no campo, considerado pela companhia um 

bém internamente, algoritmos que permitam 
a essas imagens serem transformadas em uma 
única foto, com dados precisos e atuais. Através 
de um trabalho que envolve machine learning e 
rede neural, o grupo fez um trabalho de leitura de 
formatos que permite identificar na foto o que é 
planta comum do que é daninha.

A chegada de novas soluções e 
sistemas na Tereos tem se mantido 
em ritmo acelerado

O monitoramento de todo o plantio, com análises 
mais apuradas, deve ganhar mais contornos 
a partir dessa safra. Utilizando as imagens 
geradas por satélites europeus em um projeto 
denominado Galileo, será possível acompanhar 
em registros diários se a cana foi colhida, ou 
não, o que pode ter retardado ou antecipado 
o desempenho de alguns blocos no canavial e 
outras informações. Esses dados são comparados 
com os registros de desempenho do plantio para 
saber se houve alterações.

Como parceira do projeto de satélites europeus 
Galileo está a startup Scicrop, especializada em 
Inteligência Artificial, que já trabalha ao lado da 
Tereos em outro projeto, o de identificação de 
possíveis falhas nos talhões.

Em seu blog, a startup descreve uma situação 
inesperada que mostra a importância das análi-
ses descritivas e preditivas no agro. Em julho do 
ano passado, uma geada ocorreu no estado de 
São Paulo, o que afetou diretamente a produção 
da cana-de-açúcar. Juntas, a área de inteligência 
da Tereos e a Scicrop tentavam identificar os efei-
tos desse fenômeno climático sobre a produção.

O volume de informação e os esforços para essa 
tarefa foram significativos. Foram processadas 
imagens multispectrais de satélites de dois pe-
ríodos distintos para melhor comparação que, 
no total, chegaram a 152 milhões de observações 
individuais e análises estatísticas, agrupadas 
por hectares e cruzadas com os perímetros dos 
talhões de cana não colhidos. Foram necessárias 
mais de 170 horas de processamento computacio-
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dos principais gargalos para a digitalização das 
atividades. Entre 2016 e 2018, com financiamen-
to do BNDES e da Finep, desenvolveu um piloto 
em parceria com o CPqD para o uso da tecnologia 
Long Term Evolution (LTE) para prover o acesso 
em áreas rurais e remotas. Os testes foram na fai-
xa de 250 MHz com sistemas da Trópico.

Com histórico de pioneirismo,  
o grupo São Martinho já 
implantou uma rede LTE

Segundo Walter Maccheroni, gerente de inova-
ção, no ano passado a rede LTE foi implantada e 
começou a operar por meio de seis torres já exis-
tentes na Usina São Martinho, em Pradópolis, in-
terior de SP, provendo cobertura 4G aos 130 mil 
hectares de terra. “O principal objetivo deste pri-
meiro ano foi a estabilização da rede 4G e a trans-
missão dos dados gerados por mais de 700 veícu-
los agrícolas da usina para o Centro de Operações 
Agrícola (COA)”, informa o executivo.

Este ano, a rede 4G está sendo implantada nas 
demais unidades operacionais do grupo, Usinas 
Iracema, Boa Vista e Santa Cruz. A expectativa é 
de ter todos os veículos e equipamentos agríco-
las conectados nessa rede, um total de 2100. “Por 
adotarmos uma filosofia de melhoria contínua 
dos processos tecnológicos, outros sistemas de 
conectividade foram analisados no passado e 
continuam sendo no presente, como as soluções 
baseadas em 450 MHz, 700 MHz e 5G”, pondera.

O COA, assim como o Centro de Operações 
Industriais (COI), foi idealizado há muitos anos. 
Agora, em fase de transformação digital baseada 
nos conceitos da agricultura 4.0 e da indústria 
4.0, o grupo inaugurou um novo COA na Usina 
São Martinho como parte dos investimentos 
em projetos para automação dos processos 
industriais e agrícolas da companhia.

