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Atualmente, a oportunidade agropecuária está enraizada nos 
softwares. As inovações em softwares vêm rapidamente se 
tornando ferramentas essenciais para as operações diárias do setor 
agropecuário — melhorando a maneira que tudo funciona, desde 

as fazendas até o funcionamento dos tratores. Os fazendeiros vêm rapidamente 
adotando inovações em softwares, que os permitem resolver problemas de 
maneiras que antes eram inimagináveis, elevando, assim, as oportunidades 
agropecuárias. O Brasil pode ter muitos benefícios com os avanços da 
agropecuária promovidos pelos softwares, já que, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, o país possui mais de 351 milhões de acres 
de terras rurais, o que corresponde a aproximadamente 41 por cento do país. 

Com um enorme potencial em mãos, estamos apenas 
no começo do que a inovação em digitalização, 
dados e softwares pode fornecer. Os desenvolvedores 
de softwares estão avançando com melhorias 
extraordinárias na forma em que os fazendeiros 
produzem, colhem e distribuem os alimentos — 
aumentando os rendimentos e reduzindo custos. 
Graças aos novos avanços, agora os softwares 
coletam dados sobre sementes, satélites e sensores 
para ajudar os fazendeiros a tomarem melhores 
decisões sobre o que produzir, como produzir e 
quando produzir. Isso permite que eles adaptem 
suas operações com precisão digital, a fim de 
obter os resultados mais satisfatórios. Ao serem 
mais precisos, eles podem reduzir a quantidade de 
combustível, água e fertilizantes utilizados; tomar 
melhores decisões sobre quando exatamente realizar 
a colheita para atingir rendimento máximo; e verificar 
o frescor dos alimentos desde a fazenda até a sua 
mesa. Os efeitos são profundos; quando amplamente 
implantadas, as tecnologias para um cultivo de 
precisão podem aumentar os rendimentos da safra 

global em até 67 por cento e reduzir os preços dos 
alimentos pela metade.1 

 Â Os softwares estão proporcionando uma 
inteligência crítica, permitindo que os fazendeiros 
façam mais com menos. 

 Â Sensores no solo implantados em toda fazenda 
fazem a constante alimentação de dados para 
sistemas com base em nuvem que verificam a 
umidade, os nutrientes e as necessidades do solo.

 Â Tratores automáticos e máquinas autônomas 
estão se tornando cada vez mais comuns — 
plantando sementes com precisão digital, 
matando ervas daninhas repentinamente e 
reduzindo a pulverização ao direcionar os 
fertilizantes precisamente no local necessário.

 Â Dados de satélites que se movimentam 
rapidamente pela atmosfera são combinados 
com dados de sensores localizados na superfície 
e modelos meteorológicos com base em 
inteligência artificial (IA) hiperlocal para prever as 
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necessidades de água da planta — criando um 
plano de irrigação customizado que pode acessar 
sistemas de irrigação que proporcionam as gotas 
certas para cada safra. 

 Â Drones estão tendo a oportunidade de atingir 
novas alturas enquanto sobrevoam com 
câmeras multiespectrais para detectar fungos 
antecipadamente e de maneiras que vão além do 
que o olho humano pode enxergar — evitando 
interrupções de grandes custos por doenças.

 Â Cercas estão sendo substituídas por GPS’s, uma 
vez que as coleiras para monitoramento de gado 
informam aos criadores quais animais podem ter 
se afastado, estão prontos para procriação, estão 
propensos a ficarem doentes ou precisam de 
atenção especial.

 Â Para elevar os rendimentos, servidores em 
nuvem verificam o clima, os preços do mercado 
e as condições de produção, informando aos 
fazendeiros o momento exato para efetuar a 
colheita, a fim de elevar os resultados. 

Os softwares não apenas reúnem estes dados, como 
também colocam as informações nas palmas das 
mãos dos fazendeiros — dando a eles um controle 
maior do progresso da pecuária e da safra a partir 
de quaisquer dispositivos, a qualquer momento, 
em qualquer lugar e através de banda larga. Isso 
permite que quase tudo seja feito com mais eficácia, 
precisão e resultado. Os softwares permitem a gestão 
do processo crucial da cadeia de fornecimento para 

distribuir, processar e entregar alimentos frescos em 
sua mesa de forma segura e rastreável — a fim de 
reduzir estragos, garantir a segurança do alimento e 
reduzir desperdícios.

A inovação de softwares agora atingiu um ponto em 
que é capaz de resolver alguns dos maiores desafios 
do setor agropecuário. Os softwares estão ajudando 
os fazendeiros e criadores a enfrentarem os principais 
desafios, como a produção de mais alimentos para 
alimentar a população mundial, produzir alimentos 
mais nutritivos, garantir que as safras sejam mais 
resistentes a secas e doenças e garantir uma 
segurança robusta dos alimentos em todo o percurso 
até chegarem em sua mesa. Essas inovações estão 
ajudando a comunidade agropecuária a administrar 
melhor a terra com tecnologias que podem aprimorar 
a sustentabilidade, reduzir o uso de produtos 
químicos danosos e cortar as emissões dos gases do 
efeito estufa, ao mesmo tempo em que aumentam 
os rendimentos e colocam mais dinheiro nos bolsos 
dos fazendeiros. Por exemplo, quando tecnologias de 
precisão possibilitadas por softwares são amplamente 
implantadas, os especialistas preveem que é possível 
cortar o uso de água em até 30 por cento,2 reduzir o 
uso de herbicidas em até 99,99 por cento,3 reduzir 
o uso de combustível em até 10 por cento, elevar 
os rendimentos da safra em até 70 por cento e 
cortar os preços dos alimentos pela metade.4 Isso é 
extremamente relevante para o Brasil, um dos maiores 
produtores e exportadores globais de produtos 
agropecuários do mundo. 

