
A tecnologia que 
monitora a produção, 

do campo à mesa

É possível comprovar 
todos os processos e 
adotar a agricultura 
de precisão

A velocidade no avanço 
da tecnologia, o im-
pacto e as mudanças 

que provoca no cotidiano da 
população, já que também 
trilha um caminho mais 
acessível a todos, permite 
ao produtor rural assumir 
para si as responsabilidades 
sobre a qualidade da pro-
dução e, com isso, realizar 
o monitoramento de tudo 
que acontece na fazenda, 
o que é imprescindível no 
campo atual. 

O agronegócio nunca 
esteve tão em foco entre 
as soluções lançadas no 
mercado tecnológico, até 
mesmo por influência do 
comportamento da socieda-
de, que é cada vez mais exi-
gente sobre a procedência 
e as metodologias dos pro-
cessos produtivos daquilo 
que consome. E hoje, por 
meio do apoio das agtechs, 
principalmente, é possível 
atender a essa demanda, 
inclusive por meio do rastre-
amento do alimento que sai 
das propriedades agrícolas.

A partir do princípio de 
food safety, que implica em 
produtos mais saudáveis, de 
acordo com as orientações 
da Anvisa, é possível com-
provar com tranquilidade a 
origem dos alimentos e os 
procedimentos aplicados 
nas lavouras e pastos, desde 
que seja feito o monitora-
mento e rastreamento de 
tudo o que acontece durante 
o processo produtivo – do 
campo à mesa do consu-
midor. 

Na atualidade, as fa-
zendas podem ser com-
pletamente monitoradas, 
graças às tecnologias 
disponíveis. Nada passa 
sem registro, inclusive, e 
principalmente, a maneira 
como é feito o manejo dos 
defensivos e fertilizantes, 
vistos muitas vezes pela 
população como vilões. 
Esses produtos, no entan-
to, são essenciais para um 
cultivo em larga escala e 
de qualidade. 

Com aplicativos que ofe-
recem as informações ne-
cessárias para preparar 
o solo corretamente, por 
exemplo, o agricultor con-
segue tornar a plantação 
mais bem-sucedida, e apli-
car os insumos de maneira 
controlada, com o menor 
risco possível à natureza. As 
novas tecnologias definem 
não só os locais específicos 
onde devem ser aplicados 
os produtos, como também 
a quantidade para cada caso 
com precisão. 

Nesse sentido, as startups 
e as principais empresas 
do país estão sendo funda-
mentais, pois disponibilizam 
ferramentas que ajudam, 
ainda no planejamento e na 
mensuração de resultados. 
Assim, é possível comprovar 
todos os processos e adotar 
a agricultura de precisão, 
gerando valor aos produtos 
por meio da certificação de 
qualidade e atendendo um 
consumidor cada vez mais 
consciente. Além de ser 
um fator importante para 
o mercado interno, todos 
esses passos impactam po-
sitivamente a exportação.

O agricultor brasileiro 
quer, e precisa, se diferen-
ciar cada vez mais para se 
tornar mais competitivo. 
Daí a importância na trans-
parência dentro do agrone-
gócio. A realidade do que 
acontece no campo deve 
ser exposta e é de interesse 
público. A conscientização 
do varejo e do consumidor 
sobre o assunto é também 
essencial, uma vez são eles 
que estão na ponta da ca-
deia, exigindo do produtor 
mais qualidade, segurança 
e informação.

Unidos, podem cobrar por 
um “selo de garantia” das 
propriedades, priorizar os 
produtos que são rastrea-
dos, certificar o manejo e 
acompanhar todo o trajeto 
do alimento, do plantio à 
mesa. Tudo isso pode e deve 
ser feito. Esse é o tipo de 
produção que mais chama 
atenção no mundo.

(*) - É diretor do grupo JCN, que produz 
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fundador da startup Perfect Flight, que 
promove a gestão e monitoramento da 
pulverização de defensivos agrícolas.
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D - Voluntários para Pesquisa
Solteiros e solteiras com mais de 18 anos podem responder um ques-
tionário on-line criado por pesquisadores que buscam entender por que 
uma porção considerável de pessoas não está em um relacionamento 
romântico. A participação é voluntária, ou seja, não há pagamento, 
mas quem participar estará ajudando a ciência a entender melhor os 
mecanismos psicológicos e ambientais associados com o bem-estar na 
atualidade. O formulário leva de 15 a 20 minutos para ser respondido. 
A pesquisa envolve uma área chamada psicologia evolucionista. Mais 
informações: (11) 3091-1938, e-mail (jaroslava@usp.br).