Todas as principais atividades agrícolas, como 
preparo do solo, plantio, tratos culturais, colhei-
ta e transporte já são monitorados em tempo 
real pelo COA da São Martinho e futuramente nas 
demais unidades quando cada um tiver conecti-

vidade e tiver seu próprio centro de operações. 
“Conseguimos monitorar, por exemplo, o com-
portamento dos principais componentes de cada 
veículo e equipamento em operação, a rotação da 
temperatura do motor, posição geográfica, velo-
cidades médias, status de desempenho operacio-
nal, ativos disponíveis e em manutenção, entre 
outras informações”, relata o diretor do grupo.

A partir daí, a companhia consegue melhorar a efi-
ciência de uma série de operações, o que vem favo-
recendo a redução de custos de combustível pelos 
veículos agrícolas. A expectativa do grupo é de ga-
nhar entre R$ 2 a R$ 3 por tonelada de cana colhida.

O COA também responde pelo monitoramento, 
via vídeo e imagens de satélite, de toda a área 
de colheita da usina para prevenção de incên-
dios, por exemplo, ou mapeamento e controle 
de pragas. As metas diárias do plantio e colheita 
igualmente podem ser monitoradas em tempo 
real para ver se estão sendo atingidas e os parâ-
metros com consumo de insumos e combustível 
pelas plantadoras e colhedoras.

O grupo está construindo um Big Data a partir 
dos dados capturados pelos sensores distribuí-
dos nas máquinas e demais ativos agrícolas e que 
são transmitidos para o COA. Isso está sendo con-
duzido com parceiros e irá ocupar uma infraes-
trutura própria de nuvem. Esse movimento está 
estimulando o desenvolvimento de uma série de 
ferramentas digitais e terá ainda o suporte de 
tecnologias como sistemas analíticos avançados 
e Inteligência Artificial. “Para que isso seja pos-
sível, contamos com apoio do ecossistema São 
Martinho, formado por universidades, centros de 
pesquisa, startups, empresas privadas nacionais 
e internacionais e organismos financiadores da 
inovação”, esclarece Maccheroni.

Todas as unidades da empresa possuem sua fro-
ta própria de drones e trabalham com drones de 
parceiros. Esses dispositivos vêm sendo usados 
na captura de imagens da lavoura. As imagens 
são processadas por IA e realidade aumentada 
para que sejam gerados mapas para identificação 
de ervas daninhas, por exemplo. Esses mapas são 
transferidos para as máquinas pulverizadoras.
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Empresas formam rede  
de apoio à inovação

A tecnologia no campo tem sido impulsiona-
da por um ecossistema forte e que tem elevado 
o reconhecimento internacional da inovação no 
agronegócio brasileiro. De antes até o depois da 
porteira, soluções são lançadas e tradicionais 
fornecedores do mercado de TIC, da indústria de 
insumos, ou de máquinas e equipamentos agríco-
las passam a fazer parte desse universo.

Esse é, por exemplo, o caso da Bayer, líder mun-
dial no mercado de sementes, fertilizantes e 
pesticidas. Há alguns anos a empresa entendeu 
que havia um vasto campo de aplicações na agri-
cultura que seriam alavancadas pela ciência de 
dados, análises de informações e criação de pro-
dutos avançados. Hoje, tem na Climate Corpora-
tion o seu braço para a inovação nessa área com 
uma atuação que combina Inteligência Artificial, 
machine learning e outras técnicas para garantir 
uma plataforma completa de agricultura digital.

Antes de ser incorporada pela Bayer, a Climate 
Corporation teve uma trajetória promissora como 
startup logo após ser fundada em 2006 por dois 
ex-empregados do Google. Inicialmente voltada 
para ajudar pessoas e empresas a enfrentarem 
os riscos das mudanças climáticas, foi adquirida 
pela Monsanto em 2013. Já focada em tecnologia 
na área agrícola, adquiriu no ano seguinte a 640 
Lab, startup de Chicago dessa área. Com a com-
pra da Monsanto pela Bayer, em 2018, reforçou 
seu posicionamento no segmento.

