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STARTUPS NO BRASIL  ELAS ESTÃO MUDANDO AS PERSPECTIVAS DO NOSSO AGRONEGÓCIO

A economia brasileira tem uma vocação natural para o 
agronegócio, afinal há muita terra fértil, boas condições 
climáticas e dimensões continentais. Por conta disso, o 
agronegócio tem carregado o PIB brasileiro (Produto 
Interno Bruto), literalmente nas costas.

Por outro lado, o brasileiro é um cidadão que, por sua 
natureza, é sonhador e ávido em enxergar 
oportunidades nas maiores adversidades. Costuma-se 
dizer que ele é inovador na sua essência.

As características inerentes ao campo e as 
características presentes no “DNA” do brasileiro são um 
prato cheio para uma nova onda empreendedora que 
está tomando conta do Brasil Rural. A onda das 
STARTUPS destinadas ao agronegócio.

Nos últimos anos, as startups no agronegócio estão se 
diversificando de forma tão rápida no Brasil que, 
inclusive, vêm ganhando o status das mais inovadoras 
no mundo.

Nossas startups aliam tecnologia aplicada à agricultura 
– conhecidas como AgTech – e englobam soluções que 
vão desde a coleta automatizada da produção agrícola 
ou pecuária, até o monitoramento inteligente do 
mercado online.

Maikon Schiessl, empreendedor e coordenador da 
Fazenda Inteligente, comenta a importância do atual 
momento das startups do agronegócio brasileiro: 
“A invasão das startups no campo é um caminho 
sem volta! ”.

Mas afinal, o que são startups? O que esperar dessas 
inovações? Quais os principais desafios enfrentados por 
elas? Isso e muito mais você vai ver neste whitepaper. 
Acompanhe:
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O que são startups?

O termo startup é, de certa forma, recente. Por isso ainda existem muitas definições utilizadas 
pelos mais diversos autores. Segundo Schiessl, a definição mais utilizada é dada pelo autor Eric 
Ries, autor do livro “A Startup Enxuta”.

“Startup é uma organização temporária projetada para buscar por um modelo de negócios 
escalável e repetível e que atua num ambiente de extrema incerteza”.

Esta citação de Ries representa muito bem a amplitude do conceito de uma startup, englobando 
as características mais importantes presentes em qualquer startup:

• Organização temporária
• Modelo de negócio escalável
• Repetível
• Ambiente de extrema incerteza

Por que temporário?

“Ser startup é uma fase e por isso é temporária”, garante Schiessl. Segundo o coordenador da 
Fazenda Inteligente, esta fase dura enquanto o negócio ainda não está com seu modelo estável, 
ou seja, ainda existe muita incerteza sobre o modelo de negócio.

“Nesta fase ainda buscamos validar algumas hipóteses de produto, operação, mercado e 
modelo de receita”, explica.

Na fase startup, o negócio depende diretamente dos membros que estão à frente dele. Os 
processos estão se desenhando e ninguém é totalmente dispensável. Mesmo porque no início 
ainda existe uma demora de desempenho até começar a contratar.

Schiessl lembra que quando se trata de inovação, não existe uma receita pronta. “É 
diferente de você criar uma padaria”, afirma.

Ele explica que para montarmos uma padaria fazemos um plano de negócio básico, mas que foi 
definido pelo mercado, porque já foi validado há anos. Uma startup não funciona assim, já que os 
modelos de negócio são totalmente novos!

Porque o Modelo de negócio deve ser escalável?

O termo escalável vem do conceito de produção em escala, onde se pode produzir em grande 
escala, com alto ganho em produtividade. Dessa forma, Schiessl explica que uma startup é 
escalável porque ela usa tecnologia para levar sua solução.

“Uma startup consegue atender 10 ou 1.000 ao mesmo tempo com a mesma qualidade de 
serviço sem ter que aumentar muito os custos operacionais”.

Voltemos à padaria. Supondo que ela produza 400 pães por dia. Para triplicar sua produção, os 
custos serão proporcionais à necessidade. Embora possa crescer, uma padaria tradicional dificilmente 
consegue escalar e atender essa demanda triplicada sem fazer investimentos em estrutura.
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Agora, Schiessl sugere que vejamos o exemplo de um aplicativo de gestão e gerenciamento 
agrícola gratuito.

