
Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.

A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 
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agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.

A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 



Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.
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A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 
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do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 
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Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.
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A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 
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do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 

Cooperados elegem nova 
diretoria. Willem Bouwman 
assume a presidência

Jovens Cooperativistas 
discutem a sucessão no 
agronegócio

Primeira Comissão 
das Mulheres Cooperativistas 
é eleita na Castrolanda

Cooperados e colaboradores
participam da 32ª edição 
do Show Rural
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Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.

A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 
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DOUWE J. GROENWOLD  - Castrolanda
ROBIN VINK - Frísia
BRUNO DIJKSTRA - Frísia
DIEGO DIJKSTRA - Frísia
FLORIANO BOSCH - Capal
HERMAN GERRIT VAN ARRAGON - Capal
PAULO ROBERTO CAMPOS - Capal

Comissão Mulheres Cooperativistas
Coordenadora
DEBORA CRISTIANE F. P. NOORDEGRAAF
Vice-Coordenadora ELSA MARIA KUGLER
Secretária CAMILA KUGLER
Tesoureira AMANDA LITZINGER GOMES
Vogal SAMANTA A. BARBOSA DA CRUZ
Vogal MARIA MAANDONSK BENKE
Vogal ELIZETE TELLES PETTER

Comissão Jovens Cooperativistas
Coordenador 
EDUARDO HENRIQUE GROENWOLD
Vice-Coordenador 
JULIANO CESAR SCHULZ VALENGA
Secretária MELANIE VAN DER VINNE
Tesoureiro ALESSON DE OLIVEIRA
Vogal HENDRIK HOSCHER RABBERS
Vogal JULIO HENRIQUE DA CRUZ NETO
Vogal LORENA MARQUES PRIOTO



EDITORIAL

Castrolanda Revista     07

Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.

A Cooperativa Castrolanda inicia 2020 com grandes 
desafios. Em um mercado cada vez mais dinâmico, 
temos que estar à frente em tecnologia, 
desenvolvimento das áreas de negócio e na atuação 
junto aos nossos Cooperados e colaboradores. 

Iniciamos também novos ciclos. Após mais de 24 anos 
na Presidência da Castrolanda, Frans Borg se despediu 
do cargo por ele honrosamente ocupado desde 1996. 
Uma nova gestão assume e com ela a responsabilidade 
de manter a Castrolanda entre as melhores 
Cooperativas do país. Para isso, a união se faz 
necessária. Pois mesmo diante das adversidades, o 
nosso objetivo é avançar e evoluir. 

do desenvolvimento

Inovar, crescer
e seguir os rumos

A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

Precisamos olhar para o futuro e continuarmos como pioneiros em inovação, desenvolvimento, 
ações assertivas e que tragam resultados para nossos associados.  Guiados pelo Horizonte - 
Planejamento Estratégico (2019-2024), temos a missão de dar continuidade ao crescimento e 
conduzir a Castrolanda para um caminho que contemple os anseios de nossos Cooperados, 
colaboradores e da comunidade em que estamos inseridos.

O agronegócio, de maneira geral, tem um papel de extrema relevância diante de tudo que é 
produzido no país. A importância do setor é indiscutível e as perspectivas para o ano são 
promissoras. Estudos indicam que fatores externos relacionados a Peste Suína Africana (PSA) e 
a demanda reprimida da China exigirão do Brasil um aumento nas exportações. Outro fator que 
merece atenção e seguimos acompanhando é o impacto do coronavírus nos negócios, que pode 
afetar a logística do comércio global. Precisamos estar preparados, investir em tecnologia, 
conhecimento e sustentabilidade para alcançar os resultados e seguirmos como importantes 
players nesse cenário. 

E a primeira edição da Castrolanda Revista em 2020 trata exatamente isso. De como a 
Cooperativa atua para seguir como precursora em um momento de transformações. Vivemos a 
era digital do campo e temos que nos inserir nesse contexto.

Willem Berend Bouwman
Diretor Presidente

Movidos pelos nossos valores, sempre presentes em tudo que 
desenvolvemos diariamente, mas também com muito trabalho 
e dedicação, temos a certeza de que o ano de 2020 abre uma nova 
década de muitas conquistas e novos patamares a serem alcançados.

‘‘
’’

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 



Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.
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FERNANDO MARTINS
ESPECIALISTA EM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Para se manter
competitivo 
o agricultor 
terá que se 
transformar
digitalmente

Com mais de 30 anos de experiência e um verdadeiro 
apaixonado pelo Brasil, suas nuances e, 
principalmente por tecnologia, Fernando Martins é 
especialista em transformação digital, conselheiro de 
vários fundos de investimento e já atuou como 
executivo em empresas de alta tecnologia, como 
IBM, Rockwell, Allen-Bradley e Intel. 

Em uma entrevista bastante esclarecedora à 
Castrolanda Revista, o executivo traça paralelos 
sobre os investimentos em tecnologia, 
transformação digital e o papel das cooperativas na 
evolução do agronegócio, na adoção de práticas 
sustentáveis e na gestão profissionalizada em uma 
economia cada vez mais globalizada e competitiva.

A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 
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Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.
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A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

Não apenas
agricultores e
cooperativas têm
que se transformar
digitalmente, mas
também provedores
de crédito, insumos,
consultoria, serviços 
de armazenamento
e trading  

‘‘

’’

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 



Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.
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A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 

Fernando Martins esteve presente no painal da Inovação durante a última Agroleite.



Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.
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A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 

Fernando Martins é especialista em 
transformação digital e conselheiro de 
administração que provê 
recomendações a diversas empresas. 
Atua como Operating Partner em vários 
fundos de investimento, definindo 
estratégias, liderando diligência em 
novos investimentos e atuando como 
conselheiro de administração em 
algumas das empresas investidas. 

Com mais de 30 anos de experiência, 
Fernando atuou como executivo em 
empresas de alta tecnologia como IBM, 
Rockwell, Allen-Bradley e na Intel, 
onde contribuiu por duas décadas em 
diversas posições de liderança como 
Diretor de Planejamento na Intel nos 
EUA e Presidente da Intel do Brasil.

Membro do conselho do Movimento 
Empresarial pela Inovação da CNI, 
participou do conselho de 
administração da Câmara Americana 
de Comércio (AMCHAM-Brasil). Foi 
Vice-Presidente do conselho de 
Administração da Associação Brasileira 
das Empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(BRASSCOM), onde liderou formação 
de políticas públicas para Internet das 
Coisas, Segurança Digital e Marco Civil 
da Internet. 

Com mais de 40 publicações, incluindo 
27 patentes. Obteve seu Ph.D. em 
Engenharia Elétrica e de Computação 
pela CMU nos EUA. Bacharel e Mestre 
em Engenharia Elétrica pela Escola 
Politécnica da USP, é graduado nos 
programas de Educação Executiva de 
OGI/Stanford e da Universidade da 
Virgínia.
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Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.

A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 
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A importância
da vacinação

João Carlos Santos Martins
Médico do Trabalho
da Unidade Industrial de Carnes

A vacinação é uma aliada importante na área da saúde, principalmente na infância e na terceira 
idade, no auxílio a prevenção de doenças e surtos.                                                                   

Mas a vacinação é muito mais do que uma proteção individual, é uma forma de ajudar a sociedade 
como um todo a diminuir casos de determinadas doenças, diminuir o número de hospitalizações, 
redução dos gastos com medicamentos, além de reduzir a mortalidade e promover a erradicação de 
doenças.

Vacinas são substâncias que possuem como função estimular nosso corpo a produzir anticorpos, 
mesmo que inicialmente de forma lenta o corpo identifica um antígeno diferente e começa a 
produção destes anticorpos e de células de memória. Ou seja, caso você se exponha novamente ao 
mesmo “agente” já será capaz de produzir anticorpos mais rapidamente ou já estará imune.

Graças as vacinas, diversas doenças puderam ser erradicadas ou tiveram sua incidência 
drasticamente reduzida. Mas o que temos visto nos últimos anos é que, mesmo com tantos 
benefícios, a vacinação vem gerando dúvidas e movimentos contrários. 

Isso tem causado uma mobilização por parte das instituições de saúde por mais esclarecimentos a 
respeito. Confira abaixo alguns deles:

Um pequeno gesto faz uma grande diferença. Vacine-se!

Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.
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A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

Como se decide quais vacinas devem estar no calendário de vacinação?
Para que uma vacina entre no calendário é fundamental que seja segura e eficaz e que 
mostre uma boa relação custo-benefício, ou seja, o custo da vacinação versus o custo 
do tratamento da doença.

A aplicação de vacinas pode causar reações adversas? 
Sim. As vacinas podem causar reações adversas, mas de modo geral, muito leves. 
Jamais irão causar a doença para qual você está sendo vacinado, pois os vírus
usados estão mortos ou atenuados.

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 

Quais os perigos de não estar vacinado?
É de se manter suscetível à doença para qual aquela vacina gera proteção. Por exemplo, 
no calendário de rotina das crianças temos vacinas para várias doenças que podem 
ser muito graves ou mesmo até letais, como poliomielite, difteria, coqueluche, tétano, 
tuberculose, meningites, pneumomias graves, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, 
influenza. No calendário dos adolescentes e adultos: HPV, influenza, febre amarela, 
meningite, pneumonia, herpes zoster.

Surtos de doenças podem ter relações com pessoas não vacinadas?
Sim, já se sabe que quando há acúmulo de pessoas não vacinadas é possível a ocorrência 
de surtos de doença, como vemos recentemente com o Coronavírus (Covid-19). 
Este infelizmente ainda não dispõe de vacinação específica.



Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.

Risoto 
ao leite e 
parmesão 

RECEITA
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1 - Frite a cebola na manteiga até dourar. 

2 - Junte o arroz e misture. 

3 - Acrescente 1 xícara (chá) de Leite Naturalle e 
cozinhe, mexendo de vez em quando, até evaporar. 

4 - Junte o restante do leite, aos poucos, até o arroz 
estar cozido e cremoso. 

5 - Adicione 3/4 de xícara do queijo, tempere com 
sal e misture bem. 

6 - Coloque no recipiente para servir, polvilhe o 
restante do queijo e decore como preferir.

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES
1 cebola média picada

1/4 de xícara (chá) de manteiga

1 1/2 xícara (chá) de arroz arbóreo

5 xícaras (chá) de Leite Naturalle

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 



Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.

A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 
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Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.

A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

UBL inaugura 
Prédio de Apoio 
Administrativo 
e Comercial     

Inaugurado na primeira quinzena de fevereiro, 
a estrutura conta com auditório projetado para 
encontros e treinamentos com capacidade para 
100 pessoas, sala de reunião de 40 lugares, sala 
de apoio para clientes, espaço de descanso e 
jogos, consultório médico e odontológico. Tudo 
projetado para atender ao crescimento da 
unidade e às necessidades da intercooperação 
Unium.

O Gestor da Área de Qualidade, Paulo Bernardini 
destaca que a estrutura é vista em pouquíssimos 
lugares e empresas no país. "Reflete a 
verdadeira cultura da Cooperativa. Entre os 
princípios está a valorização da atividade 
profissional e propiciar para que os 
colaboradores tenham um ótimo ambiente de 
trabalho", enfatiza Paulo.

“Não tínhamos onde ficar e agora nós 
colaboradores teremos um espaço para 
descansar e nos divertir nos momentos 
propícios” completa a Assistente de Gestão de 
Pessoas, Francielle Zargiski.

Com eventos e reuniões agendadas para os 
próximos meses, as instalações trazem 
incentivos e facilidades também para 
Cooperados e clientes em visitas à unidade. O 
projeto, que estava no radar da direção há cerca 
de quatro anos, teve sua finalização em 
aproximadamente doze meses, em paralelo com 
a construção da torre de leite em pó na mesma 
planta. 

“Ao longo desses anos nós crescemos em 
produção e colaboradores. De aproximadamente 
50 funcionários, estamos hoje com 380. Por 
isso, era preciso viabilizar um novo local para 
treinamentos, reuniões e que atendesse as 
nossas necessidades’’, relata o Coordenador 
Administrativo, Odilmar Levandoski. 

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 

Enfrentamos momentos difíceis, 
mas hoje consigo olhar e ver o 
quanto evoluímos. Com apoio 
de toda Cooperativa e dos
Cooperados que diariamente 
acordam cedo indo 
incansavelmente à luta, 
temos o privilégio de usufruir 
e zelar de toda essa estrutura
Gilberto Wolf 
Gerente de Engenharia de Lácteos

Gilberto Wolf foi o responsável por inaugurar oficialmente o prédio.



Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.

A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

Nova
Estrutura
Desenvolvido com pilares que 
diferenciam entre demais 
empreendimentos industriais do 
país, o trabalho realizado é fruto de 
mais de uma década de evolução e 
desenvolvimento. “A gente tem 
que fazer com que fique na 
memória. Em 12 anos o que se 
transformou a intercooperação no 
negócio leite, com parceiros 
nacionais e internacionais, é algo 
que merece destaque e que 
devemos nos orgulhar”, completa 
Bernardini.

O Gerente de Engenharia de 
Lácteos, Gilberto Wolf revela o 
sentimento de alegria e enfatiza o 
papel do produtor na construção 
da unidade. “Enfrentamos 
momentos difíceis, mas hoje 
consigo olhar e ver o quanto 
evoluímos. Com apoio de toda 
Cooperativa e dos Cooperados que 
diariamente acordam cedo indo 
incansavelmente à luta, temos o 
privilégio de usufruir e zelar de 
toda essa estrutura”, finaliza Wolf. 
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do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 

Local já tem reuniões agendadas entre diretorias da Unium.

O espaço
contém mesas

para xadrez.

Sala de jogos

Sala de descanso foi projetada pensando 
no bem-estar dos Colaboradores



Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.

A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

Castrolanda se torna pioneira na 
destinação sustentável dos nascidos 
machos em propriedades leiteiras
Com o crescente aumento produtivo do 
leite, o nascimento de animais nas 
propriedades leiteiras é essencial para a 
reposição de rebanho e sequência na 
produção. Porém, seguem na linha 
produtiva as nascidas fêmeas. Entretanto, 
uma boa parte são nascidos machos, e 
afinal, o que fazer com eles?  

A Cooperativa Castrolanda tomou a 
iniciativa de idealizar e implementar o 
projeto Gran Beef, que busca fomentar a 
criação de nascidos machos nas 
propriedades para a produção de carne de 
maneira intensiva, sustentável e visando o 
bem-estar animal. 

Além disso, o projeto fornece uma fonte 
extra de renda para os produtores. “O 
resultado foi a produção de animais super 
precoces com uma carne de alto nível, 
atingindo novos segmentos de mercado e 
lucratividade para o Cooperado, que conta 
com todo o apoio técnico e logístico da 
Cooperativa”, enfatiza o Gestor da Área, 
Eduardo Ribas. 