E - Temporada de Contratação
A maior empresa de aluguel de carros para motoristas de aplicativo no Brasil, 
a Kovi, vai abrir mais de 200 vagas que serão preenchidas ainda no primeiro 
semestre. A startup busca profissionais das áreas de operações, jurídico, 
financeiro, marketing, supply, growth, engenharia e dados. Os pré-requisitos 
variam de acordo com a vaga a ser preenchida, mas há alguns diferenciais 
que podem beneficiar os candidatos, como alinhamento com o propósito da 
marca: ser apaixonado por melhorar a vida das pessoas, mudar a mobilidade 
urbana, querer trabalhar em empresa de tecnologia em ambiente de startup. 
Os interessados podem conferir todas as vagas no link (https://kovi.gupy.io/).

F - Café e Confraternização
Para ampliar o conhecimento e mergulhar no universo de uma das bebi-
das mais apreciadas no planeta, a Bienal do Ibirapuera sediará a feira ‘SP 
Café, porque café é conexão’ entre os dias 15 e 17 de maio.  O objetivo 
da feira é apresentar do fruto à xícara para o consumidor final da cadeia 
do agronegócio café. Café é conexão e, por isso, esses dias serão uma 
experiência inesquecível para todos os públicos, inclusive para as crianças, 
como uma grande confraternização de profissionais, famílias, produtores, 
especialistas e apaixonados em torno do café. Além da presença de diversas 
empresas, profissionais e especialistas do café, o público terá experiências 
de conteúdos. Mais informações: (www.souspcafe.com.br).

G - Cascola no Carnaval
Multissolução em adesivos e selantes pertencente à alemã Henkel, a 
Cascola renovou a parceria com a Rosas de Ouro, tradicional escola de 

A - Submissão de Artigos
O 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, idealizado pelo Conselho 
Federal de Contabilidade e realizado pela Fundação Brasileira de Con-
tabilidade a cada quatro anos, recebe até o dia 8 de maio as inscrições 
para submissão de artigos. Os seis melhores artigos, sendo três técni-
cos e três científicos, receberão premiações em dinheiro, sendo R$10 
mil ao primeiro colocado; R$ 8 mil ao segundo; e R$ 6 mil ao terceiro. 
Os trabalhos premiados serão apresentados durante o 21º CBC, que 
acontece de 15 a 18 de novembro, em Balneário Camboriú. Para mais 
informações acesse o site do 21º CBC (http://www.21cbc.com.br/comite-
-cientifico/#submissao-de-artigos).

B - Digitalização para Mulheres
A Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo abriu inscrições para seu curso 
online e gratuito sobre Digitalização voltado para mulheres em busca 
do seu primeiro emprego ou de uma recolocação profissional, o Women 
Going Digital. O objetivo é incentivar a atuação das mulheres e melhorar 
a empregabilidade feminina em áreas tecnológicas por meio do ensino de 
conceitos e tecnologias da Era Digital. O curso online traz 16 módulos, 
entre eles, Internet das Coisas, Machine Learning, Big Data, Realidade 
Virtual, Métodos Ágeis, e Privacidade e Segurança de dados. Cada 
módulo irá abordar desde o histórico até as formas de implementação 
das tecnologias tratadas. Interessadas devem preencher formulário em 
(www.womengoingdigital.com.br).

C - Novos Imigrantes
O Canadá está sofrendo com a falta de profissionais em diversas áreas, 
e a construção civil é uma delas. O país precisa de imigrantes para con-
tinuar com o crescimento populacional e econômico. O Canadá precisa 
de trabalhadores estrangeiros, por isso a meta do governo é receber 691 
mil novos imigrantes entre 2020 e 2021. Cada província possui demandas 
específicas de vagas, mas Quebec é um dos lugares com alta procura 
para trabalhadores das seguintes áreas: tecnólogo em eletromecânica, 
engenheiro civil, elétrico e industrial, técnico em desenho industrial, 
especialista em refrigeração, instalador de sistemas de segurança, 
soldador, pintor de prédio, entre outros. Maisinformações: (contato@
cebrusa.com.br) ou 11 4420-4524. 

samba, para o Carnaval. A marca disponibilizou ao todo 2,8 toneladas 
de produtos (1,8 tonelada de cola Cascola Tradicional e 1 tonelada da 
linha Cascola Cascorez Extra) para confecção de fantasias e construção 
de carros alegóricos da agremiação, que vai desfilar no Sambódromo do 
Anhembi. O tema do desfile da Rosas de Ouro em 2020 vai ser “Tem-
pos Modernos” e irá falar sobre a relação do homem com a robótica e 
tecnologia.