Economia Germinando em Todos os Lugares
Economia média gerada com o uso de tecnologias baseadas em software 

(Dólares americanos economizados por acre)
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Agricultura de Precisão  
Investimentos em Tecnologia 

Tamanho da 
Propriedade 
Rural

Economia 
Anual

Anos até o 
Retorno do 

Investimento

Pequena 
(800 acres)

$11.000 6+

Média  
(1,600 acres) 

$26.000 2+

Grande  
(2,400 acres)

$39.000 ~2

Fonte: National Geographic, Farming: There’s an App for That

Os softwares não só ajudam a produzir mais 
safras com melhor custo benefício, como também 
podem ajudar no crescimento das economias 
rurais. Os softwares estão ajudando os fazendeiros a 
obterem economias nas colheitas, com tecnologias 
de precisão que têm como fator preponderante a 
elevação de rendimentos. A agropecuária sempre foi 
uma grande contribuinte para a economia do Brasil 
– em 2017, o setor contribuiu em 23,5 por cento 
para o PIB do país. Como os fazendeiros expandem 
de acordo com o que as tecnologias permitem que 
eles assim o façam, a tecnologia expande de acordo 
com o que as economias rurais podem atingir. A 
inovação tecnológica é um motor comprovado 
para o crescimento da economia rural. E conforme 
o aumento da banda larga ocorre de forma cada 
vez mais rápida nas comunidades rurais, o acesso à 
internet não apenas expandirá os tipos de tecnologias 
de precisão que os fazendeiros podem implementar, 

como a internet de alta velocidade também vai 
expandir a diversidade econômica e o acesso a 
empregos e indústrias do futuro. 

Entretanto, os fazendeiros devem ultrapassar as 
principais barreiras para aproveitarem plenamente 
o progresso habilitado por software. Embora o 
uso da agropecuária de precisão esteja crescendo 
rapidamente no Brasil, a taxa de adesão estimada 
é de, atualmente, somente 20 por cento, 
aproximadamente.5 Os fazendeiros muitas vezes 
não são capazes de aproveitar plenamente o uso 
de oportunidades habilitadas por software, um 
vez que somente 10 por cento dos fazendeiros 
brasileiros têm acesso à internet.6 Da mesma forma, 
mesmo que a agropecuária de precisão crie novos 
empregos relacionados a softwares em áreas rurais, 
há poucas pessoas com as qualificações necessárias 
para executar estes serviços, o que faz com que 
muitas oportunidades não sejam preenchidas. 
Muitos ganhos podem ser obtidos se essas barreiras 
forem ultrapassadas e conforme mais fazendeiros 
começarem a aproveitar as vantagens das tecnologias 
conduzidas por softwares. 

A oportunidade é tão grande que os estudos 
estimam que o mercado da agropecuária de 
precisão dará um aumento de US$240 bilhões à 
oportunidade econômica até 2050.7 Entretanto, 
estas oportunidades somente podem ser atingidas 
com políticas pragmáticas que removam as barreiras 
da agropecuária de precisão ao fechar as lacunas 
da banda larga rural, ultrapassar as barreiras de 
qualificações rurais e nutrir o crescimento do 
ecossistema de inovação de softwares com políticas 
pragmáticas que ajudem-no a crescer e prosperar. 

$240 Bilhões em Oportunidades com o uso da Agropecuária Digital 
Bilhões de dólares atribuíveis ao mercado por tecnologia

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research
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Reduzindo o impacto ambiental 
ao aplicar produtos químicos de 
forma mais precisa. O escoamento 
químico proveniente da aplicação 
de produtos químicos pode 
afetar a vida dos rios, nascentes e 
oceanos.11 Utilizar uma visualização 
computadorizada habilitada por 
software e uma tecnologia de 
micro dosagem pode resultar em 
doses precisas para atender as reais 
necessidades da planta, e o uso de 
herbicida pode ser reduzido em até 
99,99 por cento.12 

Aumentando o acesso a dietas mais saudáveis com 
alimentos mais nutritivos. Durante a última década, 
dietas não saudáveis dobraram as taxas de obesidade no 
Brasil e triplicaram o número de pessoas acima do peso.18 
Globalmente, 1,7 milhão (2,8 por cento) de mortes são 
atribuíveis ao baixo consumo de frutas e legumes.19 Os 
softwares estão ajudando os cientistas a desenvolverem 
novos tipos de plantas que sejam capazes de produzir 
alimentos mais saborosos e nutritivos, ao mesmo tempo 
em que ajudam-nos a chegarem nos mercados que mais 
precisam deles. 

Superando uma crescente crise 
referente ao acesso à água limpa 
ao reduzir o uso de água. A 
agropecuária utiliza 70 por cento 
dos recursos globais de água doce13 
enquanto aproximadamente dois 
terços da população mundial vive 
uma grave escassez de água.14 
Utilizar sensores de umidade 
habilitados por software, melhores 
equipamentos de previsão do tempo 
e tecnologias de irrigação inteligente 
pode reduzir o consumo de água de 
20 a 30 por cento.15

Reduzindo o desperdício de 
alimentos e melhorando a segurança 
através de uma gestão melhor. Cerca 
de 40.000 toneladas de alimentos são 
desperdiçadas no Brasil diariamente, 
sendo que 50 por cento ocorre 
durante o manuseio e logística.16 Um 
software sofisticado está ajudando a 
gerenciar a distribuição de alimentos 
de forma mais eficaz, a melhorar a 
rastreabilidade e a reduzir custos com 
resoluções de recall de alimentos 
pela metade.17 

Os Softwares Ajudam a Resolver os Desafios Mais Difíceis da Agropecuária 

Reduzindo danos à safra devido 
ao clima com previsões hiperlocais 
empoderadas com IA. Embora 90 
por cento das perdas na safra ocorram 
devido ao clima,20 os danos à safra 
podem ser reduzidos em até 25 por 
cento por meio de equipamentos 
para previsão do tempo e técnicas da 
agropecuária de precisão.21

Alimentando as gerações futuras 
elevando os rendimentos e 
reduzindo custos. Até 2050, para 
atender o crescimento da população, 
será necessário produzir 70 por cento 
a mais de alimentos em relação a 
hoje.8 Para ajudar a enfrentar este 
desafio, as tecnologias de precisão 
habilitadas por software podem 
ajudar a elevar os rendimentos da 
safra global em até 67 por cento.9 

Reduzindo os gases do efeito estufa combatendo o maior 
contribuidor. A produção de alimentos é responsável por 
uma parcela significativa das emissões globais de CO2. 
Especificamente, a agricultura é responsável por 11 por 
cento de toda a emissão de gases de efeito estufa — quase 
a mesma quantidade produzida globalmente pelo setor de 
transporte.10 O acordo sobre mudanças climáticas da ONU 
exige que os fazendeiros reduzam as emissões de dióxido 
de carbono em um gigaton ao ano. Sensores conectados 
estão ajudando a cumprir este acordo ambicioso, ajudando 
os fazendeiros a identificarem formas de reduzir emissões de 
gases do efeito estufa produzidos pelos gases gerados por 
gado através do monitoramento da alimentação e processo 
digestivo do mesmo, a fim de otimizar sua dieta de forma a 
reduzir as emissões. 

