
Agronegócio 4.0: 
o futuro do trabalho rural

O Brasil é conhecido 
no mundo todo como 
um grande produtor de 
grãos, carne, açúcar, 
café e outros produtos

Dessa forma, o agrone-
gócio é uma das princi-
pais atividades e move 

boa parte da nossa economia. 
Vi em uma pesquisa recente 
que o setor de agronegócio 
brasileiro cresceu 2,42% no 
primeiro trimestre de 2020. 
Outro levantamento do Mi-
nistério da Agricultura mostra 
que o setor teve seu melhor 
mês de abril desde 2013, mo-
vimentando em exportações 
mais de 10 bilhões de dólares. 

Esses números positivos 
mostram a crescente evolução 
do setor mesmo em tempos 
difíceis, mas também revelam 
novos desafios aos produtores 
rurais. Segundo a Embrapa, a 
agricultura vive um momento 
de constantes transforma-
ções, como a busca por uma 
produção sustentável, e mu-
danças socioeconômicas, que 
tornaram os consumidores 
mais exigentes com a origem 
dos produtos. Isso tudo faz 
com que a tecnologia entre 
de vez no campo. 

A era da convergência das 
coisas e a migração para 
uma sociedade digital, criam 
o espaço para tecnologias 
disruptivas que podem ser 
aplicadas em diversas ativi-
dades agrícolas. A internet 
das coisas (IoT), por exemplo 
pode adquirir dados de ope-
rações de plantio em tempo 
real, ajudando na gestão e 
supervisão de tarefas diárias 
de uma fazenda. 

A produção rural do futuro 
irá se desenvolver com base 
em mercados digitais, aten-
dendo as demandas geradas 
pela automação no campo e 
tecnologias de informação, a 
agricultura de precisão estará 
presente em praticamente 
todas as fazendas, aumen-
tando o retorno financeiro 
e diminuindo os impactos 
ambientais. 

O agronegócio 4.0 envolve 
uma série de avanços tecno-
lógicos e científicos, é uma 
sinergia entre diversas áreas 
que promovem o avanço da 
produção rural. As tecnologias 

disruptivas podem ser aplica-
das na maioria das atividades 
do campo, desde antes do 
plantio, até a distribuição para 
os consumidores finais. 

Uma tecnologia que pode 
ajudar no rastreio da produção 
é o blockchain. Acompanhar 
o produto durante seu ciclo 
de distribuição, dá ao pro-
dutor rural a segurança de 
que seu produto chegará ao 
consumidor mantendo sua 
qualidade, por exemplo, se 
um lote apresentar problemas 
de contaminação será muito 
fácil localizá-lo na cadeia de 
distribuição . 

O futuro do agronegócio é 
baseado no uso de dados, sus-
tentabilidade e novos meios 
de produção. Diminuir os im-
pactos causados na natureza 
e o desperdício são desafios 
do presente e do futuro. O 
monitoramento das fazendas 
feito por drones e inteligência 
artificial é capaz de gerenciar 
toda a produção, diminuir os 
gastos com produtos agrícolas 
e, consequentemente, maxi-
mizar os lucros. 

A agricultura do futuro de-
pende da evolução do Brasil 
em questões de infraestrutura 
e capacitação no campo. Se-
gundo a pesquisa TIC domicí-
lios, 53% da população rural 
está conectada à internet. Os 
números do setor são muito 
otimistas e mostram que a 
transformação digital está 
chegando no campo. 

Convergências tecnológi-
cas acontecem em diversos 
setores e a revolução 4.0 é 
uma realidade. E no campo 
ela permite que a migração 
do analógico para o digital 
aconteça rapidamente. As 
novas formas de produção 
inteligente promoverão o 
agronegócio a novos pata-
mares de sustentabilidade e 
desenvolvimento. 

A inovação veio para ficar, e 
é impossível pensar no futuro 
sem levar em conta o poder de 
tomada de decisão que a tec-
nologia dá ao produtor rural 
no agronegócio 4.0. A partir de 
agora, os dados serão os gran-
des aliados dos agricultores 
na busca por uma produção 
sustentável e lucrativa. 

(*) - É Diretor Comercial 
da Solo Network 

(www.solonetwork.com.br/home).
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: HENRIK NUNES ALVES, estado civil solteiro, profissão operador, nascido 
nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (23/01/1995), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filho de Orlando Rodrigues Alves e de Andrea Nunes da Silva. A 
pretendente: THIELLY KLISSYE ALMEIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA,  estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 
(14/06/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Daniel 
Cavalcante de Oliveira e de Mirian Teixeira de Almeida Oliveira.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CAIO ESTAMBONE LUCCAS, de nacionalidade brasileira, profis-
são técnico em mecânica, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(16/04/1990), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Walter 
Luccas Filho e de Eliane Aparecida Estambone Luccas. A pretendente: BRUNNA 
PASSOS MELO, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/04/1996), residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Batista de Melo e de Neuza Maria 
Passos de Melo.