Os cuidados com o animal se iniciam logo 
após o nascimento, com o fornecimento 
de colostro com leite provido pela 
propriedade ou substituto lácteo por até 
90 dias. A dieta fornecida após a desmama 
é constituída de milho, núcleo proteico 
produzido pela Castrolanda que otimiza o 
desempenho animal para um ganho de 
peso elevado. “O uso desta tecnologia 
permite menores ingestões de matéria 
seca, maior ganho de peso, melhor 
conversão alimentar, maior rendimento 
de carcaça e praticidade no fornecimento e 
armazenamento”, explica Eduardo.

O Cooperado Marcos Vinicius Napoli, da 
Fazenda Marje, conta que o programa veio 
como uma alternativa ao abate do bezerro, 
que antes se tornava um custo adicional. 
Em reuniões realizadas com a assistência 
técnica da Castrolanda, foi apresentado o 

projeto, que tem trazido bons resultados em sua 
propriedade. “Encontramos uma alternativa viável e com 
um mercado futuro muito promissor”, elenca o 
Cooperado.

Marcos destaca também que o projeto vem sendo 
aprimorado em conjunto com a ABS e a expectativa é de 
que o rendimento seja ainda maior. “Hoje produzo 
aproximadamente 20 bezerros mês. Com os estudos e a 
inseminação com touro específico para carne, para o 
segundo semestre pretendo alcançar a marca de 35, 40 
bezerros produzidos”, comenta Marcos Vinícius, que 
também enfatiza o baixo custo com instalações.

Para o abate, os animais são inspecionados para avaliar a 
aptidão, que ocorre entre o sétimo e décimo primeiro mês 
de vida. O rendimento de carcaça esperado é de 51% a 
54%. Já o retorno em lucratividade ao produtor fica em 
torno de R$ 300,00 por animal e a expectativa é de 
alcançar a marca de 15 mil nascidos machos ao ano, 
movimentando aproximadamente R$ 4 milhões e meio  
em fluxo de caixa para os Cooperados.
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do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 

Nascidos machos recebem colostro de alta qualidade, 
com primeiros cuidados aplicados, o que evita a alta 
mortalidade.

Benefícios aos animais

A carne produzida tem excelência em rastreabilidade 
e garantia de procedência, assim como criação com 
insumos de alta qualidade. O abate precoce garante 
uma carne magra, macia e que se enquadra nas 
exigências de mercado.

Benefícios aos consumidores

A destinação sustentável dos machos evita 
contaminação ambiental por descarte indevido. A 
produção em menores locais permite um melhor 
aproveitamento da área produtiva e evita 
desmatamentos. Além do mais, a dieta aplicada 
garante uma redução na emissão de gases do efeito 
estufa.

Benefícios ao entorno ambiental



Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.

A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 
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Alegra inicia 2020 com 
recorde de exportações

O ano de 2020 começou muito 
promissor para a Alegra. De olho no 
mercado internacional e com 
reestruturação de uma nova equipe 
para atuar especificamente com o 
mercado externo, a Indústria de 
Carnes atingiu em janeiro o recorde 
de exportação de toda a história da 
Unidade. Os R$ 22 milhões em 
vendas representam um avanço na 
atuação e no planejamento para o 
setor.

A carne suína é a proteína mais 
consumida e o Brasil é o 4º maior 
produtor e exportador em todo o 
mundo. A Alegra atualmente envia 
para o exterior aproximadamente 
70 contêineres mês, o que 
representa números na faixa de 
duas mil toneladas. Dados da 
Associação Brasileira de Proteína 

Animal (ABPA) dão conta que em 
2019 o país produziu 4,2 milhões de 
toneladas de carne suína e exportou 
o recorde de 750,3 mil toneladas.

Responsável pelo mercado 
internacional e com foco em 
inteligência logística de 
exportação, o Especialista Erik 
Schüller revela algumas ações de 
imediato para a conquista de tais 
resultados. “Nesse início de ano 
nós tomamos algumas atitudes 
para viabilizar toda a operação. 
Entre elas a redução de custos 
logísticos no Brasil, encurtando o 
tempo de faturamento até o 
embarque no navio. Com isso há 
uma melhor rentabilidade dos 
produtos”, destaca Schüller. 

Outras ações estão sendo realizadas 
para garantir a expansão e 
otimização dos processos. 

Quais as principais características 
do ecossistema de inovação no 
Brasil?

Antes de qualquer questão, nós 
temos que considerar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, é 
muito permeável e aberto a 
inovação quando comparado com 
cidadãos de outros países. Por aqui, 
é notável a velocidade com que 
soluções como WhatsApp são 
adotadas por toda sociedade 
brasileira.

Há alguns anos a Intel fez um 
estudo em diversos países para 
entender a reação das pessoas com 
uma placa digital. O brasileiro 
enxergou o lado bom, 84% das 
pessoas viram na placa eletrônica e 
digital um bom recurso, enquanto 
em Londres 70% não quiseram, 
vendo o lado negativo e as questões 
relacionadas à privacidade.

Temos casos de sucesso notáveis na 
história nacional como inovações 
geradas com patrocínio do governo 
pela Embrapa e a Embraer, e mais 
recentemente através de 
investimentos de risco produzimos 
unicórnios como o NuBank, Banco 
Original, iFood e 99 Taxi - todos 
frutos do ecossistema de startups
nacional. 

Outro ponto a ser considerado é que 
diferente de países como Estados 
Unidos e Israel, no Brasil o 
ecossistema está sempre se 
transformando.

Quais têm sido os maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
empresas para transformar seus 
negócios? Como enfrentá-los?

Toda transformação é resultado de 
forças econômicas. E o maior 
obstáculo à transformação está no 
conforto e na incapacidade das 
lideranças nas empresas de saírem 
dessa zona de conforto, seja para 
buscar uma nova oportunidade, seja 
para garantir a subsistência do 
negócio em um mercado em que a 

mudança é cada vez mais veloz.  

É preciso se adaptar à nova 
economia e ter a noção de que 
qualquer transformação ocorra de 
forma favorável ao negócio. 
Obstáculos são comuns a todos, mas 
deve-se trabalhar para resolver 
problemas de verdade e utilizar a 
tecnologia ao nosso favor.

Outro ponto muito importante a ser 
considerado está no ‘Custo Brasil’, 
onde há uma série de burocracias, 
impostos elevados e um grande 
problema com relação a 
insegurança jurídica de algumas 
operações.

No ambiente agro, quais as maiores 
dificuldades e desafios a serem 
trabalhados quando tratamos de 
inovação e transformação digital?

Temos que destacar que o Brasil 
possui a maior área disponível para 
agricultura irrigada no planeta. E o 
empreendedor precisa se preocupar 
com o negócio e nos resultados. 
As forças econômicas favoráveis a 
transformação digital e a circulação 
de dados são claras. 

Para a sustentabilidade dos 
negócios no setor é importante que 
essas forças sejam bem entendidas 
por todos na cadeia de valor - não 
apenas agricultores e cooperativas 
têm que se transformar 
digitalmente, mas também 
provedores de crédito, insumos, 
consultoria, serviços de 
armazenamento e trading. 

Muitas startups operando dentro da 
porteira falham quando focam na 
tecnologia e deixam para segundo 
plano o agricultor. Importante que a 
relação de troca seja obviamente 
vantajosa, caso contrário o 
agricultor manterá seu modus
operandi.  As startups no setor têm 
que trabalhar para quebrar as 
barreiras tecnológicas e demonstrar 
de forma clara o retorno que podem 
dar.
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A integração seria uma dessas 
barreiras? Integração é a chave 
para consolidação das novas 
tecnologias?

Sim, a integração de sistemas de 
software e hardware utilizado no 
campo, na sede das fazendas e 
no centro de operações agrícolas 
é uma barreira a ser transposta. 
Uma iniciativa louvável e que 
merece destaque é da Associação 
Brasileira da Indústria e 
Equipamentos (ABIMAQ) 
chamada de Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA) e visa facilitar a 
circulação de dados no campo 
através de padronização. 

Equipamentos e softwares com o 
selo BDCA interoperarão 
facilitando a vida do agricultor. 
Esse diferencial, sem dúvida, 
ajudará a colocar o Brasil na 
liderança da agricultura digital. 

Outra barreira é a conectividade 
no campo. Apenas 5% da área 
agricultável no Brasil é coberta. 
Soluções como mesh-
networking têm sido aplicadas 
para mitigar esse problema e 
hoje, por exemplo, 65% da cana 
nacional é colhida por 
equipamentos conectados na 
Internet das Coisas. 

Como a transformação digital 
auxilia na gestão do 
agronegócio?

O principal impacto da 
transformação digital é a 
visibilidade a variáveis antes não 
observáveis, ou complexas 
demais para análise de uma 
pessoa, e a capacidade de 
interpretar essas variáveis de 
forma sistêmica, reduzindo-se 
progressivamente os custos 
operacionais e aumentando a 
margem de lucro. 

A evolução de todos negócios 
passa agora por uma fase de 
transformação digital. 

A evolução tecnológica trouxe 
uma notável redução nos custos 
de captura, armazenamento e 
processamento de dados. 
Algoritmos complexos como 
sistemas de Inteligência Artificial 
agora são disponibilizados como 
open source, o que aumenta o 
acesso e reduz custo. Dados 
passam a ser observáveis e 
sistemas mais sofisticados e que 
provém melhores produtos e 
serviços passam a entrar no 
mercado. Uber, AirBNB, 99Taxi 
são exemplos urbanos. 

No campo a circulação de dados e 
a transformação digital é 
inevitável, pois reduz muito os 
custos operacionais e permite que 
o sistema digital tenha 
visibilidade sobre variáveis antes 
não observadas e que possa 
interagir com maior frequência e 
precisão do que um operador 
humano. 

Margens de lucro aumentam com 
a transformação digital, pois se 
identificam pontos na jornada em 
que existem ineficiências. 
Sistemas inteligentes 
continuamente observam as 
operações no campo, extraem 
conhecimento e aplicam essas 
regras em plantios e manejos 
futuros. 

Dois exemplos - ao substituir o 
pé do motorista por um sistema 
de controle de RPM em 
equipamentos no campo uma 
operação agrícola economizou 
quase 28% do seu custo em 
diesel. O sistema considerou as 
curvas de nível, dureza do solo, 
dados de outros manejos e 

determinou o RPM ideal. Outro 
exemplo é o controle de 
velocidade de pulverização em 
função da velocidade do vento.  O 
pulverizador progride com mais 
velocidade quando não há vento e 
no limiar as operações são 
suspensas para se evitar a perda 
de produto por drift.  

Para se manter competitivo o 
agricultor terá que se 
transformar digitalmente.

Qual é o potencial do mercado de 
tecnologia para o agronegócio no 
Brasil?

Estimamos que a oportunidade 
para provedores de tecnologia 
digital seja da ordem de 2.4 
bilhões de dólares por ano. 
Inclui-se aqui dispositivos na 
internet das coisas, 
armazenamento e análise de 
dados na nuvem e softwares 
diversos na gestão agrícola. 

Qual tamanho do impacto 
provocado pela transformação 
digital no agronegócio e na vida 
das pessoas? Qual papel das 
Agtechs nessa transformação? 
Quais merecem destaque?

O World Economic Forum publicou 
um estudo no qual eles estimam o 
impacto de 12 tecnologias no 
desafio global de prover alimento 
para 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sistemas digitais de gestão 
agrícola serão responsáveis por 
uma produção incremental de 
800 milhões de toneladas. 
Contrastando com a produção 
anual de soja brasileira que é da 
ordem de 115 milhões de 
toneladas, podemos ter uma ideia 

do impacto que essa 
transformação terá em toda 
cadeia do agronegócio. 

Atualmente é mais negócio 
desenvolver agtech no Brasil do 
que Iowa. Somos o terceiro maior 
exportador do mundo, sem falar 
na competência e estrutura 
fornecidas pelas cooperativas no 
país.

Por onde começar essa 
mudança?

O agricultor hoje é bombardeado 
com notícias e novidades. É muito 
difícil começar sozinho e mais da 
metade dos projetos de 
agricultura de precisão não são 
bem sucedidos por falta de 
metodologia e disciplina. As 
cooperativas têm um papel 
fundamental em filtrar essas 
notícias, verificar no campo e 
evangelizar seus Cooperados em 
um plano de transformação 
digital integrada.  

Quais os principais desafios de 
uma cooperativa no processo de 
transformação digital?

As cooperativas têm um papel 
fundamental como evangelistas 
da transformação digital. Além de 
insumos e equipamentos, o 
agricultor precisa de orientação 
coordenada. O agricultor produz 
grãos e dados associados a esses 
grãos. Sem o apoio da cooperativa 
a circulação e extração de valor 
desses dados é muito mais 
complicada. 

Ninguém cresce sozinho e nessa 
transformação a cooperativa tem 
um papel fundamental como 
pastora dessa comunidade de 
agricultores. Internamente a 
cooperativa também precisa se 
transformar - assim como 
disponibiliza silos para os grãos, 
ela deve prover serviços digitais 
de curadoria de dados e utilizar 
esses dados para extrair 
conhecimento regional a ser 
compartilhado com todos 
produtores afiliados. 

Assim como o poder do Waze
deriva da imensa massa de 
motoristas compartilhando 
dados, o poder da cooperativa 
deriva da sua capacidade de 
evangelizar produtores a 
compartilhar dados e em retorno 
prover valor descomunal a esses 
produtores. 
  
O que é preciso ser feito em 
termos de inovação para que 
atraia jovens para o campo e 
prepare as futuras gerações?

Primeiro ponto é: agricultor 
brasileiro é jovem em 
comparação ao americano. E 
como todo jovem é mais aberto à 
inovação. Antigamente meu avô 
falava ‘‘se não estudar você vai 
pra roça’’, hoje é ao contrário ‘‘se 
você quiser trabalhar no campo, 
tem que estudar’’. A maior 
barreira a transformação digital é 
a falta de gente capacitada. 

Precisamos de mais iniciativas 
como da FATEC de Pompéia-SP 
que criou cursos em big data no 
agronegócio, mecanização e 
agricultura de precisão. Nesses 
cursos os jovens são expostos à 
tecnologia de robótica, ciência de 
dados e a prática do dia a dia 
numa operação agrícola 
altamente tecnificada.

O Brasil é agro e os jovens têm na 
agricultura e pecuária digital uma 
oportunidade mais interessante 
do que trabalhar na cidade em 
funções que gradualmente estão 
desaparecendo. Em breve não 
precisaremos de tantos 
motoristas - dado que os veículos 
autônomos já são uma realidade 
- mas precisaremos de pessoal 
para dar manutenção desses 
veículos. 

Indústria de Carnes alcançou a marca de 22 milhões em vendas para o exterior

Fundamentada nos pilares do 
Planejamento Estratégico, a Alegra 
segue em busca de melhorias e 
novas formas de atuação. Por isso, 
contratos foram revistos para 
garantir maior segurança jurídica e 
financeira, bem como, estruturada 
uma nova forma de escoamento das 
cargas. 

