Book Startups

Soluções inovadoras para apoiar nossos associados
o seu dia a dia de campo

APOIO:

C la s s ifica çã o da infor m a çã o: U s o I nte r n o

Sobre
O AgTech Garage é o principal Hub de Inovação para o
Agronegócio da América Latina.
O espaço foi criado para promover a conexão entre todos
os atores do ecossistema de inovação e
empreendedorismo, dentre eles: grandes empresas,
startups, produtores rurais, instituições de fomento à
pesquisa, universidades e investidores.
O que são AgTechs?
São empresas de base tecnológica que unem,
conhecimento agronômico e científico, para desenvolver
soluções que visam disponibilizar ao produtor
informações qualificadas para uma tomada de decisão
mais assertiva e aumento de produtividade.
O Book de Startups
O book é um material desenvolvido e atualizado pela
Estratégia
de Agronegócios
do Sicredi que visa dar
Texto curto
com
suportedestaque
as cooperativas
no entendimento e
para imagem
de fundo das soluções de parceiros, principalmente
conhecimento
startups, com foco na oferta de serviços não financeiros
para os associados agro.
sicredi.com.br

Quer saber mais? Fale com nossos colaboradores
Estrategia_agro@sicredi.com.br
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Uma plataforma digital que combina dados de pesquisas, informações
climatológicas, genética de cultivares, datas de semeadura, local e
outros parâmetros, para apresentar recomendações inteligentes que
auxiliam produtores, agrônomos e consultores no manejo fitossanitário
da soja, apresentando parâmetros para uma melhor tomada de
decisão.

COMO A DIGIFARMZ VAI AJUDAR VOCÊ A
COLHER MAIS SOJA ?
A plataforma orienta quanto ou o que
utilizar- fungicidas, misturas, etc., quandodata ideal de cada pulverização, quanto
número de pulverizações a serem realizadas, e
no manejo anti-resistência.
A base de dados em constante expansão,
possibilita também uma otimização dos
recursos e investimentos na lavoura,
contribuindo com a redução do impacto ao
meio ambiente.

Ferramentas:
•Quais fungicidas utilizar
•Qual a melhor data de pulverização
•Quantas pulverizações realizar
•Alertas e notificações- Uma centena de alertas e notificações
ajudarão você na condução da sua lavoura.

Público: Produtores de soja e consultores de todo o país.
Benefícios: Os associados Sicredi possuem 20% de desconto sobre o
valor de tabela na contratação da licença DigiFarmz.
Site: www.digifarmz.com
e-mail: digifarmz@digifarmz.com
EMPODERANDO DECISÕES DE PRODUTORES E CONSULTORES
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O aplicativo Demetra é o CADERNO DE CAMPO DIGITAL mais
fácil e acessível oferecido no mercado.
Através do aplicativo é muito fácil registrar atividades agrícolas,
garantindo rastreabilidade adequada, acesso as previsões climáticas,
conexão com técnicos agrícolas, além do controle de vendas.

Ferramentas:
•Caderno de campo Digital
•Monitoramentos de campo
•Possibilidade de conexão com
seu técnico

•Clima atual e previsão de 6 dias
•Emissão de etiquetas para
rastreabilidade
•Aplicativo offline

Público: Produtores Familiares de FLV (Frutas, Verduras e
Legumes) e produtores de Grãos.
Benefícios: Os associados Sicredi hoje possuem desconto de 25%
sobre o valor de tabela da solução ELYSIOS.

Site: elysios.com.br
e-mail: frederico.apollo@elysios.com.br
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Com a ferramenta é possível acompanhar a trajetória completa da safra
em um só lugar! O aplicativo de Gestão rural une as áreas operacional e
financeira da propriedade a partir do controle de estoque,
monitoramento de pragas, fluxo de caixa, entre outros, possibilitando o
acompanhamento eficiente da sua produção.

#MANIFESTO
Nascemos do campo para o
campo, sabendo que ninguém
conhece uma fazenda como o
seu produtor. Portanto,
entendemos que é entregando
as ferramentas certas nas
mãos de quem produz que nós
ajudamos a agricultura a
evoluir.

Ferramentas:
•Planejamento de Safra
•Gestão financeira Rural
•Controle de estoque Rural
•Caderno de Campo
•Máquinas agrícolas

•Comercialização Agrícola
•Indicadores Agrícolas
•Soluções integradas ao Aegro:
Monitoramento de Pragas e
Doenças; Imagens de Satélite e
Análises NDVI.

Público: Produtores Rurais de todos os portes
Benefícios: Os clientes Sicredi possuem desconto de 30% sobre o
valor de tabela da solução do parceiro Aegro.
Site: aegro.com.br/
e-mail: contato@aegro.com.br
Telefone: (51) 99553-1087
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O braço financeiro do produtor agro!
Plataforma especializada na gestão financeira e na rentabilidade
da propriedade rural. A Lucro Rural é uma solução
independente que profissionaliza o sistema financeiro do
produtor rural.
Visão:

Produzir mais significa mais
custos, mais trabalho e mais
riscos.

RENTABILIDADE GERA
MAIS DINHEIRO QUE
PRODUTIVIDADE

Cuidar melhor da venda e dos
custos de produção podem
trazer até duas vezes mais
dinheiro no seu bolso do que a
produtividade.

Todo mundo quer que
você produza mais, a
Lucro Rural quer que você
ganhe mais.

Ferramentas:
•Mercado: Qual a hora de vender

ou de comprar?
•Financeiro: Gestão financeira das
contas
•Contábil: Emissão de notas,
LCDPR, Imposto de renda e
integração para seu contador

•Lucratividade: auxilio na

melhor tomada de decisão,
olhando para o financeiro,
mercado e fornecedor

Público: Produtores Rurais de todos os portes
Benefícios: Os clientes Sicredi possuem desconto entre 25% e 50%
sobre o valor de tabela da solução do parceiro Lucro Rural.
Site: lucrorural.com.br/
e-mail: angelo@lucrorural.com.br
Telefone: (65) 99227-5963
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Conectando pessoas e tecnologias para uma agricultura melhor
Empresa de tecnologia que gera indicadores técnicos para
recomendações agronômicas assertivas com objetivo de aumentar a
produtividade das culturas, otimizando recursos e maximizando a
rentabilidade através de uma inteligência de dados.

Serviços:

Para clientes que desejam
um serviço completo de
diagnóstico da lavoura, com
recomendações geradas
pelas Tecnologias da
ConnectFARM.

Entregas:
Imagens de satélite;
Mapa de ambientes de produção;
Índice de Gestão Ambiental – IGA;
Taxa variável de fertilizantes e sementes;
Gestão das informações através do Sistema Global ConnectFARM;
Visitas técnicas para acompanhamento, treinamento e
implementação do projeto agronômico.

Público: Produtores rurais que desejam melhorar a rentabilidade.
Benefícios: Os clientes Sicredi possuem desconto de 15% sobre o
valor de tabela da solução do parceiro ConnectFARM.
Entre em contato
Site: connectfarm.com.br
e-mail: contato@connectfarm.com.br
RTA na região: Guilherme Haetinger
Telefone: (51) 99746-9696
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