


Uma plataforma de inteligência que permite a gestão de todas as atividades 

agronômicas desde a pré safra até a pós colheita

o Baseado em Tel Aviv, Israel

o Equipe interdisciplinar de 40 pessoas

o Servindo mais de 700 mil Ha em 3 continentes

o Atende 30% do mercado israelense de frutas e verduras

• Grandes Produtores, Cooperativas, Ag-Buyers e Empresas de 

Seguros & Financeiras



Processos • Antes do plantio (análise de solo, …)

• Durante atividades de campo (químicos, mgt,…)

• Monitoramento (Pragas & Doenças, irrigação, 
qualidade, …) 

• Colheita e pós-colheita (avaliação, …)

• Logistica (condição de estradas, …) 

• Gerentes de Fazenda

• Trabalhadores de campo

• Agronomos

• Diretores

Modelos

Parametros

Equipamentos

Idiomas

Escalas de 

medição

Relatórios

Integra 
software e 
hardware

• Estações Meteorológicas

• Satelites

• Drones

• Sensores de Campo

• Softwares existentes (ERP, …)

Cobertura
completa para 
qualquer cultivo

Info para 
todos os
níveis
gerenciais

Uma proposta de valor única para atingir escala global
Adequação perfeita a qualquer dos métodos atuais de trabalho; rápido ajuste a 

demandas futuras dos clientes



Responsivo

Flexível Integrativo

“Sistema Operacional” da Agritask é capaz de responder a uma 

extrema variabilidade de parâmetros agronômicos e gerenciais

Nossa proposta única é:

Revendas & 

Empresas de Seguro Agricola

Produtores, Exportadores & 

Corporações com múltiplas

fazendas

Projetos Governamentais e 

Regionais

Ag-Buyers e Corporações 

de Bebidas e Alimentos

AgriTask atua em toda cadeia produtiva do agribusiness
Provada no campo por algumas das principais empresas do mercado, com reconhecimento

dos clientes,por exemplo, economia nos insumos e melhoria na sustentabilidade



Como funciona:
Solução completa para a gestão agronomica

Processamento

& Agregação

Integrações com 

serviços de terceiros

e base de dados 

externas

Alertas automáticos

& recomendações por 

modelos de decisão pré-

definidos

Visualização intuitiva

e análise de dados em

camadas dinamicas

Coleta de dados 

através da integração 

de todos os sensores

relevantes e máquinas

Planejamento, atribuição 

e acompanhamento 

automático de tarefas

Relatório de

dados de campo 

quantificados via Mobile

App ( customizado)

Fácil de adicionar e alterar funcionalidades & protocolos de trabalho ao longo do processo de trabalho e demandas do produtor



Protocolos de Campo Customizados

Monitoramento Integrado de Pragas e Doenças

Protocolos de campo ( customizados) são digitalizados , dados de campo coletados e transmitidos para 

a plataforma AgriTask em tempo real  



Extração automática de dados de serviços de Terceiros

05.01.2018 15.01.2018

15.12.2017

25.12.2017

Provisão gratuita, Processamento automático de imagens de satélite processadas em diferentes 

índices. Tenha sua biblioteca a um clique para verificar o histórico de problemas

Imagens Multiespectrais: NDVI,NDWI, EVI e ETC



Gestão Regional de Riscos

Identifica riscos regionais de forma imediata e auxilia no controle dos  

fornecedores/ fazendas com fotos e medições geoposicionadas



Previsão de Suprimentos - Mapas de Produtividade
Divisão dos talhões em intervalos de produtividade permite coleta de amostras direcionadas e resultados  

mais acurados da estimativa de produtividade por talhão.

A. Valores abaixo da faixa média

B. Valores na faixa média

C. Valores acima da faixa média



Modelos de Estimativa de Produção
Estime sua produção futura e melhore seus métodos de estimativa

Método de 

Estimativa de 

produtividade

Método de Score 

que revisa a 

estimativa de 

produtividade

•Benchmarking 

Técnicos de campo visitam os produtores sistematicamente e performam

estimativas de produtividade de forma contínua

Talhões, Fazendas, Regiões



Rastreabilidade de Produção (Logística, Agroindústria, Ag-Buyer)

Relatório Online de 
Produção e 
Qualidade

Cada Perfil terá acesso a 
um relatório consolidador 
de resultados de produção 
e qualidade.
➢ Tempo de permanência
➢ Qualidade
➢ Quantidade
➢ Caminhões na fila 

Atualmente (sem 
tempo)

Resultados 
Qualidade

Equipe de qualidade
entra na plataforma 
Web onde terá acesso 
a uma lista com os 
números das amostras 
onde pode entrar e 
fazer os 
apontamentos dos 
resultados.

Descarregamento

Na chegada, a equipe da balança faz a pré-entrada 
em uma tela do APP Mobile:
➢ Hora de chegada
➢ NF-e
➢ Placa

Entrada, selecionar o número da nota na fila de 
espera (ordenada por hora de chegada)
➢ Peso
➢ Questionário Qualidade (tela)
➢ Retira a amostra e cadastra o número
➢ Talhão (confirmação)
➢ Apontamento do Silo de descarga
➢ Apontamento da hora de saída

Campo

O Produtor preenche Informações 
carga a carga no APP Mobile:
➢ N° NF-e
➢ Placa
➢ Data/hora saída
➢ Origem – Talhão

Estas Informações serão 
sincronizadas com a nuvem



Agricultura Digital



CUSTOMIZED AUTOMATIC REPORTS (TRILINGUAL)
Caderno de Campo - informação histórica detalhada por talhão
Outros Relatórios consolidados: precipitação, custos, monitoramento, etc.

Fazenda Exemplo



Apoiar decisões com relatórios ( três idiomas simultâneos), alertas e recomendações

Relatório de Custo de aplicações:

Relatório comparativo:

Comparar talhões ao longo de 

diferentes parâmetros, tais como 

produtividade, stand ou ameaças e 

criar benchmarks para melhorar a 

produção.

Acompanhar de perto os custos dos 

talhões, possibilitando análises por 

variedade, por período, etc.



Promove o uso de modelos agronomicos preditivos – Modelos DSS  

Ilustração – Modelo de proteção de batatas contra o Late Blight (requeima)

Produtores recebem e-mails diários com recomendações de aplicações baseadas em um modelo local 

adaptado, que incui diferentes parametros como dados climáticos e previsão de tempo, medições de 

pragas e nível de proteção química

Parameters:

--- Temperature

--- Humidity

--- Precipitation 

Chemical Protection

Severity points



Maior Previsibilidade
.

Alta Rentabilidade