 5
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Tomando Decisões mais Inteligentes para alimentar as Futuras 
Gerações 

Até a metade do século, é esperado que a população 
global atinja 10 bilhões de pessoas, exigindo que os 
fazendeiros do planeta produzam significativamente 
mais alimentos com aproximadamente a mesma 
quantidade de terras. Para atender as necessidades 
das futuras gerações, os fazendeiros estão recorrendo 
às tecnologias para produzir mais alimentos com 
menos recursos.

Eles estão combinando sensores de solos, imagens 
de satélites e drones, equipamentos agropecuários 
controlados por computadores e guiados por GPS 
e análises com base em nuvem para customizar os 
cuidados que as plantas recebem. Por exemplo, 
uma câmera equipada com um veículo agropecuário 
de precisão pode utilizar análise infravermelha e 
tecnologia com visualização de computador para 
avaliar a saúde individual da planta — como formato 
da folha, tamanho da haste e conteúdo de umidade 
do solo — para mirar pulverizadores e espalhadores 
com os recursos específicos para plantas mais 
saudáveis.

Os fazendeiros também desejam obter insights 
caso determinada semente tenha um desempenho 
melhor do que outras, por que parte do campo acaba 
rendendo menos ou o tempo exato para realizar a 
colheita e elevar os rendimentos. Os fazendeiros, por 
exemplo, podem estimar melhorias de rendimento 
de 10 a 15 por cento se forem capazes de encontrar 
um sistema de gestão de dados que faça otimizações 
no caso de plantas híbridas “agressivas” vs. 
“defensivas.”22

 Â Conectando oportunidades de precisão. A 
tecnologia FarmBeats da Microsoft combina 
blockchain, drones, Internet das Coisas (IoT), 
inteligência artificial e big data para melhorar a 
produtividade das fazendas de todo o mundo, 

incluindo no Brasil.23 O FarmBeats coleta dados 
sobre temperatura, umidade e nutrientes do 
solo a partir de sensores, câmeras e drones. 
Com todos esses dados nas palmas das mãos, 
os fazendeiros são capazes de aumentar os 
rendimentos, reduzir prejuízos e cortar custos com 
insumos.24

 Â Ajudando os fazendeiros a se focarem 
no sucesso. Hoje em dia, muitas vezes os 
fazendeiros precisam consolidar informações de 
diversas fontes para terem um panorama mais 
completo das operações da fazenda. O software 
de agropecuária Trimble, por exemplo, reúne 
dados de diferentes fabricantes de equipamentos 
agropecuários, de forma que os fazendeiros 
possam classificar dados a partir de diferentes 
sistemas para obter uma visão geral em tempo 
real das operações em qualquer local. Os 
sistemas ajudam os fazendeiros a focarem no 
sucesso ao criar estimativas dos custos por acre, a 
fim de tomarem melhores decisões durante toda 
a temporada de crescimento.

 Â Trazendo a Internet das Coisas para o campo. 
A Internet das Coisas combina aprendizado 
automático, informática cognitiva, algoritmos 
e sensores de baixo custo. A AgrusData, uma 
empresa brasileira inovadora que fornece 
soluções digitais para o agronegócio , traz 
a infraestrutura e os sistemas da IoT para a 
agropecuária. Os sensores medem a temperatura, 
a luz solar, a umidade, a umidade do solo, a 
pressão atmosférica, a umidade da folha e a 
pluviosidade. Com informações mais detalhadas e 
precisas sobre suas safras ou gado, os fazendeiros 
podem tomar decisões melhores e que 
aumentem a produtividade e reduzam os custos.25 

Agricultores estão recorrendo à tecnologia para produzir mais alimentos com menos 
recursos para atender às necessidades das futuras gerações. 
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 Â Utilizando inteligência artificial para identificar 
problemas. A Cromai, outra empresa brasileira, 
criou um produto que analisa dados a partir 
dos smartphones dos fazendeiros, dos sensores 
presentes em seus campos e de imagens de 
drones e satélites com inteligência artificial 

equipada com uma visualização em computador. 
A IA pode identificar deficiências de nutrientes, 
espécies invasivas, pragas e doenças antes que o 
olho humano possa identificá-las, possibilitando 
que os fazendeiros possam intervir nas etapas 
iniciais destes problemas e salvar suas safras.26 

Melhor Gerenciamento de Consumo de Água

A agropecuária consome mais de 70 por cento dos 
recursos de água doce do mundo.27 E uma estimativa 
de 60 por cento desta água é desperdiçada devido 
ao excesso de regas, escoamento, contaminação e 
outras questões.28 Para melhorar a eficácia, avanços 
de softwares, como uma melhor análise climática, 
novas imagens de satélites e sensores de solo mais 
inteligentes estão sendo combinados para ajudar os 
fazendeiros a chegarem na raiz dos seus problemas 
com água. Estas tecnologias estão ajudando os 
fazendeiros a terem mais safras por gota ao reduzir o 
consumo de água de 20 a 30 por cento.29 

Os Softwares estão ajudando os 
fazendeiros a utilizarem a água com mais 
eficácia:

 Â Colocando precisão na irrigação. Os fazendeiros 
estão recorrendo à solução de gestão de 
água Irrigate-IQ da Trimble para possibilitar 
que sistemas de irrigação por GPS controlem 
precisamente todos os bocais para uma aplicação 
de água altamente voltada ao alvo.30 Ao serem 
implementados, podem reduzir o consumo de 
água de 20 a 30 por cento.31 

 Â Utilizando dados de sensores para fornecer 
a quantidade correta de água precisamente. 
A plataforma de gestão de irrigação Irriger 
Connect combina sensores de solo e imagens 
de satélites para monitorar automaticamente a 
umidade do solo.32 Todos estes dados permitem 

que os fazendeiros tomem decisões informadas 
em relação à irrigação, e fornecem a eles maior 
controle de quanta água suas safras receberão, 
o que poupa dinheiro e energia, reduz custos e 
aumenta a produtividade. O Programa Irriga Fácil, 
criado pelo governo federal brasileiro em 2009, 
é uma meta para o uso de softwares que tem o 
objetivo de progredir a agropecuária no Brasil.33 
O software criado pelo programa e desenvolvido 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) para tornar a irrigação mais eficiente na 
região nordeste do país, que é frequentemente 
afetada pelas secas.34 