O pretendente: JEFFERSON LUIZ MOURA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profissão controlador de acesso, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (08/10/1994), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Jefferson Luiz Moura e de Katia Regina Mathias Moura. A pretendente: YZIS 
LETÍCIA SANTOS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão atendente, 
estado civil solteira, nascida em Itabaiana - SE, no dia (03/08/1999), residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Saul Santana do Nascimento 
e de Jussara Santos.

O pretendente: GUILHERME ALBERNAZ DE LIMA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão analista de prevenção a fraude, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (13/01/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Enio Fernandes de Lima e de Vera Lúcia Albernaz de Lima. A pretendente: LAÍSA 
FACCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão educadora física, estado 
civil solteira, nascida em São José dos Campos - SP, no dia (10/09/1992), residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jorge Augusto dos Santos e de 
Eclair Maria Facco dos Santos.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO SARTORI PACHECO, de nacionalidade brasileira, 
profissão assistente jurídico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(02/07/1993), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Guilherme 
Fernandes Lopes Pacheco e de Angela Sartori Pacheco. A pretendente: TABATA LA-
RISSA PEREIRA QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, profissão analista de TI, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (19/01/1992), residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Argemiro Almeida de Queiroz e de Gicelia 
Pereira Souza de Queiroz.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO ARANA SLEIMAN, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/08/1990), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wagner Moraes Sleiman 
e de Karla Maria Arana Sleiman. A pretendente: FERNANDA LEGASPE BARBOSA, de 
nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (17/01/1992), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Egberto Reis Barbosa e de Marisa Regina Murad Legaspe Barbosa.

Disposto a ajudar os 
donos de pequenos 
negócios com difi-

culdades para escolher a 
melhor opção de serviço 
financeiro para a sua micro 
ou pequena empresa, o 
Sebrae criou o ‘EmConta’, 
solução digital de acesso 
gratuito que facilita a 
busca e contratação de 
produtos e serviços fi-
nanceiros ofertados por 
instituições do mercado 
brasileiro presentes na 
plataforma. Permite que 
o empreendedor conhe-
ça e compare os serviços 
oferecidos para ter uma 
conta corrente de pessoa 
jurídica em bancos digitais 
e tradicionais, e uso de 
diferentes máquinas de 
cartão.

“Identificamos que sem-
pre houve muito desgaste 
neste processo. O empre-
sário, de um modo geral, 
não sabe o que existe 
disponível no mercado e, 
mesmo sabendo, é sempre 

No caso das tarifas, a redução pode chegar a mais de 50%.
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JACQUES GINO LULA, profissão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Teixeira de Freitas, BA, data-nascimento: 04/12/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Almeida Lula e de Maria Zelia 
Gino Lula. A pretendente: ARIELE RIBEIRO DA CRUZ, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 02/05/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filho de Joaquim Pedro da Cruz e de Katia Ribeiro Pinto.

O pretendente: RAFAEL CARLOS DA SILVA GARCIA, profissão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fabio Carlos Garcia e de Mirtes Clemente da 
Silva. A pretendente: ISABELLA DE OLIVEIRA SILVA, profissão: auxiliar de RH, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/07/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Aparecido de Oliveira e de Josefelina 
Maria da Silva Oliveira.

O pretendente: MARCUS VINICIUS DA SILVA MIQUILES, profissão: técnico multiskill, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eliete da Silva Miquiles. A pretendente: 
GIZELLE DE AGUIAR CRUZ, profissão: auxiliar de legalização, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Gilberto Vasconcelos Cruz e de Lourdinalva Soares de Aguiar.

O pretendente: DANIEL FERNANDES, profissão: cabeleireiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Aparecido Fernandes e de Maria das Graças Fernandes. 
A pretendente: JACKELLINE CORDEIRO ALVES DE OLIVEIRA, profissão: técnica 
em hemoterapia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/07/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cicero Alves de Oliveira 
e de Josineide Cordeiro de Meirelles.

O pretendente: MOISES EUSTAQUIO MARQUES BALBINO, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Eustaquio Balbino e de Maria Aparecida 
Marques Balbino. A pretendente: MONIQUE ALVES DOS SANTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edinaldo dos Santos e de Josefa 
Alves dos Santos.

O pretendente: EDUARDO CESAR ALBUQUERQUE, profissão: mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1974, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson Albuquerque e de Olga Maria Cesar 
Albuquerque. A pretendente: YOLANDA ANALUCHE JOAQUIM FERNANDES, 
profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/08/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Batista 
Fernandes Junior e de Luzia Joaquim Loureiro.

O pretendente: SILAS SILVA SALVADOR, profissão: servidor público federal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1974, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José dos Reis Salvador e de Ana Izolda da 
Silva Salvador. A pretendente: ALESANDRA VENTURA, profissão: prendas domésticas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/04/1972, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Arlindo Fernando Ventura e de Ivone Ventura.

O pretendente: KESLEI MENDES DELMONDES, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Araguaína, TO, data-nascimento: 19/06/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Gonzaga de Jesus Delmondes e de 
Gleiciane Pereira Mendes. A pretendente: CARLA NUNES BATISTA DE ABREU, 
profissão: assistente de logística, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz 
Batista de Abreu e de Rita de Cassia Nunes do Nascimento.