“Suponhamos que até a data de hoje esse aplicativo foi baixado mil vezes. No entanto, se 
10 mil pessoas baixarem esse aplicativo e começarem a usá-lo o que vai mudar em sua 
estrutura?”. 

“Entendeu!?”, indaga Schiessl. Por isso um startup está sempre envolvida com tecnologia, tendo 
potencial enorme de crescer muito rápido, ou como dizem, ser escalável.

Porque repetível?

O fator de repetibilidade numa startup está na não customização do que é entregue para cada 
novo cliente. Cada novo usuário que acessa o aplicativo não precisa que seja desenvolvido uma 
personalização exclusiva a ele. Não serão gastas horas-homem exclusivas para cada cliente novo.

“Para ser repetível, uma startup precisa entregar para seus clientes o mesmo produto”, 
explica Schiessl. Em caso de customização, ela deve ser feita pelo próprio cliente.

Porque ambiente de extrema incerteza?

Inovar não é nada fácil! Prova disso é que cerca de 90% das startups que iniciam um negócio 
morrem nos primeiros 2 anos. “Esse é um dado real que vemos tanto lá fora – caso do Vale 
do Silício - como aqui no Brasil”, afirma Schiessl.

Porque isso acontece?

Na concepção de Schiessl são vários os motivos: Briga de sócios, proposta de valor que não se 
conecta com o mercado e falta de fôlego para aguentar muito tempo sem receitas são só alguns 
dos motivos.

“Criar inovação é criar algo novo e criar algo novo é criar algo do zero que ainda não 
existe” diz. E isso implica em incertezas. Todos os processos da empresa, produto, modelos e 
processos de vendas e marketing precisam ser criados do zero. Isso é muito difícil sem ajuda. Daí 
a importância das aceleradoras que veremos a seguir.
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As aceleradoras e sua importância para as Startups 

Raramente startups têm condições de aguentar financeiramente até a validação e criação dos 
processos que começarão a gerar valor e, por isso, muitas fecham as portas, principalmente no 
Brasil. É neste contexto que entra o papel da aceleradoras.

Basicamente, as aceleradoras são empresas que investem em startups em fase inicial para 
ajuda-las a romper algumas barreiras. As incubadoras objetivam investir no desenvolvimento e no 
rápido crescimento de startups, para que estas alcem voos mais rápidos e consistentes.

Par isso, as aceleradoras oferecem para as jovens empresas:

• Mentoria;
• Conteúdo técnico sobre negócios;
• Apoio financeiro;
• Local para trabalhar e;
• Acesso a redes de contato, como investidores e grandes empresas.

Em troca desses benefícios, as aceleradoras se tornam sócios minoritários da startup, em 
números que pode chegar até 20%.

As aceleradoras já descobriram o agronegócio

Segundo uma breve pesquisa obtida junto a ABStartups (Associação Brasileira de Startups), das 
mais de 4200 startups cadastradas no país, apenas 27 delas são voltadas para o agronegócio, 5 
são da área de biotecnologia e 15 voltadas ao meio ambiente. Isso mostra quão poucas elas são 
e quão imenso é o mercado a ser explorado.

Uma informação que pode ser bastante comemorada por empreendedores brasileiros do setor é 
que grandes aceleradoras já descobriram as startups no agronegócio e estão dispostas a investir 
cada vez mais nesse verdadeira revolução do campo.

Esse movimento está apenas no começo, porém há claros sinais de que os projetos que 
começam a brotar não serão casos isolados. Isso é bom para todo o ambiente da inovação, seja 
no campo, seja na área de tecnologia, seja na tecnologia do campo.

Principais aceleradoras do Brasil para o agronegócio:

• Wayra, do Grupo Telefônica;
• ACE, por meio do programa Agrostart em parceria com a Basf;
• StartupFarm
• Pulse (sendo essa a primeira aceleradora com foco somente em startups do campo aqui no 
Brasil).

A nível mundial, as seguintes aceleradoras são as mais experientes no quesito agronegócio.

• AgLaunch Accelerator
• AgTech Accelerator
• Agthentic
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Muitas dessas aceleradoras têm participação financeira de gigantes da tecnologia, caso da IBM, 
Google, TOTVS e SAP, que também já descobriram o mercado de startups para o agronegócio e 
investem cada vez mais nisso.

Mas afinal, qual o impacto que as startups terão no agronegócio?

As startups são empresas jovens focadas na inovação e conduzidas por pessoas com novas 
ideias e antenadas. Por isso trazem jovialidade a esse setor que sempre foi muito tradicionalista e 
conservador quanto à adoção de tecnologia.