 Â Melhorando a qualidade e a quantidade das 
safras nos países em desenvolvimento. Estas 
tecnologias podem ser especialmente poderosas 
quando utilizadas em países em desenvolvimento. 
Por exemplo, os milhões de fazendeiros de 
pequeno porte do Quênia tradicionalmente não 
irrigam suas safras. A IBM vem se empenhando 
para ajudar os fazendeiros do Quênia a 
otimizarem o crescimento da safra e melhorarem 
a segurança dos alimentos ao gerenciarem a água 
com mais eficácia utilizando tecnologias de IoT. 
O projeto da IBM EZ Farm utiliza sensores para 
ajudar os fazendeiros a entenderem quanto de 
água existe no solo e a medir a quantidade de 
água nos tanques de água locais. Estes dados 
são, então, combinados com dados climáticos 
para planejar os tempos de irrigação e otimizar 
o crescimento da safra, ampliar o ciclo da safra, 
melhorar a qualidade e a quantidade das safras.35 
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Lutando contra as Pestes e Protegendo as Safras enquanto o 
Uso de Produtos Químicos Danosos é Reduzido

Todo ano, por volta de 40 por cento das colheitas 
em potencial do planeta estão sendo atingidas de 
forma extremamente prejudicial e sendo derrotadas 
por insetos danosos, ervas daninhas e doenças em 
plantas.36 Ao mesmo tempo, o escoamento químico 
que ocorre pelo excesso de aplicação de pesticidas, 
herbicidas e fertilizantes pode afetar a saúde dos 
nossos oceanos, rios e nascentes.37 De fato, estima-
se que os fazendeiros que ainda não utilizam uma 
tecnologia para fertilização de precisão farão 
fertilização em excesso em 40 por cento dos seus 
campos e, ainda assim sofrerão perda de rendimentos 
em 10 por cento dos seus campos tratados.38 Isso 
ocorre em parte porque estima-se que 95 por cento 
dos produtos químicos pulverizados não atingem o 
alvo pretendido, desperdiçando produtos químicos 
agropecuários dispendiosos e provocando risco de 
toxicidade tanto para as pessoas quanto para a vida 
selvagem.39 Para resolver o problema, os fazendeiros 
estão recorrendo a tecnologias de precisão 
habilitadas por software para reduzir desperdícios 
ao inserir a quantidade certa de produtos químicos 
precisamente onde eles são necessários. 

 Â Aplicando fertilizantes em doses calibradas. As 
tecnologias habilitadas por software agora ajudam 
aplicar fertilizantes em doses mais calibradas para 
atender as necessidades nutritivas específicas 
do solo e da planta, reduzindo drasticamente o 
uso de fertilizantes e outros produtos químicos. 
Por exemplo, o software Field-IQ da Trimble é 
um sistema de controle de fertilização que ajuda 
a controlar pulverizadores com taxa variável ao 
gerenciar precisamente os insumos do produtor. 

Ao utilizar um sistema integrado de hardware 
(bocais de precisão, reguladores de barras e 
controles de velocidade do rotacionador) e o seu 
software inovador, o sistema fornece um sistema 
de semeadura e fertilização mais preciso para o 
produtor.40

 Â Monitorando o conteúdo de clorofila para 
fornecer os nutrientes de forma precisa. A 
quantidade de clorofila de uma planta revela 
informações importantes sobre as deficiências dos 
principais nutrientes, como nitrogênio. O medidor 
eletrônico de conteúdo de clorofila ClorofiLOG 
da Falker mede o conteúdo de clorofila de cada 
planta, informando aos fazendeiros a situação 
nutricional de suas safras. Eles podem atingir 
precisamente as plantas com deficiência com 
a quantidade exata de fertilizante que elas 
precisam, reduzindo desperdícios e a quantidade 
de fertilizantes que se infiltra nos rios e entra nos 
oceanos.41 

 Â Protegendo as safras ao mesmo tempo em que 
se reduz o uso de pesticidas. Os produtores 
de algodão do Brasil podem recorrer a softwares 
de monitoramento de pragas para acompanhar 
de perto as infestações em potencial. Com as 
variáveis geradas pelo software agropecuário 
Aegro, eles podem atingir as pragas que 
ameaçam suas safras precisamente, pulverizando 
somente onde e quando for mais necessário. Isso 
permite que os produtores não somente poupem 
dinheiro com controle de pragas, como também 
reduzam a quantidade de pesticidas pulverizados 
em seus campos.42

A cada ano, até 40 por cento das colheitas mundiais são perdidas por danos 
causados por insetos, plantas daninhas e pragas agrícolas. 
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 Â Avançando a tecnologia em máquinas agrícolas 
para detectar e destruir ervas daninhas com 
mais eficácia. As novas tecnologias também 
criam oportunidades para matar ervas daninhas 
de forma mais precisa. Cortadores de gramas 
robotizados com software de reconhecimento 

de imagem podem reconhecer ervas daninhas 
e destruí-las através de laser ou aplicar uma 
pequena dose de herbicida diretamente em uma 
folha de erva daninha. Estes dispositivos podem 
reduzir o uso de herbicidas em até 99,99 por 
cento.43 

Melhorando a Segurança e a Logística de Alimentos da 
Fazenda até a sua Mesa

Os softwares também são cruciais para o processo 
de distribuição de alimentos frescos para a sua mesa 
de forma segura e rastreável. Ser capaz de monitorar 
e rastrear o processo de produção de alimentos 
não apenas ajuda a garantir a segurança dos 
alimentos, mas também pode reduzir o desperdício 
de alimentos. De acordo com McKinsey, cerca de 
um terço dos alimentos produzidos é perdido ou 
desperdiçado anualmente, com um custo global 
de US$940 bilhões.44 Cerca de 50 por cento são 
desperdiçados somente no processo de distribuição 
de alimentos.45 

Para obter os alimentos mais frescos nos momentos 
e locais certos, a produção deve ter a rota mais 
eficaz possível, pois a cada minuto que os alimentos 
amadurecem, pode haver o crescimento de 
populações microbianas. Os softwares não somente 
ajudam a acelerar a distribuição e a gestão de toda 
a cadeia de fornecimento, como também podem 
desempenhar um papel crítico se, infelizmente, o 
alimento contaminado precisar voltar para a sua fonte. 
Ao melhorar a rastreabilidade, um software sofisticado 
agora pode reduzir os custos com resoluções de 
recall de alimentos pela metade,46 ao mesmo tempo 
em que constrói um nível de confiança na cadeia de 
fornecimento de alimentos que antes era inatingível.