A partir de março, parte das 
exportações serão feitas também 
por meio do Porto de Paranaguá. 
Até então o único porto utilizado 
era o de Itajaí, em Santa Catarina. 
“Estamos trazendo a operação para 
dentro de casa. Ao criar mais uma 
opção, conseguimos também 
diminuir gastos com transporte e 
aumentar a rentabilidade da 
cadeia”, frisa Erik.
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De olho 
em novos 
mercados
Embalada pelo consumo crescente 
na Ásia e a Peste Suína Africana 
(PSA) que comprometeu 
significativamente a oferta de carne 
de porco na China, a gestão da 
Alegra está de olho no momento 
favorável e tem se colocado a frente 
para surfar a onda asiática e 
pulverizar as exportações para cada 
vez mais países. “Estamos em um 
processo de habilitação da unidade 
para novos mercados. Queremos 
atingir em breve a China, Japão, 
Filipinas e Singapura com míudos. 
São locais que compram e pagam 
bem”, frisa o Superintendente da 
Unidade, Matthias Tigges. 

No início de 2020 Alegra recebeu a 
visita de Etsuo Ishikawa, 
representante do Iwata Shinkin 
Bank, cooperativa de crédito 
japonesa, para conhecer a estrutura 
e discutir pontos de interesse 
comum e a viabilidade da 
exportação no país. Estiveram 

presentes também o 
Superintendente adjunto do 
Sistema Ocepar, Nelson Costa e o 
assessor da superintendência do 
Sebrae/PR, Ricardo Dallame. “Foi 
um encontro muito positivo. 
Abre-se caminho futuro para o 
mercado japonês” destaca 
Matthias. 

Atualmente mais de 50% do 
volume é destinado para Hong 
Kong e a ideia para os próximos 
semestres é criar um leque de 
mercados disponíveis para ampliar 
a marca e garantir outras opções de 
venda.

As perspectivas, de maneira geral, 
são muito promissoras, mas a 
necessidade de expandir se dá 
também para tornar a operação 
mais saudável e evitar que fatores 
externos influenciem nos 
resultados. “Estamos sentindo isso 
agora com o Coronavírus. Houve 

Estamos em um
processo de habilitação
da unidade para novos
mercados. Queremos
atingir em breve a China,
Japão, Filipinas e
Singapura com miúdos

Matthias Tigges
Superintendente de 
Operações Carnes

Matthias e Erik discutem 
atuação da Alegra em 2020.

Exportar para a China significa atingir mais de 1,4 bilhões de pessoas, 
um mercado consumidor que cresce mais de 15% ao ano e o maior 
porto do mundo está localizado no país, em Xangai.

O país prevê para 2020 ter 40% da sua população inserida na classe média. 
Isso significa um alto poder de consumo, sendo uma excelente oportunidade 
aos países que pretendem exportar.

“Um ponto importante a se considerar é que hoje a China escolhe o que compra, de 
quem compra e em quais condições compra. Isso faz com que seja preciso estratégia, 
qualidade e organização para ser competitivo. E a Alegra está tomando todas as 
medidas para para entrar neste jogo. O ponto é entender as principais questões 
regulatórias que impactam a comercialização de suínos brasileiros no mercado chinês 
para firmarmos assim uma parceria de sucesso”, comenta o Especialista Erik Schüller.

uma demanda reprimida, falta de 
motoristas para retirar contêineres 
dos portos, falta de navios na Ásia e 
atrasos no reposicionamento de 
equipamento, ou seja, sentimos 
esse impacto”, enfatiza Schüller.

China
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Resultados expressivos 
no Mercado Interno
Alegra segue nos seus mais de 35 projetos de rentabilidade e otimização do mix de produtos para assegurar 
resultados bastante expressivos também no mercado interno. 

Ao sair de um modelo de revenda para um conceito de representação, que assegura maior clareza em todas as 
transações na cadeia do negócio, a unidade consegue iniciar o ano forte também no mercado nacional. 

“Alcançamos 46 milhões em vendas. São resultados expressivos e que dão conta de que em 2020 a Alegra terá 
números bastante significativos”, enaltece Tigges.

51% Hong Kong

13% Singapura 

9% Argentina

5% África do Sul

5% Arábia Saudita

4% Uruguai

3% Congo

Principais
países

compradores



Primeiro ano do 
Horizonte Castrolanda: 
resultados e conquistas
O Planejamento Estratégico Horizonte 
Castrolanda (2019/2024) completou 
seu primeiro ano e já alcança 
importantes resultados dentro da 
Cooperativa. Nesse período foram 
criados painéis de gestão de cada 
negócio, com indicadores, metas, 
ações e projetos que representam os 
principais objetivos estratégicos das 
áreas de negócio. 

Em 2019, um dos pontos trabalhados 
foi o fortalecimento do modelo de 
gestão, que permitiu o 
acompanhamento pelos Comitês 
Setoriais e Conselhos de Administração 
e Fiscal. Foram realizados quatro ciclos 
de monitoramento, com as Reuniões 
de Análise da Estratégia (RAE) dos 
negócios, dos Comitês Setoriais e da 
Castrolanda, totalizando mais de 40 
encontros. 

O Gerente de Estratégia e Inovação, 
Marcio Copacheski, comenta que todo 
o trabalho desenvolvido no ano que 
passou gera resultados e 
desenvolvimento para toda a 
Cooperativa. “Temos muita 
expectativa com relação a Estratégia, 
nós demos um passo, dos cinco 
planejados dentro do ciclo do 
Horizonte. Tivemos grandes avanços e 
hoje os setores e lideranças conseguem 
abordar o objetivo para a Castrolanda 
até 2024”, afirma. 

“Percebemos um aumento na 
maturidade dos negócios em relação à 
gestão. A utilização de indicadores e 
metas para avaliar desempenho está 
viabilizando melhorias significativas 
nos resultados de devoluções, 
produtividade e perdas nos negócios”, 
explica o Analista de Estratégia, 
Everton Cruz. Ele ainda completa que a 
discussão dos resultados entre Comitês 
e Conselhos evidencia o alinhamento 
entre Cooperados e o Planejamento 
Estratégico. 

A partir de agora queremos mais, 
começando pelos novos conselhos e comitês. 
Isso nos dá um gás para apresentar a base 
da sustentabilidade dos negócios Castrolanda, 
o verdadeiro olhar para o Horizonte. 
Importante ter em mente que todos os passos 
que damos são estratégicamente elaborados 
e analisados
Márcio Copacheski
Gerente de Estratégia e Inovação
e Centro de Serviços Compartilhados
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Para 2020, a equipe planeja aprofundar as análises estratégicas 
para além dos acompanhamentos dos indicadores e projetos. 
Neste ano a ideia é agregar estudos do ambiente externo, 
abordagem comercial de cada negócio e o acompanhamento de 
riscos. 

“É o momento de fortalecer a integração da estratégia com 
outras áreas que são fundamentais para o sucesso do 
planejamento, como PMO, Inovação, Inteligência de Mercado, 
dentre outras”, completa a Analista de Estratégia, Ananda 
Chuproski. 

Com relação aos próximos passos a ideia é incluir o 
Planejamento Horizonte como princípio básico da formação de 
novos e futuros conselheiros, além do alinhamento com os 
membros eleitos para os Comitês Setoriais.

Márcio Copacheski, apresenta a Estratégia
Horizonte em uma das ações do ano.
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Força que movimenta R$ 85 bilhões 
e emprega mais de 100 mil pessoas

O Cooperativismo Paranaense se 
consolida como responsável por 
grandes resultados dentro da 
economia do Estado. Com 
ganhos extremamente 
significativos e que representam 
60% do agronegócio no Paraná, 
as Cooperativas despontam 
como empresas pujantes e que 
mostram a força do trabalho 
organizado, integrado, a gestão 
democrática e o 
desenvolvimento sustentável.

É o que destaca o Cooperado da 
Castrolanda, Hendrikus 
Salomons, cujos pais vieram 
para o país em 1951 com o 
objetivo de crescer e gerar valor a 
comunidade. “Eu nasci aqui e me 
fortaleci. Hoje somos três 

gerações que trabalham em prol 
de uma sociedade produtiva”. 
Lucas, Hendrikus e Rivan 
Salomons, respectivamente avô, 
pai e filho têm o DNA 
cooperativista no sangue e 
representam milhares de 
famílias que movimentam o 
agronegócio no Paraná.

Como importante agente 
econômico, as Cooperativas em 
2019 trouxeram números que 
mostram o tamanho do impacto. 
Dados do Sistema Ocepar 
destacam os R$ 85 bilhões em 
faturamento, 3,8 bilhões em 
investimentos, 107 mil pessoas 
empregadas e cerca de 4 milhões 
de pessoas beneficiadas 
diretamente pelo setor. 
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O Secretário Estadual da Agricultura e Abastecimento, 
Norberto Ortigara, explica que estes números impactam em 
todas as frentes da agropecuária. “O Paraná tem o melhor 
modelo cooperativista do Brasil, com as maiores 
cooperativas de diversos ramos. Temos de destacar o 
agronegócio e o crescimento socioeconômico que gera para 
a região. Atingimos diretamente milhares de famílias com 
empregos, renda e desenvolvimento dentro do campo e das 
agroindústrias, além dos ganhos para os próprios 
produtores rurais”.  

O Diretor Presidente da Organização das Cooperativas do 
Paraná (Ocepar), José Roberto Ricken enfatiza que 2020 será 
a continuidade do processo de consolidação do 
cooperativismo. “A grande missão é criar oportunidades 
para que produtor possa se desenvolver e ter mais renda. 
Cada vez que as Cooperativas expandem o mercado, 
reproduz todo um ciclo de desenvolvimento”.

Para os próximos dois anos, seguindo Plano Paraná 
Cooperativo (PRC100), a meta é quebrar a barreira dos 100 
bilhões de faturamento anual. O que permitirá ainda mais o 
desenvolvimento da sociedade. Segundo Ortigara, já para 
2020 se acredita no crescimento de 26% em comparação a 
2019, tanto para grãos quanto nas proteínas animais. 

“Hoje existe a cooperação para que o agronegócio 
paranaense cresça acima da média do produto agrícola do 
Brasil. Para isso, fortalecemos o cooperativismo em diversas 
frentes, primeiro no melhoramento do ambiente de negócio, 
depois investindo para entregar mais energia de qualidade 
no meio rural, com apoio no volume de investido nas 
cooperativas e expansão das indústrias”, afirma.

‘‘Eu nasci aqui e me
fortaleci. Hoje somos 
três gerações que 
trabalham em prol 
de uma sociedade
produtiva ’’
Hendrikus Salomons
Cooperado Castrolanda

Assim como outras famílias, os Salomons
mantém o cooperativismos vivo.
Na foto, Hendrikus, Lucas e Rivan Salomons.
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O Paraná tem o melhor 
modelo cooperativista 
do Brasil
Norberto Ortigara
Secretário Estadual da
Agricultura e Abastecimento
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Intercooperação
A união faz a força. E assim se 
construiu a Unium, marca 
institucional das Cooperativas Frísia, 
Castrolanda e Capal. Uma verdadeira 
revolução no Cooperativismo. 
Fundada nos princípios da 
Intercooperação, representa a soma 
de valores como pioneirismo e 
dedicação.

“Sozinhos nós dificilmente teremos 
futuros. Integrados nós vamos crescer 
cada vez mais. A Castrolanda é um 
exemplo de cooperativismo autêntico, 
profissional e organizado. A Unium 
existe em grande parte graças a 
Castrolanda, hoje, o melhor modelo 
de integração que nós temos na 
região”, parabeniza Ricken.

Com o objetivo de ampliar o alcance e 
abrangência de produtos e serviços, 
em seus mais de dois anos e o apoio de 
cinco mil famílias de Cooperados, tem 
levado a confiança do campo para a 
mesa das famílias brasileiras. 
As atividades vão da produção leiteira 
à suinocultura, pecuária, agricultura, 
passa pela produção de rações, grãos e 
chega a mais de 25 países.

 “Nosso desafio é de unir forças e 
seguir em frente. Queremos contribuir 
para a sociedade e crescer lado a lado 
com nossos Cooperados“, relata o 
Presidente da Castrolanda, Willem 
Bouwman.

 “A Unium representa a otimização da 
capacidade dos recursos e estruturas. 
É uma maneira de diminuir riscos e 
potencializar investimentos. Depois 
destes primeiros anos, podemos 
avaliar como uma visão sensata de 
posicionamento de mercado, dentro e 
fora do Brasil. Representa o esforço e a 
possibilidade de produzir com alto 
desempenho uma agricultura 
sustentável que dá resultado”, 
completa o Secretário.

Cooperativismo
no Brasil
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Cooperativismo
no Mundo

100 países

280 milhões

Presente em mais de

O setor emprega

de pessoas (10% de todo
o trabalho do planeta).

Faturamento das 300 maiores Cooperativas do mundo 
alcança os oito trilhões de reais, cifra superior ao PIB 
da Itália e que corresponde a 2,5% do PIB mundial.
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trazendo resultados cada vez mais expressivos. Se 
for analisar, os números conquistados represen-
tam valores que não saíram do bolso dos Coopera-
dos” enfatiza Melk.  

Para 2020 a NTI pretende aumentar o portfólio de 
serviços e estar presente ainda mais no universo 
das Cooperativas. “Queremos ser uma empresa 
focal entre as Cooperativas do nosso Estado. Com 
elas conseguimos ganhar força para validar todo o 
nosso processo”. 

Fundada em 2016 com o objetivo de reduzir custos 
em investimentos de tecnologia, a NTI Soluções 
tem sua atuação focada em inovações tecnológicas 
e visa gerar ainda mais valor aos negócios de suas 
fundadoras Frísia e Castrolanda. 

Entre os benefícios garantidos pela empresa está a 
economia com investimentos em tecnologia, 
principalmente com licenciamento de softwares e 
projetos de infraestrutura de TI. Contudo, a 
atuação da NTI não fica restrita a essas funções. 
É o que destaca o Gestor Melk Calabria.

“Importante destacar que a empresa possui um 
perfil diferente e tem como propósito gerar 
economia, e não trazer receitas. Trabalhamos 
basicamente como uma intercooperação para 
redução de custos. Ou seja, além de toda a econo-
mia gerada, evitamos burocracias e garantimos 
benefícios que agregam a toda Cooperativa”.
Prestes a completar 4 anos, a NTI já consegue 
apresentar resultados bastante significativos. 
Nesse período, mais de 12 milhões de reais foram 
economizados com a redução de custos em 
contratos. Desse valor, a Castrolanda, somente em 
2019, teve uma economia de 3,5 milhões de reais. 
“Com o tempo vamos ganhando confiança e 
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NTI garante 
benefícios e 
economia para 
Cooperados

Queremos ser uma empresa
focal entre as Cooperativas
do nosso Estado. Com elas
conseguimos ganhar força
para validar todo o nosso
processo
Melk Calabria
Gestor do Projeto Fazenda Segura

Melk Calabria pretende estar presente 
ainda mais no universo das Cooperativas
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Projeto SRG & SCL
Outro projeto em andamento e que está sendo desenvolvido pela NTI é 
o SRG & SCL. Dividido em dois módulos, a parceria com a Associação 
de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa e a Associação Brasileira 
de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa tem por objetivo controlar 
os registros genealógicos e criar um sistema de controle leiteiro. 