Schiessl explica que devido à importância do mercado agro, as startups do agronegócio têm 
ganhado cada vez mais espaço, com maiores investimentos, inovação e visibilidade. Em troca, 
oferecem soluções para os problemas e dificuldades inerentes a este ambiente. 

“Por meio de startups inovadoras, estão sendo oferecidas ferramentas e tecnologias 
voltadas tanto para as grandes empresas do setor, quanto para auxiliar o desenvolvimento 
e crescimento do pequeno produtor”, explica.

Schiessl complementa: “As startups podem também potencializar os resultados obtidos na 
agricultura, tendo, por isso, grande importância no desenvolvimento do mercado de agronegócio”.

Dentre as diversas soluções que nasceram (ou vão nascer) em startups, o coordenador da 
Fazenda Inteligente cita as seguintes ferramentas:

• Geolocalização e análise de dados;
• Gestão e gerenciamento agrícola;
• Sensores voltados ao mercado agrícola;
• Cálculo de insumos, defensivos agrícolas e de irrigação;
• Programas de análise de resultados laboratoriais do solo, das plantas e da água, dentre outras.

Além disso, o mercado pode esperar muita inteligência de dados (conhecido como Big Data).
“Teremos máquinas 'conversando' umas com as outras e os dados, por elas coletados,
chegarão, em tempo real aos smartphones”, comenta Schiessl.

Já os softwares farão o papel da inteligência, analisando as informações que chegam e 
entregando aquilo que realmente seja importante para a tomada de decisão nos diferentes 
momentos da atividade agrícola.
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A tecnologia vem quebrando barreiras, mudando relações 
e otimizando o trabalho

A cada dia, vem se tornando mais comum realizarmos tarefas, reuniões e negociações de 
trabalho pela tela do celular, sem sair do escritório ou de casa, tudo no clique de um botão. E 
isso está mudando a forma de conduzirmos a sociedade. A agricultura brasileira vem 
tomando os mesmos rumos, evoluindo a passos largos.

“Hoje é possível monitorar a umidade do solo, temperatura e umidade relativa do ar 
através de sensores instalados no campo. Com fotos de drones e imagens de satélite 
de alta resolução é possível estimar produtividade de lavouras. Máquinas agrícolas 
enviam informação em tempo real para um servidor na nuvem, tudo pode ser 
controlado!”, explica Schiessl.

Porém, diante destas tecnologias, que podem transformar o futuro da agricultura, tornando-a 
mais digital, o agricultor fica se perguntando: “Como utilizar?”; “Como absorver tantas 
tecnologias de uma vez só e ao mesmo tempo?”

Os agricultores mais tradicionais podem estar literalmente perdidos com o tanto de dados. O 
coordenador da Fazenda Inteligente comenta sua experiência na área. Ao conversar com 
muitos agricultores do país todo, ele sempre ouve: “Schiessl, meu avô fazia assim, meu pai 
fazia assim, eu sempre fiz assim, porque agora eu tenho que mudar?”.

“Esse é um dos grandes desafios que as startups e seus empreendedores irão 
enfrentar”, responde Schiessl. Da mesma forma, o coordenador da Fazenda Inteligente 
acredita que a principal mudança a acontecer será na rotina e no hábito do produtor. 
“Nós acreditamos na integração gradativa de tecnologias, sendo esse o caminho mais 
consciente para a adoção massiva da agricultura digital no campo”, comenta.

Foi por isso que 5 startups viram uma grande oportunidade em ajudar o produtor na adoção de 
novas tecnologias para o agro. Então se criou o conceito que chamamos de Fazenda Inteligente.

Este conceito representa um movimento orientado por entender a realidade do agricultor, sem 
exigir o uso de soluções sistêmicas complexas antes de um aprendizado gradual sobre as 
novas ferramentas digitais na agricultura.

Nesta oportunidade que 5 empresas Aegro, Agrosmart, Inceres, SpecLAB e Horus estão 
ajudando na adoção de soluções separadamente ou de forma coordenada, com informações 
que se comunicam para a melhor tomada de decisão na atividade agrícola.
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O conceito de Fazenda Inteligente pode ser um dos grandes responsáveis pelo pulo em 

tecnologia agrícola no Brasil. Schiessl cita brevemente as características centrais de 4 dessas 

empresas ligadas à Fazenda Inteligente:

Aegro: é uma startup de gerenciamento e gestão agrícola. Esta é uma plataforma 

extremamente fácil para gerenciar e registrar as operações diárias. Além disso, permite 

otimizar recursos, produção agrícola e custos.

