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SUMÁRIO EXECUTIVO

Vários dos grandes dilemas ambientais possuem soluções que perpassam o
setor agrícola. De acordo com a ONU, atualmente somos 7,7 bilhões de indivíduos, mas
espera-se que sejamos 9,7 bilhões em 20501. Muitos ainda passam fome e cerca de 820
milhões de pessoas em todo o mundo não tiveram acesso suficiente a alimentos em 20182.
Além disso, a agricultura, atividade provedora de alimentos, tem alto impacto ambiental,
uma vez que faz uso da terra, fertilizantes, herbicidas e defensivos agrícolas, contribuindo
para o agravamento dos problemas ambientais.
É de senso comum que, com inovações agrícolas e sustentabilidade nas
atividades realizadas ao longo da cadeia, a agricultura pode ser, ao invés de fator de
agravo ambiental, parte da solução para questões humanitárias complexas.
O Brasil possui uma oportunidade ímpar de participar de maneira ainda mais
atuante do movimento Agro de inovações. O país tem a capacidade de se posicionar
estrategicamente e passar de exportador de commodities a exportador de tecnologias
agrícolas.
Na intenção de identificar lacunas e oportunidades para a geração de novos
negócios e fomentar o empreendedorismo no setor no estado do Rio de Janeiro, este
estudo apresenta um mapeamento da cadeia agrícola, apontando fatores de interferência
e como os atores se inter-relacionam. Ainda de forma direcionada o estudo pretende
identificar como está delineada a interação pesquisa e mercado, ou seja, como se
relacionam as universidades / centros de pesquisa com as empresas, sob a ótica da
incorporação de novas tecnologias.
Apesar do potencial que o Brasil possui, ainda há consideráveis desafios no que
tange o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias para a obtenção de produtos
agrícolas novos ou melhorados. As dificuldades são tanto técnico-científicas quanto de
viabilidade econômica.
Neste contexto, avançar nos próximos anos, no sentido de integração entre os
atores, instituições de pesquisa, órgãos governamentais e, principalmente, empresas
âncora com micro e pequenas empresas, será essencial para a construção de uma sólida
política agrícola que priorize o crescimento sustentável e a agregação de valor,
1
2

https://nacoesunidas.org/populacao-mundial-deve-chegar-a-97-bilhoes-de-pessoas-em-2050-diz-relatorio-da-onu/.
https://nacoesunidas.org/fome-aumenta-no-mundo-e-atinge-820-milhoes-de-pessoas-diz-relatorio-da-onu/.
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contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. O papel do Sebrae é essencial
como instituição capaz de unificar e integrar as inovações e potencializar a performance
das empresas para que mais rapidamente alcancem novos mercados e possam usufruir das
inovações geradas localmente.
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1.

APRESENTAÇÃO

O crescimento da população mundial e a importância de uma alimentação em
quantidades e qualidade suficientes impõem, indiscutivelmente, muitos desafios ao
setor agrícola. A garantia de uma produção suficiente e variada, a diversificação das
demandas dos consumidores, a redução do desperdício de produtos são apenas alguns
deles. Para superá-los, o desenvolvimento tecnológico produzindo inovações capazes
de otimizar a produção e garantir mais eficiência e sustentabilidade passa a ser essencial.
Neste estudo foi realizado um mapeamento do setor agrícola no país, avaliando
fatores chaves que podem propiciar o processo de pesquisa e desenvolvimento lastreado
em avanços tecnológicos e tendências, para geração de oportunidades de novos
negócios.
O estudo foi dividido em capítulos: uma Introdução com um panorama do setor
no Brasil e no mundo. A Cadeia Agrícola é apresentada e são delineados os elementos
de supply chain e sua interação no processo produtivo. Em seguida são abordados os
Fatores de Interferência na Cadeia. O Mercado Agrícola Fluminense é então
apresentado com os principais produtos e particularidades do estado. Logo após as novas
tecnologias e inovações no setor e a sua interface com as principais ciências portadora
de futuro, biotecnologia, nanotecnologia e todas as ciências que compõem a Agricultura
4.0, são analisadas. Finalmente, Empresas e Academia (grupos de pesquisa) atuantes no
setor são descritos e as principais demandas e oportunidades no setor são apontadas.
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2.

INTRODUÇÃO

2.1 Agricultura

A agricultura é a arte, a ciência de cultivar o solo. Inclui a preparação de produtos
para o consumo humano e a distribuição nos diferentes mercados agrícolas. A
agricultura fornece alimentos, rações, insumos, além de madeira para a construção e
produtos para a indústria de papel e celulose, sendo, portanto, um dos pilares da
bioeconomia3.
O estudo da agricultura se relaciona a todo o conjunto de atividades
desenvolvidas no meio rural, das mais simples às mais complexas, quase todas dentro
da própria fazenda. Já o estudo do agronegócio trata do conjunto de todas as operações
e transações envolvidas desde a fabricação de insumos agropecuários, operações de
produção nas unidades agropecuárias, até o processamento, distribuição e consumo dos
produtos agropecuários in natura ou industrializados.
Desde o advento da agricultura até o início da Revolução Verde, em 1950, a
agricultura pouco tinha mudado em relação aos ganhos de produtividade e manejo. A
partir de 1950, as inovações tecnológicas, o melhoramento genético, a mecanização e o
uso intensivo de fertilizantes e defensivos agrícolas passam a ser usados de maneira
consorciada e mais intensamente, permitindo expressivos ganhos de produtividade e
rentabilidade (DELGADO, 2001). Hoje, a agricultura vai muito além do próprio
agricultor e sua semente, envolvendo um ecossistema inteiro e vários atores interligados,
trabalhando juntos, produzindo alimentos e recursos para os 7,7 bilhões de pessoas no
planeta (Figura 1).

3

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/agriculture/.
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ECOSSISTEMA DA AGRICULTURA

Estima-se que no mundo sejam

570 milhões
de agricultores

85%
do consumo de água mundial
é usado na agricultura

A agricultura utiliza cerca de

40%
da área total da terra

Figura 1: Ecossistema da agricultura
Fonte: Elaboração própria com dados de https://farmingfirst.org/science-and-innovation#section_1.
Dados referentes a atividades agrícolas e pecuárias.

De acordo com a ONU, atualmente somos 7,7 bilhões de indivíduos, mas
espera-se que sejamos 9,7 bilhões em 20504. Esse aumento populacional irá gerar uma
demanda extra por commodities agrícolas, onde os produtos mais perecíveis, como
legumes e folhas, terão um aumento no seu valor agregado. Aliado a isso, o consumo
de proteína animal será em parte substituído pela proteína de origem vegetal, mais
econômica, além do aumento do número de vegetarianos e mudanças nos padrões de
consumo. Outra tendência será a busca por produtos orgânicos que, apesar de terem
menor produtividade, possuem preço de mercado maior em função de seu apelo para
saúde e bem-estar.
A agroindústria, segmento da indústria que processa os insumos oriundos da
agricultura, passa por três tendências principais:
i.

Crescimento da demanda por maior variedade de produtos, sejam apresentações

diferentes, ou combinação de produtos, ou processamentos diferentes;
ii.

Aumento da consciência nutricional no consumo de alimentos, produtos com

menos sal, menos gordura, mais vitaminas e benéficos para a saúde;
iii.

Crescente valorização da conveniência, com maior número de pessoas morando

sós, sem tempo para cozinhar por uma rotina extenuante, alimentos processados e
prontos para o consumo se mostram como forte tendência.
Especialmente neste século vive-se o início de uma nova era, que trará uma
grande e permanente revolução na forma como os alimentos são cultivados e
produzidos, não somente em países cuja economia é pautada na agricultura, como o

4

https://nacoesunidas.org/populacao-mundial-deve-chegar-a-97-bilhoes-de-pessoas-em-2050-diz-relatorio-da-onu/.
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Brasil, mas ao redor de todo o mundo inúmeras transformações neste setor estão em
andamento.
Com a descoberta da estrutura tridimensional da molécula de DNA, em 1953,
novas tecnologias, como a engenharia genética, permitiram a manipulação de microorganismos em um grau muito maior do que o imaginável. Ainda até o final da década
de 1950, a maioria dos agricultores de países desenvolvidos usava gasolina e
eletricidade como combustível para as máquinas. Os tratores haviam substituído animais
de tração e máquinas movidas a vapor.
Silva, Lago e Brandalise (2019) corroboram a ideia de que as novas técnicas e
procedimentos permitidos pela engenharia genética, como o melhoramento genético de
espécies vegetais, tornam possível um aumento ainda maior da produtividade. Além
disso, a expansão do cultivo em outras áreas, bem como a criação de novos cultivares
mais eficientes e de alta qualidade, tornam a atividade de pesquisa estratégica para uma
produção agrícola mais eficiente e competitiva. O desenvolvimento de uma vasta rede
de pesquisa agrícola no Brasil, a partir da década de 1970, se tornou chave para o sucesso
das atividades agrícolas e favoreceu o aumento da competitividade das cadeias
produtivas associadas (MARTHA, 2015).
Com as ciências portadoras de futuro e o consequente desenvolvimento
tecnológico, a inovação no setor agrícola se tornou essencial para a criação de novas
oportunidades e solução de desafios, com impactos diretos na produção mundial de
alimentos. No Brasil existem atualmente mais de 1.100 startups de tecnologia voltadas
para o agronegócio (DIAS, JARDIM & SAKUDA, 2019). Embora essas empresas
estejam capacitadas para desenvolver e oferecer serviços e soluções de ponta, a falta de
conectividade e de integração dos dados gerados por diferentes dispositivos é o grande
desafio, já que 90% das propriedades no país são de pequeno porte e 67% dos produtores
não utilizam tecnologias que dependam de conexão5.
O futuro agrícola é incrivelmente promissor. Este complexo sistema de
produção evoluiu ao longo do tempo através de descobertas científicas e outras
inovações. É essa natureza dinâmica que equipará a agricultura para lidar com os
desafios competitivos de enfrentar a segurança alimentar e nutricional, melhorar os
meios de subsistência, combater as mudanças climáticas e gerenciar de forma
sustentável os recursos naturais.

5

https://www.seudinheiro.com/2019/empresas/brasil-tem-300-startups-do-agronegocio/.
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2.2 Mercado agrícola global

Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo trabalham na agricultura,
gerando US$ 2,4 trilhões para a economia global6. Segundo a Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o valor bruto da produção agrícola
global (primária) é estimado em US $ 5 trilhões7.
O setor agrícola da União Europeia gerou uma receita bruta de 181.7 milhões
de euros em 2018, e a agricultura contribuiu com 1,1% do total do PIB deste bloco
econômico em 20188. Já nos Estados Unidos, o PIB correspondete ao setor aumentou
de 244.90 US$ bilhões no quarto trimestre de 2019, para 253,90 US$ bilhões no
primeiro trimestre de 20209.
De acordo com a FAO o principal produto agrícola do mundo é o arroz, com
valor bruto produzido10 em 2016 de aproximadamente US$ 332,5 bilhões. A China é o
maior produtor de alimentos, seguida da Índia, Estados Unidos, Brasil e Indonésia que,
juntos, são responsáveis por aproximadamente 60% do valor bruto produzido (FAO,
2020).
Já o mercado global de equipamentos agrícolas, que incluem tratores,
colheitadeiras, arados e cultivadores para auxiliar nas várias atividades agrícolas, deverá
atingir quase US$ 167 milhões em 2027, crescendo 6% ao ano em relação a 2019 (US$
105 milhões).
De acordo com a OCDE (2019), entre 2016-2018, aproximadamente 1,7 bilhão
de toneladas de commodities agrícolas foram usadas como alimentos para animais
(principalmente milho e outros cereais e farinhas proteicas derivadas de oleaginosas) e
estima-se que este uso deve crescer 1,5% ao ano.
Para se ter uma ideia da importância da segmentação do mercado e como a
inovação vai agregar ainda mais valor a este segmento, espera-se que o mercado agrícola
global conectado deva atingir US$ 7,22 bilhões em 2026, crescendo a uma taxa de
19,1%11 comparado a 2018, quando o valor estimado foi de US$ 1,84 bilhão.

6

https://croplife.org/news/agriculture-a-2-4-trillion-industry-worth-protecting/
https://blogs.worldbank.org/voices/do-costs-global-food-system-outweigh-its-monetary-value
8
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Performance_of_the_agricultural_sector
9
https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-from-agriculture
10
Valor Bruto Produzido é produto entre as quantidades produzidas em um período e o preço médio do produto ao
consumidor final.
11
https://www.fortunebusinessinsights.com/connected-agriculture-market-102061.
7
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2.3 Mercado agrícola brasileiro

Devido à abundância de fatores produtivos, como solo fértil, boa incidência de
sol e um ciclo de chuvas favorável, o Brasil é uma potência no setor agrícola, vocação
que se torna visível quando se coloca em perspectiva o fato de os principais ciclos
econômicos do país terem sido de produtos agrícolas. O ciclo da cana-de-açúcar
fomentou a colonização, moldou a economia do período, gerou grandes ciclos
migratórios, desenvolvendo o Nordeste e partes do Sudeste. Já durante o ciclo do café,
a economia brasileira teve grande crescimento, promoveu forte movimento imigratório
e a riqueza e consumo gerados permitiram que o país se industrializasse. Outros
produtos agrícolas também se destacaram regionalmente, como o algodão, o fumo, a
borracha e, posteriormente, a laranja (FURTADO; IGLESIAS, 1963; GOMES, 2018).
O meio rural mudou significativamente com o passar do tempo. Desde 1930 o
agronegócio deixou de ser o setor econômico mais importante e motor de crescimento
do Brasil, perdendo o protagonismo para a indústria e, posteriormente, para os serviços.
Outra mudança importante foi o êxodo rural, entre as décadas de 1960 e 1980, que
ocorreu devido à urbanização das cidades, o processo de industrialização da economia
e a mecanização da agricultura, gerando grandes vazios demográficos e concentração
da produção no campo (DELGADO, 2001; BALSAN, 2006).
Entretanto, o agronegócio ainda é um importante setor na economia, responsável
por 21,4% do PIB brasileiro em 2019, com a maior parcela correspondendo ao ramo
agrícola (CNA, 2020). Há uma forte contribuição do agronegócio para o desempenho
da economia brasileira, com o setor representando 43% do total de exportações no ano
de 2019.
Segundo o último relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), sobre a ocupação do território brasileiro, na região Norte, a ampla maioria das
terras é de proteção indígena ou são unidades de conservação, e apenas 17% do total são
ocupadas por estabelecimentos agropecuários. Já nas regiões Centro-Oeste e Sul, a taxa
de ocupação agrícola chega a 70 e 74% respectivamente. Os detalhes da ocupação da
terra podem ser observados na figura 2 e mostram que o Brasil consegue aliar uma alta
produção agrícola com extensas áreas de preservação natural.
O desenvolvimento de uma vasta rede de pesquisa agrícola no Brasil a partir
da década de 1970 tornou-se a chave para o sucesso das atividades agrícolas e favoreceu
o aumento da competitividade das cadeias produtivas associadas (MARTHA, 2015). A
16

produção agrícola do país cresceu rapidamente nas últimas duas décadas, impulsionada
pela crescente demanda global, preços altos e avanços tecnológicos. Mudanças nas
práticas de gerenciamento de culturas e expansão da área colhida permitiram que o
Brasil se tornasse um dos principais exportadores de soja, milho, açúcar, café e etanol,
um subproduto da cana-de-açucar. Com o aumento contínuo da produtividade e terras
adicionais disponíveis para a agricultura, é esperado um maior crescimento na produção
e exportação agrícola. Ao mesmo tempo, o crescimento da renda per capita e o
crescimento da população continuarão alimentando a demanda por produtos agrícolas,
incluindo commodities de maior valor.

Figura 2: Ocupação agrícola do território brasileiro
Fonte: IBGE (Censo Agropecuário de 2017)12.

O agronegócio foi o responsável por sete dos dez principais produtos
exportados pelo Brasil em 2017, dentre os quais destacam-se a soja (principal produto),
o açúcar e o café. Apenas a soja foi responsável por 15% de todo o volume exportado.
Além disso, o país é o maior exportador do mundo de soja, café, milho, açúcar, etanol e
suco de laranja (AGROSTAT, MAPA, 2020). O setor tem grande importância na
balança comercial brasileira, sendo gerador de divisas internacionais devido à grande
diferença entre o valor exportado e importado (Figura 3).

12

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-10/censo-agropecuario-brasil-tem-5-milhoes-deestabelecimentos-rurais.

17

120.000

Milhões (US$)

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-

Importação

Exportação

Figura 3: Balança comercial da agricultura brasileira
Fonte: Agrostat, Mapa (2020)

Apesar de alguns produtos apresentarem uma diminuição do seu valor
exportado, em termos gerais a balança comercial do agronegócio brasileiro vem
apresentando uma tendência continua de crescimento. Enquanto alguns produtos
reduzem, outros expandem seu valor exportado.
A soja continuou a aumentar sua participação na agricultura nos últimos dez
anos, tendo seu melhor ano em 2018, quando foram exportados mais de R$ 40 bilhões
(Figura 4). Produtos florestais e cereais também apresentaram um aumento na última
década. Já os setores sucroalcoleiro e cafeeiro tiveram seus picos em 2011, com
progressiva redução nos anos subsequentes, sobretudo em função da concorrência do
álcool de milho nos EUA e expansão da produção do café em outros países. Entre outros
produtos agrícolas com participação de menos de 2% do total exportado estão as frutas,
sucos, fibras, fumo, cacau, chás e especiarias. Em média, esse grupo apresenta aumento
de exportações nos últimos dez anos, com destaque para os produtos de fibras vegetais
e frutas que apresentaram forte crescimento, enquanto o fumo e os sucos apresentaram
queda no período analisado.
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Figura 4: Principais produtos agrícolas exportados
Fonte: Agrostat, Mapa (2020)
Complexo soja inclui grãos, farelo e óleo de soja.