“Os dois novos sistemas trarão maior agilidade nos processos das 
associações, maior assertividade nas informações e maior integração 
com outros sistemas, incluindo os da própria Cooperativa” destaca 
Melk. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de entrar em 
produto no início do segundo semestre.

Frísia
Castrolanda
Fundação ABC

Participação
em economia
das instituições

Economias 
trazidas
em 2019

475.620

1.315.259

3.535.241



preocupação em perder conteúdo ou até mesmo 
ter os dados criptografados. 

“Hoje em dia as informações são o coração de 
todo o meu negócio. Por isso não é possível ficar à 
mercê, sem segurança”, comenta Marcelo, que 
conhece produtores que tiveram informações da 
propriedade roubadas e sem garantia de 
recuperá-las.

Marcelo revela que conheceu o projeto durante 
apresentação em uma das Assembleias da 
Cooperativa, no entanto, não tinha conhecimento 
das funcionalidades disponíveis. “Através dos 
meus computadores eu controlo todos os mapas 
de plantio e tenho todo o gerenciamento da 
propriedade. Isso sem falar na facilidade em ter os 
dados onde estiver, fica mais fácil também de 
compartilhar alguma informação com meus 
funcionários”, destaca Marcelo. 

O Cooperado revela a fácil utilização e ainda faz 
questão de enfatizar o trabalho. “É uma empresa 
nossa e que dá todo suporte e segurança para que 
a gente consiga trabalhar com eficiência e sem 
correr riscos desnecessários”, finaliza.

O Projeto Fazenda Segura, desenvolvido pela NTI, 
traz segurança e praticidade no dia a dia dos 
produtores. Atualmente com mais de 50 
Cooperados conectados, o programa oferece um 
pacote de ferramentas para que possam 
armazenar informações e garantir segurança de 
dados. “Nosso trabalho é de mitigar os riscos e 
garantir proteção e eficiência”, destaca o Gestor 
da NTI, Melk Calabria. 

“É um projeto que traz inovação ao Cooperado. 
Além de ser um braço da própria Cooperativa, 
evita riscos desnecessários”, comenta o 
especialista.  Além dos programas, os Cooperados 
ainda contam com toda a assistência, que 
promove treinamentos, visitas técnicas, materiais 
de instrução e até um canal de vídeos com dicas 
para utilizá-los da melhor forma. Entre as 
ferramentas disponíveis está o pacote completo 
do Office 365, antivírus, e-mails exclusivos e 
outras funcionalidades. 

Um dos produtores que aderiu ao projeto é o 
Cooperado da Castrolanda, Marcelo de Jager. 
Responsável pela Fazenda Agropecuária Maré e 
com atuação nas áreas de Suinocultura, 
Bataticultura, Ovinucultura e Agricultura, revela a 
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Segurança,
Produtividade
e Conectividade

É uma empresa nossa e que dá todo 
suporte e segurança para que a gente 
consiga trabalhar com eficiência e sem 
correr riscos desnecessários.
Marcelo de Jager
Cooperado Castrolanda

Marcelo de Jager enfatiza 
que as informações são 

o coração de todo o negócio
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O agronegócio é o setor que mais 
cresce no país e no mundo, segundo 
dados da Confederação Nacional da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). Agora, os desafios para a 
Castrolanda e para os produtores 
são de pensar no desenvolvimento 
e encontrar soluções para as 
práticas e processos que exigem 
cada vez mais rapidez e 
produtividade.

A necessidade de mudança é maior 
do que nunca. E a Castrolanda tem 
atuado para obter o crescimento 
necessário, promover a inovação 
nos diversos ambientes da 
Cooperativa e ser vanguarda em 
atuação para atrair benefícios, 
agregar valor e garantir evolução 
para Cooperados, colaboradores e a 
sociedade.

As tendências do mercado atual 
atendem as demandas desde o 
produtor rural até a indústria, com 
cada vez mais tecnologia. 
Revolucionar os modelos de 
negócio e oferecer experiências 
diferenciadas fazem parte do 
processo. Com planejamento, 
estratégias e atuação definida é 
possível migrar para uma era cada 
vez mais digital. 

A Agente de Inovação da 
Castrolanda, Olivia Moss, explica 
como estas evoluções afetam as 
organizações. “Quando falamos de 
inovação, trabalhamos com as 
organizações em um cenário 
mundial. Por exemplo, na inserção 
de novos produtos e modelos de 
negócios, interação na forma de 
trabalho e até melhorias de 
processos”, afirma. 

O levantamento feito pela Liga 
Insights e pela Inova.Jab, grupos da 
Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), com apoio do Supera 
Parque de Inovação e Tecnologia de 
Ribeirão Preto, mostra que o 
número de startups ligadas ao 
agronegócio pode crescer até 20% 
em 2020. Além disso, elas são 
agrupadas em diferentes 
categorias, a maioria focada em 
gestão e trazem novidades que 
podem ser aplicadas desde a 
propriedade até a indústria.  

Dentro da Castrolanda a inovação é 
uma das questões trabalhadas 
amplamente. “Quando falamos 
deste assunto precisamos falar de 
Cultura de Inovação. Hoje o 
principal desafio dentro da 
Cooperativa é fazer com que as 
pessoas exercitem o pensamento 
direcionado para a criatividade e 
inovação. Desta forma, trazemos 
melhorias e mudanças, introdução 
de novos produtos ou modelos de 
negócio”, comenta Olivia. 

Castrolanda usa inovação 
como ferramenta para alavançar 
processos tecnológicos

Hoje o principal desafio 
dentro da Cooperativa é fazer 
com que as pessoas exercitem 
o pensamento direcionado 
para a criatividade 
e inovação.

‘‘

’’
Olivia Moss
Agente de Inovação
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Inserção na
Castrolanda

A Semana de Inovação foi o 
pontapé inicial para levar o tema 
inovação para Cooperados, 
colaboradores e visitantes, além 
da aproximação com algumas 
startups. 2019 foi também o ano 
que a Castrolanda iniciou a 
Cultura de Inovação, para isso, 
existiram algumas parcerias 
importantes com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop/PR) e o 
Sebrae/PR. 

O evento que ocorreu durante o 
Agroleite buscou sensibilizar 
todos sobre o assunto. Diversos 
colaboradores, Jovens e 
Mulheres Cooperativistas 
participaram de mentorias 
dentro do Hackathon. Já os 
Cooperados fizeram parte das 
bancas de investidores e 
avaliação das startups. 

Márcio Copacheski, Gerente de 
Estratégia e Inovação, descreve 
que 2019 foi decisivo para uma 
transformação cultural dentro 
da Cooperativa. “Quando surgiu 
a ideia da Área de Inovação, 
tivemos algumas resistências, 
porém a partir do 
relacionamento feito com 
Cooperados e colaboradores 
nestes meses pudemos perceber 
pontos a evoluir dentro de cada 
área. O trabalho efetivo é 
influenciar pessoas para 
alcançar resultados”.  

A Agente de Inovação explica que 
para 2020 a proposta é trabalhar 
e desenvolver a plataforma de 
gestão de ideias. Batizada de 
Eureke-se, a ferramenta faz 
parte do Programa de Inovação 
Castrolanda (Eureka) e tem a 
possibilidade de contemplar 
todas as tarefas da Cooperativa. 
A novidade se assemelha 
bastante a uma rede social, em 
que produtores e colaboradores 
podem inserir ideias para 
melhorias nos processos 
internos e externos da empresa, 
além de exercitar a criatividade.  

“A partir de todas estas ações, 
conseguimos direcionar os 
trabalhos. Precisamos 
compreender que a Inovação 
deve estar por todos os lados e 
inserida em cada setor da 
Cooperativa”, fala Olivia. Ela 
completa que o papel principal 
da Área de Inovação é fazer isto 
de uma forma gerencial e 
orgânica. 

“Toda a criatividade deve ser 
compartilhada e temos a 
oportunidade de aproximação 
entre as Áreas de Negócios e a 
Inovação. Agora é um trabalho 
com as lideranças para alinhar e 
desenvolver os processos em 
conjunto. O papel é trazer 
conteúdos para fazer pensar e 
refletir com uma linguagem 
clara e simples”, declara Márcio. 

Jovens Cooperativistas participam 
da Semana da Inovação, no Agroleite 2019.

Márcio Copacheski, Gerente 
de Estratégia e Inovação da Castrolanda.
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A legislação exige que empresas 
alimentícias se adequem e 
cumpram normas de segurança. 
A rastreabilidade alcança essa 
questão do produtor a 
indústria, garantindo 
procedência e qualidade ao 
consumidor. Além do produto 
final ter estas garantias, as 
normas auxiliam no controle de 
doenças e na segurança em 
divulgar informações de uma 
empresa. 

Com tecnologias avançadas fica 
cada vez mais fácil a cadeia 
produtiva reunir estas 
informações para permitir o 
acesso de clientes e parceiros. A 
blockchain atualmente é uma 
das opções que traz mais 
benefícios quando o assunto é 
rastreabilidade. 

Um estudo conduzido pela 
Accenture, em parceria com o 
Fórum Econômico Mundial, 
indica que a adoção a esta 
tecnologia vem crescendo em 
escala global. A pesquisa foi 
realizada com 550 líderes de 
setores públicos e privados de 
13 indústrias pelo mundo. 

Quando perguntados sobre as 
expectativas que levaram a 
escolha da tecnologia 
blockchain, 75% mencionaram a 
prioridade em investir em 
inovação, com três principais 
áreas de interesse: 1) 
possibilidade de rastreabilidade 
da cadeia; 2) segurança de 
dados; e 3) forma de 
distribuição. 

Na Castrolanda o uso da 
blockchain já é pautado nas 
discussões, no momento, 
dentro da cadeia de suínos. 
“Quando tratamos deste 
assunto, temos que ter em 
mente que é um trabalho que 
irá acontecer durante todo 2020 

e os próximos anos também. O 
objetivo é fazer com que este 
sistema possa rastrear e 
creditar toda nossa produção, 
de forma simplificada e 
confiável”, afirma o Gerente de 
Negócios Carnes, Mauro Faria. 

A partir de estudos da Empresa 
Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), o 
avanço tecnológico tem 
modificado o modo de consumo 
de alimentos em todo o planeta. 
Por consequência, o ativismo e 
acesso a informações deve 
crescer nas próximas décadas, 
fazendo com que os 
consumidores valorizem mais 
questões como menor impacto 
ambiental, energias mais 
limpas e uso de embalagens 
recicláveis. 

“Queremos esta proximidade 
com o consumidor, pois existe 
cada vez mais a necessidade de 
participar e entender os 
processos, principalmente 
decorrente de preocupações 
com meio ambiente, bem-estar 
animal, antibióticos e outros. 
Com isso, buscamos responder 
estas perguntas”, explica 
Mauro. 

O Gerente de Negócios Carnes 
completa que as informações 
precisam ser acessíveis. “Nas 
últimas décadas a indústria não 
tinha ferramentas para esse 
acesso, era um conjunto que 
não chegava ao consumidor. 
Agora precisamos de uma 
relação de transparência de 
forma rápida e fácil”, conta. 

Inovação 
na prática

Explicando 
a Blockchain
O termo em inglês blockchain 
significa cadeia de blocos, é 
usada como método de 
validação de registros e 
transações. Diferente de outras 
tecnologias, as informações 
contidas neste documento, 
gerado por uma blockchain, são 
invioláveis e compartilhadas 
com todos os participantes que 
as utilizam.

Portanto, todas as ações 
realizadas na blockchain são 
gravadas de forma permanente, 
sem possibilidade de alteração. 
Dessa forma, um dado não pode 
ser alterado sem que se tenha 
um registro.

Neste formato a validação das 
transações do histórico de um 
produto se torna altamente 
transparente e confiável para as 
partes envolvidas, por exemplo, 
na cadeia de suprimentos são os 
produtores, indústrias, 
distribuidores, varejistas e 
consumidor final. 

Reunião de aproximação entre Startup, 
Área de Negócios Carnes e Alegra.



“A transformação digital começa pelas 
pessoas e não pela tecnologia” é o que 
destaca a Gerente de Inovação da 
Bayer, Fernanda Eduardo. Atualmente 
a tecnologia proporciona facilidades e 
traz desafios para o nosso dia a dia. A 
sociedade passa pela fase de grandes e 
rápidas mudanças. 

Os consumidores seguem conectados e 
buscam agregar aos produtos, serviços 
e tudo o que está relacionado, desde o 
trabalho, até mesmo situações 
cotidianas. “Estas mudanças de 
comportamento afetam 
drasticamente, inclusive, a forma 
como as empresas trabalham e se 
relacionam com seus clientes”, 
completa Fernanda.

A transformação digital é uma 
realidade. Ser digital é um dos grandes 
desafios e os modelos de negócios 
atuais, assim como os processos, 
devem gerar mais valor para todos os 
envolvidos no processo. “A 
transformação digital precisa ser 

trabalhada por toda a empresa”, 
comenta a especialista.

Toda a integração passa pelo 
desenvolvimento de uma cultura 
orientada e que permita a criação de 
soluções que aproximem as mudanças. 
O investidor e um dos sócios da 
plataforma de inovação AAA, Allan 
Costa acredita que a inovação vai 
muito além da tecnologia. “É preciso 
eliminar o atrito e proporcionar 
experiências. As tecnologias precisam 
aproximar. Isso porque o campo, hoje, 
é o celeiro de oportunidades no 
Brasil”, destaca Allan.

A tecnologia é fundamental, a 
mudança de mentalidade permite que 
as organizações se tornem mais 
confiáveis e tenham formas ágeis de 
solucionar desafios e aprimorar a 
experiência com todos os envolvidos 
na cadeia.

Gerente
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Transformação Digital
e o papel das corporações

A transformação
digital começa
pelas pessoas
e não pela
tecnologia
Fernanda Eduardo
Gerente de Inovação
da Bayer

A VEZ DO
DIGITAL

Há alguns anos o agronegócio passa por mudanças, exigindo que 
funções mais analógicas fiquem para trás e deem lugar ao digital. 
Conceitos como agricultura de precisão, agricultura 4.0 e Big Data 
que vem aparecendo cada vez mais nas discussões do setor. 

A agricultura digital promete desenvolver processos e automatizar 
a relação de produtores com seus negócios. Dentre os principais 
pontos a serem destacados estão: mais produtividade e eficiência 
na utilização de insumos, redução de custos, diminuição de 
impactos ambientais, dentre outras. 

O produtor Jan Haasjes, Cooperado da Castrolanda, comenta sobre 
as evoluções e tecnologias do campo. “Não podemos achar que as 
tecnologias de hoje são suficientes, a todo momento as coisas estão 
em evolução e é preciso ter visão para se desenvolver. Não 
podemos ficar para trás, pois quem não evolui desaparece”. Ele 
completa que o foco é encontrar soluções para os problemas do 
cotidiano do campo. 