 Â Rastreando o tomate do campo até o 
seu ketchup. A Kagome, uma das maiores 
processadoras de tomate, utiliza sensores de 
IoT e a nuvem da Microsoft para gerenciar todo 
o processo da sua cadeia de fornecimento — 

desde a colheita do campo, entrega na fábrica, 
processamento na planta até a remessa aos 
seus clientes. Para melhorar a segurança dos 
alimentos, o software permite-nos descobrir 
de onde o tomate vem e para onde ele vai. A 
empresa calculou um retorno de investimento 
de cerca de 500 por cento somente na primeira 
temporada.47 

 Â Melhorando a confiança e a transparência dos 
alimentos que você come com um ecossistema 
de blockchain. Hoje em dia, os consumidores 
muitas vezes querem saber tudo o que for 
possível sobre os seus alimentos, como de onde 
eles vêm, como eles foram produzidos e se a 
sua produção é orgânica ou sustentável. Da 
mesma forma, os processadores e vendedores 
de alimentos têm cada vez mais necessidade de 
saber tudo sobre os alimentos que eles utilizam e 
de confiar em toda a cadeia de fornecimento dos 
seus alimentos. Para ter avanços em uma cadeia 
de fornecimento de alimentos global, holística 
e de confiança, a IBM vem desenvolvendo o 
inovador Food Trust, empoderado pela sua 
plataforma de blockchain.48 Esta rede conecta 
diretamente os produtores, processadores, 
atacadistas, distribuidores, fabricantes, varejistas 
e outros para realçar a visibilidade e a confiança 
em cada etapa do fornecimento de alimentos. 
É importante lembrar que ela também permite 
que as empresas do Brasil, como o Carrefourl, 
rastreiem os alimentos de toda a viagem em 
segundos, não em semanas. 
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Melhorando a Vitalidade da Pecuária

A gestão de pecuária geralmente exige um empenho 
de 24 horas por dia, 7 dias da semana. Quando a 
pecuária é equipada por sensores, os fazendeiros e 
criadores podem monitorar e gerenciar remotamente 
a vitalidade do gado a todo momento e em toda 
a fazenda — monitorando a saúde, a localização 
e o bem-estar de todos os animais que estiverem 
utilizando um sensor conectado. Os dados derivados 
podem levar a insights que produzem rendimentos 
melhores, aumentam as taxas de sobrevivência e 
melhoram a geração de leite. 

 Â Dando suporte à vitalidade do gado por 
monitoramento por sensores em tempo 
real. Sensores conectados possibilitam que os 
criadores identifiquem mais rapidamente o gado 
doente, que deve ser separado do rebanho para 
prevenir a propagação da doença. Sensores 
acústicos capazes de reconhecer tosses estão 
proporcionando aos criadores de porcos avisos 
antecipados de possíveis doenças respiratórias. 
Acelerômetros presentes nos rabos das vacas 
podem ajudar a prever quando elas estão prontas 
para procriar ou podem mandar ao fazendeiro 
uma mensagem de texto quando elas estiverem 
em trabalho de parto — ajudando a aprimorar as 
chances de sobrevivência do bezerro.49 Um sensor 
de pH presente no estômago da vaca e ativado 
somente ao detectar altos níveis de acidez pode 

servir como um alerta antecipado de um distúrbio 
digestivo que reduz a produção de leite em até 
três litros por vaca ao dia.50 Um estudo referente 
a estes sensores de pH conectados mostrou 
um aumento de 60 por cento na produção das 
fazendas, o que pode ser traduzido em um 
aumento de 10% na produção de leite no geral.51

 Â Monitorando a saúde dos animais. Softwares de 
gestão de rebanhos, como o 4milk, o Bovcontrol 
e o Jetbov, permitem que os fazendeiros 
mantenham o rastreamento de todo o seu 
rebanho de vacas, inserindo dados no campo sem 
precisar se conectar à internet e sincronizando-
os automaticamente sempre que o aplicativo 
encontrar uma rede disponível.52 Os sensores 
presentes em brincos, chips e balanças eletrônicas 
coletam automaticamente os dados nutricionais 
e de saúde de todos os animais.53 Os fazendeiros 
podem compartilhar estes dados com todos os 
envolvidos no processo, desde os funcionários até 
os veterinários, a fim de gerenciar efetivamente 
a produção, reprodução, gestão sanitária, as 
vacinas e doenças e de verificar todos os custos 
envolvidos.54 No Brasil, empresas como a Pecuaria 
Brasil também oferecem soluções de software que 
melhoram a eficácia da gestão de pecuária ao 
elevar a produção e os lucros.55 

Agricultores e pecuaristas podem monitorar e gerenciar a saúde dos animais de 
forma contínua e por toda a extensão da propriedade rural quando o gado é 
equipado com sensores conectados. A saúde, localização e bem-estar de todos os 
animais que portam sensores conectados podem ser facilmente observados. 
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Melhorando o Meio Ambiente e Reduzindo as Emissões de 
Gases do Efeito Estufa

A produção de alimentos é responsável pela maior 
parcela de emissão de CO2 do mundo. Grande parte 
disso é causado pela pecuária, que é responsável 
por metade de todas as emissões de gases do efeito 
estufa — três vezes a mais que todos os meios 
transporte combinados.56 Consequentemente, o 
acordo climático da ONU exige grandes esforços dos 
fazendeiros para ajudarem a reduzir as emissões de 
dióxido de carbono em aproximadamente um gigaton 
por ano.

Atingir essas metas é um grande desafio. O metano 
emitido pela pecuária produz quase 40 por cento 
de todas as emissões de gases do efeito estufa 
provenientes da agropecuária.57 Felizmente, os 
fazendeiros estão tomando um pouco mais de fôlego 
graças aos softwares e sensores conectados que 
ajudam a reduzir emissões de gases do efeito estufa 
produzidos pelos gases das vacas ao monitorar a 
alimentação e a digestão, a fim de otimizar sua dieta 
e reduzir as emissões potencialmente. 

 Â Reduzindo os gases do efeito estufa ao 
minimizar sua maior fonte. Novas tecnologias 
“vaca limpa”, como os sensores wireless da 

WellCow, ajudam a otimizar a dieta do gado 
ao monitorar remotamente o que ele come e 
como digere os alimentos, a fim de identificar 
oportunidades para reduzir as emissões de 
metano.58 O USDA também desenvolveu um 
software denominado Dairy Gas Emissions 
Model (DairyGEM), a fim de estimar e reduzir as 
emissões dos gases que passam pelas vacas.59 

 Â Reduzindo o combustível usado na fazenda 
com equipamentos digitalmente direcionados: 
As emissões de gases do efeito estufa também 
emanam dos equipamentos utilizados na 
fazenda. Ao utilizar os métodos convencionais, 
os fazendeiros utilizam mais de vinte e dois litros 
de óleo diesel por acre anualmente.60 Mas agora, 
com o advento de equipamentos para a fazenda 
guiados por GPS e habilitados por software, os 
fazendeiros podem cultivar o terreno de forma 
mais uniforme sem ultrapassar o mesmo ponto 
várias vezes. Estes tratores utilizam 40 por 
cento a menos de combustível que os métodos 
tradicionais — o que significa menores custos 
com combustível e menos emissões de gases do 
efeito estufa.61 

Produzindo Alimentos que são mais Nutritivos e Sustentáveis 

Os brasileiros estão enfrentando desafios críticos 
em relação à saúde dos alimentos que eles ingerem, 
incluindo altas taxas de diabetes e o crescimento 
epidêmico da obesidade. Quando podemos produzir 
alimentos mais nutritivos e aumentar o acesso a frutas 
e legumes frescos, é possível poupar milhares de 
vidas e bilhões de dólares com assistência médica 
durante o processo. 

