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CRESCIMENTO DAS AGTECHS NO BRASIL 

 

O termo Agtech foi criado nos Estados Unidos para definir as empresas de 

tecnologia voltadas para o agronegócio. Estas estão recebendo um destaque cada 

vez maior em todo o mundo devido a um crescimento acelerado da população que 

não está sendo acompanhado por um aumento da produção agropecuária 

proporcionalmente. (MELLO, 2016)  

O Brasil vem ganhando destaque na área, apresentando um crescimento 

desta superior a 70% nos últimos quatro anos. Isso está associado ao fato do país, 

que já é referência no setor agropecuário, ter apresentado uma alta nos 

investimentos relacionados à utilização de tecnologias inovadoras nas produções. 

(SOCIEDADE NACIONAL DA AGRICULTURA, 2016) 

A Universidade de São Paulo tem se tornado referência na área após a 

criação da EsalqTec, que estimula o desenvolvimento de startups, principalmente 

as relacionadas ao controle biológico de pragas e à agricultura de precisão. A Bug 

Agentes Biológicos, elaborada na ESALQ, foi considerada, em 2016, a 33ª empresa 

mais inovadora do mundo pela revista americana Fast Company.  

Além disso, em Piracicaba está sendo criado o AgTech Valley que tem como 

intuito concentrar a criação de novas startups do segmento tornando este local um 

núcleo de inovação do agronegócio, de forma análoga à que pode ser visualizada 

no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Um reflexo disso é que cerca de 50% das 

Agtechs já existentes foram criadas no estado de São Paulo. 

Segundo o primeiro censo sobre as Agtechs brasileiras, realizado em 2016 

pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e pelo AgTech Garage, os 

principais mercados atingidos por essas são o de milho e de soja, abrindo um 

grande espaço para a criação de novas técnicas que possam ser utilizadas em 

outras grandes culturas brasileiras, como o café e a cana-de açúcar.  
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Ainda de acordo com este estudo, os setores que apresentaram maior 

desenvolvimento foram: o de criação de softwares de gestão, que atuem facilitando 

a tomada de decisões realizada pelos produtores rurais; e, a de equipamentos que 

funcionem atrelados à inteligência artificial.  

Neste censo, também há um destaque em relação à participação das 

universidades no surgimento de startups, já que como pode-se perceber pela 

Figura 1, 21% das ideias que levaram à criação destas foram inicialmente 

desenvolvidas nos centros de ensino.   

 

Figura 1: Origem da ideia das Agtechs brasileiras. 
Fonte: StartAgro, 2016. 

 

Assim, o Brasil está apresentando um crescimento acelerado no setor de 

Agtechs, principalmente por conta do seu interesse de tornar-se referência no 

assunto, o que resulta em um cenário cada vez mais favorável para os 

empreendedores que desejam transformar as suas ideias em produtos. 
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