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AGRONEGÓCIO 4.0



A cada dia surgem novas tecnologias e pesquisas que potencializam ainda mais 
os resultados da Agropecuária 4.0. 

A adoção das ferramentas de TI no campo já é uma realidade irreversível. Elas 
se tornam a resposta para uma demanda cada vez maior de alimentos.
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O atraso do campo não 
atendia mais à demanda dos 

grandes centros urbanos. 
Escassez de gêneros básicos 
como açúcar, trigo e feijão.



Agro 4.0 desempenhará um papel fundamental
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O agronegócio ocupa um lugar de destaque na economia mundial e permanecerá desta forma
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O que é o Agro 4.0



Agro 4.0

Refere-se a um conjunto de tecnologias 
digitais de ponta, integradas e conectadas 

por meio de softwares, sistemas e 
equipamentos capazes de otimizar a 

produção agropecuária, em todas as suas 
etapas. 

Gerando e processando um enorme 
volume de dados que servirão de base 

para a tomada de decisões.

Big Data Blockchain Inteligência artificial

Internet das coisas Armazenamento em Nuvem



Big Data
Grande número de dados.  Com maior variedade que chegam em volumes 
crescentes e com velocidade cada vez maior.

Variedade – Velocidade - Volume



Blockchain
Plataforma online aberta e criptografada.

É uma rede que funciona com blocos encadeados que sempre carregam um conteúdo
junto a uma impressão digital. A sacada aqui é que o bloco posterior vai conter a
impressão digital do anterior mais seu próprio conteúdo e, com essas duas
informações, gerar sua própria impressão digital. E assim por diante.

Permite o 
rastreamento de 

toda a produção de 
um alimento, do 

plantio à colheita, 
passando pela 
distribuição e 

comercialização





Inteligência artificial

É um primeiro passo, que 
analisa os dados e 
fornece resultados 

analíticos rapidamente 
aos usuários. 

Seguindo padrões, a 
máquina com Inteligência 

Artificial é capaz de 
solucionar problemas, 

especialmente os 
repetitivos.

Baseia-se na aplicação de AI em uma 
segunda etapa que não apenas analisa 
dados brutos, como também procura 
padrões nos dados que podem gerar 
mais informações. Além de realizar as 

tarefas repetitivas, a máquina começa 
a aprender sozinha a partir do que os 
humanos configuram como certo e 

errado e podem solucionar problemas 
de forma autônoma, sem a necessidade 

de interferências dos programadores. 

É um aplicativo de terceira 
instâcnia. O computador usa 
algoritmos avançados com a 

capacidade de produzir ainda 
mais informações.

os algoritmos são inspirados no 
cérebro humano aprendendo 
com grandes quantidades de 

dados. Da mesma forma como os 
humanos aprendem com 

experiências, o algoritmo de 
aprendizagem profunda 
executaria uma tarefa 

repetidamente, cada vez 
ajustando-a um pouco para 

melhorar o resultado



Internet das coisas

Objetos físicos estão conectados e se 
comunicando entre si e com o 
usuário, através de sensores 
inteligentes e softwares que 

transmitem dados para uma rede. 

Uma rede de objetos físicos capaz 
de coletar e transmitir dados



Benefícios 



Benefícios 

Aumento da produtividade

Monitoramento das operações agropecuárias
Acompanhamento em tempo real à distancia. 
Sensores, câmeras, drones e dispositivos de 
georreferenciamento. 

Redução de desperdícios

Consequente redução de custos
A redução de desperdícios resulta na diminuição 
dos custos de produção.

Previsão e prevenção 
Ajudam a compreender as condições 
meteorológicas, agindo preventivamente na 
manutenção da qualidade do solo, água e ar.



Benefícios 

Identificação e monitoramento 
As tecnologias permitem identificar, monitorar e 
reduzir a incidência de pragas e doenças.

Maior previsibilidade financeira 
Muitas soluções facilitam o gerenciamento 
técnico-financeiro de propriedades, permitindo 
ter melhor visão do que ocorre nas áreas de 
produção.

Gerenciamento de recursos
São imprescindíveis no gerenciamento de 
sofisticados sistemas de 
irrigação, confinamentos de larga escala, 
grandes lavouras, minimizando desperdícios.



O que vem por aí no agro 4.0



Pontos principais 

• Gestão baseada em dados 
Softwares de big data, blockchain e analytics
no setor da Agropecuário

• Inovação de produtos 
Biotecnologias na Agricultura e pecuária

• Comercialização 
Plataformas de compra e venda

• Sistemas de rastreabilidade da produção 
agrícola e pecuários



Pontos principais 

• Sensoriamento remoto e 
monitoramento a distância

• Máquinas e implementos 
agropecuários autônomos

• Emprego de drones e de veículos 
aéreos não tripulados (VANTs)

• Aumento da conectividade nas áreas 
rurais



Pontos principais 

• Integração, consórcio e rotação de 
culturas, com diversificação de 
espécies

• Uso de produtos biológicos no solo e 
no manejo fitossanitário

• Maior preocupação com a 
sustentabilidade da produção 
agropecuária



Pontos principais 

• Machine learning (aprendizado de 
máquina) e Internet das coisas 
(IoT);

• Algoritmos mais precisos para a 
previsão climática, modelos de 
ganho de peso animal e 
crescimento de culturas;

• Agropecuária de precisão;

• Nanotecnologia;



Desafios 

A falta de conectividade no campo
investimento em infraestrutura precisa ser feito para 
propiciar um recurso básico para o funcionamento de 
tecnologias digitais: a conectividade.

