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Um curso compacto, intenso, 
dinâmico e com Agro i4.0 na 

prática, com as empresas que 
resolvem as dores do agro com 
o uso inteligente da tecnologia.
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Uma abordagem ampla que traz em um único espaço e momento, grandes multinacionais, universidade e startups,
todos contra as dores do agro, mostrando na prática o que é o Agro i4.0. A busca pela eliminação dos intermediários,
biotecnologia, agricultura vertical e urbana, monitoramento e protocolos de máquinas, capacitação de equipes à
distância com realidade virtual e aumentada, blockchain, computação visual e automação, drones, IoT, mapas e
monitoramento do clima.



Como será o dia?

Dinâmica do curso (MANHÃ)

07h45 – 08h00: Café Networking

08h00 – 08h25:  Introdução.

08h25 – 09h30: Painel 1: A simplificação do comércio e do varejo do agro:

•Introdução do tema (5’) – As relações comerciais serão as mesmas?

• AGRIPAD (25’) – Compra e Venda de Commodities.

• FÁCIL ALIMENTOS (25’) – Compra e venda de produtos do agro H&F sem intermediários.

• DEBATE (10’) com o Mediador Eduardo Saboia.

09h30 – 09h40: Coffee-break

09h40 – 11h30: Painel 2: Automação, Computação Visual e Rastreabilidade na agro.

•Introdução do tema (10’)

•UTFPR (25’): Automação, Computação Visual, Irrigação e Seleção 4.0 para cultura de Morangos.

•UBREST (25’) : O uso do Blockchain na rastreabilidade dos produtos do agro.

•OLHO DO DONO (25’): Câmera 3D portátil com computação visual para pecuária. 

•DEBATE (15’) com o Mediador Eduardo Saboia.

11h30 – 13h00: Painel 3: Gestão da Informação no campo para a nova agricultura de decisão.

•Introdução do tema (10’)  - A primeira Startup de Agricultura Vertical e Urbana da América Latina.

•FARMERS EDGE (25’) – A gestão da informação para a tomada correta de decisão.

•PLUGFIELD (25’) – Os benefícios do uso das estações meteorológicas integradas e portáteis.

•DEBATE (15’) com o Mediador Eduardo Saboia.

12h45 – 13h45: Almoço
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Como será o dia?

Dinâmica do curso (TARDE)

12h45 – 13h45: Almoço

13h45 – 14h40: Painel 4: Do céu ao trator:

•Introdução (5’)

•AGRODATA (20’): Mapeamento de imagem com uso de drones e aviões.

•CNH INDUSTRIAL (20’): Cases de sucesso em gestão da informação em maquinários agrícolas.

•DEBATE (10’) com Mediador Eduardo Saboia.

14h40 – 16h00: Painel 2: Biotecnologia e o Futuro da Agricultura (horizontal e vertical).

•Introdução do tema (10’)  - A primeira Startup de Agricultura Vertical e Urbana da América Latina.

•BIOSOLVIT (30’) – Como a biotecnologia está transformando o setor e o potencial para a agricultura vertical e urbana.

•LAMPELED (30’) – LEDs para a nova agricultura urbana.

•DEBATE (10’) com o Mediador Eduardo Saboia.

16h00 – 16h10: Coffee-break

16h10– 17h10: Painel 5: As soluções 4.0 para rastreabilidade e a capacitação de operadores em maquinários agrícolas

• IDMAQ (25’) – Inteligência em Risco de Máquinas Agrícolas

• BEENOCULUS (25’) – Soluções  rentáveis para Capacitação com o uso de Realidade Virtual e Aumentada.

• DEBATE (10’) com o Mediador Eduardo Saboia.

17h10 – 17h25: Projeto Segunda-feira!

17h25 – 17h30: Considerações finais.

17h30  - Foto, Pesquisa de Experiência e Networking
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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 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), 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 e Mediador: Prof. Eduardo Müller Saboia, M. Sc.
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