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AgGateway é uma entidade sem fins 

lucrativos que promove, habilita e 

expande eAgriculture:

- Melhorar processos de Negócios, 

ajudando a oferecer um excelente serviço 

ao cliente;

- Racionalizar a cadeia de suprimentos;

- Apoiar uma maior produtividade e práticas 

agrícolas sustentáveis.
http://aggatewayglobal.net



Projetos, Conselhos e 
Comitês



O problema da conectividade dados:

• Infelizmente, a indústria agrícola global tem lutado para atingir um objetivo básico: “facilitar para a 

conversa entre si” entre os vários sistemas que um produtor rural deseja usar em seus negócios, quando 

se trata de um formato de dados compartilhado. 

• Pesquisa recente com produtores norte-americanos e seus parceiros de negócios revelou que 84% dos 

entrevistados acham moderadamente ou muito difícil compilar e analisar dados de operações de campo 

(“dados de ag precisão”) de várias fontes. 

• Este é um sério impedimento na adoção de tecnologia digital em todo o mundo para melhorar a 

produtividade, eficiência e, finalmente, a lucratividade das operações agrícolas!



A solução: ADAPT

• Ag Data Application Programming Toolkit (ADAPT)

• Um grande problema para as empresas de software é ter que gerenciar integrações,

com múltiplos parceiros.

• O que o ADAPT faz?

Permite comunicações entre Sistemas de Controle de Máquinas / Implementos (MICS) e 

Sistemas de Informação de Gerenciamento de Fazendas (FMIS), bem como entre 

diferentes FMIS.

• É independente do contexto geopolítico (forte ênfase no uso internacional).



O que é um "Modelo de Objeto Comum”?

• As 30 empresas participantes do ADAPT trabalharam juntas por anos para 

acordar com um modelo de objeto comum que pudesse ajudar toda a indústria

a inter-operar. 

• Este modelo de objeto foi mantido muito genérico e flexível, reconhecendo que 

diferentes agricultores documentam seus processos de forma diferente.

• Este modelo de objeto comum é open-source (Eclipse Public License). Qualquer

um pode usá-lo gratuitamente.



O que são “plug-ins”?

• ADAPT facilita o processamento de diferentes

formatos;

• Plug-ins traduzem formatos de dados para o 

modelo de objeto comum ADAPT como

também dados provindos dele;

• Os plug-ins realizam a inter-operabilidade;

• O modelo de objeto comum e a estrutura que 

gerencia os plug-ins são de código aberto.



Qual é o valor do 
ADAPT?

• Agricultores
Facilita "mover dados" entre vários sistemas. Liberdade de escolha entre diferentes
fornecedores de software / equipamentos. Pode se concentrar mais em alavancar
dados em seus negócios;

• Empresas Sistemas de Gestão
Reduz o custo e o tempo de desenvolvimento para traduzir dados de vários
formatos. Pode se concentrar em oferecer mais funcionalidades aos clientes. ADAPT 
foi projetado desde o início para ser internacional;

• Fabricantes de equipamentos
Simplifique o envolvimento com várias empresas de software / FMIS para todos os
países em que fazem negócios. Aumente a adoção de suas tecnologias de dados de 
operações de campo a nível mundial;

• Fabricantes de insumos
Facilite a utilização dos seus produtos de acordo com o seu rótulo. Facilite o 
envolvimento direto com os agricultores e os dados da fazenda.



Como eu posso estar envolvido?

• Começa aqui: Se torne um membro da AgGateway na América Latina

O site www.adaptframework.org contém links para o código fonte ADAPT
Ele também contém links para a documentação do modelo de dados

• Lembre-se: Este é um esforço de código aberto

 O código e os materiais são distribuídos de acordo com a Eclipse Public License. 

 Você pode contribuir com o código!



Por que AgGateway LATAM é necessária?

• Diferenças que requerem FOCO Regional:

 Prioridades e desafios;

 Políticas e regulamentos por região;

 Diferenças na fase de desenvolvimento e promoção da eAgricultura;

 Muitas empresas operam somente a nível regional e não globalmente.

