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A 
digitalização chegou 
ao campo no Brasil, 
predominantemente 
através do uso da internet 

e de aplicativos para manuseio de 
informações. De acordo com uma 
pesquisa online conduzida pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) junto a pequenos 
e médios produtores rurais no País, 
cerca de 84% dos agricultores 
utilizam pelo menos uma tecnologia 
digital no processo produtivo. 

Apesar de as tecnologias digitais 
predominarem entre produtores 
rurais, como o uso da internet para 
atividades gerais ligadas à produção 
(70% dos entrevistados), e uso de 

aplicativos de celular ou programas 
de computador para obtenção 
ou divulgação de informações da 
propriedade e produção (57,5% dos 
respondentes), outras tecnologias 
digitais estão presentes no processo 
produtivo - ainda que em escala 
reduzida - inferior a 25%: aplicativos 
e programas para gestão, GPS 
na propriedade, dados e imagens 
fornecidas por sensores remotos e 
por sensores no campo, máquinas 
e equipamentos com eletrônica 
embarcada, sistemas automatizados 
e robotizados para uso na produção, 
mapas digitais de produtividade 
e informações localizadas 
geograficamente.  

O uso das tecnologias digitais 
também já está mais direcionado 
para as atividades “dentro da 
porteira”, embora a digitalização 

já esteja presente nas transações 
com outros elos da rede de valor 
do Agronegócio, como a compra 
de insumos e comercialização da 
produção. Ainda de acordo com a 
pesquisa mencionada, as tecnologias 
digitais utilizadas pelos pequenos 
e médios produtores no Brasil 
visam a obtenção de informações 
e planejamento das atividades 
da propriedade para 2/3 dos 
entrevistados. 

Em ordem decrescente de 
importância, são citadas no estudo 
algumas funções, tais como gestão 
da propriedade rural, compra e 
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A era digital igualmente abre as 
portas para a transformação de 
conteúdo digital em conhecimento, 
que será fundamental para alimentar 
as máquinas inteligentes do futuro 
e também para gerar percepção 
de valor sobre oportunidades 
inexploradas, inclusive de novos 
negócios. Já é recorrente ouvirmos 
entre os líderes do setor Agro a 
máxima de que os “dados são o novo 
petróleo”. 

Na pecuária, por exemplo, já existem 
tecnologias que coletam dados sobre 
consumo de alimentos e água, assim 
como, emissão de gases de efeito 
estufa, que quando sistematizados e 
interpretados permitem a construção 
de dietas mais eficientes, práticas 
para uso racional da água, e de 
mitigadores de gases de efeito 
estufa. A geração cada vez mais 
intensa de dados e informações traz a 
necessidade de novas tecnologias de 
informação e comunicação, em um 
círculo virtuoso de geração de valor.  

A jornada de transformação digital 
para as empresas do Agronegócio 

venda de insumos, de produtos 
e da produção, mapeamento e 
planejamento do uso da terra, e a 
previsão de riscos climáticos como 
geada, granizo, veranico e chuvas 
intensas.   

Entre as soluções da era digital 
com potencial de disseminação no 
Agronegócio estão a automação 
e robótica, Internet das Coisas 
(IoT), Inteligência Artificial, 
blockchain e Big Data. Quando 
aplicadas “dentro da porteira”, 
as tecnologias digitais serão os 
alicerces para a construção das 
chamadas “fazendas inteligentes”, 
caracterizadas por processos 
com elevado grau de integração 
e automação, geração de 
conhecimento e aprendizado 
contínuo, facilitando a tomada de 
decisão e maximizando a geração 
de valor no campo. 

Quando aplicadas “além da 
porteira”, as tecnologias digitais 
serão essenciais para a redução 
dos custos de transação e para 
criação de novos paradigmas de 
confiança com o consumidor final, 
podendo dar diferentes contornos 
para as relações na rede de valor 
do Agronegócio.    

será fundamental para preparar 
as empresas para o desafio 
crescente de aumentar a 
produção de alimentos de forma 
rentável, sustentável, transparente 
e ética. O Agronegócio global terá 
que alimentar nos próximos 30 
anos um contingente adicional de 
mais de 2,5 bilhões de pessoas, 
segundo estimativas da FAO, o 
que significa quase duas Chinas. 

Esse cenário exercerá uma 
demanda adicional sobre os meios 
de produção, em um contexto 
de crescentes exigências dos 
consumidores em relação a forma 
como o alimento é produzido. A 
disponibilidade de terra e água, 
juntamente com a ampla adoção 
de tecnologias biológicas e físicas, 
colocaram o Brasil na liderança da 
exportação líquida de alimentos 
no mundo. As tecnologias digitais 
serão alavancas adicionais de 
geração de valor e competitividade 
para impulsionar o 
contínuo crescimento 
do Agronegócio no 
Brasil. n
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