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O Fenômeno AgTech e o "Vale do Silício" do Agronegócio 

 

O setor de tecnologia para o agronegócio, o AgTech, é conhecido hoje em 

dia por todos. Porém nem sempre foi assim. Antes de 2013, poucas pessoas 

ouviam falar sobre, e se pensava nisto como algo do futuro. O divisor de águas 

para este setor foi a compra da Climate Corporation, em 2013 pela Monsanto, 

no valor de US$ 930 milhões. 

Fundada em 2006 por ex-funcionários do Google, segundo Melo (2016) a 

Climate trabalha com tecnologias que coletam e analisam uma série de 

informações na lavoura, em tempo real. Para a Monsanto, o negócio representou 

a entrada no negócio digital, que utiliza o Big Data como ferramenta para 

aumentar a produtividade no campo. 

Até este momento, o mercado crescia de maneira constante. Após esta 

transação, o mercado de AgTech disparou, começou a crescer de maneira 

acentuada. Conforme relatório da Agfunder (2017), o faturamento deste mercado 

saltou de US$ 2 bilhões em 2014, para US$4,6 bilhões em 2015, mostrando o 

boom do mercado. 

Com a tecnologia digital, o campo passou a ser: visto por satélites, 

monitorando de longe; e, visível na palma da mão em aplicativos para 

smartphone. Estas ferramentas começam a mudar rapidamente a produção 

agropecuária do Brasil. Ainda não somos líderes mundiais em tecnologia, mas 

somos em agricultura, e estamos em desenvolvimento acelerado na área. 

Para incentivar o setor e desenvolvê-lo, diversas multinacionais estão 

criando e dando apoio para start-ups, com a visão de que elas são fundamentais 

para colocar o Brasil em destaque nesta nova etapa do agronegócio. O setor 

exige novas tecnologias, inovações que sejam desruptivas, para conseguir 

atender as demandas globais por alimentos, devido ao crescimento populaconal. 

 

 



 
 

PEDRO LIMA                                                                                                        
2018 

 

 

 

O estado de São Paulo tem se mostrado um solo fértil para as AgTechs. 

A cidade de Piracicaba é um bom exemplo disso. Já é conhecida por ser o “Vale 

do Silício” das AgTechs no Brasil, e grande parte deste mérito tem a ver com a 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq), da Universidade de São 

Paulo (USP), sendo o principal polo de ciência e tecnologia agrárias do País, e 

ainda é cercado por lavouras e indústrias. Esse cenário guarda semelhanças 

com as bases que geraram o “Vale do Silício”, o principal polo de inovação do 

mundo, na California, onde está centrado pela Universidade de Stanford. 

Neste contexto, três profissionais de Piracicaba, lançaram uma 

campanha, o AgTech Valley, tendo como objetivo fortalecer a identificação da 

sociedade local com o ecossistema tecnológico da cidade, estimulando o 

desenvolvimento da região. Os idealizadores são Sergio Barbosa, gerente 

executivo da incubadora EsalqTec; o empresário José Augusto Tomé, CEO do 

AgTech Garage; e, o professor Mateus Mondin, da ESALQ.  

Com o desenvolvimento do AgTech Valley, o ecossistema se expandiu. 

Hoje existem cinco Hubs de Inovação no vale, sendo eles AgTech Garage, 

Avance HUB, Pulse Raízen, Usina de Inovação Monte Alegre e o Centro 

Nacional de Inovação e Pesquisa em Agronegócio (CNIPEA), e uma incubadora, 

a EsalqTec.  

Podemos ver na Figura 1 abaixo, a concentração das startups no Brasil, 

e na Figura 2 as áreas de atução. 
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Figura 1: Mapa de Startups no Brasil. 
Fonte: Mondin e Tomé (2018). 

 

 
Figura 2: Áreas de atuação das Startups no Brasil. 
Fonte: Mondin e Tomé (2018). 
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