A Biologia em Nuvem (Cloud Biology) é um novo 
campo que combina IA, dados de DNA, aprendizado 
automático e análise para reduzir o tempo necessário 
para identificar novos tipos de safras que sejam mais 

nutrientes e sustentáveis. Ao mover os testes do 
laboratório para a nuvem reduz o tempo necessário 
para identificar as assinaturas genéticas ideais de anos 
para semanas, o que, por sua vez, pode possibilitar 
enormes avanços. Por exemplo, os cientistas utilizam 
softwares para identificar os genes necessários para 
ajudar a desenvolver trigos e nozes que não causam 
reações alérgicas, sojas que não contêm gorduras 
trans, não são saudáveis e contribuem para o alto 
colesterol e a doença cardíaca, e a desenvolver 
alimentos biofortificados que ajudam a prevenir a 
desnutrição em comunidades de baixa renda. Com 
a ajuda dos softwares, as máquinas podem inserir 
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partículas de DNA em tubos que utilizam enzimas 
— como um par de tesourinhas genéticas — para 
transformar certos tratos de alimentos com a mesma 
facilidade que acendemos e apagamos a luz. Em 
outros casos, os cientistas podem utilizar softwares 
em nuvem para modelar o metabolismo de uma 
planta e identificar os genes que podem melhorar a 
fotossíntese e o crescimento da safra. Essas inovações 
em softwares podem ajudar a aumentar a diversidade 
da planta e a empoderar os fazendeiros com 
abordagens voltadas ao frescor, a fim de expandir o 
que eles podem produzir. 

 Â Abrindo as portas para novos tipos de 
produtos e soluções agropecuárias. 
Desenvolvimento de softwares da Autodesk que 

facilitam que os cientistas projetem, visualizem 
e estimulem proteínas na nuvem.62 Seu software 
Genetic Constructor ajuda em tudo que há 
entre esboços de genoma de alto nível e edição 
de pares de bases. Seu software Molecular 
Simulation permite que cientistas de todos os 
níveis simulem designs moleculares, enquanto 
o seu software Wet Lab Accelerator permite 
o uso da Biologia em Nuvem (Cloud Biology) 
como uma classificação para o assistente de 
laboratório robótico. Isso pode abrir as portas 
para todos os novos tipos de produtos e soluções 
com base em agropecuária — como novos tipos 
de biocombustíveis e novas formas de produzir 
insulina a partir de plantas. 

Os fazendeiros estão 
aproveitando os magníficos 

novos avanços em 
softwares para reunir vastas 

oportunidades — desde 
novas tecnologias de banda 

larga wireless, tratores 
autônomos, drones aéreos, 

sensores conectados até 
monitores agropecuários.

Biologia em nuvem é uma nova área que combina inteligência artificial, informações 
de DNA, aprendizado automatizado (“machine learning”) e análise de dados para 
reduzir o tempo necessário para identificar novas espécies de safra que são mais 
nutritivas e sustentáveis.

Tecnologias que Abastecem a  
Promessa da Agropecuária de Precisão
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Dados da Fazenda: Quanto Mais Dados, Maiores serão os 
Rendimentos 

As fazendas de hoje geram muitos dados ricos e 
variados que podem ser coletados antes de serem 
úteis. Em 2014, uma fazenda de porte médio produziu 
somente 190 mil pontos de dados por dia. Até 
2050, uma fazenda conectada gerará mais de quatro 
milhões de pontos de dados por dia. Conforme os 
dados crescem exponencialmente, o mesmo ocorre 
com as oportunidades. O principal desafio para os 
analistas de dados é transformar essa grande carga 
de informações em conhecimentos valiosos para os 
fazendeiros. 

Os fazendeiros costumavam armazenar seus 
recursos mais preciosos em silos. Agora, eles estão 
armazenando seus dados mais preciosos na nuvem. 
Porém, quando novos equipamentos para fazendas 
são introduzidos, os dados podem ser isolados 
e armazenados somente para um objetivo. Para 
possibilitar as oportunidades de precisão, os dados 
devem ser armazenados em nuvem, onde podem 
atuar por soluções de software, a fim de habilitar 
novos conhecimentos, e serem acessados a partir 
da sede, do escritório ou mesmo de cabines de 
colheitadeiras. 
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Inteligência Artificial: Criando Soluções de Cultivo mais 
Inteligentes

Para produzir safras robustas, os fazendeiros devem 
lidar constantemente com um conjunto de variáveis 
— níveis de umidade do solo, clima iminente, nutrição 
da planta e surtos de pragas — para calcular o 
custo exato das etapas que podem impulsionar seus 
resultados. Agora, as ferramentas de IA estão fazendo 
cálculos para o fazendeiro contendo conhecimentos 
que simplesmente nunca poderiam ter sido calculados 
antes. 

Uma das maiores aplicações de IA que estão 
ajudando os fazendeiros são as previsões 
meteorológicas locais. De acordo com a ONU, 
os países da América Latina e Caribe perderam 
aproximadamente US$6 bilhões nas safras e na 
pecuária por inundações, US$3 bilhões pelas secas 
e US$1 bilhão por tempestades no último período 

Internet das Coisas: Prevendo Novas Oportunidades 
Agropecuárias

Uma das tecnologias mais poderosas que possibilita 
técnicas de cultivo de precisão hoje em dia são 
os sensores conectados a softwares, que estão 
transformando as operações de cultivo em quase 
todos os aspectos. Alguns sensores wireless podem 
detectar 26 diferentes parâmetros de saúde do 
solo — desde umidade, temperatura, níveis de pH, 
aeração, até os níveis dos nutrientes, como fosfato de 
nitrogênio e potássio.63 Outros tipos de sensores são 
utilizados com a pecuária para monitorar as principais 
informações que ajudam os fazendeiros a obterem 
resultados mais saudáveis. Estes sensores conectados 
estão provando virar o jogo, pois espera-se que o 
número de dispositivos agropecuários conectados 
cresça em maiores magnitudes — de 13 milhões no 
final de 2014 a 225 milhões até 2024, e até 2 bilhões 
em 2050.64 
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Inteligência Artificial em Agropecuária
Produção 5 vezes maior até 2025
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de dez anos.65 Estes danos à safra podem ser 
reduzidos em uma estimativa de 25 por cento por 
meio de modelagem climática e outras técnicas da 
agropecuária de precisão.66 Isso ajuda a garantir que 
menos safras sejam desperdiçadas e mais alimentos 
cheguem à mesa. 