No quadro 1 está apresentado o valor bruto produzido das maiores lavouras do
Brasil. As lavouras de soja, milho, cana de açúcar e algodão representam mais de 70%
do total, indicando uma concentração da produção típica de produtos commodities em
nível mundial. Devido à extensão territorial e diversidade de climas e solos, as regiões
do país apresentam variações nos tipos de lavouras predominantes. As três maiores
lavouras no Norte são a soja, a mandioca e o milho; no Nordeste predominam a soja, o
algodão e o milho; no Centro-Oeste a soja, o milho e o algodão têm destaque; no Sudeste
a cana-de-açúcar, o café arábica e a soja são as principais lavouras e no Sul a soja, o
milho e o arroz estão entre as principais produções.
Quadro 1: Valor Bruto Produzido das principais lavouras (milhões de R$)
Produto

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Brasil

14.569,3
5.801,5
4.671,3

Centro
Oeste
73.791,3
33.966,7
14.002,3

Soja
Milho
Cana-deaçúcar
Algodão
Café Arábica
Laranja
Banana
Arroz
Tomate
Feijão
Mandioca
Batata inglesa

7.844,6
2.467,8
418,6

12.824,4
9.604,1
33.678,9

49.398,8
16.390,7
3.898,7

159.200,9
76.178,6
62.027,3

174,7
15,8
254,0
1.609,9
1.060,1
39,7
136,3
4.598,8
-

9.906,6
647,2
746,4
4.245,4
339,8
1.111,5
1.781,3
1.086,1
396,6

29.482,0
183,7
141,0
467,6
599,4
3.249,1
2.040,5
595,1
252,0

1.345,7
20.472,8
12.289,2
4.491,1
48,1
4.187,6
2.572,6
866,0
3.085,4

482,8
714,3
1.144,0
8.650,9
884,3
2.819,8
1.750,1
1.879,4

42.033,5
21.802,3
14.522,3
12.263,3
10.752,3
10.332,9
10.180,6
9.220,0
5.852,6
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Produto

Norte

Uva
0,8
Café conilon
814,8
Trigo
Cacau
1.726,2
Amendoim
1,4
Mamona
VBP Total
21.163,5
Fonte: Mapa (2020)

Nordeste
1.494,9
558,2
13,3
1.554,9
40,5
78,1
49.043,1

Centro
Oeste
14,8
42,8
211,9
3,8
25,6
4,4
159.074,2

Sudeste

Sul

Brasil

622,5
3.404,2
424,4
139,3
1.409,6
111.465,8

1.453,5
3.879,0
19,7
93.365,9

4.985,4
4.820,0
4.512,2
2.919,5
1.684,5
76,5
453.364,5

Atualmente, o Brasil possui uma agricultura altamente produtiva. Desde 1980, o
rendimento cresceu em média 2,1% ao ano, a produção teve um incremento médio de
1,6% ao ano e a área plantada uma redução média de 0,5% ao ano. Esse aumento da
produção se deve principalmente a mudanças na composição dos fatores de produção
em que o capital (máquinas, equipamentos, inovação tecnológica, agroquímicos etc.)
começa a ganhar destaque, sobretudo a partir de 1996 (DELGADO, 2001; EMBRAPA,
2014). Essa dinâmica produtiva baseada no uso intensivo de capital possibilita aumentos
expressivos de produção agrícola, porém requer a continuidade do processo de inovação
e difusão de novas tecnologias. Além da forte atividade produtiva, o Brasil tem uma
importante atividade exportadora, ocupando o terceiro lugar na exportação mundial de
alimentos.
A produção agrícola é fruto da interação entre os fatores de produção, capital,
mão de obra e terra. O padrão da produção brasileira sofreu mudanças a partir de 1994,
quando, utilizando inovações tecnológicas no campo, o capital ganhou destaque frente
à mão de obra e à terra, que se tornam menos importantes.
O aumento da automação e da mecanização agrícola e o acesso a novas
tecnologias estão modificando o perfil do setor rural brasileiro. De acordo com o
resultado do Censo Agropecuário, elaborado com dados de 2017 e divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Figura 5), o número de produtores
com acesso à internet cresceu 1.900% desde 2006 e o de estabelecimentos com tratores
e colheitadeiras aumentou quase 50%, o contingente de pessoal ocupado diminuiu 1,5
milhão, uma queda de 9% em relação ao censo anterior.
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Figura 5: Características do setor agrícola brasileiro
Fonte: IBGE (Censo Agropecuário de 2017)

De acordo com o boletim publicado pela Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA), a pandemia do coronavírus teve impactos diretos na agricultura do país,
e os setores sucroenergético, flores, algodão e hortícola (incluindo produtos orgânicos)
estão sentindo os reflexos da crise econômica que a pandemia vem produzindo no
mundo13. Uma das grandes preocupações é o escoamento da produção e como toda a
cadeia logística de suprimentos tem sido afetada.
Conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(2019), estima-se que a produção de grãos no Brasil deverá passar de 236,7 milhões de
toneladas em 2019 para 300 milhões de toneladas em 2029, um acréscimo de 26,8%. Já
a área de grãos deve passar de 62,8 milhões de hectares para 72,4 milhões em 2029, um
aumento de 15,3%.
Quanto às lavouras, estima-se que a área total plantada passe de 75,4 milhões de
hectares em 2019 para 85,7 milhões em 2029, representando um aumento de 10,3 milhões
de hectares. A expansão deve estar concentrada em soja com acréscimo de 9,5 milhões
de hectares, seguida da cana de açúcar com 1,6 milhão e milho com 1,2 milhão de
hectares. Ainda segundo as estimativas, lavouras como madioca, café, arroz, laranja e
feijão devem apresentar uma redução na área plantada compensada por ganhos de
produtividade. Por fim, destaca-se que milho e soja devem sofrer pessões em função de
seu uso crescente na produção de biocombustíveis (MAPA, 2019).
Entre os produtos mais dinâmicos do agronegócio brasileiro na próxima década
deverão estar a soja em grão, o algodão em pluma, celulose, milho e açúcar. Frutas como
manga, uva e maçã também deverão ter destaque no cenário nacional (MAPA, 2019).

13

https://www.cnabrasil.org.br/noticias/boletim-cna-impacto-do-coronavirus.
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2.3.1 Desafios para a manutenção da liderança do Brasil no setor

Entre os principais desafios que a agricultura brasileira terá de ultrapassar para
manter seu aumento de produtividade e rentabilidade estão as questões logísticas, que
encarecem o custo de escoamento e armazenagem da produção agrícola. Em um país de
proporções continentais, a estrutura logística defasada e mal dimensionada acaba por
encarecer o preço final do produto. O Brasil conta com 1,70 milhão de quilômetros de
rodovias (federais, estaduais e municipais), sendo somente 12% pavimentadas. A péssima
qualidade das estradas acaba gerando perdas e inviabilizando a produção em
determinadas áreas, devido à falta de acesso. Existe a necessidade de reforma e ampliação
de rodovias, fundamentais para o escoamento da produção, bem como de investimentos
nos transportes fluviais e ferroviais, para gerar economia no transporte.
Além das questões de transporte, a armazenagem é outro obstáculo que o Brasil
enfrenta. Atualmente, a maior parte da capacidade estática de armazenagem agrícola está
concentrada na zona urbana, com 43,6% do total, e apenas 13,6% estão nas fazendas. Para
fins comparativos, o índice de armazenagem nas fazendas na Argentina é de 40%,
enquanto nos Estados Unidos atinge 85%. Na Austrália e no Canadá, a participação dessas
unidades é de 35% e 65%, respectivamente.
A difusão das inovações tecnológicas torna-se um desafio no meio rural devido
ao acesso à internet ainda ser precário. Além de superar as barreiras naturais que existem
em adotar novas tecnologias, é necessário capacitar a mão de obra para trabalhar com as
novas tecnologias.
Outra dificuldade é gerar maior valor agregado na cadeia produtiva dos produtos
agrícolas. Um dos grandes entraves nessa questão são as barreiras comerciais que outros
países colocam no produto processado brasileiro como, por exemplo, no caso do café
verde que é isento de tarifas, enquanto o café torrado é tributado. Além das barreiras
comerciais, é necessário investir em mais agroindústrias para que o Brasil industrialize a
sua produção com aumento do valor agregado e expansão para novos mercados.
Por fim, as questões climáticas, sejam a falta de chuvas ou seu excesso, sempre
foram um desafio para a agricultura. Para mitigar o problema, sobretudo frente ao avanço
do aquecimento global e mudanças climáticas, torna-se necessário criar sistemas de
monitoramento capazes de prever o clima para os meses seguintes com maior precisão,
favorecendo a decisão do melhor momento para o plantio. Outros avanços necessários
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incluem a criação de mecanismos de aviso para tempestades, mecanismos de dissipação
de nuvens de tempestade, sistemas de irrigação mais eficientes e mecanismos para
proteção em situações de estiagem. Investimentos nessa área aumentam a produtividade
e evitam riscos de quebra da safra.
De acordo com a CNA (2018), para que o Brasil continue se destacando e
crescendo são essenciais três políticas de investimento: i) pesquisa, desenvolvimento e
inovação; ii) infraestrutura e logística; e iii) crédito e seguro rural.
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3.

CADEIA AGRÍCOLA

A cadeia produtiva é um conjunto de etapas consecutivas, ao longo das quais os
diversos insumos sofrem algum tipo de transformação, até a constituição de um produto
(bem ou serviço). Trata-se, portanto, de uma sucessão de operações (ou de estágios
técnicos de produção e de distribuição) integradas, realizadas por diversas unidades
interligadas como uma corrente, desde a extração e manuseio da matéria-prima até a
distribuição ao consumidor.
Tomando por base as principais referências teóricas, neste estudo estruturou-se
uma cadeia para o setor agrícola, a fim de embasar as discussões em termos de inovação
e potencialidades para o Brasil e, particularmente, para o estado do Rio de Janeiro. Neste
esquema, a cadeia foi distribuída em nove elos sequenciais e em três grandes etapas: antes
do plantio, durante o plantio e colheita e após a colheita. Na figura 6 pode-se ver, de forma
esquemática, como a cadeia está organizada nestas etapas.
A primeira etapa, antes do plantio, geralmente começa em um centro de pesquisa,
em uma empresa ou em um laboratório e termina no momento do plantio. Já na segunda
etapa, que contempla o plantio propriamente dito, acontece o preparo do solo, a
semeadura, os cuidados com a cultura, o acompanhamento do crescimento e a colheita.
Esta é uma das etapas com mais elos e com maior necessidade de mão de obra. Por fim,
na etapa pós colheita estão concentradas as atividades relacionadas à logística, transporte,
armazenagem, industrialização e entrega ao consumidor final. Diversos fatores impactam
nestas etapas, por vezes em mais de uma delas (Figura 6 e Quadro 2).
A inter‐relação entre esses diversos agentes e atores define os preços dos produtos
agrícolas no mercado, visto que o preço final é resultante do preço da produção, da sua
qualidade, da sazonalidade e da circulação da mercadoria (CARVALHO; COSTA, 2011).
Buscou-se na estruturação da cadeia apresentar, além das etapas e fatores externos
que influenciam diretamente sua dinâmica, o que pode agregar valor aos processos como
um todo, quer seja a aplicação de conhecimentos que promovam uma melhora nos
processos já existentes ou o uso de inovação para agregar valor aos produtos.

3.1 Etapa antes do plantio
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Antes de colocar a semente na terra, muitos estudos devem ser realizados para a
avaliação de novas variedades de plantas e novas tecnologias a serem utilizadas. A
pesquisa passa pelos insumos indispensáveis para a produção rural como fertilizantes,
defensivos, corretivos, sementes e mudas, além de máquinas e equipamentos. Também
devem ser realizados estudos sobre o solo, nutrientes, clima e geografia do local.

3.2 Etapa do plantio e colheita

Esta etapa contempla os elos da plantação propriamente dita, colheita, prétratamento e armazenagem, atividades iniciais de preparação até a obtenção dos produtos
agropecuários in natura prontos para a comercialização. Para que um projeto agrícola seja
exitoso, alguns fatores são fundamentais, incluindo a disponibilidade dos substratos
utilizados, a localização da plantação, a capacidade de processamento.
Como visto, um grande problema enfrentado no Brasil é a armazenagem. Em
uma entrevista no dia 21/05/202014, Stelito Reis Neto, superintendente de
armazenagem da Companhia Nacional de Abastecimento, reafirmou que a capacidade
de armazenagem do Brasil está muito abaixo da ideal. A capacidade estática nacional
representa apenas 69% da produção de grãos do país, o que mostra a enorme lacuna
neste elo da cadeia. Uma das grandes questões, segundo o especialista, é, caso haja
redução da demanda internacional de grãos, onde será guardada toda a produção.
Portanto, soluções inovadoras para melhorar a armazenagem se tornam fundamentais
para evitar o desperdício de produção.
Em geral, um dos problemas mais comuns no elo da logística é o transporte
dos substratos. Para garantir o abastecimento, é necessário calcular o custo logístico do
transporte da matéria-prima, bem como a capacidade de processamento da unidade
produtiva para que a matéria-prima não sofra deterioração antes do previsto e custos de
transportes sejam evitados.

3.3 Etapa pós-colheita

14

Disponível em: https://www.agrolink.com.br/armazenagem/noticia/qual-e-o-futuro-da-armazenagem-agricola_434204.html.
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Esta etapa final contempla os elos de: logística, venda da commodity,
processamento e transformação e venda do produto, atividades finais da cadeia que
permitem a chegada do produto ao destino, quer seja na forma de alimento/bebidas para
os consumidores, quer seja na forma de tecido, ou de insumo para as diferentes indústrias.
Estas etapas finais estão muito associadas ao produto que será transformado.
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Figura 6: Etapas da cadeia agrícola e fatores de interferência
Fonte: Elaboração própria
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Quadro 2: Fatores de interferência e elos da cadeia

Antes do
plantio
Fatores/Elos da cadeia

Pós-colheita

Pré-plantio
PréVenda da
Plantação Colheita
Armazenagem Logística
e insumos
tratamento
commodity

Empresas
Entidades do setor agrícola
Atores
Centros de Pesquisa e
Stakeholders
Universidades
Produtores rurais

x

Ciências de interface
Alto impacto P&D e Inovação
Questões de propriedade
intelectual e direitos sui
generis

Fatores
gerais

Plantio e colheita

x

Processamento e
Transformação

x

x
x

x
x

x
x

Venda
do
Produto
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

Novos hábitos de consumo

x

x

x

x

x

Controle e vigilância
sanitária

x

x

Problemas de armazenagem

x

x

x

Legislação ambiental e
Acordos internacionais de
preservação
Preservação ambiental e
sustentabilidade
Pressão política e lobby
setorial
Estímulo a crédito e
investimentos
Questões de uso da terra

Acordos e tratados
internacionais
Fonte: Elaboração própria.
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x

x

x

x

x

x

x
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x
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x
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x

x
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x
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4.

FATORES DE INTERFERÊNCIA NA CADEIA AGRÍCOLA

Os fatores considerados agentes transformadores na cadeia são: Novos hábitos
de consumo; Empresas; Entidades do setor agrícola; Centros de Pesquisa e
Universidades; Produtores rurais; Controle e vigilância sanitária; Ciências de interface;
P&D e Inovação; Legislação ambiental e acordos internacionais de preservação; Pressão
política/Lobby setorial; Questões de propriedade intelectual e direitos sui generis;
Estímulo ao crédito e investimento; Questões do uso da terra; Preservação ambiental e
sustentabilidade; Acordos e tratados internacionais.
Neste estudo são avaliadas as inovações setoriais e lacunas tecnológicas na
cadeia agrícola, e como instituições como o Sebrae poderiam atuar como agentes
transformadores, fomentando a internacionalização, o compartilhamento de informação
e a colaboração entre atores do setor. Neste sentido serão analisados a seguir apenas
sete fatores de interferência na cadeia considerados relevantes para esta atuação.

4.1 P&D e Inovação

De acordo com a CNA (2018), nos últimos 40 anos, as novas tecnologias
explicam 58,4% do crescimento do produto agropecuário brasileiro, reforçando a
necessidade e importância de se investir em inovação e desenvolvimento tecnológico para
o setor. O uso de recursos tecnológicos no setor agrícola permite a automatização e maior
precisão de processos, minimiza os erros, reduz os custos, levando a maior efetividade e
lucratividade.
Para que as inovações possam ser bem sucedidas três pontos devem ser
considerados, o custo, a complexidade e o nível de capacitação do usuário para sua
utilização (KRISHNAN; BANGA; MENDEZ-PARRA, 2020). Inovações agrícolas se
apresentam de diversas formas, podendo ser complementares, para melhorar ou aprimorar
um processo ou modelos de negócios, ou ainda ter um caráter mais radical com a intenção
de substituir, ou alterar por completo, as práticas existentes no setor ou em algum elo da
cadeia. O potencial de inovação tem como drive o aumento da produtividade agrícola e a
agregação de valor aos produtos, especialmente commodities.
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A introdução de novas tecnologias no setor agrícola brasileiro já é uma realidade
que não pode ser ignorada, com a bioquímica e biotecnologia agrícola, dispositivos
conectados usando tecnologia da informação e comunicação, inteligência artificial (IA),
robótica e automação e armazenamento inteligente para logística. O aumento da
mecanização e irrigação no campo em quase 50% (IBGE, 2017) corrobora que a adoção
de novas tecnológias é um caminho sem volta. O potencial transformador destas
inovações está resumido na figura 7.

Figura 7: Principais impactos da adoção de inovações na cadeia agrícola
Fonte: Elaboração própria

A IoT, do inglês Internet of Things, ou Internet das Coisas em português, já vem
sendo utilizada na identificação da demanda de água para as culturas, na correção da
adubação do solo, na regulação da intensidade luminosa e do sistema de ventilação em
estufas, com resultados impactantes na produtividade agrícola. Até o final de 2020, mais
de 75 milhões de dispositivos IoT agrícolas deverão estar em uso (DE CLERCQ; VATS;
BIEL, 2018).
A automação eletrônica, robótica e IA também estão mudando a rotina do setor.
Por meio da utilização de sensores conectados via internet a sistemas que processam as
informações recebidas é possível constuir mapas, gráficos e relatórios indicando as ações
necessárias, agilizando a tomada de decisão. Além disso, os sensores podem ser usados
para o envio de comandos automáticos, para que as atividades sejam realizadas à distância
e em tempo real, eliminando a necessidade da presença do produtor.
Os drones ajudam a captar imagens aéreas para acompanhar o desenvolvimento
da lavoura. O objetivo é verificar o surgimento de pragas, doenças, necessidade de água
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e nutrientes e até roubos no campo. Os drones contam com câmeras específicas, que
permitem o processamento da imagem e a identificação de uma área específica
(KRISHNAN; BANGA; MENDEZ-PARRA, 2020).
Os bioinsumos são produtos que possuem ativos biológicos em sua composição,
como fertilizantes, inoculantes, biorremediadores e defensivos biológicos. Os ativos
podem ser micro-organismos, extratos biológicos, biomoléculas naturais ou equivalentes,
destinados ao crescimento, aumento da imunidade, controle de pragas e doenças, dentre
outras funções. Cerca de 10 milhões de hectares Brasil já utilizam produtos de controle
biológico de pragas e mais de 40 milhões de hectares são cultivados com bactérias
promotoras de crescimento das plantas15.
A inovação tecnológica no setor agrícola inclui também a gestão do negócio,
com softwares que permitem aos produtores gerir de forma mais eficiente seus recursos
e produção agrícola, além de plataformas de comércio eletrônico, conectando agricultores
diretamente a fornecedores ou consumidores sem intermediários. Atualmente, mais
de um milhão de produtores rurais contam com acesso à internet (IBGE, 2017).

4.2 Questões de propriedade intelectual e direitos sui generis

A realidade econômica de cada país define quais as áreas estratégicas e produtos
a serem protegidos por direitos de propriedade intelectual. Em geral, o setor agroalimentício é considerado estratégico e a dinâmica de inovação neste setor afeta as formas
de proteção à propriedade intelectual.
As patentes são um mecanismo fundamental para a proteção de agrotóxicos, uma
indústria que se caracteriza pelo constante desenvolvimento e lançamento de novos
produtos. Também por patentes podem ser protegidas sementes transgênicas produzidas
a partir da inserção de genes, além de máquinas e equipamentos desenvolvidos para
utilização no setor.
Os direitos sui generis são utilizados quando o objeto de proteção não se enquadra
na proteção clássica à propriedade intelectual. No setor agrícola, por estes direitos são
protegidas as cultivares, novas variedades vegetais melhoradas devido à alteração ou

15

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2020/05/bioinsumos-serao-incluidos-no-proximoplano-safra-diz-ministra-da-agricultura.html.
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introdução, pelo homem, de uma característica fenotípica que antes não possuíam. A Lei
de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/97 - LPC), regulamentada pelo decreto 2.366/97,
garante ao agricultor a permissão para utilização de sementes protegidas plantadas para
uso próprio, ou venda, desde que não caracterizada como atividade principal, e ao
melhorista a utilização livre de variedades protegidas para fins de pesquisa e
melhoramento. De acordo com o art. 11 da LPC, a proteção, em regra, é de 15 anos e, ao
seu término, a cultivar entra em domínio público.
Com a aprovação da LPC e a garantia da propriedade intelectual sobre as
cultivares, houve um aumento dos investimentos privados no setor, direcionados
prioritariamente ao desenvolvimento de novas cultivares, especialmente nos mercados
nos quais o cultivo já estava estabelecido, como a soja (VIEIRA FILHO; VIEIRA, 2013).
No caso da indústria de sementes, a proteção de cultivares é particularmente
relevante para as espécies de polinização aberta, que podem ser reproduzidas pelos
produtores rurais a partir dos grãos obtidos na colheita (CARVALHO; SALLES-FILHO;
PAULINO, 2006).
Também pelos direitos sui generis podem ser protegidos alguns conhecimentos
tradicionais, relevantes para a agricultura e segurança alimentar.
Outras formas de proteção utilizadas ainda no setor são o segredo industrial e a
proteção de programas de computador desenvolvidos para diversos fins, como a gestão
da produção, a regulação de máquinas agrícolas ou irrigação. Nas duas últimas aplicações,
alternativamente, a proteção pode ser dar também por patentes (CARVALHO; SALLESFILHO; PAULINO, 2006).
Os mecanismos de proteção à propriedade intelectual tornaram-se fundamentais
para o fortalecimento da pesquisa e inovação no setor agrícola, sendo utilizados como
uma recompensa para os esforços de técnicos, agricultores, melhoristas em desenvolver
novas alternativas na cadeia.

