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Um curso compacto, intenso, 
dinâmico e com muitas 

novidades para você que quer 
integrar o setor que mais 

contrata no país.



Não é de hoje que o agronegócio mostra ao mundo as suas duas principais e mais contraditórias faces. De um lado, uma
capacidade infinita de se reinventar, de qualificar, de multiplicar alimentos e quaisquer outros produtos provenientes do
campo. Um agricultor alimenta hoje mais de 180 pessoa. De outro, uma necessidade de eliminar desperdícios em boa
parte da cadeia de fornecimento, produção, distribuição, venda e consumo. Com 33% dos alimentos sendo
desperdiçados, não há como afirmar que não há mais nada a melhorar. De um lado há o esforço da produtividade e
multiplicação, de outro, a necessidade de uma gerência e governança sobre tudo o que é produzido, de uma maneira
mais sustentável e econômica para todos. Um prato cheio para engenheiros e profissionais que têm como essência o
raciocínio lógico, cartesiano e racional.

Não há mais tempo a perder. O agronegócio se reinventa a cada dia e passa atualmente por uma revolução. Não é
reforma, é revolução mesmo. As máquinas usadas na agricultura passam a contar com equipamentos e serviços nunca
antes imaginados. O uso de drones e robôs voadores, aliados ao geoprocessamento, realidade estendida e ao rightdata,
tem revolucionado o mapeamento do solo, de lavouras e de propriedades e cultivos em geral. Biotecnologia, telemetria,
agricultura de precisão, veículos autônomos, realidade virtual e IoT são exemplos de parte do que já está acontecendo e
do que virá ao campo. Em alguns lugares ainda as ações são tímidas, em outros nem tanto. Quem não se atualizar,
poderá perder oportunidades. A preparação para a chegada desta nova frente é fundamental, e o agricultor e demais
profissionais do campo, que sempre estiveram à frente do seu tempo, precisam novamente se reinventar.

Este curso visa despertar o amanhã em todos aqueles que acreditam na potência que o agronegócio brasileiro é frente
ao mundo, e que acreditam que isso deve continuar e se expandir, não retroceder. Visa mostrar que o conhecimento
atual é essencial para um amanhã sustentável, mas mostra também que há necessidade de chamar ao campo
profissionais que até então não pisaram na terra.

Todos precisam do agro, o agro precisa de todos! Do engenheiro ao arquiteto, Do cientista ao executor. Do agrônomo ao
advogado. Do sempre incansável agricultor, ao faminto cliente. O meio rural unindo-se ao meio urbano. Um curso
voltado para todas as áreas, profissionais e estudantes, que querem enxergar no agronegócio oportunidades de
aplicação dos seus conhecimentos e geração de ótimos negócios.

46%
(4º maior do mundo)

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

PIB AGRONEGÓCIO

24%

Curso de Agro i4.0 – 9h
[ sábado - 08h00 às 17h00 ]



Curso de Agro i4.0 – 9h
[ sábado - 08h00 às 17h00 ]

O curso é dividido em três etapas:

Contextualização e Nivelamento

✓4ª Revolução

✓Segurança alimentar

✓Sistema global

✓Alavancagem do agro brasileiro

✓Principais commodities agrícolas

✓Principais produtores e 
consumidores

✓EBITDA / Margens

✓O novo agro depende do tipo de 
alimentação que teremos.

Lean Farming

✓Design

✓Lean Farming

✓Filosofia e ferramentas que podem 
ser utilizadas.

✓A influência no campo de técnicas 
utilizadas nas indústrias

✓Principais tipos de desperdícios e 
perdas no agronegócio.

Agro i4.0

✓Os quatro pilares do Agro i4.0

✓Gestão

✓Produção

✓ Biotecnologia

✓Nanotecnologia

✓Exoesqueleto

✓Sustentabilidade

✓Aprendizagem e crescimento, 
perfil dos novos profissionais

✓Startups

✓Blockchain

✓Dinâmica sobre a maquete



Para que o processo de aprendizagem seja ainda mais rico, uma maquete de uma fazenda e de fluxos
agregados de fornecimento e distribuição, com efeitos de realidade aumentada. Há a possibilidade de se
trabalhar temas relacionados à preparação do solo, plantio, crescimento e colheita, maquinários, aquicultura,
gado leiteiro e de corte, Integração de culturas como ILPF, organização, drones, energias renováveis,
biodigestores, IoT, sensores, armazenagem de grãos, carregamento e transporte. Novas técnicas de varejo são
abordadas.

Fóruns de discussão com profissionais renomados da Indústria
de maquinários e transportes, empresas de gestão de dados e
tecnologia são organizados on-line para que a discussões fiquem
ainda melhores.

Também utiliza-se um nano-drone para
simular na maquete as diversas tarefas hoje já
atribuídas a esta nova ferramenta do campo.
De forma figurativa, faz-se um sobre voo
sobre a maquete.