Estas ferramentas de IA estão começando a operar 
hoje. Por exemplo, os modelos climáticos com 
aprendizado automatizado da IBM estão permitindo 
que os fazendeiros aproveitem os novos tipos de 
previsões meteorológicas locais. Ao ser combinado 

com a plataforma de IoT da IBM Watson, o sistema 
pode analisar uma série de dados, como temperatura, 
pH do solo e outros fatores agropecuários e 
ambientais, a fim de fornecer aos fazendeiros insights 
que podem ajudá-los a tomar melhores decisões — e 
ter maiores rendimentos na colheita.67

A IA na agropecuária está se tornando tão poderosa 
que as previsões do mercado projetam que a IA 
do mercado de agropecuária crescerá de US$519 
milhões em 2017 para US$2,6 bilhões até 2025 — um 
crescimento de 22,5 por cento ao ano.68

Equipamentos para Fazendas Controlados por Precisão: 
Conduzindo a Eficiência no Campo

Esqueça os carros automáticos; tratores autônomos 
estão ganhando tração e já podem dirigir sozinhos 
entre os campos da safra por meio de GPS com 
menos de uma polegada de erro. Estas máquinas são 
habilitadas pela Trimble, software que permite uma 
navegação controlada por GPS de alta precisão e 
sistemas de direção para tratores. 

Os fabricantes de equipamentos agropecuários estão 
implementando navegação de GPS autônoma nos 
novos equipamentos para fazendas. Tratores que 
dirigem sozinhos podem ser ajustados com sensores 
que coletam os dados da safra e do solo, e podem 
utilizar pulverizadores e espalhadores que garantam 

que os fertilizantes, herbicidas e pesticidas sejam 
utilizados exatamente nas quantidades corretas. 
Eles descobriram que a tecnologia da agropecuária 
de precisão habilitada por software aumenta a 
rentabilidade por acre de US$5 a US$100, e aumenta 
a produtividade geral em 15 por cento.69 

Grande parte dessa inovação de maquinário foi 
possibilitada por softwares que aceleraram o design 
das máquinas agropecuárias. Por exemplo, John 
Deere recorreu ao software Siemens para habilitar 
um design mais rápido e testes virtuais, a fim de 
melhorar o desempenho dos novos equipamentos 
agropecuários.70 

O uso da inteligência artificial na agricultura está sendo tão intenso que o mercado 
prevê que o uso da tecnologia crescerá de 519 milhões para 2,6 bilhões de dólares 
americanos até 2025 – um crescimento de 22,5 por cento ao ano. 
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Robôs Agropecuários: Implementando a Agricultura de 
Precisão

Os inovadores estão desenvolvendo robôs 
especializados habilitados por IA que ajudam 
os fazendeiros a trabalharem com mais eficácia. 
Estes robôs autônomos cuidam das safras por 
meio da semeadura, capina, fertilização e colheita. 
Especialistas em solo estimam a produção de grandes 
tratores e a redução nos rendimentos do campo em 
até 13 por cento devido à compactação do solo, 
porém, uma mudança para robôs autônomos menores 
pode ajudar a elevar os rendimentos e a possibilitar 
novas precisões.

 Â Por exemplo, o Lettuce Bot — uma classificação 
da Roomba para safras — utiliza uma câmera 
3D montada em trator e um software com 
processamento inteligente para analisar 
imagens em tempo real de safras de alface, a 
fim de aprimorar os rendimentos ao alimentar 

precisamente cada planta com os nutrientes 
necessários para maximizar as gerações.71

 Â Ao mesmo tempo, a Ecorobotix com sede na 
Suíça desenvolveu uma roçadeira autônoma 
ultra leve e alimentada por energia solar que 
utiliza uma câmera auxiliada por IA para aplicar 
pequenas doses de herbicidas diretamente nas 
folhas da erva daninha — reduzindo o uso de 
herbicida em 20 por cento.72

 Â No entanto, quando algumas safras ficam muito 
altas, como o milho, pode ser desafiador aplicar 
as quantidades corretas de nutrientes, como o 
nitrogênio, no solo. Entra ai o inteligente RowBot, 
que pode navegar entre as fileiras dos milhos para 
manter os níveis de nitrogênio em sincronia com 
as necessidades do milho.73 

Drones: Ajudando os Fazendeiros a Verem as Coisas com mais 
Clareza 

Com a ajuda de drones autônomos, as oportunidades 
agropecuárias estão prosperando. Durante anos, 
os fazendeiros tiverem que fazer as pesquisas de 
campo a pé. Agora, drones controlados por software 
estão assumindo tais tarefas como as pesquisas de 
campo, fornecendo aos fazendeiros uma visão mais 
abrangente das necessidades de cultivo. Com apenas 
um toque no aplicativo do smartphone, os drones 
podem criar imagens HD, mapas 3D e imagens 
multiespectrais — permitindo que os fazendeiros 
vejam seus campos de maneiras que vão além do que 
o olho humano pode ver. Estes drones podem mapear 
ervas daninhas e variações no solo a partir de cima 

para classificar os problemas com antecedência. Eles 
produzem uma quantidade enorme de dados. Apenas 
em um campo de 160 acres, um drone pode tirar 
mais de 150 fotografias de alta resolução, gerando 
enormes quantidades de dados que precisam ser 
transmitidos, processados e correlacionados para 
identificar novos conhecimentos.74 Como as imagens 
aéreas são alimentadas em um dispositivo de IA, elas 
podem identificar problemas, como o crescimento 
de fungos em safras de milho e soja semanas antes 
que o olho nu possa detectá-lo.75 Ser capaz de tratar 
doenças com antecedência poupa dinheiro e ajuda a 
garantir maiores rendimentos. 