• É necessário considerar a CULTURA e MOMENTO da Região.
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Firmada Parceria entre

	

AgGateway	Global	Network	•	PO	BOX	1329	•	Midlothian,	VA	23113	•	US	

	
	
2018-01-26	
	
José	Paulo	Molin	
Director	General	
AsBraAP	(	National	Precision	Ag	Association	)	
Piracicaba	/	SP.		Brazil	
	
Dear	José,	
	
I	am	pleased	to	extend	an	invitation	for	AsBraAP	to	become	an	Associate	Member	of	
AgGateway	Global	Network.	There	are	no	membership	fees	for	Associate	Membership.	
	
I	have	been	impressed	by	what	I	have	learned	about	AsBraAP’s	work.	Clearly,	advances	in	
Brazilian	agriculture	can	benefit	other	global	regions	while	Brazil	can	continue	to	learn	from	
and	improve	upon	innovations	occurring	outside	of	Brazil.	I	think	collaboration	between	our	
organizations	and	the	organizations	we	bring	together	is	promising.	I	look	forward	to	
working	with	you	and	your	team	in	the	coming	years.	
	
Best	regards,	

	
Jim	Wilson	
President	&	CEO	of	AgGateway	Global	Network	
+1	816-516-8847	
Jim.Wilson@AgGatewayGlobal.net	
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- ADAPT (Agricultural Data Application Programming Toolkit): mais de 30 membros do AgGateway trabalharam 
juntos para desenvolver o ADAPT, um Kit de Ferramentas de Aplicação de Dados Agrícolas de código aberto ( Software Open 
Source) com o objetivo de criar ferramentas para a indústria tornar mais fácil e menos dispendioso o processo de troca de 
dados de operações de campo entre aplicativos de software de uma grande variedade de empresas e fornecedores.

- SPADE (Standardized Precision Agriculture Data Exchange): está sendo conduzido na América do Norte por mais 
de 50 empresas ligadas a Agricultura visando implementar padrões de troca de dados estabelecidos para uma comunicação 
perfeita, entre equipamentos de frotas mistos e sistemas de informação de gerenciamento de fazenda na fazenda, bem 
como provedores de dados externos.

- PAIL ( Precision Irrigation Through Data): Fornecer um formato padrão de dados, que represente toda a indústria 
e permita o intercâmbio e uso de dados, para sistemas de gerenciamento de irrigação, atualmente armazenados em vários 
diferentes formatos proprietários. A capacidade de usarmos e analisarmos todos estes dados, promoverá certamente um 
processo de irrigação mais efetivo. Todas as principais empresas globais de irrigação estão participando, estando em fase 
final de conclusão.

- CART (Commodity Automation for Rail and Truck ): Originada no Conselho de Grãos da AgGateway na América 
do Norte, o projeto CART procura expandir e implementar mensagens padronizadas dos padrões AgXML amplamente 
adotados para o transporte de grãos ferroviários e de caminhões. O escopo inclui conectar cargas de máquinas de campo 
para dimensionar os dados.



Recursos $ para a 

Operação

Financiamento para AgGateway

LATAM

• Contribuição para manter a entidade através de uma

anuidade;

• Valores da anuidade de acordo com o Faturamento Anual em

reais (R$) de 2017 da empresa paga em 2018:

• Menor ou igual a R$ 5 Milhões: R$ 4.000,00

 Entre R$ 6 Milhões e R$ 15 Milhões: R$ 6.000,00

 Entre R$ 16 Milhões e R$ 200 Milhões: R$ 10.000,00

 Entre R$ 201 Milhões e R$ 500 Milhões: R$ 14.000,00

 Acima de R$ 500 Milhões: R$ 18.000,00



Quer se tornar um membro?

Sua empresa só pode obter
esses benefícios se você se juntar

à AgGateway LATAM.

Contatos para maiores
informações:

+55 14 3361-7008
+55 14 99810-1900

AgGateway LATAM

http://www.aggateway.org/JoinUs/Benefits.

aspx

loyola@aggatewayglobal.net

http://www.aggateway.org/JoinUs/Benefits.aspx
http://www.aggateway.org/JoinUs/Benefits.aspx