4.3 Ciências de interface

O cenário tecnológico em rápida mudança tende a influenciar os pequenos
agricultores, que às vezes têm dificuldade em assimilar a tecnologia e os modelos de
negócios do sistema econômico. Apesar dessas dificuldades, a inovação agrícola mostrou
uma forte correlação com os aumentos da produção, que resultaram de mudanças
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tecnológicas impulsionadas pelo investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D)
(PETRY et al., 2019).
As inovações na agricultura devem priorizar tecnologias capazes de
proporcionar aumento da produtividade, redução de custos e maior sustentabilidade,
fazendo interface com diversas ciências, essenciais para que estas aconteçam (Figura 8).

Figura 8: Ciências de interface fundamentais para a inovação no setor agrícola
Fonte: Elaboração própria

A atividade agrícola brasileira vem passando por uma mudança tecnológica
substancial nos últimos anos. O significativo crescimento da produtividade das culturas e
a inserção em novas atividades devem-se, principalmente, aos avanços tecnológicos
ocorridos no setor agrícola (SEIDLER; FRITZ FILHO, 2016).
O conjunto de tecnologias digitais - como IoT, automação e robótica, além do
processamento e análise de dados para tomada de decisão por meio de algoritmos (big
data) e ferramentas de IA - integradas e conectadas constitui a nova agricultura 4.0. Essa
integração permite o desenvolvimento de uma agricultura de precisão, com melhor
monitoramento, gestão e controle da produção agrícola em todas as suas etapas,
com redução de custos e menos desperdícios, gerando reflexos diretos na produtividade
e rentabilidade das lavouras.
Um exemplo da utilização da tecnologia 4.0 é o primeiro radar meteorológico
dedicado à agricultura, com monitoramento e análise do microclima na área produtiva em
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tempo real, visando auxiliar na tomada de decisões no dia-a-dia sobre as operações
agrícolas – sempre sujeitas a variações climáticas. Um outro projeto visa a obtenção de
informações em tempo real via solução de IoT, conectando o maquinário presente na
lavoura à rede de uma operadora para melhoria de processos e aumento da qualidade na
operação. As soluções possibilitam o acesso e o envio de informações online,
remotamente, para os implementos agrícolas plugados à rede, permitindo o
monitoramento do comportamento e produção da plantação e colheita de soja, milho e
algodão (AMMAGI, 2018).
A evolução das tecnologias é rápida e dinâmica. Na figura 9 estão demonstradas
três formas de trazer a inovação para o setor e a evolução de sua maturidade: novas
técnicas de produção, novas tecnologias para aproximar produtos e consumidores e novas
tecnologias portadoras de futuro, que trazem a ideia de convergência entre as ciências
para melhor aproveitamento de espaço e recursos naturais.
Em Israel, a agricultura no deserto é um dos maiores sucessos do país e
impressiona o restante do mundo. O Deserto do Negev, que cobre mais de 60% do
território, diminuiu de tamanho ao longo do século passado, com a atividade agrícola
transformando areia em campos verdes.
Um dos destaques de produção no Negev é o tomate cereja, mas são cultivados
também olivais, frutas e vegetais, selecionados com base na resposta às condições do
deserto16. Para ampliar a oferta de produtos, uma estação de pesquisa agrícola exclusiva
na região de Ramat Negev está trabalhando em conjunto com os agricultores da região
para desenvolver linhagens de culturas mais adequadas ao clima, recursos hídricos e
condições do solo, além de testar novas técnicas de crescimento17.

16
17

https://www.touristisrael.com/israels-desert-agriculture/10334/.
https://www.israel21c.org/why-the-future-of-agriculture-lies-in-israels-desert/.
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Figura 9: Interação das ciencias de interface e as novas tecnologias
Fonte: Adaptada de DeClercq, Vats & Biel (2018)

Para solução dos problemas mais desafiadores no setor, é necessário alavancar
recursos em toda a base científica e tecnológica de forma abrangente e convergente. A
convergência pode ser entendida como uma facilidade na integração transdisciplinar de
ciências da vida, ciências físicas, engenharia e uma abordagem para a solução de
problemas que atravessa fronteiras disciplinares e integra conhecimento, ferramentas e
formas de pensar das ciências da vida e da saúde, ciências físicas, matemáticas e
computacionais. Isso significa que a fusão de diversas áreas de especialização estimula a
inovação em descobertas científicas básicas e em aplicações de tradução. A pesquisa em
alimentos e agricultura precisa ser ampliada para aproveitar os avanços na ciência de
dados, ciência de materiais e tecnologia da informação (NATIONAL ACADEMIES OF
SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, 2019).

4.4 Atores

4.4.1 Entidades do setor agrícola
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No Brasil as entidades do setor agrícola são bastante atuantes. Possuem
influência em todos os elos da cadeia e uma forte capacidade de atuação no setor com
pressões, inclusive políticas, na tomada de decisões. O setor agrícola envolve uma
complexa rede de produtores, distribuidores e revendedores que atuam em conjunto e de
forma colaborativa para que os produtos e gêneros alimentícios cheguem ao consumidor.
De acordo com a Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio de Janeiro
(FAERJ), a estrutura piramidal do setor é bastante clara e definida, tendo a CNA como
sua representante máxima. Em um plano intermediário estão as Federações que atuam em
seus Estados, desenvolvendo ações para o fortalecimento do sindicalismo rural, e na base
da pirâmide estão os Sindicatos Rurais e extensões de base que desenvolvem ações diretas
de apoio ao produtor rural, buscando soluções para os problemas locais de forma
associativa. Essa estrutura garante a presença do sistema sindical rural em qualquer ponto
do país18.
Um dos atores mais relevantes neste contexto são as cooperativas. (Figura 10).
Segundo o último Censo Agropecuário do IBGE (2017), 48% de tudo que é produzido no
campo no país passa, de alguma forma, por uma cooperativa, responsáveis por quase
metade do PIB agrícola. Em 2018 foram contabilizadas 1,6 mil cooperativas
agropecuárias19 que envolvem 181 mil produtores e empregam um milhão de
trabalhadores20.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) proporciona mudança de
atitude ao produtor e ao trabalhador rural, com oferta de ações de Formação Profissional
Rural, Atividades de Promoção Social, Ensino Técnico de Nível Médio, presencial e a
distância, e com um modelo inovador de Assistência Técnica e Gerencial em todo o
território brasileiro21.
Ainda são relevantes as seguintes entidades do setor: Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão (ABRAPA), Associação Brasileira dos Produtores de Soja
(APROSOJA Brasil), Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos
(CitrusBR), Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), Associação Brasileira das
Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), Associação Nacional dos Exportadores de
Cereais (ANEC), Sociedade Rural Brasileira (SRB), Associação Brasileira do
18

http://www.sistemafaerj.com.br/faerj/sobre-a-faerj/sistema-sindical-rural/.
Neste caso pecuária também está incluída.
20
https://jornal.usp.br/atualidades/a-forca-do-agronegocio-tambem-passa-pelascooperativas/#:~:text=Segundo%20o%20%C3%BAltimo%20Censo%20Agropecu%C3%A1rio,empregam%201%20
milh%C3%A3o%20de%20trabalhadores.
21
https://www.cnabrasil.org.br/senar.
19
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Agronegócio (ABAG), Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão (CBAP),
Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (ANDA),
Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Defesa Vegetal (SINDIVEG), Associação
Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal (ABISOLO).

Figura 10: Coperativas agrícolas no Brasil
Fonte: IBGE (Censo Agropecuário de 2017)
Dados referentes a atividades agrícolas e pecuárias.

4.4.2 Empresas
O mercado mundial de produção e distribuição de alimentos está nas mãos de um
número cada vez menor de empresas transnacionais e, desde a década de 1980, uma onda
de fusões e aquisições vem alterando o perfil do setor. O número de empresas no mercado
global de sementes e agrotóxicos, por exemplo, tem diminuído em ritmo acelerado com
fusões que criam poderosos conglomerados empresariais. Com a aquisição da Monsanto
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pela Bayer e da Syngenta pela ChemChina, este mercado ficou extremamente
concentrado.
Ainda é fator preponderante para a quantidade concentração deste mercado com
poucos e grandes atores o fato de que as cadeias produtivas são compostas de várias etapas
e grandes grupos econômicos atuam em mais de um mercado de insumo e em todas as
etapas das cadeias produtivas. Disso resulta uma diversidade de relações entre agentes do
mercado que vão além das convencionais fusões e aquisições e passam por arranjos
contratuais de licenciamentos de tecnologia, acordos para atividades de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), terceirização de produção, fornecimento de matérias-primas e
outros acordos comerciais (CADE, 2020).
A tendência tecnológica no setor tem promovido novos arranjos institucionais que
envolvem grandes e pequenas empresas para o estabelecimento de ambientes de inovação
diferenciados. No cenário agro brasileiro, há uma predisposição das grandes empresas
multinacionais a realizarem parcerias com startups ou pequenas empresas no local onde
estão inseridas. Estes arranjos produtivos se dão principalmente em função do
conhecimento e da capacidade técnica construída localmente pelas empresas nacionais.
Por outro lado, empresas tradicionais e estabelecidas estão fazendo aquisições que
agregam novas tecnologias em produtos e serviços.
As startups, pequenas empresas de base tecnológica, buscam a solução de
problemas baseada em diferenciais tecnológicos e inovadores. As startups do
agronegócio são conhecidas pelos termos agtechs, agritechs ou agrotechs.
Atualmente há inúmeras oportunidades de negócios para estas empresas, em todas
as etapas da cadeia agrícola, incluindo controle da seca, redução do desperdício de
alimentos, ineficiências de distribuição, segurança alimentar e rastreabilidade. Muitas
destas agtechs atuam com agricultura digital, IoT, machine learning para análise de
dados, soluções de suporte à decisão e softwares para gestão, contribuindo para a
competitividade do agronegócio.
Um estudo elaborado pela consultoria CB Insights22 agrupou agtechs nas
seguintes categorias: agricultura de precisão e análise preditiva de dados; dados/análise
das plantas (dados sobre a composição e/ou análise para melhorar a P&D e produção);
sensores; robótica e drones; irrigação inteligente; fazendas de próxima geração
(alternativas para a produção em ambientes não tradicionais como agricultura vertical);
22

https://www.cbinsights.com/research/agriculture-tech-market-map-company-list/.
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mercado (conectando agricultores diretamente a fornecedores ou consumidores);
softwares de gestão.
4.4.3 Centros de Pesquisa e Universidades

Silva, Lago e Brandalise (2019) apontam que, com a criação da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 1973, o cenário agrícola do país
começou a sofrer profundas e significativas transformações. A Embrapa é vinculada ao
Mapa e tem como foco desenvolver, favorecer e fomentar, junto ao Sistema Nacional de
Pesquisa Agropecuária (SNPA), um modelo de agricultura e pecuária adequado à
realidade brasileira.
Com a necessidade de aumento da produção nas áreas de fronteira agrícola que
apresentavam sinais de esgotamento, foi fundamental expandir a produtividade, e a
pesquisa agropecuária se torna relevante. Após um período de dificuldades no fim da
década de 1990 e início dos anos 2000, a partir de 2006 hove uma retomada gradativa dos
investimentos em pesquisa agropecuária (PEREIRA; CASTRO, 2017).
O Brasil tem reconhecidamente um bom arcabouço científico e tecnológico com
grupos de pesquisa em diversas instituições atuando em tecnologia agropecuária de ponta,
com capacidade para competir internacionalmente (DIAS; JARDIM; SAKUDA, 2019)
(Figura 11).
De acordo com um estudo realizado pela Embrapa em parceria com o Instituto
Internacional de Pesquisa em Políticas Alimentares, contemplando o período de 2007 a
2013 (ASTI, 2013), o Brasil está entre os países que dispõem de um dos mais bem
desenvolvidos e financiados sistemas de pesquisa agrícola do mundo em
desenvolvimento, ocupando o terceiro lugar em gastos públicos em P&D agrícola, atrás
apenas de China e Índia. As principais instituições de pesquisa do país, segundo o estudo,
eram, à época, a Embrapa, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina e a Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.
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Figura 11: Instituições de Ensino e Pesquisa agropecuária no Brasil
Fonte: Dias, Jardim & Sakuda (2019).

4.4.4 Produtores rurais
Os produtores rurais no Brasil se dividem em quatro grupos: agricultor familiar,
pequeno, médio ou grande produtor, com influência e atuação diferentes na cadeia.
A agricultura familiar tem dinâmica e características próprias, onde a gestão da
propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a
principal fonte geradora de renda. De acordo com o ultimo censo, houve uma redução de
9,5% no número de estabelecimentos classificados como de agricultura familiar, quando
comparado ao censo anterior de 2006 (IBGE, 2017).
Os pequenos agricultores são responsáveis por 70% dos alimentos consumidos
diariamente no país23. O agronegócio perdeu quase 1,5 milhão de empregos em 11 anos,
a maior parte entre os pequenos produtores24. Em 2017, os produtores rurais no país eram
5,1 milhões e deste total aproximadamente 10% dos agricultores são médios produtores.
A Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA), realizou
uma pesquisa com produtores rurais e identificou suas principais preocupações e

23

https://www.akatu.org.br/noticia/diadocampo2017/.
http://ruralpecuaria.com.br/noticia/medios-produtores-contribuem-para-o-crescimento-do-agronegocio-nobrasil.html.
24
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dificuldades. O clima foi apontado como um fator de garagalo para a produção por 24%
dos entrevistados, enquanto 11% identificaram pragas e doenças como pontos
importantes de interferência no processo agrícola. Para 11% deles a escassez de mão de
obra é também uma questão de impacto na cadeia. Outros fatores cruciais dizem respeito
à infraestrutura para armazenagem e logística. O sistema de transporte rodoviário no país
não é suficiente para atender a demanda, levando o produtor rural a buscar formas mais
eficientes de armazenagem da produção25.
O Brasil já conta com um conjunto de políticas, programas e instrumentos que
contribuem para reduzir os efeitos negativos que os riscos causam aos produtores rurais
e à sociedade consumidora. Um exemplo é o Plano Safra, que prevê mais recursos e
oportunidades para os pequenos produtores. Os beneficiários do Pronaf (Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) têm R$ 31,22 bilhões à disposição
para custeio, comercialização e investimento26.

5.

MERCADO AGRÍCOLA FLUMINENSE

O estado do Rio de Janeiro possui a maior densidade populacional entre todos os
estados, o segundo maior PIB do país e é o terceiro estado mais populoso. Em termos
geográficos pode ser dividido em duas regiões distintas, a baixada e o planalto. A baixada
concentra a maior parte da área urbana, onde vivem aproximadamente 75% da população.
Essa região possui uma extensão de aproximadamente metade do território estadual,
acompanha todo o litoral fluminense e o seu clima é tropical. Já no planalto observa-se a
formação de grandes serras e menor densidade de territórios urbanos. A maior parte das
reservas biológicas encontra-se no planalto e seu clima é o trópico de altitude (CEPERJ,
2020; IBGE, 2020).
O estado não possui extensas lavouras e não é o maior ou o segundo maior produtor
de quaquer tipo de cultura, ocupando apenas o 22º lugar no ranking de valor bruto
produzido nas lavouras, à frente somente dos estados do Acre, Ceará, Rio Grande do
Norte, Roraima e Amapá. A olericultura é a principal lavoura atualmente, com destaque
para o tomate. Além dela, predomina o cultivo de cana-de-açúcar, café arábica, mandioca

25
26

https://www.canalrural.com.br/programas/pesquisa-revela-perfil-produtor-rural-brasileiro-67578/.
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/plano-safra-2019-2020/pequeno-e-medio-produtor.
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e laranja, e juntos correspondem a mais de 90% do valor bruto total da produção nas
lavouras fluminenses (Tabela 1) (MAPA, 2020).
Tabela 1: Valor Bruto Produzido das principais lavouras no Rio de Janeiro em 2019

Principais lavouras

Valor Bruto Produzido
(R$ Milhões)

% VBP Total

277,1
203,6
187,0
152,8
92,2
78,1
6,8
4,2
0,7
1.002,4

28%
20%
19%
15%
9%
8%
1%
0%
0%
100%

Tomate
Cana-de-açúcar
Café arábica
Mandioca
Laranja
Banana
Milho
Feijão
Uva
VBP Total
Fonte: Mapa (2020).

A posição de pouco destaque como produtor agrícola no contexto nacional é
influenciada pelo fato do estado possuir o quinto menor território e a quinta maior área
urbana do país, o que o deixa em 17º no ranking quando se compara o valor bruto
produzido das lavouras em razão da área rural disponível (área total menos a área urbana)
(Tabela 2).
Tabela 2: Área rural disponível e Valor Bruto Produzido por estado em 2019

Unidade federativa
Paraná
São Paulo
Distrito Federal
Espírito Santo
Rio Grande do Sul
Goiás
Mato Grosso
Santa Catarina
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
Alagoas
Sergipe
Bahia
Pernambuco
Paraíba
Piauí
Rio de Janeiro
Tocantins
Maranhão

Área disponível (km²)

VBP (R$ Milhões)

VBP / Área
Disponível

197.704,22
243.251,36
5.158,80
45.667,98
280.083,22
338.998,18
902.846,49
94.857,97
583.996,32
356.704,23
27.576,41
21.796,42
563.970,28
97.689,32
56.265,40
251.300,64
42.300,27
277.620,92
331.425,15

52.144,9
58.396,7
1.010,3
6.511,9
33.416,2
37.908,6
94.565,3
7.804,8
45.554,7
25.589,9
1.943,7
1.137,3
25.767,7
3.301,6
1.486,8
6.511,4
1.002,5
6.194,3
7.059,8

0,264
0,240
0,196
0,143
0,119
0,112
0,105
0,082
0,078
0,072
0,070
0,052
0,046
0,034
0,026
0,026
0,024
0,022
0,021
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Unidade federativa

Área disponível (km²)

Rio Grande do Norte
Rondônia
Ceará
Acre
Pará
Roraima
Amazonas
Amapá
Fonte: IBGE (2020) e Mapa (2020).