“A Climate nasceu com a ideia de que a transfor-
mação dos dados seria a nova fronteira da agricul-
tura”, comenta Mateus Barros, líder de Negócios 
da Climate Latam. Ele ressalta que toda fazenda 
gera uma quantidade enorme de informações, di-
retamente ou via parceiros, que podem facilitar 
na entrega de serviços avançados.

Esse é o caso do primeiro pilar da Climate no 
país, a plataforma de agricultura digital Climate 
FieldView, hoje atendendo várias fazendas. Os 
softwares desenvolvidos pela companhia, com 
uso de Inteligência Artificial e machine learning, 
tratam e analisam os dados recebidos de várias 
fontes, como drones de irrigação, tratores, co-
lheitadeiras, semeadoras, sensores, imagens de 
satélite e outras ferramentas que o agricultor já 
possui, como mapeamento de solo.

A Bayer investe na ciência  
de dados para criar  
produtos avançados

Com 12 parceiros locais integrados ao sistema, 
o Climate Fieldview oferece ao produtor um ser-
viço de gerenciamento das operações de toda a 
safra, do plantio à colheita. Isso inclui, por exem-
plo, a possibilidade de visualizar toda a operação 
em uma única plataforma, por qualquer dispositi-
vo, auxilia no planejamento e monitoramento da 
produção, desde a escolha dos insumos até a re-
alização de correções, e também recebe notifica-
ções personalizadas de seus talhões com suporte 
de especialistas.

O próximo passo nessa área está saindo do for-
no: as prescrições avançadas de sementes. “Para 
esse produto, a Bayer combinou dados proprietá-
rios de uma vasta biblioteca sobre as sementes 
de soja e de milho com informações provenientes 
dos agricultores”, enfatiza o executivo. 

Mais uma vez graças às técnicas avançadas de 
aprendizado da máquina, o modelo preditivo 
oferecido pelo sistema pode orientar sobre quais 
seriam as melhores sementes a serem utilizadas, 
quando elas devem ser plantadas, quais as quan-
tidades ideais e o melhor manejo.

TECNOLOGIA
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O Seed Advisor, como é conhecido, foi lança-
do com grande sucesso nos Estados Unidos, em 
2018. “No Brasil, estamos ajustando o produto às 
nossas capacidades de solo, clima e genética”, in-
forma o executivo.

Segundo Barros, a Climate Latam trabalha com 
um roadmap de produtos a serem lançados no 
mercado brasileiro nos próximos anos. Também 
tem como parte de sua estratégia trabalhar ao 
lado de companhias de drone que atuam na área 
de pulverização a fim de incentivar o uso desses 
dispositivos no país. “Na China, por exemplo, isso 
já é uma realidade e 100% da pulverização é auto-
matizada”, afirma.

DNA da terra

A busca por uma melhor produtividade agrí-
cola tem gerado inúmeros estudos e pesquisas, 
principalmente sobre as condições do solo. A 
Quanticum decidiu ir mais além e se aprofundar 
na qualidade da argila em solos tropicais em um 
trabalho que ganhou reconhecimento interna-
cional. Segundo Diego Siqueira, pesquisador as-
sociado da empresa, é utilizado uma rede de sen-
sores que extrai informações para identificação e 
mapeamento com base no magnetismo do solo.

Em sua composição, o solo tem 45% de minerais 
e dentro de um mesmo tipo de terra existem dife-
rentes proporções de minerais que condicionam 
maior ou menor potencial agrícola. Com a iden-
tificação do que o executivo chama de “DNA do 
solo” é possível estipular recomendações e tipos 
de manejo para cada “genoma”.

Os estudos foram feitos por um grupo de en-
genheiros agrônomos da UNESP que criaram a 
Quanticum. Com o desenvolvimento de software 
capaz de fazer essa identificação, a empresa tra-
balha com uma rede de sensores calibrados por 
ela no campo ou em amostras armazenadas. Em 
breve, a startup terá sistema com Inteligência Ar-
tificial para reforçar esse trabalho.