Fernanda Eduardo

CAPA
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Em sua propriedade, Jan afirma 
que tem implementado 
mapeamento por GPS, onde 
predefine os rastros do 
pulverizador. “Sempre tentamos 
achar soluções para os 
problemas diários da produção, 
fazemos testes e evitamos 
desperdícios” destaca.

O Coordenador de Insumos da 
Castrolanda, Edson Martins, 
enfatiza que tornar o 
agronegócio cada vez mais 
digital é uma necessidade. “A 
certeza que temos é que 
precisamos nos atualizar, o 
esforço aqui é olhar para os 
processos de anos e direcionar 
para novas ideias que permitem 
mais agilidade e facilidade 
quando se trata da relação entre 
Cooperados e Cooperativa”, 
explica. 

Remodelar o trabalho da Área de 
Negócios Agrícola é uma questão 
que a Castrolanda avalia há 
algum tempo, segundo o 
Supervisor da Assistência 
Técnica Agrícola, Roberto de 
Carli. “Precisamos abrir 
caminho para as novas gerações 
de produtores. Muitos têm a 
percepção e a necessidade de ter 
tudo ao alcance das mãos. Não 
podemos ser um negócio 
engessado, temos que ter 
agilidade e facilidade para a 
tomada de decisão”, afirma. 

O principal objetivo desta nova 
proposta para os negócios é 
atender as expectativas de todos 
os produtores, desde aqueles que 
preferem a forma mais 

tradicional, até os que já 
adotaram os modelos on-line, 
como transferências digitais, 
marketplace e informações em 
tempo real. Entretanto, atualizar 
os modos de trabalho não é 
apenas uma questão de 
facilidade, mas também de 
competitividade. “Daqui 50 anos 
vamos continuar fazendo o que 
fazemos hoje? Jamais. Temos 
que pensar em modos de 
trabalho para evoluir e inovar 
em outros segmentos. É 
necessário buscar novas 
alternativas desde já”, completa 
o Cooperado Jan Haasjes.

“Quando comparamos alguns 
aspectos com o que acontece no 
mundo, temos pontos a evoluir 
ainda. Hoje nossa região é muito 
mais competitiva que anos atrás 
e não podemos parar no tempo. 
Estamos atualizando os 
conceitos da Castrolanda para 
fidelizar ainda mais nossos 
Cooperados e os que virão, além 
de inovar em relação aos nossos 
concorrentes”, fala Edson.

O Gerente de Estratégia e 
Inovação completa que a ideia de 
uma Cooperativa mais digital é 
uma necessidade para todos os 
elos da cadeia. “A transformação 
digital do Setor Agrícola traz um 
novo relacionamento com os 
Cooperados. Toda essa questão 
ainda está no campo das ideias, a 
tarefa a partir de agora é tirar do 
papel para transformar a 
experiência dos produtores 
desde o primeiro contato com a 
Castrolanda”, finaliza Márcio. 

Jan Haasjes,
Cooperado da Castrolanda

CAPA

O último Censo Agropecuário do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), lançado em 2017, 
mostra que 41% das propriedades 
rurais no Brasil têm acesso à 
internet. Dos produtores 
entrevistados, 63% afirma se 
conectar via celular, e 21% 
declararam não acessar a rede por 
indisponibilidade. 

Na Castrolanda as equipes 
responsáveis pelo estudo 
denominado “Panorama de 
Conectividade” reuniram dados 
sobre o alcance da internet no 
campo. Com o apoio da Assistência 
Técnica de Agricultura, a pesquisa 
apresenta dados de 270 propriedades 
de Cooperados da Castrolanda. 

Das propriedades pesquisadas, 
apenas 37% possui acesso à internet 
particular (banda larga, rádio) e 31% 
internet móvel (3G, 4G). Destes mais 
de 90% dos casos o sinal de internet 
oscila frequentemente. Cerca de 47% 
das fazendas usa a conexão para 
gestão de dados e 10% na integração 
com máquinas e equipamentos. 

Roberto Simão, explica que uma 
conexão mais rápida e eficiente nas 
propriedades é uma necessidade 
atual. “A conectividade traz 
benefícios para o campo desde a 
gestão de dados em tempo real até a 
captação de informações das 
máquinas. Uma conexão de 
qualidade auxilia no fluxo de 
informações, facilitando todos os 
processos das propriedades e da 
Castrolanda, e este é o ponto 
principal para qualquer das áreas de 
atuação do agro”, comenta. 

Para a Cooperativa a uso das 
conexões no meio rural vão desde o 
desenvolvimento de novas 
plataformas para integração com 
Cooperados, transações de produtos 
de forma remota e uso de dados 
gerados nas fazendas para a tomada 
de decisão.  

Conectividade
no campo
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UPL investe em bem-estar animal
para gerar mais produtividade e
desempenho
A suinocultura brasileira teve 
saldo positivo no ano de 2019, 
com destaque para as 
exportações que vem crescendo 
constantemente, consequência 
da crise asiática com a Peste 
Suína Africana (PSA). 

Para 2020 o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) prevê 
alta de 3,4% do crescimento do 
produto interno bruto (PIB) do 
setor agropecuário. No caso da 
pecuária, principalmente na 
produção de suínos, com 
projeção de alta de 4,5%. Em 
janeiro, estas mudanças já foram 
sentidas em comparação ao 
mesmo período do ano anterior, 
com registro de alta nos preços 
da tonelada e no volume.  

Estes aumentos também são 
relacionados a boa sanidade, 

foco com o bem-estar animal e a 
industrialização dentro das 
granjas no Brasil. Para a 
Castrolanda estes procedimentos 
são uma realidade, a nova 
estrutura da Unidade de 
Produção de Leitões II (UPL). Foi 
construída para atender todas as 
demandas que o mercado exige. 

Em pleno funcionamento desde 
setembro de 2019, a UPL 
completará seu primeiro ciclo 
até o fim de junho, em que todos 
os leitões serão entregues aos 
produtores da Cooperativa. 
Segundo o Supervisor de 
Produção da Unidade, Jackson 
Pereira, a nova estrutura traz 
modernidade para todos os elos 
da cadeia.  

“Na UPL II são 6500 criadeiras, 
estamos na fase de inseminação 

há dois meses, acredito que até o 
final de abril as fêmeas já 
estejam parindo, toda a unidade 
foi pensada a partir das 
normativas de bem-estar 
animal”, afirma. 

No novo projeto o objetivo é 
atender todos os requisitos sem 
pecar na qualidade e 
produtividade. “Prezamos 
sempre pela qualidade do leitão 
entregue, que leva em conta a 
saúde, idade e peso. Precisamos 
de um controle bem grande em 
questões de higiene da 
instalação, vazio sanitário, 
vacinações dos leitões e 
criadeiras. É um elo entre 
manejo, sanidade e nutrição, os 
três devem estar equilibrados”, 
completa o Supervisor.   

A tecnologia é uma aliada ao 

NOTÍCIAS

bem-estar animal, já que gera 
impacto econômico para a 
suinocultura. A partir de 
informações divulgadas pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), as perdas 
de produção relacionada a este tema 
podem chegar a cerca de R$ 30 
milhões por ano, já que o Brasil é o 
quarto maior produtor mundial de 
carne suína.

O Coordenador de Produção, Euler 
Kiefer, explica sobre os 
investimentos na UPL II. “A 
Cooperativa prioriza o bem-estar 
animal em primeiro lugar, com isso 
alcançamos maior qualidade da 
carcaça. Os animais que não passam 
pelo processo de estresse consegue 
demonstrar um maior potencial 
zootécnico e como consequência um 
destaque em desempenho e 
qualidade”.

Euler enfatiza que as principais 
melhorias foram com relação aos 
alojamentos de fêmeas prenhas em 
baias coletivas, climatização de 
barracões com telhas isotérmicas e 
cortinas automatizadas, utilização 
de pisos 100% vazados nas creches, 
além de alta disponibilidade de 
comedouros e bebedouros por 
animal. 

“Estamos sempre atentos ao 
mercado e inovações, todos os 
equipamentos se destacam por 
tecnologias inovadoras, que 
atendam todas as necessidades de 
manejo e possuam retorno sobre o 
investimento. Tudo foi construído e 
pensado em benefício aos animais e 
ao retorno que a produção tem”, 
afirma o Coordenador. 
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A suinocultura brasileira teve 
saldo positivo no ano de 2019, 
com destaque para as 
exportações que vem crescendo 
constantemente, consequência 
da crise asiática com a Peste 
Suína Africana (PSA). 

Para 2020 o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) prevê 
alta de 3,4% do crescimento do 
produto interno bruto (PIB) do 
setor agropecuário. No caso da 
pecuária, principalmente na 
produção de suínos, com 
projeção de alta de 4,5%. Em 
janeiro, estas mudanças já foram 
sentidas em comparação ao 
mesmo período do ano anterior, 
com registro de alta nos preços 
da tonelada e no volume.  

Estes aumentos também são 
relacionados a boa sanidade, 

foco com o bem-estar animal e a 
industrialização dentro das 
granjas no Brasil. Para a 
Castrolanda estes procedimentos 
são uma realidade, a nova 
estrutura da Unidade de 
Produção de Leitões II (UPL). Foi 
construída para atender todas as 
demandas que o mercado exige. 

Em pleno funcionamento desde 
setembro de 2019, a UPL 
completará seu primeiro ciclo 
até o fim de junho, em que todos 
os leitões serão entregues aos 
produtores da Cooperativa. 
Segundo o Supervisor de 
Produção da Unidade, Jackson 
Pereira, a nova estrutura traz 
modernidade para todos os elos 
da cadeia.  

“Na UPL II são 6500 criadeiras, 
estamos na fase de inseminação 

há dois meses, acredito que até o 
final de abril as fêmeas já 
estejam parindo, toda a unidade 
foi pensada a partir das 
normativas de bem-estar 
animal”, afirma. 

No novo projeto o objetivo é 
atender todos os requisitos sem 
pecar na qualidade e 
produtividade. “Prezamos 
sempre pela qualidade do leitão 
entregue, que leva em conta a 
saúde, idade e peso. Precisamos 
de um controle bem grande em 
questões de higiene da 
instalação, vazio sanitário, 
vacinações dos leitões e 
criadeiras. É um elo entre 
manejo, sanidade e nutrição, os 
três devem estar equilibrados”, 
completa o Supervisor.   

A tecnologia é uma aliada ao 

bem-estar animal, já que gera 
impacto econômico para a 
suinocultura. A partir de 
informações divulgadas pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), as perdas 
de produção relacionada a este tema 
podem chegar a cerca de R$ 30 
milhões por ano, já que o Brasil é o 
quarto maior produtor mundial de 
carne suína.

O Coordenador de Produção, Euler 
Kiefer, explica sobre os 
investimentos na UPL II. “A 
Cooperativa prioriza o bem-estar 
animal em primeiro lugar, com isso 
alcançamos maior qualidade da 
carcaça. Os animais que não passam 
pelo processo de estresse consegue 
demonstrar um maior potencial 
zootécnico e como consequência um 
destaque em desempenho e 
qualidade”.

Euler enfatiza que as principais 
melhorias foram com relação aos 
alojamentos de fêmeas prenhas em 
baias coletivas, climatização de 
barracões com telhas isotérmicas e 
cortinas automatizadas, utilização 
de pisos 100% vazados nas creches, 
além de alta disponibilidade de 
comedouros e bebedouros por 
animal. 

“Estamos sempre atentos ao 
mercado e inovações, todos os 
equipamentos se destacam por 
tecnologias inovadoras, que 
atendam todas as necessidades de 
manejo e possuam retorno sobre o 
investimento. Tudo foi construído e 
pensado em benefício aos animais e 
ao retorno que a produção tem”, 
afirma o Coordenador. 

Custo x Produtividade
A UPL I é uma das granjas de suínos mais otimizadas do país, 
sendo reconhecida diversas vezes pelo seu trabalho. Em 2017 
recebeu o 3º lugar na categoria granjas com mais de 3000 
matrizes no prêmio ‘Melhores da Suinocultura – 9ª edição 
Agriness’.  

“Buscamos sempre estar atentos as evoluções da cadeia, pois 
hoje a suinocultura é trabalhada com muito custo, então o que 
você conseguir economizar é sempre lucro. Procuramos manter 
as nossas marcas sem pecar na qualidade da produção. O maior 
impacto no custo, com certeza é a ração, chega a quase 70%, 
depois medicamento, com relação a sanidade e por último a 
mão de obra”, comenta Jackson. 

Para Euler, a tecnologia é uma questão diretamente relacionada 
a produtividade, desde os cochos, bebedouros e pisos, até a 
automação de cortinas. “Podemos exemplificar onde animais 
terminados oriundos de uma mesma origem possuem 
resultados divergentes na fase de terminação. Pode se observar 
uma variação de até 300 gramas na conversão alimentar, esses 
resultados estão atrelados a um bom manejo assim como 
estrutura e equipamentos”, explica.

De dentro das granjas os produtores também investem nestas 
mudanças para entregar produtos com mais qualidade. O 
Suinocultor Armando Rabbers traz a perspectiva de 
investimentos e mudanças de processo. 

“Prezamos sempre para o vazio sanitário o que nos ajuda no 
controle e evita muitos problemas com relação a sanidade. 
Procuramos sempre respeitar a lotação adequada para evitar o 
estresse desses animais, temos muito cuidado no carregamento 
e ao descarregar. Todos estes detalhes influenciam no produto, 
na qualidade da carne e na parte financeira da granja”, 
confirma o produtor.  

A Embrapa Suínos e Aves mantém uma página 
especial sobre bem-estar na suinocultura em seu 
portal na internet. Nela estão disponíveis 
documentos, vídeos, folders, cartilhas e comunicados 
técnicos, com informações sobre manejo nas fases de 
produção e matrizes, embarque e transporte e 
frigorífico. Os materiais foram produzidos em 
parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Associação Brasileira de 
Criadores de Suínos (ABCS), Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e World 
Animal Protection.

Bem-estar animal na internet

NOTÍCIAS
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Castrolanda prevê crescer até 8%
neste ano, se Coronavírus deixar

Fundada por famílias de 
imigrantes holandeses há quase 
70 anos nos Campos Gerais do 
Paraná, a Cooperativa 
Castrolanda não trocava de 
presidente há 24 anos. Desde o 
início deste mês, no entanto, 
chegou a vez da terceira geração 
comandar os negócios da 
cooperativa de 1100 associados 
que em 2019 faturou R$ 3,5 
bilhões com lácteos, carnes e 
cereais. Frans Borg passou o 
cargo de presidente do Conselho 
de Administração para Willem 
Bouwman, Engenheiro 
Agrônomo de 53 anos cujos avós, 
tanto por parte de pai como de 
mãe, vieram da Holanda em 1951 
na esperança de encontrar um 
país onde houvesse mais terras 
disponíveis para garantir o 
futuro dos filhos.