52.541,45
237.364,45
148.449,27
164.073,54
1.247.224,07
224.259,91
1.558.764,05
142.759,22

VBP (R$ Milhões)

VBP / Área
Disponível

896,6
3.437,6
938,3
983,7
7.009,5
534,4
2.879,2
124,6

0,017
0,014
0,006
0,006
0,006
0,002
0,002
0,001

De modo geral, a produção agrícola é realizada em pequenas propriedades e o setor
é um importante gerador de emprego e renda no estado, com forte contribuição para a
economia de grande parte de seus municípios, sobretudo aqueles do interior. A
implementação de novas tecnologias tem promovido melhores resultados, com aumento
da produtividade, qualidade e sustentabilidade na produção de alimentos. Em especial,
esses avanços têm permitido maior agregação de valor aumentando os preços médios dos
produtos e a remuneração do produtor (EMATER-RIO, 2018).
Segundo a EMATER-RIO no Acompanhamento Sistemático da Produção Agrícola
(ASPA), a produção agrícola no estado alcançou os seguintes índices em 2018:
1. Área colhida: 139.229,51 hectares
2. Produtores envolvidos: 54.789
3. Faturamento bruto: R$ 2.161.161.754,50
4. Renda per capita anual: R$ 39.445,20
O município de Teresópolis foi o que mais faturou com a agricultura no Rio de
Janeiro em 2019, com R$ 234,7 milhões em faturamento bruto. Embora possua o maior
faturamento, o município é o quarto colocado em termos de área colhida. Outro destaque
no estado é Vassouras que possui área plantada de 156,2 hectares e faturamento bruto de
mais de R$ 16 milhões no último ano. O alto faturamento de R$ 106 mil por hectare
produzido pelo município se deve em grande medida à produção do tomate (EMATERRIO, 2020).

5.1 Olericultura

A olericultura, área da horticultura que abrange culturas folhosas, raízes, bulbos,
tubérculos, frutos diversos e partes comestíveis de plantas, destaca-se como atividade
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estratégica no desenvolvimento rural e encontra-se em expansão em todo o território
fluminense. Entre os produtos de maior destaque está o tomate que, em 2019,
correspondeu a 28% do valor bruto produzido (MAPA, 2020).
Por possuírem ciclos biológicos mais curtos que permitem mais de um cultivo por
ano (cultivares de ciclo curto são menos exigentes de temperaturas frias e de quantidade
de horas diárias de luz), as olerícolas geram boa rentabilidade em pequenas áreas de
plantio quando comparadas a outras culturas como a da soja e do milho. Além disso, a
crescente demanda por alimentos naturais tem contribuído para o fortalecimento das
olerícolas que estão ganhando mais espaço nas unidades familiares e também com
empreendedores. Além da demanda crescente, a utilização de novas tecnologias também
pode contribuir para o aumento do valor agregado dos produtos, especialmente na etapa
pós-colheita (PESAGRO-RJ, 2017).
Entretanto, esta cultura pode ser uma atividade de alto risco em função de diversos
fatores como a sensibilidade diante de condições climáticas, a sazonalidade de oferta e
oscilações de preços, além de problemas fitossanitários, devido ao cultivo intensivo e
escalonado em pequenas áreas. De forma geral, a cadeia produtiva de hortaliças é
caracterizada por ciclos curtos de comercialização, sobretudo no caso de folhosas. Tratase de uma cadeia com curto ciclo de produção, alta produção física e alta pericibilidade
após a colheita, além da instabilidade de preços (PESAGRO-RJ, 2017).
O cultivo de olerícolas no estado apresenta grande diversificação com diferentes
polos de produção. Segundo dados da Emater-Rio (2018), a produção abrange em torno
de 40 espécies, com quase 820 mil toneladas produzidas por 32.686 agricultores
(proprietários, arrendatários, parceiros e posseiros) em área de 56.836 ha, e valor da
produção, em nível do produtor, de cerca de R$ 1 bilhão, o que representa perto de 30%
do PIB do setor primário do estado.
Nos últimos três anos (2016 a 2018), do total de R$ 45 milhões contratados pelos
produtores rurais através do crédito rural com apoio da Emater-Rio, 22% se destinaram à
olericultura. Considerando a importância da atividade como geradora de emprego e renda,
abastecimento dos grandes centros urbanos, segurança alimentar e nutricional, torna-se
necessária a viabilização para que maior número de olericultores acessem as linhas de
crédito rural.
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5.1.1 Olerícolas de folhas
As olerícolas de folhas são aquelas cujas partes consumidas são herbáceas e
encontram-se acima do solo, sendo tenras e suculentas, como folhas, talos e hastes, flores
e inflorescências. No estado, a região Serrana é o principal polo de produção destas
olerícolas, devido aos fatores climáticos, seguida pela região Sul (Figura 12). As
olerícolas de folhas representam o segundo maior faturamento no segmento de olerícolas
com R$ 459 milhões em 2018 (EMATER-RIO, 2018).
As principais culturas são a alface, a couve e o brócoli que, juntas, representam 63%
da produção e 61% do faturamento do segmento. A alface apenas representa 40% da
produção estadual e 25 % do faturamento, além de ser a cultura com maior contratação
de crédito rural.

Figura 12: Polos de produção da olericultura de folhas no estado do Rio de Janeiro
Fonte: EMATER-RIO (2018)

5.1.2 Olerícolas de raízes

As olerícolas de raízes são todas as que desenvolvem suas partes comestíveis abaixo
da superfície do solo, compreendendo tubérculos, rizomas, bulbos e raízes tuberosas. As
regiões Centro, Serra e Norte (Figura 13) são responsáveis por 95% da produção e 97%
do faturamento no segmento de raízes no estado. Em 2018, a produção alcançou 143 mil
toneladas com faturamento de R$ 163 milhões (EMATER-RIO, 2018).
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De acordo com dados da Emater-Rio (2018), o aipim, muito utilizado na culinária
do estado, é a cultura de olerícola de raiz predominante e responde por 82% da produção
e 78% do faturamento. Cultivada próximo às grandes cidades, faz com que a região
Centro se destaque como maior produtora.

Figura 13: Polos de produção da olericultura de raízes no estado do Rio de Janeiro
Fonte: EMATER-RIO (2018)

5.1.3 Olerícolas de frutos
As olerícolas de frutos são aquelas em que a parte comestível é o fruto, em suas
diversas formas. A maior parte da produção destas olerícolas está localizada na região sul
do estado, com destaque também para região serrana juntamente com a região noroeste
(Figura 14). Sua produção alcançou 419.662 toneladas em 2018, com crescimento de 4%
em relação a 2017 e uma área colhida de mais de 12.000 ha, respondendo pelo maior
faturamento dentro do setor olerícola com aproximadamente R$ 503 milhões (EMATERRIO, 2018).
Entre as olerícolas do estado, as que mais captam recursos por crédito rural são as
de frutos, com destaque para o tomate, chuchu, pimentão e quiabo.
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Figura 14: Polos de produção da olericultura de frutos no estado do Rio de Janeiro
Fonte: EMATER-RIO (2018)

5.2 Tomate

O tomate é uma das olerícolas de maior relevância, responsável pelo maior volume
de produção dentro desta cultura no estado (Tabela 1). A sua cadeia produtiva pode ser
dividida em dois segmentos, o primeiro voltado à produção do tomate que será consumido
in natura e o outro à produção do que será utilizado como matéria-prima para diversos
produtos, como molhos prontos, extratos, sopas, catchup e outros derivados. Esses
segmentos trabalham com variedades diferentes de tomate, o que faz com que o clima
seja um fator relevante a ser considerado ao se escolher em qual segmento atuar.
As inovações no plantio para o primeiro segmento apontam cada vez mais para o uso da
agricultura hidropônica e de estufas para garantir homogeneidade e maior perfeição do
fruto. Já o tomate utilizado para a indústria tende a ser plantado em áreas mais extensas
onde o uso do trator é comum já que, embora a qualidade seja importante, a aparência
não apresenta tanta relevância, permitindo o uso de tratores para a colheita, o que traz
grande economia, apesar do risco de danos aos frutos (INCAPER, 2010; SOUZA, 2014).
Apesar de ser a peça principal, o agricultor depende dos demais para que seu
produto chegue ao mercado consumidor final com a qualidade adequada. Os produtores
de insumos como sementes, defensivos agrícolas, fertilizantes, além de máquinas e
equipamentos fornecem os meios para que o agricultor possa exercer a sua atividade. As
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instituições de apoio, como a Embrapa, a Emater, universidades e também cooperativas
fornecem acompanhamento técnico ao agricultor, com informações importantes como a
previsão de produção e preços e previsão do clima. O setor de apoio fica envolvido com
transporte e armazenagem e busca garantir que o produto chegue em perfeitas condições
para uso. A indústria de transformação utiliza o tomate como matéria prima para a
produção de diversos produtos. Por fim, o distribuidor é responsável por concentrar a
produção de diversos agricultores e fazer que o tomate chegue em perfeitas condições ao
consumidor final e a restaurantes, mercados em que a aparência é de grande importância,
pois tendem a preferir os mais perfeitos.
A implementação de novas tecnologias em todas as etapas da cadeia pode trazer
alternativas para impulsionar o crescimento do mercado do tomate no Brasil. No
segmento dos produtores de insumos pode haver novos produtos para manejo de pragas
e adubação, tecnologias de produção com máquinas e equipamentos que facilitem o
plantio e a colheita, tanto na plantação convencional quanto na hidroponia. As instituições
de apoio podem promover o melhoramento genético para que os frutos sejam mais
produtivos e resistentes a pragas. O transporte e a armazenagem podem criar sistemas de
rastreamento e embalagens mais seguras para evitar perdas e avarias da mercadoria. E a
indústria de transformação pode criar produtos ou modificar receitas para atingir um
público maior.
5.3 Cafés

Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2020), o Rio
de Janeiro, na safra 2020, contém em seu parque cafeeiro mais de 46 mil plantas. A área
em produção perfaz cerca de 11 mil hectares, apresentando uma redução de 0,2% em
relação à safra 2019. A estimativa de produção é de até 350 mil sacas ou 21 mil toneladas
de café beneficiado colhidas.
Ainda segundo a CONAB (2020) há duas regiões principais produtivas, com
características climáticas e econômicas distintas. Bom Jardim, Duas Barras e São José do
Vale do Rio Preto fazem parte da região Serrana, com temperaturas mais amenas e maior
umidade quando comparados aos municípios produtores da região Noroeste, onde é
encontrado esão os outros municípios produtores. Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula
e Varre-Sai apresentam um clima mais seco, com temperaturas mais altas, tendo o cultivo
concentrado em áreas mais altas, propícias para o café arábica. Estes três municípios
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apresentam 84% da área de café, com o cultivo praticamente exclusivo da agricultura
familiar, enquanto os municípios da região Serrana têm cerca de 15% das áreas cultivadas.
O Rio de Janeiro já ostentou o título de maior produtor mundial de café27.
Atualmente, a dificuldade de mão de obra, além do relevo acidentado não possibilitam a
produção em larga escala. Entretanto, algumas pequenas propriedades estão começando
a gerar ótimos negócios por meio da diferenciação, com a produção dos chamados cafés
especiais. Este tipo de produto, também conhecido como premium, exige condições
singulares de cultivo e preparo, como a agricultura familiar, o cuidado artesanal no
plantio, colheita e processamento de frutos, e a forma de secagem e torra dos grãos.
Em 2018, segundo o Sebrae-RJ, devido às condições climáticas desfavoráveis,
houve redução na produção de cafés especiais, entretanto o estado é o segundo
consumidor nacional da bebida. O consumo per capita fluminense ultrapassa seis quilos
por ano (Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro - ASCARJ).28
A produção de cafés especiais no Noroeste fluminense cresceu, nas últimas quatro
safras, de 10% para 35% (2013-2017), através de incentivos para ampliar ainda mais a
participação na cafeicultura do estado e alavancar a atividade nos municípios de VarreSai, Porciúncula e Bom Jesus do Itabapoana, expandindo a oferta de cafés especiais e
com mais retorno financeiro para os cafeicultores (EMATER-RIO, 2018). A iniciativa da
Pesagro-RJ, Emater-RJ e Sebrae-RJ está alicerçada no Programa Rio Rural (criado em
2005) no envolvimento com os principais municípios da cadeia produtiva do café na
região.
O polo cafeeiro da região Noroeste responde pela produção anual de 250 mil sacas
de café beneficiado, envolvendo mais de 2.500 produtores em área superior a 10 mil
hectares. O Projeto de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Café da Região Noroeste
Fluminense conta ainda com o apoio do Sindicato Rural de Porciúncula, Mapa e Embrapa.
O Rio de Janeiro, bem como as principais regiões produtoras e consumidoras, segue
as tendências do mercado mundial de café. Pode-se destacar a mudança gradual no
consumo de café commodity com a entrada do café especial e o crescimento no mercado
de cápsulas.

27

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/rj/institucional/producao-de-cafesespeciais,1195f96c96c17410VgnVCM1000003b74010aRCRD>.
28
ASN. Agência Sebrae de Notícias. Rio de Janeiro anunciará os melhores cafés especiais do estado. 2019. Disponível
em:
<http://www.rj.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RJ/rio-de-janeiro-anunciara-os-melhores-cafes-especiais-doestado,f74afe45b8eae610VgnVCM1000004c00210aRCRD>.
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Segundo o Rabobank (2020), através do The Brazilian Coffee Market, o
faturamento do mercado de café commodity e especial deverá aumentar, em média, 34%,
alcançando US$ 3,4 bilhões no país entre os anos de 2019 a 2024. O crescimento no
mercado brasileiro representa 66% do crescimento esperado para toda a América Latina.
Em 2018, o mercado de cafés movimentou aproximadamente US$ 10 bilhões no Brasil,
e o consumo per capita de café no Brasil chegou a 7,04 quilos por ano, sendo o Brasil o
2º maior mercado consumidor de cafés no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.
A projeção do Rabobank (2020) para 2023 é que o volume de sacas (60 kg) deverá
alcançar 1,8 milhão para o mercado de cafés especiais (Figura 15). Levando em
consideração todo o mercado, estima-se que 2019 tenha encerrado com aproximadamente
21,5 milhões de sacas, chegando, assim, a 22,1 milhões de sacas no ano de 2020. O
número representa um aumento de 2,8%.

Figura 15: Evolução no consumo de cafés especiais no Brasil (milhares de sacas 60kg)
Fonte: Rabobank (2020)

O ambiente é propício à entrada de novos drivers no mercado brasileiro de café.
Além disso, o mercado nacional de café commodity é dominado por cinco grupos: 3
Corações, JDE, Maratá, Melitta e Mitsui. As demais empresas correspondem a 24% do
mercado (RABOBANK, 2020).
No mercado brasileiro tem-se investimentos recentes como a partnerschaft
formada por Nestlé e Starbucks, que injetaram US$ 7,15 bilhões para a venda de cápsulas
compatíveis com o sistema Nespresso (da Nestlé).
O Brasil é responsável por cerca de 40% da produção mundial e 30% da
exportação mundial de café. De todo café consumido no Brasil, 36% é feito fora do lar, o
que torna atrativo o negócio de cafeterias especializadas, além do consumo da bebida em

50

restaurantes, padarias e outros pontos de venda. Atualmente, o país possui mais de 3,5
mil cafeterias (USDA, 2020).
Diante dessa demanda crescente, parte dos 300 mil pequenos produtores está
investindo em grãos com maior valor agregado visando melhorar o lucro da atividade.
Enquanto um quilo de café commodity é comercializado entre R$ 10 e R$ 25, o preço do
quilo dos cafés especiais varia de R$ 30 a R$ 100 (SNA, 2016).
O Sebrae Nacional realiza a capacitação e promove a união de produtores para
qualificar os produtos para que conquistem indicações geográficas e certificações como
fair trade, UTZ, Rainforest, um diferencial dos grãos brasileiros que garante maior valor
de venda.
Com fábricas e especializações espaciais, a cafeicultura fluminense pode aproveitar
desde o crescimento no mercado de cafés especiais para expansão produtiva, até a
industrialização e aumento da sua base de oferta. Sendo um segmento pouco explorado
no estado, o café (café especial) possui grande espaço para expansão devido ao consumo
fluminense e a qualidade do grão. Oportunidades na indústria de cápsulas e torrefação
podem atrair novas indústrias e investimentos para o setor, proporcionando maior valor
agregado, aumento da renda do cafeicultor e retorno na geração de emprego e renda no
estado. Outra maneira de movimentar a economia cafeeira fluminense é a união entre a
oferta de cafés especiais e o turismo.
5.4 Desafios e oportunidades do agronegócio fluminense

Devido às características geográficas do estado, sua produção agrícola em geral
não é voltada para a produção extensiva, como ocorre em outros como Goiás, Rio Grande
do Sul e Paraná.
A olericultura se tornou a cultura dominante, pois não demanda extensas áreas
para ter um ganho de produtividade através de economias de escala, como acontece, por
exemplo, com a soja, o milho e o arroz. A expansão desta cultura se deve também à
necessidade de provimento de alimentos para uma grande população em áreas
densamente povoadas, onde o cultivo para subsistência é quase nulo e, como os vegetais
se deterioram rapidamente, sua produção acaba ficando próxima aos grandes centros
urbanos devido aos ganhos logísticos. Por ser um setor em expansão, apresenta muitas
oportunidades, tecnológicas e de mercado.
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Essa cultura ainda não é intensiva em capital e pode ter a sua produtividade
aumentada rapidamente caso haja investimentos em infraestrutura, como estufas,
sistemas hidropônicos e plantações verticalizadas. Os cinturões verdes, áreas ao entorno
dos centros urbanos, podem prover vegetais, legumes e tubérculos em qualidade e
abundância para os centros urbanos e os produtores que tiverem uma infraestrutura que
priorize a padronização de seu produto e a produtividade conseguem gerar bons
resultados financeiros, como foi o caso do município de Vassouras que, em 2019, teve
um faturamento médio de R$ 106 mil reais por hectare.
Para a olericultura, as principais áreas de inovação estão ligadas aos sistemas de
plantio como o plantio vertical e a hidroponia, ao manejo e produção de mudas e
sementes, desenvolvimento de novas variedades de plantas que despertem o interesse do
público consumidor, sensores que controlem umidade e nutrientes, sistemas
automatizados de colheita com identificação automática das plantas que estão maduras e
prontas para a colheita, sistemas de armazenamento e conservação do produto, e
revestimentos que protejam o produto do ressecamento e apodrecimento.
Outro segmento que tem se mostrado promissor é o do café gourmet com
pontuações de qualidade acima de 7,3 (PQC), onde o preço do quilo pode atingir altos
valores, devido à busca de qualidade e alta demanda que o café tem em nível mundial.
Esse segmento tem seus principais campos de inovação, as variedades de plantas, as
técnicas de plantio e fertilização, o método de secagem dos grãos, equipamentos e
métodos de torra, e embalagens que conservem as propriedades organolépticas do produto
por mais tempo.
Um terceiro segmento de oportunidade que pode ser explorado no campo da
agricultura fluminense é o foco em agregar valor ao produto, através de investimentos
que se concentrem na qualidade percebida e intrínseca dos produtos agrícolas. Para a
qualidade percebida existe a possibilidade de desenvolver selos e certificações como de
produto orgânico, sustentável, socialmente responsável, fitness, amigo do meio ambiente,
etc. e o turismo rural que de maneira indireta mostra as qualidades do produto. Para a
melhora da qualidade intrínseca do produto (aparência e sabor), podem ser desenvolvidas
variedades de plantas e métodos de plantio que garantam uma melhor aparência e sabor.
Na figura 16 estão apresentadas as principais oportunidades para o setor agrícola
no estado do Rio de Janeiro.
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OPORTUNIDADES PARA O AGRONEGÓCIO FLUMINENSE
OPORTUNI DADES EM CULTI VOS (ÁREAS DE I NOVAÇÃO E AUM ENTO DA PRODUTI VI DADE)

Cultivo em estufas

Manejo e produção de mudas e
sementes

Sistemas automatizados de
colheita

Sistemas hidropônicos

Novas variedades de plantas

Sistemas de armazenamento e
conservação de produtos

Plantações verticalizadas

Sensores que controlem umidade
e nutrientes

Revestimentos e embalagens que
evitem ressecamento e apodrecimento

OLERI CULTURA

Café gourmet com alto preço por
quilo

Método de secagem dos grãos

Variedades de plantas

Equipamentos e métodos de torra

Técnicas de plantio e fertilização

Embalagens que conservem as
propriedades por mais tempo

CAFÉS

OPORTUNI DADES PARA AUM ENTO DO VALOR AGREGADO DE PRODUTOS
AUM ENTO DA QUALI DADE PERCEBI DA

AUM ENTO DA QUALI DADE I NTRÍ NSECA
(aparência e sabor)

Desenvolvimento de selos e certificações
(ex.: orgânico, sustentável, socialmente responsável)

Variedades de plantas

Turismo rural

Técnicas de plantio

Figura 16: Oportunidades para crescimento da agricultura fluminense
Fonte: Elaboração própria
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6.

TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES NO SETOR

O grau de inovação em uma determinada área é influenciado pela pesquisa
realizada, quer para o âmbito acadêmico quer para o industrial, e os avanços resultantes
são usualmente objeto de proteção por instrumentos de propriedade intelectual, sobretudo
patentes. A análise sistemática de documentos de patentes e a interpretação dos diversos
indicadores a partir deles obtidos permite um conjunto de informações relevantes para
definição do estado da técnica de um determinador setor.
Através da análise patentária é possível a identificação de competências
tecnológicas, tecnologias emergentes, e de mudanças na estratégia de P&D de uma
empresa ou setor tecnológico. De uma forma mais ampla, estas análises permitem a
identificação de países onde existe proteção de tecnologias específicas, apontando os
atores envolvidos e fornecendo uma visão de mercado.
Para analisar a dinâmica de desenvolvimento do setor agrícola nos últimos anos,
foi realizada uma análise do patenteamento de tecnologias a nível mundial.
Devido à dimensão do setor, optou-se pelo uso da classificação internacional de
patentes (CIP), e palavras-chaves combinadas, como estratégia de busca (ver
Metodologia), sendo consideradas somente famílias de patentes com mais de um membro
e com o primeiro depósito realizado desde 2009 até 2020. A análise de famílias de
patentes permite uma avaliação ampla, com previsão de novos produtos ou serviços, uma
vez que se avalia a invenção como um todo. Analisar famílias com mais de um membro
significa analisar os pedidos depositados em mais de um escritório, ou seja, em países
diferentes, e, portanto, invenções de escalabilidade global.
6.1 Análise geral do setor
Na busca de documentos patentários para análise do setor agrícola como um todo
foram recuperadas 131.692 famílias de patentes, reforçando a relevância mundial do
setor. Os depósitos no Brasil ao longo deste período foram 23.032, o que representa pouco
mais de 17% do total.
O número de depósitos apresentou um leve aumento no período de 2009 a 2017
(Figura 17), a uma taxa de crescimento anual composta de 2,36%. Os dados para os
últimos anos estão incompletos, devido ao período de sigilo, quando a informação ainda
não foi tornada pública pelo escritório do país de depósito.
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Número de famílias de patentes
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Ano do primeiro depósito

Figura 17: Evolução temporal dos pedidos de patentes relacionados à agricultura
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel.

No que se refere aos principais países de proteção, ou seja, aqueles com maior
número de depósitos, observa-se uma forte presença dos Estados Unidos, China, Japão,
Alemanha, Canadá, Índia e Brasil (Figura 18), países com desenvolvimento tecnológico
mais expressivo no setor.

Figura 18: Distribuição dos depósitos por país de proteção
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel.
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Os principais depositantes são grandes empresas do setor (Figura 19) como a
Bayer29, DowDuPont30, Syngenta e BASF. Dupont, Bayer e BASF são empresas cujo
foco é a indústria química. A Syngenta31, por sua vez, é uma empresa suíça especializada
em sementes e produtos químicos voltados para o agronegócio.
A quinta maior empresa em número de pedidos é a Deere & Company que,
juntamente com a CNH Industrial, foge do escopo de atuação das primeiras, dedicandose a um ramo específico do setor, as máquinas e equipamentos agrícolas. É
uma corporação americana líder mundial na fabricação de ceifeiras, colheitadeiras,
tratores, debulhadoras, semeadoras, equipamentos de forragem, equipamentos para
aragem do solo e equipamentos florestais.
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DOWDUP ONT

4522

SYNGENTA

2124

BASF

1954

DEERE

1537

CNH INDUSTRIAL

1105

KUBOTA
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Figura 19: Principais depositantes de patentes do setor agrícola
577 da busca na base Fampat (Orbit) Questel.
Fonte: ElaboradaDUMMEN
a partir de dados
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Na figura 20 estão543apresentadas as principais áreas de domínio tecnológico32 dos

AMAZONEN WERKE H DREYER

SEMINIS VEGETABLE
SEEDS destacando-se
497
pedidos
de patentes,
a química de alimentos (59.508), máquinas especiais
DSM
483
(45.456), farmacêutica
(23.308),
biotecnologia (18.695), química orgânica fina (13.314).
NESTEC

478

YANMAR

418

Esta grande presença de diferentes domínios tecnológicos dentro do conjunto de
documentos agrícolas corrobora achados de que 50% do conhecimento gerado em
HUSQVARNA

411

agricultura vêm do transbordamento de técnicas criadas por outras grandes ciências
(CLANCY et al., 2020).

29

Em 2018 a Monsanto foi adquirida, por US$ 63 bilhões, pela Bayer, que passou a ser líder mundial no mercado de
sementes, fertilizantes e pesticidas (https://g1.globo.com/economia/noticia/bayer-conclui-a-compra-da-monsanto-porus-63-bilhoes.ghtml).
30
Em 2017 houve a fusão da DuPont com a Dow Chemical.
31
Em 2017 a empresa foi adquirida pela estatal chinesa ChemChina.
32
A segmentação por domínios tecnológicos é baseada na análise das CIP das famílias de patentes, as quais são
atribuídas pelos escritórios nacionais de patentes de acordo com o conteúdo técnico do pedido. A correlação entre as
CIP e os domínios tecnológicos fornece uma visão mais específica do conteúdo tecnológico dos documentos nas
famílias de patentes.
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Figura 20: Principais áreas de domínio tecnológico dos pedidos de patentes
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel.

O grupo de pedidos com a classificação farmacêutica se refere, em sua ampla
maioria a pesticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas e outros compostos relacionados
ao cultivo no campo. Essa classificação farmacêutica se aplica pelas questões
relacionadas a toxicidade destes produtos. Dentro de máquinas e maquinários especiais,
a ampla maioria está relacionada ao cultivo de plantas, colheita, material para agricultura
e colheitadeiras. Ainda há uma forte presença do setor químico, uma vez que esta
classificação se relaciona diretamente com fertilizantes, insumos e defensivos usados no
setor agrícola.
As CIP de maior incidência no conjunto de famílias analisadas e sua evolução
por ano de primeiro depósito no período podem ser vistas na figura 21. Esse tipo de
visualização permite identificar se alguma tecnologia sobressai dentre as demais.
A CIP de maior incidência é a A01H-005, relacionada a angiospermas. Esta
categorização mostra a intença e direta correlação entre as plantas completas (que
possuem flores frutos e sementes) com a agricultura, além do que este grupo de plantas é
o maior grupo dentro da categorização do Reino Plantae.
Tecnologias relacionadas a modificações nas qualidades nutritivas de alimentos
e produtos dietéticos (A23L-033) cresceram significativamente. Por outro lado,
tecnologias como preparações medicinais com ativos orgânicos (A61K-031) e biocidas
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contendo compostos heterocíclicos (A01N-043) apresentaram uma queda expressiva nos
últimos anos.
CIP

Descrição

Famílias de
patentes

A01H-005

Angiospermas, i.e. plantas floríferas, caracterizadas por suas partes de plantas; Angiospermas caracterizadas por
modo diverso de sua taxonomia botânica.

24163

A61K-031 Preparações medicinais contendo ingredientes ativos orgânicos
A01N-043

Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou reguladores do crescimento de plantas contendo compostos
heterocíclicos

A23L-033 Modificações nas qualidades nutritivas de alimentos; Produtos dietéticos; Seu preparo ou tratamento
C12N-015

Mutação ou engenharia genética; DNA ou RNA concernentes à engenharia genética, vetores, p. ex. plasmídeos
ou seu isolamento, preparação ou purificação; Uso de seus hospedeiros

Evolução temporal

15550
13573
12350
12093

Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou reguladores do crescimento de plantas, caracterizados por suas

A01N-025 formas ou por seus ingredientes inativos ou por seus métodos de aplicação; Substâncias para reduzir o efeito

8811

nocivo dos ingredientes ativos para outros organismos que não sejam pestes

A01H-001 Processos para modificação de genótipos

8293

A61K-009 Preparações medicinais caracterizadas por formas físicas especiais

6922

A23L-002 Bebidas não alcoólicas; Composições secas ou concentrados para as mesmas; Suas preparações

6056

Figura 21: CIP e evolução temporal por ano de primeiro depósito
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel.

Além da análise pela CIP, a análise de palavras-chave encontradas com maior
frequência nos documentos de patentes também pode contribuir para uma visão geral dos
temas de maior relevância tecnológica no setor. Na figura 22 vê-se que os termos mais
comuns estão relacionados às áreas de defensivos agrícolas e melhoramento genético.

Figura 22: Termos mais frequentes no conjunto de famílias de patentes
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel.
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Com o objetivo de aprofundar as principais inovações na agricultura, foram
selecionadas ciências portadoras de futuro de interseção com o setor, como a
biotecnologia, a nanotecnologia e a agricultura 4.0. Uma escala de inovação envolvendo
estas novas tecnologias está demonstrada na figura 23.

Blockchain
CRISPR e edição de genes
Automação e tratores autodirigidos

INOVAÇÃO

Novos insumos bio
Inteligência artificial
Armazenamento em nuvem
Drones
Internet das Coisas (IoT)
Sensores
Agricultura urbana e fazendas digitais

Figura 23: Escala de inovação no setor agrícola
Fonte: Elaboração própria

O blockchain é uma tecnologia que assegura rastreabilidade a processos. Surgiu
em 2008, originalmente para transações financeiras, e hoje já está sendo utilizada nos
mais diversos setores. No caso da agricultura são pelo menos cinco as oportunidades de
inserção desta tecnologia ao longo dos elos da cadeia: i) realização de smart contracts,
uma alternativa viável de negociação entre produtores, empresas e outros atores do setor
agrícola; ii) rastreabilidade de toda a cadeia alimentar para uma maior segurança no
consumo e possibilidade de evitar intoxicações alimentares; iii) rastrebilidade das
commodities para acompanhamento da origem de plantas e localização geográfica real de
onde o alimento foi plantado; iv) transações de compra e venda de mercadorias de forma
mais segura e rápida e v) ajustes de conduta ao longo da cadeia, com conhecimento da
etapa na qual ocorreram falhas33.
33

https://www.startse.com/noticia/startups/agrotech/4-maneiras-que-blockchain-esta-revolucionando-agricultura.
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O sistema CRISPR é uma inovação de melhoramento de plantas que utiliza
nucleases para direcionar e modificar o DNA com grande precisão. Desenvolvido em
2012 por cientistas da Universidade da Califórnia, Berkeley, o CRISPR recebeu muita
atenção nos últimos anos, devido à sua variedade de aplicações, incluindo pesquisa
biológica, criação e desenvolvimento de culturas e animais agrícolas e aplicações em
saúde humana. Um exemplo de uso na agricultura é a edição do genoma do arroz,
pesquisadores da Syngenta Biotechnology utilizaram a tecnologia para melhorar as
características relacionadas ao rendimento, como panículas densas e eretas e altura
reduzida das plantas. Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas também
usaram o sistema para melhorar a soja, e a nova variedade desenvolvida apresenta
floração tardia, resultando em aumento do tamanho vegetativo34.

6.2 Análise dos depósitos de patentes agricultura 4.0

De forma ampla, o conceito de agricultura 4.0 abrange a convergência de
diferentes tecnologias que estão trazendo mudanças significativas, promovendo aumento
dos índices de produtividade, redução de custos pela eficiência, redução de impactos ao
meio ambiente e melhoria das condições gerais de qualidade e segurança do trabalho no
campo.
Os principais benefícios da adoção destas tecnologias incluem ganhos na
capacidade de operação em tempo real; rastreabilidade e monitoramento remoto de todos
os processos por meio dos sensores conectados e descentralização para tomada de
decisões muito mais rapidamente e orientação para serviços técnicos e especializados 35.
A relevância deste conceito está caracterizada pela criação de um plano de ação
governamental, a Câmara Brasileira da Indústria 4.0, com duração prevista no período de
2019 a 2022 e contando com uma parceria com mais de 30 instituições do governo, da
iniciativa privada e da Academia.
No Brasil, medidas governamentais para estímulo das inovações na agricultura
estão sendo adotadas, como o INOVAGRO - Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica na Produção Agropecuária, um programa de crédito que apoia a inovação
34
35

https://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/54/default.asp.
https://www.citisystems.com.br/industria-4-0/.
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tecnológica nas propriedades rurais, destinando recursos financeiros para esse
investimento. O foco é aumentar a produtividade do agronegócio, desenvolvendo a
adoção de boas práticas de gestão, permitindo o financiamento de equipamentos para a
agricultura de precisão36.
O INOVAGRO é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social, o maior financiador de investimentos da agropecuária brasileira. O banco possui
outras linhas de crédito para investimento, como o Programa para Redução da Emissão
de Gases de Efeito Estufa na Agricultura (Programa ABC, com recursos de R$ 3,32
milhões); o Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos
Naturais (Moderagro, recursos de R$ 4,3 milhões); o Programa para Construção e
Ampliação de Armazéns (PCA, com recursos de R$ 876 mil); o Programa de Incentivo à
Irrigação e à Produção em Ambiente Protegido (Moderinfra, com recursos de R$ 1,508
milhão); o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp, com verba
de R$ 5,516 milhões); e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf Investimento e Pronaf Tratores e Colheitadeiras, com recursos totais de R$ 4,327
milhões).
Agricultura de precisão ou agricultura por satélite é um conceito de manejo
agrícola baseado na observação, medição e resposta à variabilidade inter e intra-campo
nas lavouras. O objetivo da pesquisa na agricultura de precisão é definir um sistema de
apoio à decisão para o gerenciamento de toda a fazenda, com o objetivo de otimizar o
retorno dos insumos e preservar os recursos. Estima-se que o mercado de agricultura de
precisão cresça de US$ 7,0 bilhões em 2020 para US$ 12,8 bilhões até 2025, com
aumento de 12,7%37.
A implementação de tecnologias de agricultura de precisão poderia promover
uma significativa redução de custos na operação no campo, chegando a uma redução de
19% nos custos totais e aumento de 67% no rendimento global das lavouras. Ainda que
tenham um grande potencial de retorno, estas novas tecnologias ainda dependem de
acesso eficiente à infraestrutura no campo. Outro aspecto importante são os custos de
implementação, que tendem a se reduzirem com o utilização e difusão dessas tecnologias.
Segundo estimativas, apenas cerca de 30% das lavouras utilizam ferramentas de
agricultura de precisão38.

36

http://nordesterural.com.br/fatores-que-impulsionam-o-desempenho-da-agricultura-no-brasil/.
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/precision-farming-market-1243.html.
38
https://blog.aegro.com.br/agricultura-de-precisao/.
37
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Neste estudo foram consideradas as principais tecnologias relacionadas ao
conceito de agricultura 4.0 de forma ampla como a agricultura de precisão com sensores
inteligentes, robótica, IoT, computação em nuvem, big data, IA e blockchain. A partir da
combinação de diferentes estratégias de busca, foram recuperadas 3.147 famílias de
patentes.
Embora represente uma parcela pequena das mais de 130.000 famílias de
patentes relacionadas ao setor agrícola, esta não deve ser entendida como pouco ou de
menor importância. Pelo contrário, como pode ser visto na figura 24, fica evidente que o
interesse nestas tecnologias está em forte crescimento. Os depósitos anuais aumentaram
mais de 400%, a uma taxa de crescimento anual composta de 19,49%. Como os últimos
anos do gráfico não estão completos, devido ao período de sigilo, o número de pedidos
nos anos de 2018, 2019 e 2020 pode ser ainda maior.
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Figura 24: Evolução temporal dos pedidos de patentes relacionados à agricultura 4.0
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel

Os principais atores agrícolas envolvidos no processo de inovação Agro 4.0
podem ser vistos na figura 25. A empresa Deere & Company é a principal depositante.
Em 2018, esta empresa lançou o programa Startup Collaborator39 para aprimorar e
fomentar a interação com empresas nascentes e startups que pudessem agregar valor aos
seus produtos. Três agritechs já foram confirmadas no programa, a Bear Flag Robotics,
uma empresa da Califórnia que desenvolve tecnologia autônoma para tratores e
implementos agrícolas para reduzir despesas operacionais e aumentar a segurança do
39

https://www.deere.com/en/our-company/news-and-announcements/news-releases/2018/corporate/2018dec18deere-to-launch-startup-collaboration-program/.
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trabalhador; a Hello Tractor, uma empresa nigeriana que desenvolveu um aplicativo para
gerenciar frotas de tratores para pequenos agricultores e a Taranis, empresa israelense
que desenvolveu um serviço de pesquisa de campo automatizado com base em imagens
aéreas abaixo do milímetro, utilizando aprendizado profundo para detecção e análise de
problemas na agricultura.
217
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Figura 25: Principais depositantes de pedidos de patentes relacionados à agricultura 4.0
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel

A japonesa Kubota Corporation, fabricante de tratores, equipamentos pesados,
motores, equipamentos de construção, máquinas de venda automática, tubos, válvulas,
metais fundidos, bombas e equipamentos para purificação de água e tratamento de esgoto
é a segunda maior depositante de patentes em Agro 4.0. A empresa sempre foi pioneira
no desenvolvimento de inovações para o setor agrícola e , ainda em 2011, se tornou o
primeiro fabricante de máquinas agrícolas no Japão a começar a estudar agricultura de
precisão. Essa iniciativa deu frutos ja em 2014, quando a Kubota anunciou o
desenvolvimento do Sistema Kubota Smart Agri, que ajuda agricultores a obter uma
produção mais eficiente40.
O conjunto de famílias de patentes recuperadas foi analisado a partir das
principais CIP e sua evolução por ano de primeiro depósito no período (Figura 26).

40

https://www.kubota.com/global-index/precision-farming/02.html.
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A CIP de maior incidência é a G05D-001, relacionada a sistemas de controle de
posição, curso, ou altitute de veículos terrestres ou não, como, por exemplo, pilotos
automáticos, uma das principais tecnologias no âmbito da agricultura 4.0.