H - Rastreando Encomendas
O Ebanx, fintech que oferece soluções de pagamentos para compras 
pela internet em toda a América Latina, lançou o aplicativo do Ebanx 
Track, ferramenta gratuita de rastreamento de encomendas nacionais 
e internacionais. O app já está disponível para download na App Store 
- no link (http://apps.apple.com/br/app/ebanx-track/id1497955996) e 
entra em breve no Google Play, podendo ser baixado gratuitamente 
por qualquer pessoa que queira saber a localização exata de um pacote. 
A única informação necessária é o código de rastreio, fornecido pelo 
transportador ou site em que a compra foi feita. O serviço também envia, 
gratuitamente, notificações em tempo real sobre cada movimentação. 
Mais informações: (http://business.ebanx.com/pt-br/). 

I - Educação Fiscal 
A Escola de Governo (Egesp) abriu inscrições para três cursos EAD sobre 
Educação Fiscal. Os cursos compreendem a relação entre cidadania e 
governo frente ao orçamento público, bem como a importância de uma 
correta gestão do dinheiro público. As aulas abrangem o papel da pu-
blicidade e transparência no controle das finanças e políticas públicas, 
além de apresentar a relevância da formação do Estado brasileiro, da 
tributação e da responsabilidade fiscal. Os cursos estão estruturados em 
módulos, sendo cada um deles acompanhado de exercícios de fixação e 
vídeos para revisão dos conteúdos estudados. Lembrando que os cursos 
são à distância e sem acompanhamento de tutor. Mais informações e 
inscrições no link: (https://egesp.fazenda.sp.gov.br/login/index.php).

J - Mercado de Tecnologia
A TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, promove mais uma 
edição do’ Universo TOTVS’, o principal evento anual da companhia. 
Clientes, parceiros e profissionais de tecnologia poderão vivenciar expe-
riências, fazer relacionamento e agregar conhecimentos que podem se 
tornar essenciais para seus negócios e carreira. As vendas do primeiro 
lote de ingressos do evento, que ocorre nos dias 23 e 24 de junho, no 
Expo Center Norte, já estão abertas e acontecem pelo site: (http://
universo.totvs.com/). A edição 2020 terá uma grade de conteúdo ainda 
maior, com keynote speakers de peso - nacionais e internacionais - para 
discutir as principais tendências de negócios e tecnologia aplicadas à 
realidade do país, reforçando o conceito “Brasil que Faz”.

A projeção para 2020 está abaixo do centro da meta de inflação.

Desta vez, a projeção 
para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Con-

sumidor Amplo (IPCA – a 
inflação oficial do país – caiu 
de 3,25% para 3,22%. A in-
formação consta no boletim 
Focus, pesquisa semanal do 
BC que traz as projeções de 
instituições para os princi-
pais indicadores econômi-
cos. Para 2021, a estimativa 
de inflação se mantém em 
3,75%. A previsão para os 
anos seguintes também não 
teve alterações: 3,50% em 
2022 e 2023.

A projeção para 2020 está 
abaixo do centro da meta 
de inflação que deve ser 
perseguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional, é 4% em 
2020. Para 2021, a meta é 

O banco reduziu as taxas das operações corrigidas 
pela Taxa Referencial (TR).

Desde ontem (17), as 
empresas podem contrair 
crédito imobiliário da Caixa 
Econômica Federal com 
juros mais baixos. As novas 
regras foram anunciadas no 
último dia 12 pelo banco, 
que reduziu as taxas das 
operações corrigidas pela 
Taxa Referencial (TR) e 
anunciou duas linhas de 
crédito para o setor da 
construção civil,  indexa-
das pela inflação ou pelo 
certificado de depósito 
interbancário (CDI). Para 
todas as modalidades, as 
taxas de juros serão de-
finidas de acordo com o 
perfil e relacionamento da 
empresa.