Com um terço do faturamento 
dos produtos suínos atrelado às 
exportações – até aqui em viés 
de crescimento – o novo gestor 
está atento e preocupado com o 
impacto do Coronavírus nos 
negócios. “A China não compra 
diretamente nossa carne suína, 
mas tem um peso muito grande 

no mercado internacional. Um 
menor crescimento econômico 
por lá pode repercutir muito na 
demanda global”, diz Bouwman, 
que acredita que ainda é cedo 
para revisar os planos de 
crescimento da cooperativa para 
este ano, entre 5% e 8%. O fato, 
reconhece ele, é que o 
Coronavírus deverá ter 
implicações para toda logística 
do comércio. A carne suína da 
marca Alegra –parceria das 
cooperativas Castrolanda, Frísia 
e Capal – chega atualmente a 
mais de 30 países.

Novo status sanitário

Até aqui, o cenário vinha se 
desenhando positivamente para 
a cooperativa paranaense, que 
atua também em municípios do 
sul de São Paulo. Em grande 
parte, por causa de um avanço 
sanitário: o provável 
reconhecimento oficial do 
Paraná como livre de febre 
aftosa, e sem vacinação, em 
2021. O rebanho bovino é mais 
suscetível à doença, mas sua 
presença indica baixos padrões 
sanitários e acaba fechando os 

mercados para outras carnes. Com 
a conquista do status de área livre, 
a Cooperativa faz planos para 
acessar mercados “prime” da 
carne suína, como o Japão, que 
segundo Bouwman, “ é um cliente 
estável e que paga de 10% a 15% 
mais pelo produto”. “O mercado 
externo vinha demandando muito 
forte pelos nossos produtos já 
industrializados”, salienta o 
executivo".

"Na frente de obras, a Castrolanda 
acaba de concluir a construção de 
uma nova Unidade Produtora de 
Leitões (UPL), que agregará 200 
mil novos animais por ano – mais 
do que o dobro da capacidade 
atual, de 150 mil leitões. O passivo 
de dejetos de suínos e descartes do 
processo de industrialização de 
carne e leite se tornará em breve 
um ativo: a empresa investe em 
dois biodigestores para 
transformar os rejeitos em 
energia, economizando 5% na 
conta de luz industrial.

A Cooperativa Castrolanda é fruto 
da segunda leva de imigrantes 
holandeses ao Paraná, nos anos 
1950, que foram antecedidos pelos 
fundadores da Cooperativa 
Batavo, no início daquele século. 
Atualmente, os descendentes 
“dutch” representam apenas 25% 
do quadro de 1100 associados.  A 
maior parte do faturamento de R$ 
3,5 em 2019 veio do setor de 
lácteos (31%), seguido da divisão 
agrícola (19%) e da unidade de 
carnes (18%). O restante das 
receitas está dividido em negócios 
com fertilizantes, rações, 
agroquímicos, sementes, lojas e 
grãos. No ano passado, a 
Cooperativa teve um Ebtida de R$ 
161 milhões e distribuiu aos 
cooperados R$ 39,6 milhões em 
“sobras”." 

Por Marcos Tosi - Gazeta do Povo
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Cooperados elegem nova 
diretoria. Willem Bouwman 
assume a presidência
A 69ª Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) da Castrolanda 
foi marcada por grandes fatos e 
momentos. Entre eles, a eleição 
da diretoria que guiará a 
Cooperativa pelos próximos 
quatro anos. Cooperados se 
reuniram no Memorial da 
Imigração Holandesa para 
definir as chapas e os novos 
representantes nos Conselhos – 
Administrativo e Fiscal, bem 
como, nos Comitês.

Frans Borg deixa como seu 
sucessor na presidência Willem 
Bouwman, que ocupava o cargo 
de Diretor Secretário na gestão 
anterior. “Participo ativamente 
dos conselhos há 12 anos, tenho 
uma bagagem de como as 
atividades andam na 
Cooperativa. Agora como 
presidente, sem dúvidas, a 

responsabilidade é muito maior, 
junto com o conselho temos que 
construir e desenhar ideias para 
a Castrolanda avançar ainda 
mais”, relata Bouwman.

A chapa única, aprovada com 
unanimidade, também é 
composta por Armando de Paula 
Carvalho Filho, Vice-Presidente; 
Albert Barkema, Diretor 
Secretário e os Vogais, Peter 
Greidanus, Armando Rabbers, 
Paulo Roberto Trentin e Jan 
Petter.

O novo presidente conta que a 
partir de agora o desafio é inovar 
e estar sempre à frente. “É hora 
de unirmos forças e trazermos 
mais tecnologia e 
desenvolvimento para nossos 
associados. Vamos cultivar cada 
vez mais nossos valores e fazer 

disso uma ferramenta para 
Cooperados, colaboradores e 
comunidade”, destaca.

Também foram eleitos os novos 
membros do Conselho Fiscal da 
Castrolanda, além dos Comitês 
de Suinocultores, 
Bovinocultores, Agricultores e 
Bataticultores e as primeiras 
Comissões das Mulheres e Jovens 
Cooperativistas.

Estiveram presentes na AGO 
representantes do Banco 
Regional de Desenvolvimento Do 
Extremo Sul (BRDE), Caixa 
Econômica Federal, Sicredi e a 
Cooperativa Escolar Da Escola 
Evangélica (Coopec). 

NOVO CICLO Novo Conselho de Administração 
eleito em Assembleia por unanimidade
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Presidente
WILLEM BEREND BOUWMAN

Vice-Presidente
ARMANDO DE PAULA CARVALHO FILHO

Secretário
ALBERT REINDER BARKEMA

Diretores Vogais
ARMANDO RABBERS
JAN PETTER
PAULO ROBERTO TRENTIN
PETER GREIDANUS

Conselho de
Administração

Conselho Fiscal
Membros Titulares
ALEXANDER AUGUSTUS MITTELSTEDT
CLÁUDIO HENRIQUE KUGLER
EDUARDO MEDEIROS GOMES

Membros Titulares
CARLOS SHIGUEO ARIE
DOUWE JANTINUS GROENWOLD
MATEUS SIMÃO

Comitê de 
Suinocultores
MATEUS SIMÃO
ARMANDO RABBERS
CORNÉLIO JUAN BORG
PABLO BRUNO BORG
LEONARD LOMAN
FREDERIK DE JAGER

Comitê de 
Bovinocultores
ARMANDO DE PAULA C. FILHO
MATEUS SIMÃO
JOÃO GALVÃO PRESTES
ARMANDO RABBERS
SANDRO AURÉLIO HEY
REYNOLD GROENWOLD

Comitê de 
Agricultores
JOÃO GALVÃO PRESTES
WILLEM HENDRIK VAN DE RIET
ALEXANDER A. MITTELSTEDT
ÁLVARO CONRADO PETTER
JOÃO HONÓRIO MULLER
CARLOS SHIGUEO ARIE
FLORIAN BERNHARD SCHUDT

Comitê Bataticultores

BERNARD DAVID VAN DE RIET
JAN ATE DE JAGER
BERT LOMAN

UBBS
ELTJE JAN H. ENGEL GROENWOLD
OSMAR TADASHI OKUBO
JEAN LEONARD BOUWMAN

UBF
BERNARD DAVID VAN DE RIET
JEAN LEONARD BOUWMAN
ALBERT STRIJKER RABBERS

ULB

Conselho Fiscal (2020-2021)



Balanço
Na prestação de contas foram 
apresentados os resultados de 
faturamento de 2019. A 
Castrolanda encerrou o ano com 
um faturamento de R$3,5 bilhões, 
e aproximadamente R$ 40 
milhões de sobras aos 
Cooperados. Além disso, os 
resultados obtidos com a Unium 
também foram lembrados, com as 
exportações da Alegra e a 
incorporação da Colaso.

O presidente da Ocepar, José 
Roberto Ricken, afirma que a 
Intercooperação e os resultados 
obtidos em 2019, são um ganho 
para todos nos Campos Gerais. “A 
Unium hoje é o melhor modelo de 
integração que temos no Brasil, é 
um exemplo que traz resultado 
para o agronegócio e consolidação 
do cooperativismo”.
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O Controller da Cooperativa Pedro Dekkers 
apresenta os dados durante a 69ª AGO

Castrolanda distribui 
R$39,6 milhões para 
Cooperados
A Cooperativa Castrolanda 
disponibilizou 
aproximadamente R$ 40 
milhões aos seus Cooperados. 
Os valores foram 
apresentados e aprovados em 
Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) e são referentes a 60% 
das sobras do ano de 2019.

“São ganhos expressivos e 
que merecem ser 
comemorados. Apesar das 
incertezas políticas e de um 
cenário econômico nacional e 
internacional bastante 
instável, conseguimos fechar 
o ano com sobras totais de R$ 
66 milhões, das quais, mais 
da metade serão destinadas a 
quem tanto contribui para 
esse resultado, que são os 
nossos Cooperados”, destaca 
o Controller da Castrolanda, 
Pedro Guilherme Dekkers.

As sobras são os resultados 
das atividades durante o 

exercício anual de uma 
Cooperativa e o rateio dos 
valores é feito 
proporcionalmente conforme 
a produção e entrega de cada 
Cooperado.

Com faturamento anual de 
R$ 3,5 bilhões, atualmente a 
Castrolanda possui mais de 
mil Cooperados no Estado do 
Paraná e São Paulo e se 
destaca entre as maiores 
Cooperativas Agroindustriais 
do país. Para isso, Dekkers 
enfatiza a importância do 
trabalho de gestão, na 
valorização das pessoas e no 
forte investimento em 
tecnologia e performance 
“Com o trabalhado integrado 
entre diretores, 
colaboradores e Cooperados, 
conseguiremos em 2020 
alcançar resultados ainda 
mais significativos”, 
completa.



Frans Borg: 
uma história dedicada 
ao Cooperativismo
Após 24 anos à frente da 
Presidência da Castrolanda, Frans 
Borg se despede do cargo por ele 
honrosamente ocupado desde 
1996. Uma trajetória marcada 
pela liderança, respeito e 
conquistas. Com sua saída, fica o 
legado de um trabalho árduo, luta 
e uma herança inquestionável de 
integridade e carinho com todos 
aqueles que tiveram um privilégio 
de conviver com Frans. Foram 
muitas as vidas marcadas pela 
presença inspiradora e 
ensinamentos de Frans, bem 
como carreiras transformadas 
com seu exemplo de liderança e 
personalidade incomparáveis.

Durante o encerramento AGO, o 
ex-presidente foi homenageado 
por familiares, amigos, 
Cooperados e colaboradores. Em 
um momento de bastante 
emoção, foram entregues 
recordações e apresentado um 
vídeo preparado especialmente 
para o evento com a trajetória de 
vida do primeiro Engenheiro 
Agrônomo da Colônia e líder 
cooperativista.

“Tenho muito orgulho da 
trajetória gloriosa construída ao 
longo desses anos pelo meu pai. 
Mesmo com tantas 
responsabilidades, nunca deixou 
de pensar na família, de estar 

presente para dar conselhos e 
transmitir seus ensinamentos e 
valores. Agora chegou o momento 
de curtir os netos e poder 
aproveitar a vida”, enfatizou um 
dos filhos, Pablo Borg.

Quem fez questão de lembrar os 
momentos foi o atual Presidente 
do Sicredi Campos e ex-Diretor 
Executivo da Castrolanda, Popke 
Ferdinand van der Vinne. “Foi 
uma grande satisfação poder 
trabalhar ao seu lado Frans. 
Sempre conduzindo os interesses 
da Castrolanda da melhor forma. 
Hoje deixa a presidência com a 
meta concluída, entregando a 
Cooperativa economicamente 
sólida e com indústrias modernas 
de lácteos e carnes. Que Deus te 
abençoe para apreciar sua vida 
com esposa, filhos e netos por 
muitos anos”, declara Freddy. 

Para o Presidente do Sindicato 
Rural de Castro, Frans sempre foi 
exemplo de liderança e união. “O 
trabalho realizado pelo Frans é 
fantástico. Tornou a Cooperativa 
referência a nível nacional e 
contribuiu para integração das 
cooperativas”. O que vai ao 
encontro do registro feito pelo 
amigo de longa data e 
ex-presidente da Ocepar, João 
Paulo Koslowski. “Frans ajudou a 
consolidar o Cooperativismo no 

Estado do Paraná, sempre de 
forma ética e profissional. Quero 
agradecer profundamente por 
todas as conquistas e por levar a 
Castrolanda a atingir o nível 
atual”. 

Quem também marcou presença 
foi o Diretor Presidente da 
Organização das Cooperativas do 
Paraná (Ocepar), José Roberto 
Ricken. “Eu vejo no Frans um 
cooperativista autêntico. 
Exemplo que todos deveriam 
conhecer. Sua importância para o 
setor, em âmbito estadual e 
nacional, é inquestionável, 
tome-se como exemplo sua 
participação decisiva na definição 
do projeto de intercooperação. 
Sua contribuição independe da 
função e não tenho dúvidas que 
sua referência permanecerá”, 
destaca Ricken.

Ao término dos depoimentos e 
comemorações, foi realizado um 
brinde com todos os presentes 
para celebrar a belíssima 
trajetória construída ao longo 
desses anos.

Frans recebeu abraço apertado e o carinho 
de seus netos durante as homenagens
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Quem 
esteve na 
Castrolanda

ACONTECE
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Produtores da Alemanha, Nova Zelândia e Suíça
Os visitantes puderam levar o conhecimento aos seus países de origem 

sobre a cadeia produtiva do leite, com a visita técnica e apresentação 
sobre a história e trabalho da Cooperativa, no dia 28 de janeiro. 

Visita Técnica 
Agrojuris
Os participantes do Agrojuris 
2020, evento que aconteceu 
no mês de janeiro, fizeram 
uma visita técnica para 
conhecer as instalações da 
propriedade de um dos 
Cooperados da Castrolanda. 
Armando Rabbers, produtor 
da Fazenda Genética ARM, 
mostrou como funciona a 
ordenha robotizada e a sua 
produção. 
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Comitiva do 
Ministério da 
Agricultura 
do Japão 
No dia 18 de fevereiro, os 
representantes do 
Escritório de Segurança 
Alimentar da entidade 
japonesa vieram conhecer a 
estrutura organizacional da 
Cooperativa, tendo em vista 
os desafios, oportunidades 
e o papel estratégico 
proporcionado pelo 
agronegócio no país.

Chefe Lênin 
Palhano e 
equipe  
O Chef Lênin Palhano, à 
frente do Restaurante 
Nomade, em Curitiba-PR e 
sua equipe visitaram uma 
das propriedades de 
Cooperados da Castrolanda 
no dia 10 de fevereiro. O 
foco da visita foi a 
sustentabilidade e 
qualidade do Cordeiro 
Castrolanda. 



