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Sobre Nós
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Somos a empresa de

 Big Data Analytics 

e Transformação Digital 

no Agro e cadeias correlatas.

VALORES

1. Confiança

2. Agilidade

3. Respeito

4. Honestidade

5. Parceria

6. Flexibilidade



O que oferecemos?
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Plataforma de Analytics como 

Serviço (PaaS)

Contratação

Por módulos, 

acessível 

internamente na 

infraestrutura do 

cliente ou em cloud 

SciCrop.



Utilizações mais comuns
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● Modelagem de Risco de Crédito Agrícola

● Monitoramento produtivo/ambiental de fazendas

● Otimização logística

● Identificação de melhores rotas por inteligência artificial

● Detecção de rotas alternativas por visão computacional

● Identificação de plantas daninhas por imagens de drone por IA

● Detecção de colheita por satélites e IA

● Identificação de estradas por satélites e IA

● Previsões mercadológicas e de inteligência de mercado por ML

● RPA de processos agroindustriais em ERPs com IA e NLP

● Otimização de processos de supply-chain agroindustriais

● Previsões climáticas setorizadas

● Predição de custos e ocorrências de manutenção

● Integração e análises de dados de Industrial IoT



O que nos diferencia: Equipe
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Sócio-Fundadores

Sócio-Investidores

+ 16
TALENTOS

DAMICO RENATO

Equipe

ZÉ ROBERTO ALEXANDRE ZÉ CARLOS
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Como nos identificam
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Além de fornecedores, somos 

parceiros estratégicos na jornada 

de inovação de nossos cliente.

Autonomia

Nossos clientes 

sabem, que em 

todas as entregas da 

SciCrop, terão 

autonomia no uso, 

continuidade e 

propriedade 

intelectual.



Segmentos Atendidos
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Agronegócio

Alimentício

Financeiro

Telco

Logística

Contrução Civil

Governo

Mineração

Ambiental



Show me the Traction
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+  30  projetos de alto impacto em 29 empresas multinacionais

+  2.500.000  de hectares monitorados

+  5.000.000  propriedades mapeadas

+  2.700.000  de requisições em nossa API

+  60  TB de dados e imagens processadas

+  30  satélites sob monitoramento homologado

+  25  anos de dados históricos setoriais



Quem já Trabalhou Conosco 
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http://www.youtube.com/watch?v=Os7eOOmzPLQ


info@scicrop.com


