Diretoria de Inovação
Principais Projetos para a
Digitalização da
Economia no Campo

Agricultura 1.0

– Mecanização - tração animal
Agricultura 2.0

– Mecanização – Motor à combustão
Agricultura 3.0 (atual)

– Sistemas guiados, agricultura de precisão,
transgenia e fertilizantes de síntese (químicos)
Agricultura 4.0 (desafio)

Sobre nós e o futuro
O agropecuária é uma das locomotivas da
economia brasileira, responsável por um em
cada três empregos e aproximadamente
22% do Produto Interno Bruto (PIB).

– Fazendas conectadas, interatividade em tempo
real (sensores e automação), ativos biológicos
(bioinsumos, edição genômica) etc.

Agricultura 4.0: elevar os índices de
produtividade, aumentar a eficiência do uso de
insumos, reduzir custos com mão de obra,
melhorar a segurança dos trabalhadores rurais,
diminuir os impactos ao meio ambiente, e
garantir maior qualidade no alimento.
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Os Números
Grandes Produtores

Médios produtores de
alto desempenho

• Público beneficiado
imediatamente com
a consolidação da
Agricultura 4.0

Ocupam 22% da área
agrícola (73,5 Milhões
de hectares)

• Ocupam 187,6
Milhões de hectares
(56% da área
agrícola)
• São responsáveis
por 61% do Valor
Bruto da Produção
(VBP) do agro

São responsáveis por
19% do VBP da
agricultura.
Dentre as principais
atividades deste grupo
estão as culturas de
maior valor agregado,
commodities, bem
como a pecuária
integrada à indústria

Médios produtores de
baixo desempenho
Agricultura familiar
Ocupam 20% da área
agrícola
São responsáveis por
11% do VBP da
agricultura

Ocupam 22% da área
agrícola (cerca de 4,8
milhões de
estabelecimentos
rurais)
São responsáveis por
20% do VBP da
agricultura.
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Oportunidades
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Observações:
As cidades brasileiras com maior crescimento de
IDH dos últimos 20 anos têm a agropecuária como
base econômica
Fonte: IBGE- Censo Demográfico, PNAD;
IPEA - IPEADATA; MAPA - AGROSTAT.
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Regiões mais propensas a aderirem
serviços privados de telecomunicação

Apoio do MAPA:
Mapeamento dos
melhores locais
para instalações
de torres no
campo (Mapa)

Renda dos
estabelecimentos rurais –
variações de baixa renda
(verde escuro) até alta
renda (vermelho escuro)

Solo - o mapa apresenta
vegetação nativa (verde),
agricultura (amarelo) e
pastagem (marrom)

Sinal 4G no Território
Nacional

Levantamento
das necessidades
de licenças
ambientais
(Mapa e MCTIC)
Seu Logotipo ou Nome Aqui
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Entraves para a Agricultura 4.0

Rede
Baixa cobertura de
redes, com alto custo
de transmissão por
satélite e a baixa
qualidade do sinal
dos celulares nas
zonas rurais

Linhas de
Crédito
Escassez de linhas
de crédito para
investimento em
serviços e
tecnologia da
informação

Armazenamento e
Processamento
Demanda de capacidade e
necessidade de
investimento em cloud e
data centers para dar
velocidade e segurança,
transformando grandes
quantidades de dados em
informações em tempo real

Hardwares e
softwares

Mão de Obra

Custos elevados dos
sensores, hardwares
e software para
implantação em larga
escala

Serviços
especializados e
desenvolvimento
de mão de obra
qualificada
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Proposta

Conectividade no
Campo
Alternativas para os
grandes, médios e
pequenos agricultores
(não pode haver
isolamentos)

Pilares:
1. Acesso a internet - principal desafio para a agricultura de precisão
2. Aumento da Produtividade - A inovação é um dos principais fatores
3. Fomento - novos arranjos para aquisição de tecnologias e serviços
4. Exportações - posicionar o Brasil na exportação de soluções para o Agro (IoT)

Fórum de
Inovação
Agropecuário

Polos Tecnológicos
Agropecuários

Promoção de ambientes
Debate qualificado sobre de inovação, pesquisa e
os (1) ambientes de
novos negócios (atores:
inovação, (2) principais
Polos estruturados
demandas dos agricultores (Universidades, IPTs e
e analise sobre as (3)
ambientes inovação com
dificuldades de inovação e startups, empresas e
implantação de
governo local), MAPA,
tecnológicas
MCTIC, MEC, SENAI,
SENAR, SEBRAE, Embrapa,
etc.

Novas Tecnologias
e Recursos
Genéticos

Difusão de
Inovação

Difusão de tecnologias e
Apoio ao desenvolvimento demandas por inovação para
e adoção de novos
o aumento da produtividade
produtos, agri precisão,
da agropecuária Brasileira
bioinsumos, bioenergia, (gestão, mecanização, novos
produção orgânica,
serviços, TIC, rastreamento,
agroecológica e
blockchain, Nanotecnologia
tecnologias genômicas
e Biotecnologia)
(nano e biotecnologias).
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Obrigado

Luis Cláudio França

Luis Cláudio França
+55 61 98143-3796
Obrigado
Diretor de Inovação Luis.franca@agricultura.gov.br
- MAPA
www.agricultura.gov.br
Luis Cláudio França
Diretor de Inovação
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