A Quanticum tem sido procurada para parcerias 
tecnológicas com grupos das áreas sucroenergéti-
ca, citrícola e da cafeicultura, o que lhe proporcio-

naria o mapeamento de até 150 mil hectares. Entre 
os parceiros, está a Fundaccer, o braço de pesqui-
sa da Federação de Cafeicultores do Cerrado. Com 
isso, a tecnologia de qualidade das argilas poderá 
ser usada na identificação de ambientes de produ-
ção para café em áreas produtoras da região, que 
abrange mais de 4.500 cafeicultores, 234 mil hec-
tares de área de produção e atinge 55 municípios.

A Logicalis constata aumento  
da demanda por integração  

de redes e sistemas 

No ano passado, a Logicalis abriu um escritó-
rio regional em Ribeirão Preto, município paulis-
ta que é um ponto de presença importante no 
agrobusiness, principalmente da cana-de-açúcar, 
e que sedia o Agrishow, maior feira agropecuária 
do país e da América Latina e segunda maior mun-
dialmente. A empresa, por sinal, é desde 2017 uma 
das expositoras no evento.

Esse movimento tem endereço certo: atender 
às necessidades de integração, consultoria, servi-
ços de TI e infraestrutura, ou ainda IoT (Internet 
das Coisas) e até soluções com blockchain que já 
vêm sendo demandadas pelo agro. “Essa é uma 
área que está em fase de adoção de novas tecno-
logias e que tem um grande potencial pela frente 
com oportunidades em diferentes universos de 
aplicações”, comenta Vitor Knop, consultor do 
segmento de agronegócios da companhia.

O trabalho de integração, por enquanto, é o que 
está mais em alta. De acordo com o executivo, 
essa é uma demanda constante quando a Logica-
lis é procurada por interlocutores ou gestores de 
negócios. “Eles pedem algum tipo de integração 
de redes e sistemas a fim de ganharem eficiência 
nas equipes e na cadeia de suprimentos e, conse-
quentemente, mais produtividade”, ressalta.

Entre as oportunidades, o executivo considera 
que o trabalho que a Logicalis vem fazendo na área 
de vídeo analytics, em parceria com a Microsoft, 
tem grandes chances de ser replicado no mercado 
agropecuário. Esse setor trabalha com um grande 
número de imagens e vídeos obtidos por diferen-
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tes dispositivos e satélite. “Há um grande número 
de aplicações possível e já apresentamos a várias 
empresas o que pode ser obtido com uso dessa 
tecnologia em 5G, apesar de que ainda há um ca-
minho a ser explorado na 4G”, observa.

A companhia foi escolhida pela Coopercitrus 
no seu projeto de oferecer aos agricultores fer-
ramentas tecnológicas para que aumentassem a 
produtividade nas lavouras. Com mais de 35 mil 
associados, a entidade é considerada uma das 
maiores cooperativas do Brasil e a maior do esta-
do de São Paulo na comercialização de insumos, 
máquinas e implementos agrícolas.

A Logicalis desenvolveu uma plataforma para 
automatizar e simplificar o processo de contra-
tação do serviço pelos cooperados, batizada de 
Campo Digital. Nesse trabalho, a Logicalis permi-
tiu que a cooperativa entregasse um serviço de 
análise e recomendações precisas ao produtor 
cuja base foi obtida em bancos de dados e ima-
gens capturadas de diversas fontes, técnicos, 
agrônomos e especialistas.

No portfólio de ofertas da Coopersucar cons-
tam serviços da agricultura de precisão, como 
monitoramento agrícola, análise de fertilidade 
por zona de manejo, mapeamentos de plantas 
daninhas e monitoramento climático. Entre as 
formas que o monitoramento agrícola oferece es-
tão análises de imagens obtidas por drones que 
podem sobrevoar toda a propriedade, ao lado de 
VANTs com sensores infravermelhos, gerando 
mapas que trazem diversos indicativos importan-
tes para a produção.