Também é explorado o conceito 
de realidade virtual e 
aumentada, muito utilizado em 
várias frentes de treinamento e 
marketing
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Demonstração de um
Exoesqueleto ou impressora
3D, duas vertentes da
Indústria 4.0



Gabriel de Freitas Nunes (Co-fundador da Revella e Diretor Executivo da TNS Nanotecnologia)
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Chat on-line com os renomados e influentes:

Engenheiro de materiais com graduação sanduíche na Alemanha, onde participou do trabalho reconhecido pelo IBE - Institute for Studies Brazil Europe - como melhor 
trabalho de 2010, Co-fundador da equipe Vento Sul - Barco Solar - UFSC - Campeão Brasileiro 2009, Prêmio Stemmer de Inovação - SC na categoria protagonista da 
inovação, além de mentor e avaliador de start-ups no programa Inovativa - Brasil, 100 startups e SEBRAE.
Co-fundador e sócio da Revella tecnologia - Start-up de nano-biotecnologia premiada no Brasil e Suíça. 
Como diretor geral da TNS, foi reconhecido em prêmios e projetos de âmbito global, como: CNI - uma das empresas mais inovadoras do Brasil, ANPROTEC - Melhor empresa 
incubada do Brasil, AHK - Prêmio Start-up connected entre Brasil e Alemanha, além de receber aceleração no programa Scale-up Endeavor e BASF com o programa AHK.

Andrei Grespan (Co-fundador e Diretor Executivo da Tarvos)

Jayme Barbedo (Pesquisador da Embrapa Informática) – A CONFIRMAR
Jayme Garcia Arnal Barbedo possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1998), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade 
Estadual de Campinas (2001) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas (2004). Trabalhou no CPqD de Campinas entre 2004 e 2005 colaborando 
com os estudos para a definição do padrão brasileiro de TV Digital. Fez pós-doutorado na Universidade de Harvard (Cambridge, Massachusetts, EUA) entre 2006 e 2007, e na 
Universidade de Victoria (Victoria, British Columbia, Canadá) entre 2008 e 2009. Entre 2005 e 2011, atuou como pesquisador colaborador na Faculdade de Engenharia Elétrica e da 
Computação (FEEC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), trabalhando em diversos problemas de processamento digital de áudio e orientando dois alunos de mestrado. 
Desde 2011, atua como pesquisador A na unidade Informática Agropecuária (Campinas, SP) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Suas áreas de atuação mais 
relevantes atualmente são: aplicação de processamento de imagens e aprendizado de máquina para reconhecimento de doenças em plantas; uso de imagens hiperespectrais para 
detecção de doenças e toxinas em grãos de trigo; detecção e contagem de carrapatos em bovinos usando imagens térmicas; classificação de doenças em peixes usando imagens 
digitais; uso de drones para monitoramento de gado em campo; uso de imagens de satélite para classificação de culturas agrícolas; entre outros
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Técnico e Engenheiro Industrial Mecânico formado pelo CEFET-PR, Pós-graduado em Gestão Industrial pela FAE-Business School e em Business Management pela
ISVOR - Istituto Per Lo Sviluppo Organizzativo -Universidade Corporativa FCA Auto para a América Latina, além de Mestre em Administração Estratégica pela PUC-
PR. Discente do MBA de Agronegócios Esalq/USP.

Profissional com quase 20 anos de mercado. Trabalhou em empresas multinacionais de renome como Denso do Brasil e Renault do Brasil, em áreas como
Engenharia de Processos, Planejamento Estratégico e Produto e Gestão de Projetos. Tem grande experiência em Logística, como de Suprimentos, Interna e de
Gerenciamento de Pátios de produtos acabados. Na última década, atuou também como gerente para a América Latina de Business Intelligence, Demand Planning
e Administração de Vendas para a New Holland Agriculture, marca do grupo CNH Industrial. Atualmente, trabalha na CNH Industrial, como Head para a América
Latina de Demand Planning, segmento agrícola, para as marcas New Holland Agriculture e CASE IH. Profissional da indústria, pesquisador, palestrante, professor do
módulo de Pós-Graduação de Agro 4.0 da Universidade Federal do Paraná (UFPR), líder do curso de Agro 4.0 do Instituto nomm, além de idealizador da Agrofácil
Treinamento e Consultoria, voltada para treinamentos e consultorias em agronegócio.

Tem ampla experiência de liderança de equipes, gerenciamento de processos, na administração estratégica dos negócios e como educador. Ampla visão holística de
negócios e do funcionamento das empresas. Tem capítulo de livro publicado pelo ICIEOM/Enegep e artigo publicado em onze países em quatro continentes, com
destaque para a citação no European Journal Industrial Engineering e no International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, além de artigos
não-científicos publicados em mídias, como Jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, e revista HorizonteA, especializada em Ciências Agrárias e Agronegócios, na
Argentina. Colunista de Agronegócio da revista Múltiplus Olhares.

A relação com o Agro surgiu e se intensificou principalmente durante os trabalhos relacionados ao Business Intelligence, quando olhar para o passado, presente e
futuro torna-se uma constante fundamental. Percebeu que um futuro estampado em livros e já presente nos meios industriais, faria parte do cotidiano de toda a
cadeia de fornecimento, produção, distribuição e varejo do agronegócio. Surgiu então este novo cenário e curso que une os desafios e importância do Agro, as
técnicas de Lean Thinking e novas tecnologias da revolução 4.0.

Corpo Docente: Prof. Eduardo Müller Saboia, M. Sc.
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