Agrosmart: Essa startup gera recomendações ao monitorar lavouras por meio de 

sensores e imagens de satélite, interpretando as necessidades da planta em tempo real em 

relação à irrigação. O uso do sistema permite economizar até 60% de água, 40% de energia, 

aumentando a eficiência da produção.

Inceres: Proporciona maior precisão na coleta e processamento das informações 

nutricionais coletadas no campo, permitindo maior empoderamento do usuário a tomar 

decisões e planejar ações de maneira mais efetiva e organizada.

A plataforma InCeres leva aos usuários uma experiência completa dentro da Agricultura 

Digital, permitindo aliar tecnologia e conhecimentos práticos para obter maior rapidez no 

processamento, aumentando a produtividade da safra e permitindo gestão completa de quem 

acessa os dados, além de gerar os mapas de recomendação mais precisos do mercado.

Horus: A Horus possui um drone com sistema autônomo de voo. Uma das grandes 

vantagens da Horus é:

Solução completa = equipamento para mapeamento (VANTs - Veículo aéreo não tripulado) + 

Plataforma on-line de processamento de imagens. Tudo isso permite ao produtor otimizar 

suas atividades com segurança, assertividade nos diagnósticos, rapidez e qualidade.
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Desafios das Startups no Agronegócio

Apesar de todos os especialistas disserem que as startups irão “invadir” o campo (o que é 
verdade!), ainda há muitos desafios a serem enfrentados por elas.

“Embora o potencial de desenvolvimento seja elevado, o progresso digital na 
agricultura ainda tem sido lento”, comenta Schiessl. Segundo o coordenador da 
Fazenda Inteligente o setor está muito atrasado para se tornar "o próximo campeão 
digital". Isso é confirmado na pesquisa do SEBRAE sobre o comportamento dos produtores 
no Brasil em 2017.

Segundo a pesquisa, 25,2% dos produtores rurais usam algum tipo de ferramenta digital para 
gerenciar seus dados, onde:

• 20,5% usam planilhas no computador;
• 4,1% utilizam algum tipo de programa de controle financeiro no computar e;
• 0,6% utilizam no celular.

“Todo o restante desta porcentagem ainda utiliza caderno e anotações em papel, isso 
quando faz...”, diz Schiessl. O coordenador da Fazenda Inteligente acredita que a informação 
deve estar na palma da mão, acessível a todo o momento. E para isso, existem tecnologias 
que permitem essa acessibilidade dos dados e da gestão da fazenda.

Mas então, como acelerar essa taxa de adoção da tecnologia? “Esse é o “x” da questão”. 
Segundo o coordenador da Fazenda Inteligente, a Fazenda inteligente está se posicionando 
nessa necessidade. “Estamos apostando na educação do mercado. Através da produção 
de conteúdos educativos sobre agricultura digital e como utilizar novas ferramentas 
digitais no campo”.

Eventos presenciais também vêm sendo realizados onde produtores se conectam com 
produtores e com técnicos. Eles conversam entre si e mostram como as tecnologias estão 
ajudando no dia a dia da lavoura e como estão se adaptando ao uso delas.

“Nós acreditamos que quanto mais o mercado estiver educado sobre novas 
ferramentas e tecnologias, mais preparado ele estará para adota-las”, finaliza Schiessl.
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Confira mais materiais

Aplicativo apadrinhado pelo Google se adapta às necessidades do produtor brasileiro
http://blog.agrishow.com.br/aplicativo-apadrinhado-pelo-google-se-adapta-as-necessidades-
do-produtor-brasileiro/

Entenda como o agronegócio vai funcionar com tecnologias e sistemas integrados
http://blog.agrishow.com.br/sistemas/

Big Data nos Agronegócios
http://agrishow.rds.land/whitepaper-big-data-agronegocios

Agricultura 4.0
http://agrishow.rds.land/ebook-agricultura-40

A agricultura digital está mudando sistemas de irrigação. Conheça as inovações e não 
fique para trás!
http://blog.agrishow.com.br/a-agricultura-digital-esta-mudando-sistemas-de-irrigacao-conheca-
as-inovacoes-e-nao-fique-para-tras/ 
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