O pretendente: THIAGO GOMES DA HORA, profissão: técnico em mecatrônica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre Marcelo da Hora e de 
Clarice Gomes Ribeiro. A pretendente: LARISSA ANGÉLICA ALVES, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/02/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alexandre Pereira Alves 
e de Roméria Aparecida Pires Honorato.

O pretendente: MAURICIO BATISTA DA COSTA, profissão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1966, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Francisco Vitorino da Costa e de Eunice Batista da Costa. A pretendente: 
JAQUELINE DE SOUZA COSTA, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1975, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Jorvile de Souza Costa e de Marina Ana de Souza Costa.

O pretendente: MARCOS CARREIRO DE ALMEIDA, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carreiro de Almeida e de Izabel 
Maria da Silva Almeida. A pretendente: JOYCE VICENTE DE CARVALHO, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/11/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mauro 
Vicente de Carvalho e de Sueli Teresinha de Oliveira Carvalho.

O pretendente: MOISES DA SILVA, profissão: operador de supermercado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roseli Aparecida da Silva. A pretendente: RUTE 
NEA DOS SANTOS MATES, profissão: auxiliar de higienização, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Enilson Ferreira Mates e de Margarida Cerqueira dos Santos.

O pretendente: NICOLAS FLORENTINO BARBOSA, profissão: analista administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Arildo Benedito Barbosa e de Vania Florentino da 
Silva. A pretendente: BÁRBARA HELEN RODRIGUES DA SILVA, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Braganey, PR, data-nascimento: 03/09/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marta Rodrigues da Silva.

O pretendente: KAIKI APARECIDO ALVARENGA, profissão: analista de RH, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Plinio Marcos Alvarenga e de Andreia Aparecida 
dos Santos Alvarenga. A pretendente: BIANCA OLIVEIRA LEAO, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valerio de Deus Leao e de Simone 
Carvalho de Oliveira.

O pretendente: MAURÍCIO DE ANDRADE CUNHA, profissão: plantonista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 23/12/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Expedito José da Cunha e de Marisa Maria 
de Andrade Cunha. A pretendente: JULIANA DOS SANTOS FLORENCIO, profissão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/09/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edivaldo 
Florencio Souto e de Maria das Dores Silva dos Santos.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Como pequenos negócios podem 
reduzir custos de serviços financeiros
A plataforma permite que o empreendedor conheça e compare os serviços oferecidos para ter uma conta 
corrente de pessoa jurídica em bancos digitais e tradicionais, e uso de diferentes máquinas de cartão

que já tem uma empresa, 
quanto para microem-
preendedores individuais 
(MEI) que ultrapassaram 
o faturamento anual e que, 
por isso, são obrigados 
a migrar para uma nova 
modalidade empresarial 
e contratar um contador. 

Nesse mesmo momen-
to, estará aberto para 
que outros parceiros de 
contabilidade não digital 
possam se cadastrar.

A meta do Sebrae é al-
cançar 100 mil acessos no 
‘EmConta’ até o final de 
2020, com a realização de 
10 mil simulações. O pró-
ximo passo será ampliar 
o número de parceiros 
dentro da plataforma 
online e fortalecer a inte-
gração tecnológica com 
os parceiros para oferecer 
mais benefícios para os 
pequenos negócios com 
condições exclusivas na 
contratação dos serviços. 
Saiba mais em: (https://
emconta.sebrae.com.br/). 

complicado comparar os 
serviços oferecidos”, ex-
plica o analista da Unidade 
de Gestão de Soluções do 
Sebrae, Hugo Lumazzini. 
O ‘EmConta’ ajuda os em-
presários a reduzir custos 
de forma significativa: 
“Muitas empresas já têm 
uma conta bancária há 
muito tempo, mas acabam 
pagando por serviços em-
butidos desnecessários ou 

por tarifas que nem são 
cobradas por outros ban-
cos. No caso das tarifas, 
a redução pode chegar a 
mais de 50%”.

A plataforma oferece 
inicialmente simulações 
de serviços de empre-
sas digitais que realizam 
todo o atendimento de 
forma remota, tanto para 
aqueles que estão abrindo 
uma nova empresa ou 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA CRUZ, de nacionalidade brasileira, eco-
nomista, solteiro, nascido no dia (26/12/ 1990 ) no Rio de Janeiro - RJ, residente e domi-
ciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, filho de Eurivaldo Ribeiro da Cruz e de Lisete 
Ribeiro de Souza Cruz. A pretendente: ZHANNA BORISOVA, de nacionalidade russa, 
profissional de logística, solteira, nascida no dia (07/03/1990) na Rússia, residente e do-
miciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, filha de Igor Borisov e de Valentina Borisova.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oficial

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MARCO PAULO DE OLIVEIRA MORAIS, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, aposentado, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (20/12/1943), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Teixeira de Morais e de Gislana de Oli-
veira Morais. O convivente: LUCIANO GONÇALVES JARDIM, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, contador, nascido em Contagem, MG, no dia (22/12/1974), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP filho de Amador Cândido Jardim e de Celina Maria da Conceição.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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