O Campo Digital está hospedado na nuvem 
da Microsoft Azure e ainda tem como parceira a 
CWC Sistema de Informação, especialista na aná-
lise de imagens de satélite para agricultura.

 Otimista, Knot aposta na expansão da agri-
cultura 4.0 nos próximos anos. “Todos buscam 
resultado financeiro, com mais receita e menos 
custos. No caso do agro, isso envolve várias ati-
vidades que podem, por exemplo, evitar falha de 
plantios, ter maquinário inteligente, agricultura 
de precisão e várias outras ferramentas”, detalha.

Com perfil de integradora e com soluções e ser-
viços da área de tecnologia, a Sonda também viu a 
oportunidade de entrar no mercado agropecuário 
quando foi procurada por produtores da área de 
laticínios para resolver um problema comum nes-
se mercado: garantir a qualidade do leite em todas 
suas etapas. Foi a partir daí que nasceu a Vaca Co-
nectada, um sistema que combina o uso da Inteli-
gência Artificial, uma rede de Internet das Coisas e 
sensores de monitoramento e rastreio.

“Nosso objetivo é rastrear o leite ordenado até 
a chegada na manufatura medindo dois itens, 
comportamento e temperatura”, informa Adria-
no Espósito, diretor de Transformação Digital da 
empresa. Ela trabalha com sensores, em forma 
de coleira, que são colocados no animal e os da-
dos relativos à temperatura, passos, ruminação e 
potencial cio são enviados para uma plataforma 
de IA. Com isso, podem ser obtidas informações 
como ciclos reprodutivos, problemas de saúde ou 
algum desvio comportamental.

O monitoramento da Vaca 
Conectada beneficia toda a cadeia 
e garante a qualidade do leite  
em todas as etapas

Depois do monitoramento da “vaca em si” e da 
ordenha, a solução também monitora, via senso-
res, os tanques de resfriamento, etapa que ainda 
está a cargo do produtor. Nessa fase, é possível 
obter dados de temperatura que permitem ana-
lisar se o produto está adequado aos padrões de 
mercado ou se sofreu alguma variação, informa-
ções importantes para garantir a qualidade.

Por último, a terceira fase monitorada é a da 
logística, quando o produto já está a caminho do 
laticínio e é transportado por empresas contrata-
das. “Nesse trajeto, pode haver desperdícios, frau-
des ou mesmo alguma coisa que comprometa a 
qualidade do leite”, ressalta o executivo. Portanto, 
também os tanques nos caminhões são monitora-
dos até que o produto chegue ao laticínio.

Esse monitoramento beneficia toda a cadeia, 
na opinião de Espósito. Antes, as negociações 
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eram intensas para definir perdas de volume e de 
qualidade, sendo que todo o poder estava con-
centrado nas mãos do laticínio. Com o monitora-
mento online de todo o processo, essas conversas 
se tornam mais fáceis. A Vaca Conectada está em 
fase de homologação com dois laticínios e a em-
presa deve participar de edital da Embrapa que 
busca soluções para esse mercado. “Nós olhamos 
para todos os setores e vemos qual o potencial de 
uso de tecnologias disruptivas”, comenta Espósi-
to, que aponta o mercado agro como promissor.

Máquinas e equipamentos se 
preparam para a nova onda

Há uma linha tênue para garantir o compasso 
certo entre as demandas de máquinas e equipa-
mentos no campo com tecnologia embarcada e 
conectada e a chegada desses veículos ao merca-
do. “Há questões, como a conectividade, que pre-
cisam de uma solução para que todos possam in-
vestir mais pesadamente nos sistemas digitais”, 
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que de máquinas agrícolas deve levar a uma en-
trada mais forte de equipamentos com tecnologia 
embarcada e soluções inteligentes. “Na década de 
90, a renovação do parque demorava a acontecer. 
Mas hoje ela pode se efetivar bem mais rápido com 
12 a 13 anos de idade da frota”, observa.