CIP

Descrição

Famílias de
patentes

G05D-001

Controle de posição, curso, altitude ou posição de veículos terrestres, aquáticos, aéreos ou espaciais, p. ex.
pilotos automáticos

1043

A01B-069

Direção de máquinas ou implementos agrícolas; Direção de máquinas ou implementos agrícolas sobre uma
trilha desejada

685

A01D-034 Ceifadoras; Aparelho de corte para colhedoras

571

A01B-079 Métodos para preparar o solo

332

A01D-041 Máquinas combinadas, i.e. colhedoras ou ceifadoras combinadas com dispositivos de trilhar

285

A01G-025 Irrigação de jardins, campinas, praças de esporte ou similares

271

G06Q-050 Sistemas ou métodos especialmente adaptados para um setores de negócios específicos

239

Objetivos de sistemas de controle da direção de veículos terrestres não relacionados ao controle de uma

B60W-030 subunidade particular, p. ex. sistemas que usam o controle conjunto de várias subunidades do veículo

Métodos ou disposições de leitura ou identificação de caracteres impressos ou escritos ou de identificação de

Evolução temporal

228

G06K-009 padrões

189

A01G-007 Botânica em geral

186

Figura 26: CIP e evolução temporal por ano de primeiro depósito relativo à agricultura 4.0
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel

Outras CIP de grande incidência são aquelas relativas às tecnologias
relacionadas à automação de máquinas e implementos agrícolas, sistemas de preparo do
solo e irrigação. O grupo G06K-009 abrange reconhecimento de padrões, muito associado
a tecnologias de big data e inteligência artificial. Já o grupo A01G-007, que trata de
botânica geral, envolve tecnologias de tratamento de plantas, associadas ao contexto de
agricultura de precisão.
Por se tratar de uma área emergente, todas as tecnologias apresentaram
crescimento significativo do número de depósitos no período analisado, sendo uma das
áreas mais promissoras da agricultura.
A partir de sua frequência no conjunto de patentes analisado, foi realizada uma
clusterização dos principais conceitos abordados (Figura 27). Para comporem o mesmo
cluster, os elementos devem seguir um padrão similar. Ao se agrupar elementos similares,
pode-se descrever de forma mais eficiente as características dos grupos. Isso fornece um
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maior entendimento dos dados, além de possibilitar visualizar correlações entre eles. A
análise do cluster obtido indica uma forte integração das tecnologias tradicionais com a
implementação de softwares ou dispositivos, câmeras e sensores.

Figura 27: Principais conceitos abordados nos depósitos de agricultura 4.0
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel

Há muitas inovações no campo de drones auto-dirigíveis, capazes de capturar
imagens que, com o auxílio de outras ciências computacionais, são transformadas em
mapas utilizados para otimizar insumos das culturas, como água, fertilizantes, herbicidas
entre outros. Ainda com estes mapas topográficos pode-se presumir o rendimento da
colheita, características / topografia do terreno, características do solo como o conteúdo
de matéria orgânica, os níveis de umidade e nitrogênio, pH e micronutrientes.
Ainda, verificou-se que robôs estão em alta na colheita e automatização do
trabalho no campo. Estas são algumas das inovações emergentes mais promissoras, com
potencial de transformar o setor agrícola, tornando a atividade tradicional mais eficiente,
precisa e sustentável.
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6.3 Análise dos depósitos de patentes biotecnologia
Uma grande parte das publicações patentárias envolvendo biotecnologia e
agricultura está relacionada a plantas geneticamente modificadas. A produção e a
comercialização de organismos geneticamente modificados (OGM) começaram a ser
discutidas ainda na década de 1990 no Brasil, porém somente com a nova Lei de
Biossegurança (Lei nº 11.105), regulamentada pelo Decreto nº 5.591/2005, foi de fato
criado um novo marco legal sobre o assunto no país e seu cultivo amplamente
disseminado. A lei, sem dúvida, deu segurança jurídica e impulsionou a P&D de novas
variedades geneticamente modificadas, colocando o Brasil em posição de destaque na
produção de produtos transgênicos.
Em 2005, após a liberação comercial de OGM, diversas empresas passaram a
desenvolver culturas geneticamente modificadas, inovações crescentes nesse setor. Para
que uma planta geneticamente modificada esteja disponível comercialmente, são
essenciais pelo menos três etapas: seleção genética, transformação do DNA e testes de
campo (HARE; CHUA, 2002). Essas etapas genéricas já mostram como esta tecnologia
é intensiva em conhecimento e como a biotecnologia revolucionou e ainda tem potencial
de mudar a agricultura tradicional.
De modo geral, desenvolvimentos nesta área necessitam de um amplo conjunto
de tecnologias e competências, exigindo grupos especializados em diferentes atividades
de P&D, dificilmente encontrados em uma única empresa. Por esse motivo, a
biotecnologia vegetal começou como três campos distintos: novas empresas
especializadas em biotecnologia, o setor agroquímico e a indústria de sementes
(KALAITZANDONAKES et al., 2017).
A adoção de culturas biotecnológicas continuou acelerada e, em 2018, 26 países
plantaram 191,7 milhões de hectares em todo o mundo. Essa área representa um aumento
de 1,9 milhão de hectares, ou 1%, em relação à área do ano anterior. Os cinco principais
países (Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá e Índia) produtores plantaram um total
de 174,5 milhões de hectares de culturas biotecnológicas, o equivalente a mais de 90%
da área global total. Os Estados Unidos lideram o cultivo comercial destas culturas e
produziram 75 milhões de hectares em 201841. No Brasil, as aprovações de OGM têm

41 https://www.agrolink.com.br/noticias/5-paises-produzem-90--das-culturas-

biotecnologicas_432653.html#:~:text=Os%20Estados%20Unidos%20lideram%20outros,51%2C3%20milh%C3%B5es%20de%20h
ectares.
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sido em sua maioria de plantas (Figura 28), confirmando a importância da interface da
biotecnologia com a agricultura.

Figura 28: Aprovações de OGM no Brasil
Fonte: https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2019/10/aprovacao-de-organismos-transgenicosmais-do-que-duplica-no-governo-de-jair-bolsonaro/

Na busca de pedidos de patente com inovações biotecnológicas na área agrícola,
presentado, foram recuperadas 23.77242 famílias de patentes (Figura 29). A evolução
temporal dos depósitos se manteve estável no período analisado, o que caracteriza uma
maturidade tecnológica consolidada ao longo dos últimos anos.
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2364
2209 2198 2205

2301
2092
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Ano do primeiro depósito

Figura 29: Evolução temporal dos pedidos de patentes relacionados à biotecnologia
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Na análise geral dos pedidos de patente para agricultura, na determinação de domínio tecnológico da biotecnologia h avia 18.695
pedidos, porém na análise específica, incluindo palavras-chave, a recuperação se torna mais eficiente e por isso o número coletado no
conjunto analisado é maior.
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Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel

Para determinar os atores mais relevantes no cenário “agro-biotec”, foram
avaliados os principais depositantes (Figura 30). Do total de pedidos, aproximadamente
45% pertencem aos dez principais atores.

BAYER

4268

DOWDUP ONT

3519

SYNGENTA

740

Principais depositantes

BASF

572

STINE SEED FARM

396

M S TECHNOLOGIES

382

AGRIGENETIC S

348

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL

262

NOVOZYMES

215

NUNHEMS

199

Famílias de patentes

Figura 30: Principais depositantes de pedidos de patentes relacionados à biotecnologia agrícola
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel

Percebe-se novamente a liderança da Bayer, DowDuPont e Syngenta, gigantes
do setor agroquímico. Após a aquisição da Monsanto, cuja expertise eram sementes, a
Bayer se tornou ainda mais proeminente no setor. Em entrevista recente, o presidente da
Divisão de Operações Agrícolas da Bayer no Brasil, Gerhard Bohne43, afirma que o Brasil
responde por 15% do negócio global da Bayer, ficando atrás apenas dos Estados Unidos,
e que a empresa está investindo em várias tecnologias para lançamento de novos produtos
e sementes no país. O potencial inovador da empresa foi reforçado quando a Monsanto
(atual Bayer) anunciou uma parceria com a Pairwise Plants. O acordo incluiu um aporte
de US$ 100 milhões da Monsanto para reforçar a propriedade intelectual da Pairwise.
Essa colaboração usará uma ferramenta de edição de genes denominada CRISPR, que
permite q identificação, com rapidez e precisão, de áreas no genoma de culturas, como
milho, soja, morangos ou maçãs, para manipulação do DNA, produzindo plantas / frutas
43

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Feiras/noticia/2019/05/comprar-monsanto-nao-foi-um-erro-diz-opresidente-da-bayer-no-brasil.html.
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mais doces, ou saborosas, com uma vida útil prolongada ou com maior tolerância a secas
ou inundações. As empresas esperam ser as primeiras a produzir produtos usando o
CRISPR no mercado dos EUA, nos próximos 5 a 10 anos44.
A Stine Seed Company é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de
sementes, com grande liderança no desenvolvimento de engenharia genética para soja e
milho45.
Uma das principais razões para isto é o status do Brasil como potência agrícola.
Por outro lado, o país ainda não é competitivo em tecnologias no setor, principalmente se
comparado a países líderes como Estados Unidos e China. As empresas nacionais não
conseguem competir com as multinacionais no que se refere à inovação e pedidos de
patente para agro-biotecnologias. No país o destaque é a Embrapa, com 48 famílias de
pedidos de patentes.
Quanto ao portfólio destes depositantes, a Bayer e a DowDupont mantêm
interesse em proteção nas mesmas áreas (Figura 31). As CIP de maior incidência são
A01H-005 (plantas angiospermas e gimnospermas); C12N-015 (mutação ou engenharia
genética; DNA ou RNA referente à engenharia genética, vetores ou seu isolamento,
preparação ou purificação) e A01H-001(processos para modificar genótipos).

CIP

Descrição

Famílias de
patentes

A01H-005

Angiospermas, i.e. plantas floríferas, caracterizadas por suas partes de plantas; Angiospermas caracterizadas por
modo diverso de sua taxonomia botânica

12923

Mutação ou engenharia genética; DNA ou RNA concernentes à engenharia genética, vetores, p. ex. plasmídeos

C12N-015 ou seu isolamento, preparação ou purificação; Uso de seus hospedeiros

11687

A01H-001 Processos para modificação de genótipos

8290

C12N-005

Células não diferenciadas de seres humanos, animais ou plantas, p. ex. linhagem de células; Tecidos; Sua
cultura ou manutenção; Seus meios de cultura

Evolução temporal

5282

Micro-organismos p. ex. protozoários; Suas composições; Processos de propagação, manutenção ou

C12N-001 conservação de micro-organismos ou suas composições; Processos de preparação ou isolamento de composições

3552

contendo um micro-organismo; Meios de cultura para tal

C07K-014 Peptídeos tendo mais de 20 aminoácidos; Gastrinas; Somatoestatinas; Melanotropinas; Derivados dos mesmos
C12Q-001

Processos de medição ou ensaio envolvendo enzimas, ácidos nucleicos ou micro-organismos; Composições
para esse fim; Processos de preparação de tais composições

A01H-006 Angiospermas, i.e. plantas floríferas, caracterizadas por sua taxonomia botânica
Enzimas, p. ex. ligases (6.); Pro-enzimas; Suas composições; Processos para preparar, ativar, inibir, separar, ou

C12N-009 purificar enzimas

3372
2710
2448
2388

Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou reguladores do crescimento de plantas contendo micro-

A01N-063 organismos, vírus, fungos microbiais, animais ou substâncias produzidas por ou obtidas de micro-organismos,

2188

vírus, fungos microbiais ou animais, p. ex. enzimas ou fermentados

Figura 31: CIP e evolução temporal por ano de primeiro depósito relativo à biotecnologia agrícola
44
45

https://www.fooddive.com/news/monsanto-invests-125m-in-gene-editing-startup-pairwise-plants/520109/.
https://www.stineseed.com/.
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Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel

Quanto se avalia o conteúdo dos depósitos (Figura 32), em uma análise
semiqualitativa se observa um grande número de pedidos relacionados à engenharia
genética de plantas e sementes. Pedidos para a proteção de genes, proteínas desenvolvidas
em laboratório e construções de biologia molecular como genes cassetes, plasmídeos e
vetores para inserção genética foram recorrentes. Um número significativo de pedidos
trata de métodos de produção, partes de plantas geneticamente modificadas, bem como
seus produtos e derivados. As maiores modificações foram para permitir/aumentar a
tolerância a herbicidas ou pesticidas, a resistência a condições climáticas adversas (seca
ou inundações), as alterações em características nutricionais para alimentos mais
saudáveis ou com melhores características organolépticas, com maior teor proteico, por
exemplo.

Figura 32: Principais conceitos abordados nos depósitos de biotecnologia agrícola
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel.
Os dados para elaboração da figura são retirados dos pedidos, respeitando a terminologia utilizada no idioma inglês.

Outro setor emergente neste conjunto são os pedidos relacionados a defensivos
agrícolas biológicos, com grande concentração a partir do ano de 2013 (Figura 33).
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Defensivos agrícolas, agrotóxicos, agroquímicos, pesticidas ou ainda praguicidas
são usados como sinônimos para formulações utilizadas na proteção de plantas a ataques
de insetos ou pragas. Atualmente são muitos os tipos e estes podem ser nomeados
conforme seu alvo:

fungos (fungicidas), moluscos (moluscicidas),

bactérias

(bactericidas), plantas indesejadas (herbicidas), insetos (inseticidas), ácaros (acaricidas)
e ratos (raticidas) (CADE, 2020).
O uso de produtos químicos sintéticos pode levar à poluição e contaminação do
solo, recursos hídricos e trazer problemas à saúde, especialmente dos trabalhadores rurais,
além dos possíveis efeitos nocivos na cadeia alimentar. Com essa preocupação, houve
uma crescente conscientização sobre alimentos sem resíduos, onde o movimento verde
de sustentabilidade está propiciando a abertura de um mercado bastante promissor para
defensivos agrícolas bio, ou seja, feitos de forma sustentável, natural e menos tóxica que
os tradicionais. Para combater os efeitos nocivos dos pesticidas sintéticos, o governo de
alguns países está tomando iniciativas em várias regiões, enfatizando o uso do manejo
integrado de pragas.
Na análise dos pedidos de patentes sobre esta temática uma diversidade de cepas
de micro-organismos, bactérias, vírus e protozoários, com destaque para o Bacillus
thuringiensis, foram objeto de depósitos para produtos bioinseticidas, biofungicidas,
bionematicidas (para o controle de nematódeos do solo) e protetores de plantas. Os vírus
da família Baculovírus, conhecidos por infectar insetos, também foram reportados como
agente biopesticida.
O mercado global de biopesticidas deve crescer 14,7% (taxa de crescimento
anual composta), de um valor estimado de US$ 4,3 bilhões em 2020 para atingir US$ 8,5
bilhões em 2025. A área sob cultivo orgânico de frutas e legumes também está
aumentando e, para atingir os padrões prescritos pelas exportações internacionais, os
agricultores estão adotando o uso de biopesticidas. Desenvolvimentos estratégicos como
expansões, lançamentos de novos produtos, colaborações e acordos foram adotados pela
maioria dos principais players para fortalecer o mercado46.

46

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/biopesticides-267.html.
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Figura 33: Clusterização de conceitos relacionados a biopesticidas
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel

A quantidade de agroquímicos que será usada em 2020 muito provavelmente
superará todas as previsões e expectativas. O inverno quente na China deu espaço para o
surgimento de pragas como a lagarta Spodoptera frugiperda. Não o bastante, uma nuvem
de gafanhotos assolou países do leste africano entre o fim de 2019 e o começo deste ano,
ameaçando plantações na Somália, Etiópia e Quênia, com possbilidade de se deslocar até
a China. Mais recentemente alcançou o Paraguai e a Argentina e tem possbilidade de
atacar as lavouras brasileiras, especialmente da região Sul47.
Desenvolver uma nova formulação pesticida é uma tarefa árdua, demorada e
custosa. Qualquer novo produto precisa ter controle de segurança para seres humanos e
animais e eficácia para as pragas alvo. Podem ser necessários até 11 anos e o custo pode
chegar a mais de € 250 milhões para transformar uma molécula interessante em um
produto que os agricultores possam usar. A estimativa é que seja necessário rastrear em
torno de 140.000 moléculas para encontrar um princípio ativo que funcione48.
Uma das razões pelas quais este segmento não se destacou ainda mais pode ser
a falta de uma definição clara de biopesticidas. Apesar do termo biopesticida já indicar
que são agentes biológicos na destruição de patógenos (pestes), tanto a agência reguladora
europeia quanto a agência reguladora americana ainda não possuem uma classificação
ampla para biopesticidas49. O ideal é que a classificação inclua todos os tipos de pesticidas
microbianos, protetores incorporados às plantas, pesticidas bioquímicos como
reguladores de crescimento, ferormônios, dentre outros. O crescente impulso para a
47

https://epoca.globo.com/sociedade/nuvem-de-gafanhotos-se-reaproxima-do-brasil-bombardeio-de-agrotoxico-geraapreensao-24542822.
48
https://agriculture.basf.com/global/en/innovations-for-agriculture/r-and-d-strategy.html.
49
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---32447-e.htm.
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agricultura sustentável e o manejo integrado de pragas certamente abre um espaço para
inovações no que se refere a biopesticidas.
6.4 Análise dos depósitos de patentes nanotecnologia
A nanotecnologia foi reconhecida pela Comissão Europeia como uma das seis
“principais tecnologias facilitadoras de futuro” que contribuem para a competitividade e
o crescimento sustentáveis em vários campos de aplicações industriais, e que suportam a
mudança para a economia verde. O conceito de nanotecnologia envolve um amplo
espectro de tecnologias em diversos domínios, tendo como base a manipulação e controle
de processos na escala nanométrica. Dessa forma, não é apenas uma questão de escala,
mas uma combinação de tamanho, funcionalidade e controle que convergem para
manipulação de materiais com propriedades diferenciadas.
Por suas características transversais, a nanotecnologia está presente nos mais
diversos setores, incluindo a agricultura. Entre as potenciais aplicações da nanotecnologia
neste setor estão nanopesticidas e nanofertilizantes, hidrogéis e nanozeólitas,
nanomateriais para embalagens e nanosensores para monitoramento inteligente do solo e
de plantas. Neste aspecto, destaca-se a relação próxima da nanotecnologia com a
agricultura de precisão, bem como com a cadeia como um todo (Figura 34).