Inovadores estão usando inteligência artificial para desenvolver robôs especializados 
para ajudar os produtores rurais trabalharem de forma mais eficiente.
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Embora o uso da agropecuária de precisão esteja 
crescendo rapidamente em fazendas de grande 
porte, no Brasil, 87 por cento das fazendas são 
pequenas fazendas detidas por famílias com menores 
margens de lucros e menos recursos.76 É provável 
que os empreendedores do agronegócio não 
estejam conseguindo aproveitar as oportunidades 
proporcionadas por estas tecnologias por não 
terem uma banda larga confiável, por não terem 

acesso a programadores que possam customizar 
as soluções de tecnologia da informação ou a 
funcionários qualificados que possam utilizá-las. 
Para que os benefícios continuem ocorrendo, 
também é necessário que a privacidade de dados 
seja observada de forma apropriada e que o acesso 
a tecnologias de IA seja disponibilizado de forma 
contínua. 

Reflexões: Quatro Recomendações  
Essenciais para Possibilitar Oportunidades  

de Cultivo de Precisão em Todas as Fazendas

Criar Milhares de 
Novos Empregos  

com o uso de 
Softwares, 

Promovendo 
a Capacitação 

Tecnológica dos 
Trabalhadores

Remover as Barreiras 
para Adoção 

de Tecnologias, 
Promovendo a 

Confiança do Usuário 
e Modernizando  

a Política Nacional  
de Dados

Possibilitar 
Oportunidades 

Agropecuárias Ainda 
Mais Inteligentes  

e Maiores, 
Avançando a Política 

Nacional de IA

Ampliar as 
Oportunidades 
Agropecuárias 
de Precisão, 

Possibilitando o 
Acesso à Banda 

Larga Rural



18 www.software.org

Ampliar as oportunidades agropecuárias 
de precisão, possibilitando o acesso à 
banda larga rural. 

Para fazendeiros e criadores, um acesso à internet 
onipresente na área rural tornou-se agora um 
acelerador agropecuário e um imperativo econômico. 
A banda larga não é somente essencial para conectar 
os sensores, os softwares e as nuvens que possibilitam 
técnicas de cultivo de precisão, mas também é crucial 
para possibilitar que os fazendeiros busquem novos 
clientes, encontrem compradores e identifiquem as 
fontes mais acessíveis de sementes, fertilizantes e 
equipamentos para fazendas. 

Infelizmente, os brasileiros que vivem em áreas rurais 
foram deixados para trás na revolução da banda larga, 
já que estima-se que 90 por cento das famílias não 
têm acesso à internet, em comparação a 57 por cento 
nas áreas urbanas.77 Sem banda larga na área rural, 
essa divisão digital implica que os fazendeiros não 
tenham as ferramentas necessárias para aproveitar 
as tecnologias de cultivo de precisão habilitadas por 
software, e que as comunidades rurais não tenham as 
ferramentas necessárias para crescerem na economia 
global.

O Plano Nacional de Banda Larga criado pelo 
Ministério das Comunicações do Brasil em 200978 foi 
uma etapa importante para ajudar a abordar a falta 
generalizada de acesso à internet em muitas regiões 
do país, especialmente em áreas rurais. Nem todas 
as metas estabelecidas no Plano foram cumpridas, no 
entanto, outros esforços para abordar a questão serão 
primordiais. 

Neste sentido, programas como o Plano Estrutural 
de Redes de Telecomunicações (Pert), criado pela 
ANATEL em junho de 2019, serão importantes para 
ajudar a expandir o acesso à banda larga em áreas 
rurais do Brasil.79

Criar milhares de novos empregos 
com o uso de softwares, promovendo 
a capacitação tecnológica dos 
trabalhadores.

Tecnologias conduzidas por softwares estão criando 
novos tipos de empregos agropecuários, gerando 
novas carreiras e conduzindo oportunidades 
econômicas. Muitos destes novos trabalhos exigem 
um conjunto crescente de qualificações. O governo 
brasileiro deve encorajar iniciativas para aumentar 
o interesse e o acesso ao ensino de ciência da 
computação aos alunos do ensino básico, com foco 
em expandir parcerias público-privadas, repensar 
a educação vocacional e treinar mais professores 
qualificados em STEM. Também é importante focar 
em programas de treinamento durante a carreira, a 
fim de fornecer aos trabalhadores qualificações de 
alta demanda que permitiria que eles realizassem 
muitos trabalhos na indústria agropecuária, que está 
sempre evoluindo. 

Remover as barreiras para adoção de 
tecnologias, promovendo a confiança do 
usuário e modernizando a política nacional 
de dados. 

A fim de avançar na adoção do cultivo de precisão, 
é fundamental que os fazendeiros tenham a garantia 
de que seus dados podem ser adequadamente 
protegidos.80 É por isso que modernizar as 
políticas federais de dados, para garantir que elas 
sejam transparentes, efetivas e previsíveis para os 
fazendeiros, inovadores e governos, é fundamental 
para abrir as oportunidades agropecuárias. 
Considerando que 9 de 10 fazendeiros utilizam 
smartphones em suas colheitadeiras,81 eles 
também precisam confiar que as informações dos 
seus dispositivos pessoais podem ser protegidas 
adequadamente. 
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Possibilitar oportunidades agropecuárias 
ainda mais inteligentes e maiores, 
avançando a política nacional de IA. 

As soluções de cultivo mais inteligentes de hoje 
confiam na IA para melhorar as oportunidades 
agropecuárias — desde equipamentos de precisão 
para fazendas que funcionam autonomamente, 
previsões meteorológicas locais, sistemas que 
classificam as doenças da safra antecipadamente, até 
softwares que podem projetar o momento perfeito 

para aumentar a colheita. A inteligência artificial 
é tão fundamental que as previsões do mercado 
projetam que as soluções da IA na agropecuária 
crescerão a uma taxa de 22,5 por cento ao ano.82 O 
Brasil deve continuar se empenhando para criar uma 
Estratégia Nacional de IA capaz de se beneficiar de 
recomendações inovadoras, a fim de estimular o 
investimento, empoderar a mão-de-obra, proteger a 
privacidade e garantir um comportamento ético para 
promover o uso de soluções de IA para o avanço da 
agropecuária, entre outros benefícios sociais.

Conclusão 

Atualmente, os avanços da agropecuária de precisão não estão apenas melhorando 
o crescimento, alimentação, colheita e distribuição de alimentos para os fazendeiros, 
mas também têm o potencial de aumentar os rendimentos, reduzir custos e expandir 
drasticamente o que o setor agropecuário pode atingir. Com inovações de softwares que 
agora estão firmemente plantadas na linha de frente das futuras oportunidades de cultivo, a 
principal questão é com que velocidade podemos remover as barreiras que impedem que 
os fazendeiros aproveitem plenamente estas oportunidades para acelerar as oportunidades 
agropecuárias durante todo o percurso, desde a fazenda até a mesa do jantar.
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