
AGROFUTURE SUMMIT
10 LIÇÕES PARA O AGRO DO
FUTURO

EDIÇÃO ESPECIAL!



INTRODUÇÃO

O agro está em constante
transformação e os produtores
estão introduzindo cada vez mais
inovação no campo, otimizando
recursos e produzindo cada vez
mais e melhor. Pegamos carona
em um dos maiores eventos do
país e destacamos os principais
fatores que vão determinar o agro
do futuro.
Boa leitura!



Assim como em qualquer negócio,
estabelecer a cultura da inovação e
da constante transformação pode
ser um dos pilares da
competitividade.

1 CULTURA



2 DIGITALIZAÇÃO

O mundo é digital! Por que o agro
não pode ser também? Esse é um
caminho sem volta e facilita o
processo de gestão da atividade
rural.



3 INTERNET 5G

A tecnologia será um marco na
produção rural. Então, apertem
os cintos que o agro 4.0
ganhará mais esse aliado em
um futuro bem próximo.



4 TURISMO RURAL

Além de aproximar o consumidor
final da origem dos alimentos, essa
alternativa de renda para os
produtores tem como aliada
startups que usam diversas
tecnologias para atrair e facilitar o
acesso às propriedades rurais.



Pensar a produção rural e em todo
o ambiente em que está inserido já
é uma realidade e terá cada vez
mais impacto na tomada de
decisão e no desenvolvimento de
novas tecnologias.

5 MEIO AMBIENTE



6 TECNOLOGIA

Aliada dos produtores, continuará
em plena expansão e garantirá o
desenvolvimento contínuo do meio
rural.



7 CONHECIMENTO

Não adianta a inovação e muito
menos a tecnologia se não houver
conhecimento. Cada vez mais é
importante ficar antenado às
tendências de mercado.



8 NOVOS LÍDERES

A sucessão rural é um processo
que, bem conduzido, pode gerar
bons frutos e gerar
desenvolvimento do negócio.



9 ROBÓTICA

Cada vez mais presente no campo,
a robótica está inserida em
diversas tecnologias que fazem
parte do universo da agricultura
4.0. 



10 BIOTECNOLOGIA

Conjunto de técnicas aplicadas em
organismos vivos, auxiliando o
desenvolvimento do agro,
tornando o campo mais forte e
produtivo.
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