Pertencente ao grupo CNH, a Case IH tem uma 
linha ampla de produtos em seu portfólio: trato-
res, colhedoras e colheitadeiras, equipamentos 
para feno e forragem, implementos agrícolas, sis-
temas de plantio e semeadura, pulverizadores e 
aplicadores.

O executivo lembra que a evolução da tecnologia 
no campo vem se acelerando rapidamente 
nos últimos anos. “Há 20 anos o uso do piloto 
automático estava praticamente restrito às 
grandes empresas que podiam pagar por essa 
inovação, mas hoje, independente do porte, todos 
trabalham com esse dispositivo”, comenta. Ele 
prevê que em alguns anos, o mesmo se repetirá 
com máquinas e equipamentos conectados e com 
eletrônica embarcada.

Há alguns anos a John Deere vem demonstrando 
sua intenção de ampliar a tecnologia embarcada e 
a conectividade em suas máquinas agrícolas. Em 
2018, também durante a Agrishow, levou cerca de 
20 parceiros tecnológicos que ficaram distribuídos 
em seu estande. Na ocasião, anunciou uma parce-
ria com a Trópico para seu programa Conectivida-
de Rural, que previa a utilização de antenas nas 
fazendas para propagar o sinal de internet e per-
mitir que os dados pudessem ser obtidos online e 
interligados a uma central de operações.

Em maio ela lançou mais uma grande iniciativa 
digital. A gigante do mercado de máquinas lançou 
o John Deere Conecta, um hub interativo que com-
bina o virtual com o real. Segundo o presidente 
da empresa, Paulo Herrmann, essa é a maneira de 
mostrar que o ecossistema tecnológico da compa-
nhia é cada vez mais “inteligente e avançado”.

O ambiente digital será uma vitrine da empresa 
para apresentar tendências, máquinas e serviços. 
O canal terá ainda palestras de especialistas e con-
teúdo em vídeo. 

observa Niumar Aurélio, supervisor de marketing 
Fuse, do grupo AGCO, onde estão marcas impor-
tantes como Massey Ferguson e Valtra.

O grupo é um dos participantes do Conectar 
Agro, iniciativa que reúne empresas de referência 
no agronegócio e que busca formas de solucionar 
essa questão. A companhia também tem uma 
iniciativa importante nesse aspecto, a Fuse, apre-
sentada há alguns anos e que dá suporte para as 
marcas AGCO, uma plataforma global para produ-
tos e serviços de agricultura digital disponíveis.

O grupo tem seis fábricas de equipamentos 
agrícolas no Brasil: as colheitadeiras são produ-
zidas em Santa Rosa (RS), as colhedoras de cana 
em Ribeirão Preto (SP), os tratores em Mogi das 
Cruzes (SP) e Canoas (RS), os implementos em 
Ibiurabá (RS) e os produtos da GSI, outra de suas 
marcas, em Marau (RS).

No ano passado, durante o Agrishow 2019, a 
AGCO lançou um pacote de soluções agronômi-
cas Farm Solutions com sistemas de agricultura 
de precisão desenvolvidos por parceiros. Estive-
ram nesse projeto o InCeres, com um sistema que 
analisa a área de cultivo e gera um mapa de fer-
tilidade que facilita o manejo agrícola, a TecGraf, 
com o AgroCAD e soluções de piloto automático e 
correção da RTK da AGCO e a Solinftec.

Aurélio, entretanto, reconhece que grande par-
te da frota brasileira de equipamentos e máqui-
nas agrícolas no campo não dispõe de eletrônica 
embarcada que permita a conectividade. “Isso 
deve ampliar um pouco com a renovação do par-
que, principalmente para a área de plantio inte-
ligente que já permite o uso de dados de forma 
mais eficiente”, ressalta.

Ele acredita que aumente a pressão por solu-
ções que permitam um controle de gestão mais 
eficiente, assim como monitoramento climático. 
“Mas é preciso lembrar que, além da tecnologia 
embarcada, o produtor precisa ter sistemas não 
embarcados em operação”, afirma.

Na opinião de Silvio Campos, diretor de marke-
ting de produtos da Case IH, a renovação do par-