As taxas dos financia-
mentos corrigidos pela 
TR caíram cerca de 30%, 
passando de TR mais 9,25% 
ao ano para TR mais 6,5% 
ao ano para as empresas 
com conta na Caixa. Para 
empresas sem relaciona-
mento com o banco, a taxa 
cai de TR mais 13,25% ao 
ano para TR mais 11,75% 
ao ano. 

Os financiamentos cor-
rigidos pelo CDI ou pela 
inflação oficial pelo IPCA 
valem para duas modali-

Crédito rural 
entre instituições 
privadas 

Conhecido pela forte atua-
ção no agronegócio brasileiro, 
o Sicredi, instituição financei-
ra cooperativa com mais de 4 
milhões de associados, dis-
ponibilizou R$ 12 bilhões em 
mais de 131 mil operações de 
crédito rural para os associa-
dos no primeiro semestre do 
Plano Safra 2019/20. Trata-se 
do maior valor liberado entre 
as instituições privadas que 
atuaram de julho a dezembro 
de 2019. Os dados constam 
no levantamento do Banco 
Central (BC).

Considerando todas as 
instituições (públicas e pri-
vadas) que liberam crédito 
rural no atual plano safra, o 
Sicredi foi o segundo maior 
agente liberador. “Nossa 
instituição manteve seu 
tradicional desempenho, 
fornecendo crédito rural e 
outras soluções fundamen-
tais para a sustentabilidade 
do agronegócio. O resultado 
nos seis primeiros meses do 
Plano Safra 2019/20 evidencia 
nosso compromisso de apoiar 
os associados com produtos 
e serviços adequados as suas 
necessidades, contribuindo 
para o seu crescimento”, 
destaca Gustavo Freitas, di-
retor executivo de Crédito do 
Banco Cooperativo Sicredi.
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Estimativa do mercado financeiro 
sobre a inflação cai para 3,22%

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) reduziram a estimativa para a inflação 
este ano, pela sétima vez seguida

a Selic deve ser mantida no 
atual patamar até o fim do 
ano. Em 2021, a expectativa 
é de aumento da taxa básica, 
encerrando o período em 6% 
ao ano. Para o fim de 2022 
e 2023, a previsão é 6,5% 
ao ano.

A projeção para a expansão 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) – a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país – caiu de 2,30% 
para 2,23% em 2020. As 
estimativas das instituições 
financeiras para os anos se-
guintes - 2021, 2022 e 2023 
– permanecem em 2,50%. 
A previsão do mercado fi-
nanceiro para a cotação do 
dólar está em R$ 4,10 para o 
fim deste ano e subiu de R$ 
4,10 para R$ 4,11, ao fim de 
2021 (ABr).

3,75% e para 2022, 3,50%. 
O intervalo de tolerância 
para cada ano é 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo, ou seja, em 2020, por 
exemplo, o limite mínimo da 
meta de inflação é 2,5% e o 

máximo, 5,5%.
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 4,25% ao ano. 
Para o mercado financeiro, 

Começam a valer medidas da Caixa 
para estimular construção civil

dades. A primeira é Apoio à 
Produção, mais conhecida 
como “Imóvel na Planta”. A 
segunda é Plano Empresa da 
Construção Civil, conhecida 
como Plano Empresário, 
destinada à construção de 
imóveis e que permite o 
financiamento para pesso-
as físicas quando 80% do 
empreendimento estiver 
construído.

Para as linhas corrigidas 
pela inflação, as taxas va-
riarão de IPCA mais 3,79% 
ao ano para IPCA mais 7,8% 
ao ano. Os financiamentos 
indexados ao CDI terão duas 
modalidades de cobrança: 
uma com taxas que variam 
de CDI mais 1,48% ao ano 
a CDI mais 5,4% ao ano e 

outra entre 119% a 194% 
do CDI. As linhas de crédito 
imobiliário para pessoas 
jurídicas têm até 36 meses 
de prazo de construção e 
de retorno (quando o di-
nheiro investido começa a 
ser recuperado). 

O tomador pode começar 
a pagar as parcelas até 12 
meses depois da assina-
tura do contrato. Além 
das agências da Caixa, os 
clientes poderão obter 
mais informações sobre as 
linhas de crédito por meio 
do site (http://www.caixa.
gov.br/empresa/credito-
-financiamento/imoveis/
financiamento-para-pro-
ducao-imoveis/Paginas/
default.aspx) (ABr).