A escassez de mão de obra qualificada
O perfil do trabalhador rural muda drasticamente. Ele 
deixa de ser apenas um operador de máquinas e se torna 
um responsável pelo monitoramento de uma nova 
tecnologia. Isso exige dele novas qualificações.

Melhorias na logística e armazenamento na pós-
produção

O pequeno produtor ainda não tem acesso ao agro 4.0



Qual o momento atual do agronegócio?



4.0 é realidade – mas em transição 



O que fazer com tantos dados O que fazer com tantos dados



Munir com dados e ferramentas o 
produtor rural, tornando as etapas de 

produção mais fáceis de serem 
planejadas, realizadas e monitoradas.

TOMADA 
DE

DECISÃO

INTELIGÊNCIA 
EM

AGRONEGÓCIO
CONHECIMENTOINFORMAÇÃODADOS

O que fazer com tantos dados



Com mais informações, a 
tomada de  decisão é 
mais assertiva, desta 

forma reduzindo custos e 
aumenta a margem de 

lucratividade.

Agro 4.0 potencializa os 
ganhos do produtor 

moderno



CHS

AGTECHS



Fonte: Associação Brasileira de Startups (Abstartups)

+ 13.000 
Startups no Brasil

+ 300
Agtechs

12%  
Antes da porteira 

69%
Dentro da porteira

19% 
Depois da porteira



Fonte: Associação Brasileira de Startups (Abstartups). Ebook Agetch

Softwares de gerenciamento 
de fazendas, drones e 

sensores (IoT – Internet of
the things): sistemas para 

otimização da produção 
agropecuária e utilização de 

hardware (drones e sensores) para 
gestão. 

44%

Soluções oferecidas 

Plataformas de 
comercialização: 

plataformas, aplicativos e 
sistemas de vendas de produtos 

ou insumos agropecuários

22%
Gestão de Dados 

Agrícolas e Analytics: 
tecnologias de

suporte à decisão para 
agricultura de precisão 

como organização e 
controle das atividades, 

dos gastos e produtividade 
em cada área.

15%



Fonte: Associação Brasileira de Startups (Abstartups). Ebook Agetch

9%

Soluções oferecidas 

Ferramentas de comunicação e 
interação:

Sistemas que facilitam troca de 
mensagens e informações entre 
produtores rurais, profissionais 

da área e prestadores de 
serviços.

7%
Plataformas de rastreabilidade e 

segurança alimentar:
plataformas, aplicativos e 
sistemas para controle de

qualidade do alimento ou do 
processo de produção.

Biomateriais, Bioenergia e 
Biotecnologia: 

utilização de tecnologias para 
desenvolvimento de soluções de 

irrigação, água, energia e 
alimentos. 

3%



Soluções 
disponíveis



Soluções 
disponíveis

Analise de dados e 
gerenciamento de 

informações





Soluções 
disponíveis

Uso de drones, SIG 
e MDT



Soluções 
disponíveis



Soluções 
disponíveis

Pesagem de animais 
no campo



Soluções 
disponíveis



Soluções 
disponíveis

Uso de biomateriais



Soluções 
disponíveis



Soluções 
disponíveis

Uso de sensores e 
big date



Soluções 
disponíveis



Soluções 
disponíveis

Avaliação de 
carcaças e 

inteligência artificial



Soluções 
disponíveis



Soluções 
disponíveis

Auxílio rápido a 
tomada de decisão
Análise de tarefas



Soluções 
disponíveis









Produtor Rural 

Fonte:  ABMR&A (Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócio)  - 7ª Onda da pesquisa: Perfil comportamental e hábitos de mídias do produtor rural 
brasileiro 2017

Perfil predominante

• 96% Homens;

• Média de 46 anos 
(26% de  41 a 50 anos e 25% de 51 a 60 anos);

• Residem: 
59% no campo, 25% na cidade e 19% em ambos

• 18% tem superior completo 
(média população 17%);

42% Engenheiro Agrônomo/ 9% 
Veterinário e Zootecnistas e 7% 
Adm. de empresas.



Tecnológicos

Fonte:  ABMR&A (Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócio)  - 7ª Onda da pesquisa: Perfil comportamental e hábitos de mídias do produtor rural 
brasileiro 2017

• 96% possuem celular

(destes: 61% possuem smartphone)

• 63% acessam internet

• 47% fez alguma cotação de preço, de algum 
item agropecuário, pela internet, nos últimos 
6 meses
(sementes, defensivos, fertilizantes, tratores 

...)

• Dos produtores que acessam internet, 77% 
costumam utilizar rede social
(destes: 96% usam WhatsApp, 67% facebook, 

24% You Tube)



Fazendas inteligentes

A fazenda do futuro será monitorada e automatizada. Para isso, sensores dispersos por 
toda a propriedade e interligados à internet (Internet das Coisas) gerarão dados em 
grande volume (Big Data). No entanto, para que estes favoreçam as produções, será 

necessário que sejam filtrados, armazenados (computação em nuvem) e analisados via 
inteligência artificial (IA).
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