Cooperados e
colaboradores
participam da 32ª 
edição do Show Rural

O 32º Show Rural Copavel que ocorreu de 3 a 7 
de fevereiro, em Cascavel, no Oeste do Paraná 
recebeu aproximadamente 300 mil pessoas. 
Dentre os visitantes, Cooperados e 
colaboradores da Castrolanda marcaram 
presença no evento. 

Neste ano, dois dos assuntos discutidos na 
feira foram o uso de tecnologia no campo e o 
cooperativismo. A Unium, marca da 
Intercooperação das indústrias Frísia, 
Castrolanda e Capal, ganhou destaque como 
um modelo pioneiro no agronegócio tanto na 
inovação dos processos quanto no trabalho 
em conjunto entre as três empresas.  

O Supervisor da Unidade de Grãos do 
Entreposto de Piraí do Sul, Antonio Kiel, conta 
que a visita contribuiu para agregar 

Cooperados e colaboradores visitam estandes do Show Rural 2020.

ACONTECE
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conhecimento a todos. “Visitas como esta são 
muito valiosas para nós como setor e para os 
Cooperados também, conseguimos agregar 
conhecimento sobre as tendências de 
mercado, insumos, sementes e perceber o que 
podemos melhorar em nosso trabalho 
diário”, afirma o Supervisor.  

Para o Cooperado André Rabbers, participar 
desta e outras feiras do setor agro, além de 
contribuir para o desenvolvimento da 
propriedade, ajuda também a sempre estar 
conectado com novidades da área. “O Show 
Rural trouxe perspectivas muito interessantes 
para pequenos e grandes produtores. A troca 
de experiência com pessoas de diferentes 
lugares também contribui para o 
conhecimento de todos.”, completa.



VARIEDADES

Cooperado(a) Castrolanda tem sempre mais vantagens.

Anuncie aqui sua empresa.
Você não paga nada pelo seu anúncio.

Ligue para 42 3234.8256 e saiba mais.

Bem-Vindos, 
Novos Cooperados
2496 - Marcelo Machado
Pecuária Leiteira

2497 - Coopermota Cooperativa Agroindustrial
Agricultura

2498 - Sirlete Cordeiro de Matos Pissaia 
Pecuária Leiteira

2499 - Toshio Komori 
Ovinocultura 

2500 - Márcia Moraes Manzoni Leme Vieira
Pecuária Leiteira

2501 - Vanderson de Souza Bueno 
Agricultura

2502 - Marcos Roberto Sampaio Carneiro
Pecuária Leiteira

2503 - Borg Pecuária Leiteira
Pecuária Leiteira

2504 - Washington Tadeu Takeo Nishiyama
Agricultura

2505 - Edson Hitoshi Kayano
Pecuária Leiteira e Agricultura

2506 - Jan Frederik Loman
Agricultura
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COMUNIDADE | FÉ

O labirinto do luto

Por Pastor Roberto Verburg

contra esse sentimento tão forte? Ou em essência: O 
que é a tristeza? 

A meu ver, a definição mais completa desse termo foi 
dada pelo doutor em pedagogia W. ter Horst, que teve 
uma vida marcada por momentos de intensa tristeza, 
a perda da sua esposa e dos seus três filhos. Ele ensina 
que a tristeza é uma “resposta” ao sofrimento. 
Trata-se de uma resposta e não de uma reação 
natural. A palavra resposta demonstra ação e 
responsabilidade. 

Mesmo tendo uma liberdade restrita, nós, seres 
humanos, somos capazes de agir frente às diversas 
situações de perdas que enfrentamos.  Sendo assim, 
essas repostas podem ser boas ou até mesmo muito 
ruins, dependendo de como respondemos as 
situações, isto é, se aceitamos ou não; se respondemos 
de maneira aberta ou fechada; ou ainda, se agimos ou 
ficamos paralisados.

Aos meus quatro anos o meu avô 
faleceu. Lembro-me vagamente 
dos semblantes tristes da minha 
avó, dos meus pais e familiares. 
Mesmo assim ainda não 
compreendia o que estava 
acontecendo. Até hoje, quando me 
recordo desse momento, um 
sentimento ambíguo invade o 
meu coração. Havia a tristeza da 
perda, por outro lado, também 
um sentimento de esperança. 
Havia a dor e a dura realidade da 
morte, mas, apesar disso, 
estávamos todos juntos como 
sempre fazíamos quando havia 
algo para celebrar. 

Mesmo sendo a morte a causa 
mais frequente do luto, ela não é a 
única. O luto pode ser resultado de 
outras situações de perdas e 
mudanças na vida, desde que 
intensas e significativas, como é o 
caso de uma separação, divórcio, 
mudança de país, perda de 
emprego. 

Infelizmente, todos nós passamos 
por momentos de luto ou tristeza. 
A expressão de tristeza não é algo 
mau, não é pecado. Jesus também 
chorou quando soube que seu 
amigo havia falecido. Diante desse 
sentimento tão forte é essencial 
questionarmos como temos 
lidado com esse processo 
sentimental que envolve a dor da 
perda. Por que alguns pais 
mandam seus filhos engolir o 
choro? Por que temos tanta 
vergonha de chorar em público? 
Por que insistimos em lutar 
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A importância de uma comunidade de fé

Não-aceitação 
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Aceitação 

Aberta

Ação

Sem ação

Ação

Sem ação

Fechada

impassível

resignação 
(aceitação)

rancor

definhamento
(depressão)



A imagem que W. ter Horst usa para 
descrever o processo de tristeza é a de um 
labirinto: “o labirinto do luto”. O luto, ao 
contrário daquilo que possa parecer, não é 
um processo linear onde passamos pelas 
diferentes fases até o momento da 
aceitação. Lidar com a perda é como 
caminhar num labirinto, quando você pensa 
ter achado a saída, você percebe que está 
totalmente preso novamente. Ou que você 
fica andando em círculos, voltando sempre 
para o mesmo lugar, os mesmos problemas, 
as mesmas frustrações e as mesmas dores.  

De forma prática o livro traz um terceiro 
princípio fundamental: “a importância da 
comunidade”. Viver em comunhão é uma 
condição essencial para darmos uma boa 
resposta às perdas na nossa vida. O convívio 
com outras pessoas nos oferece a 
possibilidade de compartilhar os nossos 
lamentos. A comunidade, e em especial a 
comunidade da fé, é o lugar onde recebemos 
consolo, isto ajuda na dor, aceitação, 
acolhimento, segurança, esperança e 
perspectiva para o futuro. Ali podemos 
demonstrar a nossa tristeza, derramar as 
nossas lágrimas e encontrar um ombro 
amigo. Ali somos encorajados a olhar para 
cima, para o nosso Deus, e somos 
consolados com a certeza de que a nossa 
luta não é vã. 

Me sinto privilegiado como pastor, por 
poder ser testemunha do consolo que vem 
de uma vida dentro de uma comunidade de 
fé, na presença de Deus. Por ver como é 
precioso podermos compartilhar a nossa 
vida: confidenciar nossas dores nos abrindo 
para o outro e sendo vulneráveis, ou 
demonstrando afeto e um ouvido atento. 
Por poder saber que podemos colocar diante 
de Deus todas as nossas dores.

Ou como diz 
o salmista: “Em ti, 
Senhor, busquei refúgio; 
nunca permitas que eu 
seja humilhado. 
Resgata-me e livra-me 
por tua justiça; inclina 
o teu ouvido para mim 
e salva-me.”
Salmo 72.1-2 NVI
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Por Centro Cultural 
Castrolanda

Centro Cultural fecha 2019 
com saldo positivo

número de visitantes. No ano que passou, 
10,9 mil pessoas passaram pelo Centro 
Cultural, o recorde de público desde 2016, ano 
em que foi inaugurado o CCC. Em números, 
também foram higienizadas, arroladas e 
acondicionadas 5122 fotografias e 2005 tiras 
de negativos, o que marcou a finalização do 
processo de higienização do acervo em 
suporte iconográfico.

O ano de 2019 também marcou a inauguração 
de exposições. O Museu Histórico de 
Castrolanda recebeu, no primeiro semestre, 
uma sobre o Zeskamp, a Olimpíada 
Intercolonial Holandesa, e, no segundo, uma 
sobre a religiosidade e sua importância na 
Colônia Castrolanda. Já a exposição sobre a 
vida e produção leiteira, apresentada durante 
a Agroleite 2018, foi levada para a Casa da 
Praça em Castro e para o Museu Campos 
Gerais em Ponta Grossa.

Entre as atividades desenvolvidas em 2019, o 

O ano de 2019 foi extremamente positivo para 
o Centro Cultural Castrolanda. No ano que 
passou, o CCC bateu o recorde de visitantes, 
realizou a modernização de dois andares do 
Memorial da Imigração Holandesa, 
inaugurou novas exposições e promoveu 
diversas atividades para crianças, jovens, 
adultos e adolescentes e, que envolveram 
moradores da Colônia, além dos demais 
visitantes e turistas.

Uma das maiores conquistas do último ano 
foi a aprovação de um projeto do CCC pela 
Embaixada dos Países Baixos que possibilitou 
a modernização do terceiro e quarto andares 
do Memorial da Imigração Holandesa, o 
Moinho. Com os recursos disponibilizados, a 
iluminação passou a ser de fibra ótica e foram 
inseridos totens que possibilita uma maior 
interação e aprendizado para aqueles que 
visitam o local.

Outra conquista muito comemorada foi o 

Centro Cultural realizou uma oficina sobre 
fotografia e preservação da Memória para 
alunos do Município durante a Primavera 
dos Museus. Também foram realizadas 
ações educativas no dia das crianças, na 
Páscoa e na Semana dos Museus. Outra 
atividade foi a abertura dos bastidores para 
que os moradores da Colônia pudessem 
conhecer como é realizado o trabalho de 
higienização e conservação do acervo do 
CCC. Somado a isso, também foi realizado o 
Natal Encantado e a Molenfeest, além do 
apoio na realização da Oranjefeest.

Segundo Rafael Rabbers, todos os trabalhos 
desenvolvidos só foram possíveis graças 
aos voluntários, colaboradores, 
patrocinadores e programas 
governamentais. “O Programa Estadual de 
Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná 
(Profice) e o Programa Nacional de Apoio à 
Cultura permitiram-nos a captar recursos 
junto a Cooperativa Castrolanda, Fertipar, 
Tetra Pak, Nutron, BRDE, Arysta, Alltech, 
Grasp, Ihara e Banco Safra. Só assim é 
possível realizar os nossos trabalhos na 
conservação e preservação da história da 
imigração e da cultura holandesa”, destaca.

Natal Encantado no Memorial da Imigração Holandesa. Participação do Grupo Folclórico Holandês
no Festival Folclórico e de Etnias do Paraná.
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Centro Cultural realizou uma oficina sobre 
fotografia e preservação da Memória para 
alunos do Município durante a Primavera 
dos Museus. Também foram realizadas 
ações educativas no dia das crianças, na 
Páscoa e na Semana dos Museus. Outra 
atividade foi a abertura dos bastidores para 
que os moradores da Colônia pudessem 
conhecer como é realizado o trabalho de 
higienização e conservação do acervo do 
CCC. Somado a isso, também foi realizado o 
Natal Encantado e a Molenfeest, além do 
apoio na realização da Oranjefeest.

Segundo Rafael Rabbers, todos os trabalhos 
desenvolvidos só foram possíveis graças 
aos voluntários, colaboradores, 
patrocinadores e programas 
governamentais. “O Programa Estadual de 
Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná 
(Profice) e o Programa Nacional de Apoio à 
Cultura permitiram-nos a captar recursos 
junto a Cooperativa Castrolanda, Fertipar, 
Tetra Pak, Nutron, BRDE, Arysta, Alltech, 
Grasp, Ihara e Banco Safra. Só assim é 
possível realizar os nossos trabalhos na 
conservação e preservação da história da 
imigração e da cultura holandesa”, destaca.

2020
No entanto, o ano de 2019 já ficou para trás e a 
equipe do Centro Cultural Castrolanda já está 
realizando atividades em 2020. A primeira foi o 
evento “Uma Noite na Holanda”, onde mais de 30 
crianças puderam dormir uma noite no Memorial 
da Imigração Holandesa, participar de diversas 
atividades educativas e saborear diversas comidas 
típicas. Porém o calendário do CCC prevê muitas 
atividades para o ano e elas serão divulgadas por 
meio do facebook (Centro Cultural Castrolanda) e 
pelo instagram (@centrocultcastrolanda).

O CCC abriu suas portas para que os moradores da Colônia pudessem
conhecer como é realizado o trabalho de higienização e conservação
do acervo nos bastidores.  

Modernização do terceiro
e quarto andares do Memorial

da Imigração Holandesa.

Ação Educativa - Primavera dos Museus.



Jovens Cooperativistas 
discutem a sucessão no 
agronegócio

sempre vai acontecer, mas 
precisamos entender que as 
gerações anteriores têm a 
experiência que é extremamente 
importante. Muitas vezes 
queremos mudar tudo na 
propriedade, tem sempre que 
existir o acordo".

“Sucessão e gestão são dois 
pilares que se complementam, 
sem eles não levamos o setor 
agropecuário para frente. A 
gestão da fazenda torna o 
processo mais fácil, até pela 
proximidade que os sucessores 
acabam ganhando, é importante 
que isto seja trabalhado entre 
quem está à frente da 
propriedade hoje e quem vai 
assumir no futuro”, afirma a 
palestrante, Stephanie Ferreira. 

Para a Palestrante, Saile Farias, a 
sucessão precisa de preparado e 
diálogo. "É uma questão de 
confiança, você precisa ser 
preparado para assumir o 
negócio da família. Precisamos 
saber quando se está certo ou 
errado", afirma. Saile e o irmão, 
Cezar, compartilharam também 
suas experiências a respeito do 
ser um jovem empreendedor. 

“Qual a importância de se 
preparar para a sucessão 
familiar?” Esta foi uma das 
muitas questões debatidas no 5° 
Gira Jovem, que ocorreu no dia 15 
de fevereiro, no auditório da 
Fundação ABC.

O evento organizado pela 
Comissão de Jovens 
Cooperativistas (JC), com o apoio 
da Castrolanda e do Sescoop-PR, 
reuniu sucessores de diferentes 
gerações para discutir o futuro do 
agronegócio, inovação e gestão 
das propriedades. 

Dentre os palestrantes, estiveram 
presentes Allan Costa, Cezar e 
Saile Farias - criadores do 
"Jovens do Agro", e ainda 
Stephanie Ferreira. Além disso, 
Cooperados da Castrolanda 
também participaram, 
contribuindo com suas 
experiências e vivências diárias 
na agropecuária. O principal 
objetivo do evento foi incentivar a 
sucessão nas famílias, que hoje 
fazem parte do quadro social da 
Castrolanda. 