Nanosensores para monitoramento da saúde e
condições do solo
Liberação controlada de agroquímicos
Detecção de agroquímicos
Nanotecnologia na
agricultura

Regulagem do crescimento de plantas
Retenção de nutrientes e água
Entrega de nutrientes e água de forma seletiva
Aumento da qualidade de saúde de agroprodutos
Ampliação do tempo de prateleira de
agroprodutos

Figura 34: Aplicações da nanotecnologia na agricultura
Fonte: Adaptada de Franceto et al. (2016)
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No Brasil, uma importante iniciativa de promoção do desenvolvimento da
nanotecnologia no setor agrícola foi o lançamento da Rede de Nanotecnologia Aplicada
ao Agronegócio (Rede AgroNano50). Iniciada em 2006, buscou integrar várias unidades
da Embrapa com diversas Universidades de reconhecida produção em nanotecnologia,
permitindo explorar a aplicação desta Ciência para aumentar a competitividade e a
sustentabilidade do agronegócio brasileiro, visando a melhoria da qualidade de produtos
e de processos e do desenvolvimento de novos usos de produtos de origem agropecuária
(EMBRAPA, 2020).
Entre as linhas de pesquisa da Rede AgroNano podem-se destacar: 1) Sensores
e biosensores; 2) Filmes, revestimentos comestíveis e embalagens funcionais para
alimentos; 3) Bionanocompósitos; 4) Novos Materiais e Processos em Nanotecnologia e
suas Aplicações no Agronegócio; e 5) Estudo dos Aspectos de Segurança em
Nanotecnologia (EMBRAPA, 2020).
No que se refere aos pedidos de patentes envolvendo agricultura e
nanotecnologia, foram recuperadas 4.857 famílias de patentes (Figura 35). O número de
depósitos com essa temática manteve-se elevado no período, retratando, assim como visto
para os pedidos na área de biotecnologia, uma maturidade tecnológica consolidada ao

Número de famílias de patentes

longo dos últimos anos.
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Figura 35: Evolução temporal dos pedidos de patentes relacionados a agricultura e nanotecnologia
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel

Os principais depositantes de patentes relacionadas a agricultura e
nanotecnologia podem ser vistos na figura 36. Diferente do que se observou com os

50

https://www.agropediabrasilis.cnptia.embrapa.br/web/agronano-rede
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depósitos na área de biotecnologia, por exemplo, os dez principais depositantes são
responsáveis por menos de 10% do total de pedidos, indicando haver uma grande
dispersão de atores atuando nesta área.
DOWDUP ONT

101

BASF

57

BAYER

40

Principais depositantes

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

35

DEERE

32

MD HEALTHCARE

29

AGENCY FOR SCIENCE TECHNOLOGY &
RESEARCH ASTAR

26

KING SAUD UNIVER SITY

25

FIRMENICH

23

NESTLE

22

Famílias de patentes

Figura 36: Principais depositantes de pedidos de patentes relacionados a agricultura e
nanotecnologia
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel

Entre os principais depositantes destacam-se, mais uma vez, DowDuPont, BASF
e Bayer, três grandes empresas do setor agroquímico. Diferente do observado nos
depósitos de biotecnologia e agricultura 4.0, nos quais apenas empresas figuravam no
ranking de principais depositantes, no caso da nanotecnologia observa-se a presença de
duas universidades (University of California e King Saud University), além de um
instituto de pesquisa (Agency for Science, Technology & Research – ASTAR).
A University of California, que ocupa a quarta posição em número de pedidos
de patentes, integra um programa de desenvolvimento de nanotecnologia sustentável
financiado pela National Science Foundation, uma agência governamental dos Estados
Unidos independente, que promove a pesquisa e educação fundamental em todos os
campos da ciência e engenharia. Em 2020, a Universidade teve sua participação no
programa renovada com investimentos previstos de US$ 20 milhões (UC RIVERSIDE,
2020).
As potenciais aplicações da nanotecnologia são bastante segmentadas,
abrangendo desde transportadores em nanoescala (entrega eficiente de fertilizantes,
pesticidas, herbicidas e reguladores de crescimento de plantas), até materiais
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nanolignocelulósicos, nanotubos de argila (transporte de baixo custo para pesticidas) e
nanobiossensores e outros materiais (ALVARADO et al, 2019).
Na segmentação do conjunto de famílias de patentes recuperadas tomando-se
por base as CIP de maior incidência e sua evolução por ano de primeiro depósito, o grupo
de CIP de maior incidência é o A01N-025, relacionado a biocidas, repelentes de pestes
ou reguladores do crescimento de plantas (Figura 37).

CIP

Descrição

Famílias de
patentes

Evolução temporal

Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou reguladores do crescimento de plantas, caracterizados por suas

A01N-025 formas ou por seus ingredientes inativos ou por seus métodos de aplicação; Substâncias para reduzir o efeito

1072

nocivo dos ingredientes ativos para outros organismos que não sejam pestes

A61K-009 Preparações medicinais caracterizadas por formas físicas especiais

939

A61K-031 Preparações medicinais contendo ingredientes ativos orgânicos

895

A01N-059

Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou reguladores do crescimento de plantas contendo elementos ou
compostos inorgânicos

A23L-033 Modificações nas qualidades nutritivas de alimentos; Produtos dietéticos; Seu preparo ou tratamento

A01N-043

Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou reguladores do crescimento de plantas contendo compostos
heterocíclicos

683

602

563

A01P-001 Desinfetantes; Compostos antimicrobianos ou suas misturas

343

A23L-002 Bebidas não alcoólicas; Composições secas ou concentrados para as mesmas; Suas preparações

304

A01P-003 Fungicidas

303

Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou reguladores do crescimento de plantas contendo compostos

A01N-037 orgânicos contendo um átomo de carbono, tendo três ligações a heteroátomos com no máximo duas ligações a

263

halogênio

Figura 37: CIP e evolução temporal por ano de primeiro depósito relativo a agricultura e
nanotecnologia
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel

Os principais conceitos, a partir de sua frequência no conjunto de patentes
analisado, podem ser vistos na figura 38. A partir desta análise complementar destacamse tecnologias relacionadas a nanopartículas, sobretudo em aplicações biocidas, uma das
principais áreas de aplicação da nanotecnologia na agricultura. Em especial, observa-se a
relevância de nanopartículas de prata, utilizadas para reduzir doenças e patógenos que
atacam as raízes dos vegetais (ALVARADO et al., 2019).
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Figura 38: Principais conceitos abordados nos depósitos de agricultura e nanotecnologia
Fonte: Elaborada a partir de dados da busca na base Fampat (Orbit) Questel
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7.

INTERAÇÃO EMPRESA ACADEMIA

7.1 Empresas

Um pequeno número de empresas se destacam na cadeia produtiva do setor
agrícola mundial. Por exemplo, o grupo ABCD, formado pelas empresas norteamericanas Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill e pela multinacional, com
sede na Holanda, Louis Dreyfus Company, que respondem por 70% do mercado mundial
de commodities agrícolas. Por outro lado, a revolução digital e a biotecnologia estão
impactando o setor e empresas de tecnologia como a IBM, a Microsoft e a Amazon
também começam a investir na produção agrícola e no varejo de alimentos através de
áreas como big data (ATLAS DO AGRONEGÓCIO, 2018).
O setor como um todo enfrenta enormes desafios, e as grandes empresas agrícolas
percebem que as soluções para esses desafios e aumento da produtividade não podem
estar desvinculadas de P&D e inovação.
Uma das empresas mais atuantes no setor agrícola, a BASF, espera aumentar o
seu pipeline de inovação, com o lançamento, até 2029, de mais de 30 projetos-chave,
incluindo novas sementes e características, proteção química e biológica das culturas,
produtos digitais e novas formulações. A verba planejada em P&D na divisão de Soluções
Agrícolas, em 2020, está em torno de € 879 milhões, representando 11% das vendas para
o segmento51.
Globalmente, observa-se um domínio tecnológico evidente das grandes
empresas, no entanto os processos de fusão e aquisição, particularmente de agtechs, estão
levando a uma concentração ainda maior no setor.
Em 2016, a Arvus foi vendida para empresa sueca Hexagon e, neste mesmo ano,
a Lallemand comprou o laboratório Farroupilha Soluções Biopotentes. A agtech Bug
Agentes Biológicos, que fabrica produtos para controle biológico de pragas e foi uma das
50 empresas mais inovadoras do mundo de acordo com o ranking da revista Fast
Company de 2012, foi comprada pela multinacional Koppert Biological Systems em
2017. Em 2018, a Strider, uma startup de agricultura digital, foi adquirida pela Syngenta
(DIAS, JARDIM, SAKUDA, 2019).

51

https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2020/02/p-20-136.html.
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No início de 2019, a BASF anunciou o lançamento da iniciativa Ecossistema
AgroStart, cujo objetivo é aproximar agtechs e grandes empresas de diversos setores do
mercado. A iniciativa é uma extensão do AgroStart, programa de aceleração criado pela
empresa em 2016.52
De acordo com a cadeia para o setor agrícola estruturada neste estudo, dividida
nas etapas antes do plantio, durante o plantio e colheita e após a colheita, e baseado no
relatório Radar AgTech Brasil 2019: Mapeamento das Startups do Setor Agro Brasileiro
(DIAS, JARDIM, SAKUDA, 2019), as atividades de cunho tecnológico relacionadas às
três etapas da cadeia foram categorizadas e as Agtechs que desenvolvem estas atividades
no estado do Rio de Janeiro foram selecionadas (Quadros 3-5).

Quadro 3: Categorias e agtechs no Rio de Janeiro na etapa antes do plantio
CATEGORIA
Controle biológico

Economia compartilhada

Fertilizantes, inoculantes e
nutrientes
Genômica e Biotecnologia

Serviços financeiros

DESCRIÇÃO
Novos compostos químicos e
biológicos para o combate de
pragas e doenças substituindo
agentes químicos tradicionais
Equipamentos e maquinários
para aluguel com
compartilhamento entre
produtores
Novos produtos para melhorar o
desenvolvimento, o crescimento
e o sistema imune de plantas
Melhoramento genético de
plantas, tecnologia para a
produção escalável de
substâncias biológicas
Serviços financeiros como
crédito, barter e securitização
para o produtor rural

AGTECH
BR Agribio

Mundo Livres

Dextin Soluções

Happiseeds

Target

Quadro 4: Categorias e agtechs no Rio de Janeiro na etapa plantio e colheita
CATEGORIA
Gestão de residuos e água

52

DESCRIÇÃO
Equipamentos, métodos e processos
para melhorar a gestão de resíduos e
água

AGTECH
Biosolvit

http://www.startagro.agr.br/basf-anuncia-iniciativa-para-aproximar-agtechs-e-grandes-empresas/.
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CATEGORIA
Internet das Coisas
Máquinas e equipamentos
Meteorologia e irrigação

VANT

DESCRIÇÃO
Equipamentos e sensores capazes de
comunicar-se entre si
Máquinas e equipamentos disruptivos
em tecnologia ou em usabilidade
Equipamentos, métodos e processos
para melhoria da previsibilidade dos
índices pluviométricos e eficiência no
processo de irrigação
Veículos aéreos não tripulados e
veículo e apoio para o embarque de
diferentes tipos de equipamentos

AGTECH
Phygitall
Astech; Fumajet
Ambidados Serviços e
Inovações

Seed Rain, Fractal

Quadro 5: Categorias e agtechs no Rio de Janeiro na etapa pós-colheita

CATEGORIA
Alimentos inovadores e novas
tendências alimentares

Armazenamento, infraestrutura
e logística

Consultoria, Aceleração e
Associação

Mercearia on-line

Plataformas de negociação e
marketplace de vendas

Restaurante on-line e kit de
refeições

Sistemas de embalagem e meio
ambiente e reciclagem

DESCRIÇÃO

AGTECH

Alimentos com melhores
índices nutricionais, utilização
de ingredientes substitutos e
nova utilização de ingredientes
Novos processos, métodos e
tecnologias para
armazenamento e translado de
commodities e alimentos
Serviços de consultoria,
aceleração e associação para o
produtor rural e startups
atuantes no setor

Amázzoni Gin; DoBacon;
Foodtech; Leveme/Leatt;
Mother Plant-Based; NoMoo;
Purifica; Tiferet
Rfid Technologies

Plataformas para a
comercialização de produtos e
alimentos não preparados
Plataformas para a
comercialização de insumos,
commodities e fazendas com
escala
Plataformas para a
comercialização de produtos e
alimentos preparados e prontos
para o consumo
Novos processos, métodos e
tecnologias para embalagens a
fim de mitigar os impactos
negativos ao meio ambiente e
facilitar a reciclagem

Clube Orgânico; Comida da
Gente; WeseekFood

R3ZIS

BeerGO; Compro e Ajudo;
FooDivine; orgânicos in Box

Chefsclub; Home Chefs;
Upaladar

Fresh´N Bags

Há um interesse crescente de investidores em agtechs. Em 2019, segundo dados
da AgFunder (2020), uma plataforma online de investimento para tecnologias
agroalimentares, foram investidos por aceleradoras, fundos de investimento, fundos
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corporativos e investidores pessoais, US$ 4,7 bilhões. No Brasil, a SP Ventures, gestora
de fundos de investimento paulistana, é uma das principais investidoras. Com foco
exclusivo em agtechs, o Ag Ventures II, fundo administrado pela SP Ventures, pretende
apoiar entre 20 e 25 startups da América Latina que ofereçam soluções no setor agrícola
e de alimentos53.
O desempenho do agronegócio brasileiro vem sendo acompanhado por um
significativo crescimento do número destas novas empresas de base tecnológica com foco
na inovação para o agronegócio. De acordo com dados do 2º Censo AgTech Startups
Brasil, produzido em parceria pela AgTech Garage e a Esalq,54 o número de agtechs mais
que dobrou entre 2016 e o primeiro semestre de 2018, e São Paulo é o maior "cluster" no
país, concentrando mais de 50% das empresas. A expansão das agtechs mostrou a
relevância de novas tecnologias capazes de elevar o rendimento no campo e 51% das
empresas têm ao menos uma parceria com uma grande empresa e mais da metade (58%)
possui algum tipo de proteção intelectual.

7.2 Grupos de Pesquisa

O retorno dos investimentos em pesquisa agropecuária pública para a
sociedade é significativo, e, particularmente no caso brasileiro, o sucesso da produção
agrícola de diversas espécies é devido, em grande parte, aos avanços tecnológicos
promovidos pelas instituições de pesquisa pública (PEREIRA; CASTRO, 2017).
A criação da Embrapa, com a missão de desenvolver pesquisas no campo da
agricultura, pode ser vista como uma iniciativa relevante do governo federal no processo
de busca do desenvolvimento tecnológico agrícola, aumentando a competitividade do
país no cenário econômico internacional (VIEIRA FILHO, 2010).A Embrapa é hoje a
maior instituição pública de pesquisa agropecuária brasileira e, apesar das dificuldades
de financiamento, prossegue gerando tecnologias que contribuem para o continuado
dinamismo do setor agropecuário brasileiro.
Sempre com foco em inovação, uma extensa agenda de temas estratégicos para a
agropecuária é desenvolvida na diferentes Unidades da Embrapa. Na área de
transformação genética de plantas, pesquisas com variedades tolerantes ou resistentes a

53
54

http://www.startagro.agr.br/basf-investe-us-4-milhoes-em-fundo-administrado-pela-sp-ventures/.
https://www.agtechgarage.com/censo/.
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doenças visam reduzir as aplicações de defensivos químicos nas culturas de soja, feijão,
arroz, milho, cana de açúcar, entre outras. O programa de biofortificação objetiva a
obtenção de cultivares mais nutritivas e com boas qualidades agronômicas
(produtividade, resistência à seca, pragas e doenças), com foco em alimentos básicos da
dieta da população como arroz, feijão, batata-doce e mandioca55. Com a participação de
diversas Unidades da Embrapa, além de universidades/institutos federais e estaduais,
pesquisas em nanotecnologia tem contribuído para o desenvolvimento de novos materiais
ou de novas aplicações, visando a consolidação de produtos inovadores no setor
agrícola56.
A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo
(Esalq) também tem participado de forma decisiva na solução de problemas da agricultura
brasileira nos últimos anos. Em relação à citricultura, uma área estratégica pois o Brasil
é o maior produtor de suco de laranja do mundo, em parceria com o Fundecitrus e a
empresa Koppert do Brasil, foi desenvolvido um biopesticida para controle do greening
ou HLB, doença dos citros que ainda não tem cura57.
Em todo o país foram identificados 558 grupos cujas linhas de pesquisas estão
relacionadas com este estudo (Figura 39). A região Sudeste concentra 26% destes grupos
e 14 deles estão localizados em instituições no estado do Rio de Janeiro (Quadro 6).

55
https://www.embrapa.br/busca-de-projetos/-/projeto/215871/rede-para-ampliacao-da-producao-e-consumo-dealimentos-biofortificados-como-estrategia-de-seguranca-alimentar-e-nutricional.
56
https://www.embrapa.br/busca-de-projetos/-/projeto/215751/perspectivas-da-pesquisa-em-nanotecnologiaaplicada-ao-agronegocio.
57
http://www2.esalq.usp.br/banco-de-noticias/pesquisas-da-usp-esalq-em-entomologia-permitem-sustentabilidadeda-citricultura.
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BA 31

AM 19

GO 29

MG 65

RS; 62

SP 47

PR; 60

PE 27
TO 14
MT 19

CE 15
RN 13

PA 12

MA 13
MS 16

DF 9
Centro Oeste

PI 12
PB; 11
AL 8
SE 5
Nordeste

RO 9
RR 4
AC 3
Norte

ES 17
SC; 24

RJ 14
Sudeste

Sul

Figura 39: Número de grupos de pesquisa no setor de agricultura por regiões do país
Fonte: Elaboração própria

Os focos de interesse de pesquisa de cada um destes grupos foram categorizados
em setores e relacionados às três etapas da cadeia. Um destes setores abrange a agricultura
orgânica, sustentável e familiar, segmento tradicionalmente negligenciado pela pesquisa
agropecuária pública por ser menos dinâmico e com perspectiva reduzida de retorno
econômico (PEREIRA; CASTRO, 2017). Os outros setores envolvem o estudo e manejo
do solo; controle biológico de pragas e doenças; logística, mecanização e automação,
mostrando claramente como o estado tem capacitação e competências científicas e
tecnológicas que favorecem o desenvolvimento e a competitividade do setor agrícola.
Quadro 6: Grupos de pesquisa no setor de agricultura no estado do Rio de Janeiro
INSTITUIÇÃO
Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária
Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de
Janeiro
Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de
Janeiro
Instituto Federal de
Educação, Ciência e

GRUPO
Agricultura Orgânica

SETOR

ETAPA DA CADEIA

Agricultura
orgânica
Solo

Todas

Sustentabilidade na
Agropecuária

Agricultura
sustentável

Todas

Desenvolvimento
Tecnológico, Controle de

Desenvolvimento
Tecnológico;

Todas

Manejo do Solo e da
Água em Sistemas
Agrícolas - MaSAgua

Plantio e Colheita

83

INSTITUIÇÃO
Tecnologia do Rio de
Janeiro
Universidade do Estado
do Rio de Janeiro
Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro
Universidade Federal do
Rio de Janeiro
Universidade Federal
Fluminense
Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro
Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro
Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro

Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro
Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro

Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro

GRUPO

SETOR

Qualidade e Produção de
Alimentos Seguros para
a região Sul Fluminense
Hidrologia, Erosão e
Manejo de Solos em
Bioma de Mata Atlântica
Agricultura Sustentável e
Agroecologia
Rede de Pesquisas sobre
Regiões Agrícolas Logística, agroenergia
Planejamento e Gestão
em Sistemas de Produção
Agropecuária
Pós-colheita de Produtos
Vegetais Perecíveis
Água e Solo em Sistemas
Agricolas
Grupo de Energias
Renováveis e
Alternativas Rurais
(GERAR)
Grupo de Pesquisa em
Mecanização, Sistemas e
Automação Agrícola
Grupo de Pesquisa
Engenharia e
Monitoramento de
Biossistemas - Irrigação

Controle de
qualidade

Matéria Orgânica do
Solo: Dinâmica e Função

ETAPA DA CADEIA

Solo

Plantio e Colheita

Agricultura
sustentável
Logística

Todas

Viabilidade técnica
e econômica

Pós-Colheita

Pós-colheita

Pós-Colheita

Solo

Plantio e Colheita

Automação;
Mecanização

Plantio e Colheita e
Pós-Colheita

Mecanização;
Automação

Plantio e Colheita e
Pós-Colheita

Automação;
Irrigação

Plantio e Colheita

Solo

Plantio e Colheita

Pós-Colheita

Fonte: Elaboração própria

Novas soluções tecnológicas demandadas pela sociedade para o aumento da
produtividade agrícola, racionalização dos recursos ambientais e necessidades dos
consumidores se colocam como desafios de pesquisa a estas instituições, que deverão
desenvolver capacidade interna de inteligência e análise da conjuntura para rápida
identificação dessas demandas (PEREIRA; CASTRO, 2017).

7.3 Oportunidades no setor
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Nas últimas décadas, o agronegócio se modificou e evoluiu muito rapidamente
e, devido à sua relevância no país, não é surpresa que o setor seja o alvo de muitos
investimentos em pesquisa. Apesar da grande expansão e modernização, o cenário
brasileiro ainda enfrenta muitos desafios, com lacunas técnicas, logísticas, financeiras,
sociais e ambientais e, portanto, oportunidades para a geração de novos negócios.

7.3.1 Demandas e Oportunidades

Uma compilação de oportunidades no setor por cada etapa da cadeia pode ser
vista na figura 40. Da mesma forma, no quadro 7 estão representadas as principais
demandas que o setor terá no curto e médio prazo, com as oportunidades de negócios para
empresas maduras, agtechs ou ainda pesquisadores / cientistas com perfil empreendedor.
Neste último caso, são apontadas as aptidões técnicas necessárias para o desenvolvimento
de soluções para estas demandas.
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Antes do plantio

Plantio e colheita

Pós plantio e colheita

Tecnologias em sementes e mudas
transgênicas

Defensivos agrícolas para controle de pragas
biológicos e mais sustentáveis que os atuais

Bioenergia e aproveitamento dos resíduos da
colheita

Agricultura 4.0 para monitoramento
das condições do solo

Fertilizantes inteligentes com nanopartículas manejo
de fertilidade do solo

Tecnologias de transporte mais eficiente

Inteligência artificial para escolha do
melhor momento de plantio

Agricultura de precisão, sensores, novas máquinas e
equipamentos, para monitoramento dos cultivares

Rastreabilidade na colheita uso de blockchain
para acompanhamento

Monitoramento das condições
climáticas

Sistemas de irrigação da lavoura, drenagem e coleta
de águas pluviais eficientes

Novos métodos (Embalagens) e formas de
transporte (biopolímeros e sensores de
detecção de validade)

Acompanhamento remoto da lavoura com sistemas
de operação que promovam a mecanização rural,
sistemas de identificação por imagem
Sistemas para detecção de pragas
Robótica, drones para pulverização de defensivos e
agroquímicos
Plataformas tecnológicas e aplicativos para interação
com o usuário orientação e consulta com agrônomos

Smart farming e novos sistemas baseados
na agricultura orgânica e agroecologia

Fomento a bioeconomia

Serviços de Cloud para armazenamento de informações
provindas de IoT, acompanhamento entre safras

Monitoramento de todo o processo por satélite

Figura 40: Oportunidades de carater tecnológico por etapa da cadeia no setor agrícola
Fonte: Elaboração própria
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Quadro 7: Demandas, Oportunidades e Aptidões necessárias para o setor

DEMANDA

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS

APTIDÃO TÉCNICA

Detecção e prevenção precoce e rápida de doenças de plantas

Biotecnologia, Farmacologia, Biologia, Quimica

Mobilizar a diversidade genética para melhorar as culturas

Biotecnologia, Engenharia genética, Biologia molecular,
Ciências ômicas
Biotecnologia, Engenharia genética, Biologia molecular,
Ciências ômicas

Tecnologias em sementes e transgênicos
Aumento de produtividade

Adminsitração, Economia, Engenharia Agrícola
Gestão eficiente da fazenda

Aproveitamento de
resíduos

Proteção dos
trabalhadores rurais
Logística e entrega com
maior eficiência e
qualidade
Novas demandas de
consumo (novo
consumidor)

Mapeamento do campo com uso de drones ou veículos aéreos não
tripulados

Inteligência Artificial, Engenharia mecânica, Computação,
Robótica

Novos produtos: fertilizantes, adubos, corretivos para o solo,
defensivos agrícolas e sistemas para controle de pragas

Biotecnologia, Engenharia genética, Biologia molecular,
Engenharia química, Agronomia

Geração de bioenergia

Bioengenharia, Engenharia elétrica

Produção de novos materiais derivados da biomassa

Nanotecnologia, Bioengenharia

Novas alternativas às matérias-primas tradicionalmente utilizadas
no processo de adubagem
Novos métodos de reciclagem de resíduos e geração de novos
usos e aplicações
Técnicas agrícolas com menor impacto e agricultura orgânica e
agroecologia

Biotecnologia, Bioquímica, Biologia, Quimica

Novos métodos (embalagens) e formas de transporte
Rastreabilidade

Engenharia de alimentos, Bioquímica, Agronomia,
Agricultura 4.0

Detecção precoce e rápida de patógenos transmitidos por
alimentos

Biotecnologia, Engenharia genética, Biologia molecular,
Engenharia de alimentos, Nutrição

Aumento da eficiência do uso de nutrientes nos sistemas de
produção agrícola

Agricultura 4.0, Ciências de Dados, Agronomia, Botânica

Engenharia de alimentos, Química, Ciência dos materiais
Engenharia de alimentos, Bioquímica, Agronomia
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DEMANDA

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS

Maior controle do campo

Smart farm - plataformas tecnológicas e aplicativos para interação
com o usuário espaço para orientação, informação, consulta a
especialista
Coleta e controle dos dados para monitoramento

Engenharia de software, IoT, Agricultura 4.0, Ciências de
dados

Redução da perda e degradação do solo

Agronomia, Engenharia florestal

Otimização do uso da água na agricultura

Biologia, Agronomia

Desenvolvimento de sistemas de produção de precisão

Engenharia de software, IoT, Agricultura 4.0, Ciências de
dados

Redução da perda e desperdício de alimentos em toda a cadeia de
suprimentos

Engenharia de Alimentos, Nutrição, Engenharia de
produção

Sustentabildade

APTIDÃO TÉCNICA

Engenharia de software, IoT, Agricultura 4.0, Ciências de
dados

Fonte: Elaboração própria
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7.4 Redes de Inovações no setor

Em função da grande relevância do setor agrícola brasileiro, iniciativas para
promoção do empreendedorismo vêm se expandindo no país. Entre os principais modelos
adotados estão os hubs de inovação que, além de darem suporte aos empreendedores na
estruturação do negócio, também promovem a aproximação com grandes empresas,
produtores, investidores, Academia, entre outros atores do ecossistema de inovação e
empreendedorismo.
Diversos polos de inovação e empreendedorismo foram criados nos últimos anos
de modo a fomentar a criação de agtechs e o desenvolvimento de novas tecnologias. No
Brasil, dentre os principais polos destacam-se o AgTech Valley de Piracicaba, o polo de
Londrina e o Agrihub de Cuiabá (DIAS, JARDIM & SAKUDA, 2019).
O AgTech Valley busca promover um ecossistema de empresas de base
tecnológica com foco em soluções para diversos segmentos do agronegócio. Entre os
principais diferenciais da região está a Esalq, eleita a quinta melhor instituição de ensino
de ciências agrárias do mundo, segundo ranking divulgado pelo jornal US News and
World Report, em 2015 (STARTAGRO, 2020).
Entre as iniciativas da região está o AgTech Garage, um hub de inovação, criado
em 2019, que busca promover a conexão entre grandes empresas, startups, produtores,
investidores, Academia, entre outros atores do ecossistema de inovação e
empreendedorismo, para desenvolver soluções tecnológicas que aumentem a
sustentabilidade e competitividade do agronegócio brasileiro. O AgTech Garage conta
com uma rede de mais de 380 startups conectadas e possui parceria com grandes
empresas do setor como a Bayer, além da brasileira Ourofino e da marroquina OCP, maior
produtora de fosfato do mundo (AGTECH GARAGE, 2020.) A região conta ainda com
outros hubs de inovação relevantes como o Avance e o Pulse, sendo este último uma
inicativa da empresa Raízen, líder na produção de açúcar, etanol e bioenergia no Brasil.
Em 2019, foi oficializada a criação do primeiro Polo de Inovação Agro, uma
iniciativa do Mapa com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para
estimular o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas ao setor (STARTAGRO,
2020). A região de Londrina já vinha se destacando no setor, sobretudo a partir da criação
do SRP Valley, braço da Sociedade Rural do Paraná para inovação e tecnologia, em
parceria com o Sebrae e o Senai. Além da atuação da Universidade Estadual de Londrina,
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a cidade conta com um forte histórico de iniciativas voltadas para tecnologia da
informação e uma vocação para o agronegócio, estando próxima das maiores cooperativas
agrícolas do país (STARTAGRO, 2020).
Em Cuiabá, outro ecossistema promissor centrado no agronegócio é liderado pelo
AgriHub, uma rede de inovação do Sistema Famato que conecta produtores rurais,
startups, pesquisadores e investidores em Mato Grosso. Entre os diferenciais da
iniciativa, a rede está sediada no maior estado produtor de grãos do país e é uma iniciativa
da entidade que representa os produtores rurais. Além de auxiliar o desenvolvimetno das
startups, o AgriHub tem como objetivo desenvolver projetos pilotos, com grandes
empresas e produtores, facilitando o acesso dos produtos ou serviços ao mercado
(AGRIHUB, 2020).
Recentemente foi lançado o Polo de Inovação Tecnológica do Agronegócio na
cidade do Rio de Janeiro, uma iniciativa da Embrapa com o apoio da Fundação de
Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janerio. Por meio do Polo, a Embrapa pretende
conectar as dezenas de unidades e centros de pesquisas de sua rede, instalados nas
diversas regiões do país, com outros atores, visando o fortalecimento da inovação na
cadeia brasileira do agronegócio.
Outras iniciativas para promoção da inovação voltada para o agronegócio incluem
o lançamento do Conexa, um hub de inovação criado em 2019 pela empresa Siagri
localizado em Goiânia; a realização do programa TechStart Agro Digital, uma parceria
entre a Embrapa Informática Agropecuária e a Venture Hub. Entre as áreas cobertas pelo
programa de inovação aberta estão bioinformática, aplicação de defensivos, operações de
crédito, agricultura de precisão, irrigação inteligente e gestão da propriedade.
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8.

METODOLOGIA

8.1 Grupos de pesquisa

Para identificação dos grupos de pesquisa de interesse deste estudo, uma busca
no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – DGP foi realizada58. O DGP reúne
informações sobre os grupos de pesquisa em atividade no país, localizados,
principalmente, em universidades, instituições de ensino superior, institutos de pesquisa
científica e institutos tecnológicos. Foi utilizada a base corrente e selecionados apenas
os grupos atualizados e certificados pelos dirigentes das instituições aos quais
pertencem.
A consulta foi feita por “Grupos” com filtros pela Grande Área e Área (Ciências
Agrárias – Agronomia, Engenharia Agrícola, Ciência e Tecnologia de Alimentos;
Ciências Biológicas – Biotecnologia e Genética; Ciências Exatas e da Terra –
Geociência e Ciências Humanas – Geografia) e Seção e Divisão (Agricultura, Pecuária,
Produção Florestal, Pesca, Aquicultura - Agricultura, Pecuária e Serviços relacionados;
Transporte, Armazenagem e Correio – Armazenamento e atividades auxiliares dos
transportes). Para complementação da busca foram também utilizadas as seguintes
palavras-chave:

biotecnologia; melhoramento; nanotecnologia; IA; manejo e

agricultura; pragas agrícolas; fertilizante; adubação; automação.
Os dados recuperados foram exportados para uma planilha Excel para tabulação
e análise.

8.2 Empresas

As principais empresas e startups brasileiras atuantes nas diversas etapas da
cadeia foram identificadas a partir de uma busca em relatórios e estudos do setor, bases
de startups, sites e portais oficiais de associações de instituições e empresas do setor.

8.3 Construção da cadeia

58

http://lattes.cnpq.br/web/dgp/home.
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Para a caracterização e delimitação da cadeia agrícola e avaliação dos elos de
interface dos produtos neste estudo, utilizou-se o modelo de análise proposto por Castro
e colaboradores (1998) e Castro (2002), utilizado pela Embrapa na prospecção de
demandas tecnológicas de cadeias produtivas.

8.4 Busca de patentes

A busca de documentos de patentes foi realizada utilizando a base de dados
Fampat Questel Orbit. Essa base comercial cobre publicações de patentes em todos os
segmentos tecnológicos de mais de 90 escritórios nacionais, incluindo o INPI brasileiro
e seis escritórios regionais (EPO, WIPO, OAPI, ARIPO, EAPO e CGC).
Os documentos recuperados foram agrupados em famílias de patentes
(documentos com os mesmos números de prioridade). Em função da abrangência do
tema, foram consideradas somente famílias com mais de um membro e com o primeiro
depósito realizado de janeiro de 2009 até julho de 2020.
As buscas foram realizadas considerando as seguintes limitações, intrínsecas a
qualquer levantamento de documentos de patentes desta natureza:
•

Pedidos ainda em fase de sigilo,59 portanto não disponíveis para consultas, além de
outros eventualmente indexados de forma incorreta;

•

Documentos recentemente publicados, mas ainda não incorporados ao acervo da base
utilizada e demais bases on-line.
Nas estratégias de busca foram utilizadas a Classificação Internacional de Patentes

e a Classificação Cooperativa de Patentes,60 além de palavras-chave em diferentes
combinações.
Além da estratégia de busca relacionada à agricultura como um todo, foram
elaboradas estratégias específicas para as tecnologias de interesse abordadas no estudo

59

O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 meses contados da data de depósito ou da prioridade mais
antiga, quando houver, após o que será publicado. Da publicação constam os dados identificadores do pedido, portanto,
aqueles pedidos ainda não publicados não estão acessíveis pois qualquer ferramenta de busca recupera apenas os
pedidos já publicados.
60
A Classificação Internacional de Patentes (CIP) é um sistema internacional hierárquico elaborado para classificar e
buscar documentos de patentes em bases de dados de acordo com diferentes campos tecnológicos. A Classificação
Cooperativa de Patentes é o sistema de classificação criado pelos escritórios europeu e norte-americano de patentes,
baseado na CIP. Enquanto a CIP possui em torno de 70 mil grupos, a CPC possui em torno de 200 mil grupos.
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(agricultura 4.0, biotecnologia e nanotecnologia). As estratégias de busca das tecnologias
de interesse foram cruzadas com o conjunto geral de famílias de patentes relacionadas à
agricultura, compondo os conjuntos de dados para análise.
Agricultura
CLASSIFICAÇÃO
A01H+

DEFINIÇÃO
novas plantas ou processos para obtenção das mesmas; reprodução de
plantas por meio de técnicas de cultura de tecidos

A01B+

trabalho do solo em agricultura ou silvicultura; peças, detalhes ou
acessórios de máquinas ou implementos agrícolas, em

A01C+

plantio; semeadura; fertilização

A01D+

colheita; ceifa

A01F+

processamento do produto; enfardamento de palha, feno ou similares;
aparelho estacionário ou instrumentos manuais para formação ou
enfeixamento de palha, feno ou similares em medas; corte de palha, feno ou
similares; armazenamento de produtos agrícolas ou hortícolas

A01G+

horticultura; cultivo de vegetais, flores, arroz, frutas, vinhas, lúpulos ou
algas; silvicultura; irrigação

A01N+

conservação de corpos de seres humanos ou animais ou plantas ou partes
dos mesmos; biocidas, p. ex. como desinfetantes, como pesticidas ou como
herbicidas; repelentes ou atrativos de pestes; reguladores do crescimento de
plantas

A23L+

alimentos, produtos alimentícios ou bebidas não alcoólicas; seu preparo ou
tratamento, p. ex. cozimento, modificação das qualidades nutritivas,
tratamento físico; conservação de alimentos ou produtos alimentícios, em
geral

A23N+

máquinas ou aparelhos para tratamento de frutas, legumes ou bulbos de
flores colhidos, a granel, não incluídos em outro local; descascamento de
legumes ou frutas a granel; aparelhos para o preparo de produtos
alimentícios para animais

A23P+

modelagem ou processamento de produtos alimentícios, não totalmente
abrangidos por uma outra subclasse isolada

B02B+

beneficiamento preliminar do grão antes da moagem; refinação de frutas
granulosas para produtos comerciais pelo beneficiamento da superfície

C05F+

fertilizantes orgânicos, p. ex. fertilizantes resultantes do tratamento de lixo
ou refugos

C08H+

derivados de compostos macromoleculares naturais
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Y02A-040+

adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary
production

Biotecnologia

CLASSIFICAÇÃO
A01H-004/00

DEFINIÇÃO
reprodução de plantas por meio das técnicas de cultura de tecidos

A01H-001+

processos para modificação de genótipos

C02F-003/34

tratamento biológico de água, águas residuais ou esgoto > caracterizado pelo
micro-organismo usado

C12M+
C12N-005/04

aparelhos para enzimologia ou microbiologia
células não diferenciadas de seres humanos, animais ou plantas; tecidos; sua
cultura ou manutenção; seus meios de cultura > células ou tecidos vegetais

C12N-005/14

células não diferenciadas de seres humanos, animais ou plantas; tecidos; sua
cultura ou manutenção; seus meios de cultura > células modificadas pela
introdução de material genético exógeno > células vegetais

C12N-001/11

micro-organismos; suas composições > protozoários > modificados pela
introdução de material genético exógeno

C12N-001/15

micro-organismos; suas composições > fungos > modificados pela introdução de
material genético exógeno

C12N-001/14

micro-organismos; suas composições > fungos

C12N-001/13

micro-organismos; suas composições > algas unicelulares > modificados pela
introdução de material genético exógeno

Palavras-chave: Biopesticide; Biofertilizer; Bioinsecticide; Molecular biology; Plant
biotechnology; Recombinant; Biofortified

Agricultura 4.0
CLASSIFICAÇÃO

DEFINIÇÃO

B25J-003

manipuladores do tipo de servo-comando

B25J-009/16

manipuladores controlados por programa > controle por programas

B25J-009/18

manipuladores controlados por programa > controle por programas > elétricos

B25J-009/20

manipuladores controlados por programa > controle por programas > fluidos
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CLASSIFICAÇÃO

DEFINIÇÃO

B25J-005+

manipuladores montados em rodas ou carrinhos

B25J-013+

controles para manipuladores

A01D-046/30

dispositivos robotizados para colheita individual

B60W-030

objetivos de sistemas de controle da direção de veículos terrestres não
relacionados ao controle de uma subunidade particular

G05D-001/02+

controle de posição, curso, altitude ou posição de veículos terrestres, aquáticos,
aéreos ou espaciais > controle da posição ou do curso em duas dimensões

G05D-001/03

controle de posição, curso, altitude ou posição de veículos terrestres, aquáticos,
aéreos ou espaciais > controle da posição ou do curso em duas dimensões >
usando sistemas de transmissão por proximidade de campo

G05D-001/0088

controle de posição, curso ou altitude de veículos terrestres, aquáticos, aéreos ou
espaciais> caracterizados pelo processo de tomada de decisão autônoma

G05D-2201/0207

veículo não tripulado para inspeção ou visita a uma área

Y10S-901

Robos

Palavras-chave: Robot; Artificial intelligence; Neural networks; Data mining; Deep
learning; Bayesian networks; Genetic algorithm; Machine learning; Natural language;
Supervised learning; Fuzzy logic; Sensor; Precision agriculture; Internet of things;
Cloud computing; Cyber-physical system; Drone; Blockchain; Smart contract

Nanotecnologia

CLASSIFICAÇÃO
B82+

DEFINIÇÃO
nanotecnologia

Palavras-chave: Nano+; Quantum dot; Quantum wire; Quantum well; Carbon nanotube;
Molecular motor; Fullerene; Graphene
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