O Vice Coordenador do JC, Juliano 
Valenga comenta que a sucessão é 
um trabalho em conjunto com 
pais e filhos. "O conflito de ideias 
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Jovens do Agro abordam sucessão 
familiar e gestão de negócios

Comissão de Jovens Cooperativistas e o palestrante Allan Costa

Questões como inovação e 
tecnologia também tiveram 
espaço para debate. Allan Costa, 
explica que o profissional 
inovador é aquele que adquire a 
capacidade de resolver os 
problemas do dia a dia. "O que 
podemos mudar no nosso 
ambiente? Eliminar os 
problemas do cotidiano é a 
verdadeira inovação, são as 
pessoas que fazem a diferença e 
nenhuma inteligência artificial 
substitui o diálogo".

Os participantes do Gira Jovem 
também tiveram a oportunidade 
de conhecer algumas 
propriedades de Cooperados da 
Castrolanda, que foi a última 
atividades do dia. “É importante 
para o crescimento e evolução 
dos participantes terem estas 
experiências em propriedades 
que outros jovens estão 
assumindo responsabilidades 
no negócio da família. Isso pode 
contribuir para despertar cada 
vez mais o interesse na 
participação para a 
sustentabilidade e continuidade 
da atividade”, explica a 
Supervisora de Relacionamento 
com o Cooperado, Roselia 
Gomes da Silva.  

Inovação

Imersão



MULHER COOPERATIVISTA

Primeira Comissão 
das Mulheres 
Cooperativistas é 
eleita na Castrolanda

Debora explica sobre a importância de se 
continuar e promover o trabalho feminino na 
Castrolanda. “Temos que sempre estar dispostas a 
aprender e ter conhecimento sobre nossa área, 
com isso ficamos mais dinâmicas e 
consequentemente mais prestativas. Precisamos 
cada vez mais estarmos envolvidas com a 
propriedade, e não só isso, mas também dentro 
das comissões e da Cooperativa. Devemos sair da 
zona de conforto”. 

A Vice-Coordenadora comenta que a assembleia 
foi um marco para oficializar a comissão. 
“Levamos muito tempo para alcançarmos o que 
temos hoje, e agora podemos contar com o 
respeito e confiança de todos. Nosso plano é cada 
vez mais incentivar mulheres a trabalhar na 
propriedade, seja como pequenas ou grandes 
produtoras. Acreditamos que todas podem ser 
cada vez mais responsáveis pelas tarefas no 
negócio e na Castrolanda”, afirma Elsa Kugler.   

O grupo de mulheres Cooperativistas, na 
Castrolanda, surgiu em 2009 e até hoje segue 
como um trabalho voluntário dentro da 
Cooperativa. A criação da comissão está no mesmo 
período em que a participação da mulher no 
agronegócio começa a crescer no Brasil. 

Segundo o Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (ESALQ-USP), entre 2004 e 
2015 as mulheres passaram a representar 40% do 
total de trabalhadores no campo. 

Após uma década de formação, o grupo de 
Mulheres Cooperativistas da Castrolanda tem sua 
primeira comissão eleita. A votação aconteceu na 
Pré-Assembleia Feminina e sua oficialização se 
deu na 69ª Assembleia Geral Ordinária (AGO), que 
ocorreu no dia 13 de fevereiro.

A comissão é composta por Cooperadas e esposas 
de Cooperados. A Suinocultora Debora 
Noordegraaf assumiu o cargo de Coordenadora da 
Comissão e fala um pouco sobre este importante 
passo. “Se você pensar em toda a história da 
Castrolanda, é a primeira vez que conseguimos 
eleger uma Comissão de Mulheres. Agora nós 
temos mais representatividade e reconhecimento 
dentro da Cooperativa”, explica a Coordenadora. 

Elsa Kugler, assume o posto de 
Vice-Coordenadora, já Camila Kugler e Amanda 
Gomes, ficaram com a secretaria e tesouraria da 
comissão, respectivamente. Samanta Cruz, Maria 
Benke e Elizete Petter, têm os cargos de vogais.

A eleição oficial da comissão torna o trabalho das 
mulheres dentro da Cooperativa cada vez maior e 
mais forte. A Analista de Cooperativismo, Nicole 
Costa, destaca que a eleição é um marco na 
história do grupo. “Por 10 anos tivemos um grupo 
de mulheres que dedicaram seus trabalhos a esta 
Comissão, em que se teve conquistas como maior 
participação de mulheres nas Assembleias, 
desenvolvimento feminino dentro das 
propriedades e maior conhecimento de seus 
negócios. A formalização traz ainda mais 
credibilidade às Mulher Cooperativista, em 
consequência, proporciona a transparência e 
adesão deste público”.
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Nova Comissão da Mulher Cooperativista
e Nicole Costa, Analista de Cooperativismo.

Jentje Petter, participante da primeira 
formação do grupo e Debora Nodergaaf 
na eleição da Primeira Comissão.



Na cultura da soja são 
constatadas 50 doenças, uma 
das mais antigas é o mofo 
branco causada pelo fungo 
Sclerotinia sclerotiorum 
(Lib.) de Bary, que 
atualmente é considerada 
umas das principais doenças 
da cultura, pois vem 
causando altos prejuízos e 
apresenta difícil controle 
(PURDY, 1979; JACCOUD 
FILHO et al., 2010).

O fungo tem como 
hospedeiros mais de 400 
espécies, entre as mais 
importantes culturas estão, 
além da soja, o feijão, o 
girassol, o algodão, o tomate, 
a batata e algumas outras 
hortaliças (BOLAND; HALL, 
1994; SAHARAN; MEHTA, 
2008).

Uma das dificuldades 
encontradas no manejo da 
doença, é devido o patógeno 
apresentar estrutura de 
resistência, denominada 
escleródio, que permanece 
viável no solo por um período 
de mais de 8 anos. Os 
escleródios podem germinar 
originando micélio (condição 
com umidade e temperaturas 
mais elevadas), onde um 
escleródio pode infectar 
somente uma planta, ou 
podem germinar 
carpogenicamente, formando 
apotécios (condição com 
umidade e temperaturas mais 
amenas), e estes podem 
liberar até dois milhões de 
ascósporos cada, resultando 

em uma epidemia da doença 
(FERREIRA; LEHMAN; 
ALMEIDA, 1979; STEADMAN, 
1983; JULIATTI; POLIZEL; 
JULIATTI, 2004; ALMEIDA, et 
al., 2005).

Os ascósporos liberados 
necessitam de uma fonte 
externa de nutrientes para 
germinar. Na cultura da soja 
esses nutrientes são 
provenientes de flores 
senescentes e de flores 
mortas. Devido a isso, a 
infecção das plantas ocorre 
na maioria das vezes na fase 
de florescimento, e os 
sintomas aparecem 
aproximadamente 15 dias 
após o florescimento pleno 
(NATTI, 1971; STEADMAN, 
1983; BOLAND; HALL, 1987; 
BOLAND; HALL, 1988).

Devido as suas 
características, o controle do 
Mofo Branco apresenta 
algumas dificuldades, 
evidenciando-se então o 
manejo integrado 
envolvendo diversas práticas 
culturais e administrativas, 
como uma das principais 
formas de prevenir a entrada 
do patógeno ou, após a sua 
infecção, minimizar os 
potenciais prejuízos as 
lavouras.

A formação dos apotécios 
necessita de solo úmido por 
uma a duas semanas antes da 
germinação, associado a isso 
temperaturas amenas entre 
12 e 22° C (SUN; YANG, 2000). 

Manejo do Mofo Branco
na cultura da Soja

Marcelo Luiz Cunha Pierre
Engenheiro Agrônomo

ARTIGO
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INCIDÊNCIA DE MOFO 
BRANCO EM HASTE PRINCIPAL 
EM PLANTA DE SOJA.

Temperaturas elevadas ao redor de 30° 
C inibe a formação de apotécios, e a 25 ° 
C ocorre somente a formação de estipes 
(hastes que formam os apotécios), estas 
por sua vez não formam ascósporos 
(BEDI; 1962). 

Devido a dificuldade no controle da 
doença, o manejo deve ser feito de 
maneira integrada, combinado diversas 
táticas de manejo, como: utilização de 
sementes sadias, tratamento de 
sementes, cultivares menos sensíveis a 
doença, controle biológico, controle 
químico, arranjo de plantas, rotação de 
culturas, controle de invasoras 
suscetíveis e épocas de semeadura.

A dependência de luz para a formação 
de apotécios é um ponto fraco do 
patógeno. Isso pode ser explorado com 
a cobertura do solo com palha, 
formando uma barreira física, 
reduzindo a quantidade de apotécios 
formados, liberação de ascósporos no 
ar e aumentando a degradação dos 
escleródios por outros microrganismos 
(LOBO; 2010). O arranjo de plantas com 
o aumento do espaçamento entre linhas 
e diminuição da população, facilita a 
circulação de ar no dossel da cultura, 
dificultando assim a manutenção da 
umidade adequada, desfavorecendo o 
desenvolvimento do fungo, retardando 
a infecção e a expansão das lesões (TU, 
1989; STEADMAN et al. 1995).

O planejamento da época de semeadura 
em áreas altamente infestadas pelo 
patógeno é uma ferramenta importante 
para minimizar os prejuízos. A chuva no 
período de florescimento da cultura é 
essencial para o desenvolvimento da 
doença, cultivares de hábito de 
crescimento indeterminado chegam a 
permanecer com flores por períodos 
superiores a 30 dias. Quando este 
período reprodutivo coincide com 
chuvas superiores a 100 mm e a 
temperatura média próximo de 20° C, a 
chance da ocorrência de uma epidemia 

da doença é grande. Temperaturas 
máximas acima de 30° C no período de 
florescimento desfavorecem o 
desenvolvimento da doença devido a 
baixa formação de apotécios.

O controle biológico com produtos à 
base de Trichoderma sp. pode ser 
utilizado para colonizar os escleródios 
no solo, por se tratar de um organismo 
vivo as condições climáticas no 
momento da aplicação devem ser de 
temperaturas amenas e altos índices de 
umidade relativa. O controle químico da 
doença (boscalid, procimidona e 
fluazinam) deve ser iniciado no início 
do florescimento da cultura e repetidos 
a intervalos de 7 a 10 dias. As aplicações 
são feitas na floração, porém os 
sintomas são observados apenas na 
formação de vagens e início do 
desenvolvimento dos grãos. 

Na safra corrente 2019/2020, tivemos 
um outubro com pouco volume de 
chuvas e temperaturas elevadas, porém 
em novembro (2019) tivemos redução 
da temperatura e volume de chuvas 
superior a 200 mm em muitas regiões 
de atuação da Castrolanda. 

A média da temperatura mínima no 
mês de novembro (2019) ficou em torno 
de 16°C e a média da temperatura 
máxima 28 °C (abaixo dos 30° C), 
seguido de um dezembro (2019) com 
142 mm de chuva acumulados e 
temperaturas máximas e mínimas 
similares ao ocorrido em novembro, 
favorecendo o desenvolvimento da 
doença.  

Estas condições possibilitaram a 
ocorrência da doença em áreas com 
histórico do patógeno, onde a 
semeadura foi realizada no final de 
setembro e início de outubro, 
consequentemente o florescimento 
coincidiu o mês de 
novembro/dezembro, resultando na 
epidemia da doença.
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manejo integrado 
envolvendo diversas práticas 
culturais e administrativas, 
como uma das principais 
formas de prevenir a entrada 
do patógeno ou, após a sua 
infecção, minimizar os 
potenciais prejuízos as 
lavouras.

A formação dos apotécios 
necessita de solo úmido por 
uma a duas semanas antes da 
germinação, associado a isso 
temperaturas amenas entre 
12 e 22° C (SUN; YANG, 2000). 
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Temperaturas elevadas ao redor de 30° 
C inibe a formação de apotécios, e a 25 ° 
C ocorre somente a formação de estipes 
(hastes que formam os apotécios), estas 
por sua vez não formam ascósporos 
(BEDI; 1962). 

Devido a dificuldade no controle da 
doença, o manejo deve ser feito de 
maneira integrada, combinado diversas 
táticas de manejo, como: utilização de 
sementes sadias, tratamento de 
sementes, cultivares menos sensíveis a 
doença, controle biológico, controle 
químico, arranjo de plantas, rotação de 
culturas, controle de invasoras 
suscetíveis e épocas de semeadura.

A dependência de luz para a formação 
de apotécios é um ponto fraco do 
patógeno. Isso pode ser explorado com 
a cobertura do solo com palha, 
formando uma barreira física, 
reduzindo a quantidade de apotécios 
formados, liberação de ascósporos no 
ar e aumentando a degradação dos 
escleródios por outros microrganismos 
(LOBO; 2010). O arranjo de plantas com 
o aumento do espaçamento entre linhas 
e diminuição da população, facilita a 
circulação de ar no dossel da cultura, 
dificultando assim a manutenção da 
umidade adequada, desfavorecendo o 
desenvolvimento do fungo, retardando 
a infecção e a expansão das lesões (TU, 
1989; STEADMAN et al. 1995).

O planejamento da época de semeadura 
em áreas altamente infestadas pelo 
patógeno é uma ferramenta importante 
para minimizar os prejuízos. A chuva no 
período de florescimento da cultura é 
essencial para o desenvolvimento da 
doença, cultivares de hábito de 
crescimento indeterminado chegam a 
permanecer com flores por períodos 
superiores a 30 dias. Quando este 
período reprodutivo coincide com 
chuvas superiores a 100 mm e a 
temperatura média próximo de 20° C, a 
chance da ocorrência de uma epidemia 

da doença é grande. Temperaturas 
máximas acima de 30° C no período de 
florescimento desfavorecem o 
desenvolvimento da doença devido a 
baixa formação de apotécios.

O controle biológico com produtos à 
base de Trichoderma sp. pode ser 
utilizado para colonizar os escleródios 
no solo, por se tratar de um organismo 
vivo as condições climáticas no 
momento da aplicação devem ser de 
temperaturas amenas e altos índices de 
umidade relativa. O controle químico da 
doença (boscalid, procimidona e 
fluazinam) deve ser iniciado no início 
do florescimento da cultura e repetidos 
a intervalos de 7 a 10 dias. As aplicações 
são feitas na floração, porém os 
sintomas são observados apenas na 
formação de vagens e início do 
desenvolvimento dos grãos. 

Na safra corrente 2019/2020, tivemos 
um outubro com pouco volume de 
chuvas e temperaturas elevadas, porém 
em novembro (2019) tivemos redução 
da temperatura e volume de chuvas 
superior a 200 mm em muitas regiões 
de atuação da Castrolanda. 

A média da temperatura mínima no 
mês de novembro (2019) ficou em torno 
de 16°C e a média da temperatura 
máxima 28 °C (abaixo dos 30° C), 
seguido de um dezembro (2019) com 
142 mm de chuva acumulados e 
temperaturas máximas e mínimas 
similares ao ocorrido em novembro, 
favorecendo o desenvolvimento da 
doença.  

Estas condições possibilitaram a 
ocorrência da doença em áreas com 
histórico do patógeno, onde a 
semeadura foi realizada no final de 
setembro e início de outubro, 
consequentemente o florescimento 
coincidiu o mês de 
novembro/dezembro, resultando na 
epidemia da doença.

APOTÉCIOS GERMINADOS
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