
SP Ventures
portfólio fazenda inteligente

agventures



Investimos em segmentos não-tradicionais

Menor competição por bons negócios

Foco em empresas          nascentes

Poucos especialistas nesse estágio no país

Conhecimento regional

Profundo conhecimento do ecossistema agtech

Gestão                mão-na-massa

Participação ativa nas empresas investidas 

Time de empreendedores

Praticamos o que pregamos

Diretrizes  |  SP Ventures
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ao menos R$70MM destinados a 

tecnologias agrícolas no Brasil

Portfólio Agrícola - Agventures



Agventures I |  Estratégia de Portfólio

• Imagens de Satélite e Previsibilidade de Safra

• Trading, Ag-fintechs & Blockchain

• Marketplace Agropecuário

• Rastreabilidade

• Infraestrutura de Armazenamento e Logística

• Novos Alimentos e Embalagens

• Sistema de Gestão Agrícola

• Internet das Coisas, Irrigação e Clima

• Agricultura de Precisão

• Análise de Solos

• VANTs

• Telemetria e Dados de Máquinas

• Monitoramento de Pragas e Doenças

• Sensoriamento de Plantas

• Soluções em Genética e 

Reprodução

• Nutrigenômica

• Probióticos e Suplementação

• Novas Moléculas para Saúde 

Veterinária

• Controle Biológico e Manejo 

Integrado de Pragas

• Novos Microorganismos

• Fertilizantes e Inoculantes de Alto 

Rendimento

• Novas Sementes e Mudas

• Sequenciamento Genético e 

Edição Genômica

• Fazendas Urbanas

Dentro da Porteira Fora da Porteira
Biotecnologia

Agricultura

Pecuária

Agricultura Digital

• Sistema de Gestão Pecuarista

• Pecuária de Precisão

• Internet das Coisas
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A integração gradativa de 
tecnologias é o caminho mais 
consciente para a adoção massiva 
da agricultura digital no campo.

Trata-se de um movimento 
orientado por entender a 
realidade do agricultor, sem exigir 
o uso de soluções  sistêmicas 
complexas antes de um 
aprendizado gradual sobre as 
novas ferramentas digitais na 
agricultura. 

Há a flexibilidade de adoção de 
soluções separadamente ou de 
forma coordenada, com 
informações que se comunicam 
para a melhor tomada de decisão 
nos diferentes momentos da 
atividade agrícola.

O aumento do uso de tecnologia, 
feito de maneira responsável, 
facilita o dia a dia de trabalho rural 
e, com o tempo, resulta em 
ganhos de produtividade e maior 
controle de gastos.
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Gestão Agrícola e 

Monitoramento de Pragas/Doenças
O sistema desenvolvido pela Aegro apoia produtores e 

consultores agrônomos na gestão das atividades de campo e suas 
respectivas consequências econômicas, favorecendo a melhor 

tomada de decisão. Destacam-se, nesse sentido, os módulos para 
planejamento de safra, monitoramento (scouting) de pragas e 

doenças, acompanhamento de Orçado/Realizado e avaliação de 
rentabilidade por talhão. Ofertado no modelo SaaS, com acesso 

web e aplicativo nativo, o software apresenta interfaces intuitivas 
e preços compatíveis com o poder aquisitivo de pequenos e 

médios produtores.

Planejamento das 

Atividades Agrícola

Produtores de Pequeno e 

Médio Porte
Controle Financeiro



Agventures I |  Portfólio

Rede de Conectividade Agrícola a partir de Sensores 

para Monitoramento de Clima e Solo

Plataforma de inteligência agronômica que integra estações
meteorológicas, sensores de solo, dados climáticos, 

imagens de satélite e aplicativo web por meio de sistema
de conectividade via datalogger e rede mesh. A inteligência

gerada auxilia as tomadas de decisões relacionadas a 
irrigação, doenças e pragas. O uso do sistema pode gerar
economias de até 60% nos gastos com recursos hídricos e 

energia elétrica, além de elevar significativamente a 
produtividade.

Sensoriamento e 

Telemetria

Dashboard e Relatórios

Multiplataforma
Conectividade
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Plataforma de inteligência agrícola por meio de 

imagens de Drones/VANTs em alta resolução
Desenvolvimento e comercializarão de VANTs (asa fixa, multi-

rotor e híbrido) para imageamento e pulverização de 
defensivos. A Horus também fornece software em nuvem
proprietário para processamento das imagens coletadas e 

aplicação de algoritmos agronômicos diversos (como NDVI, 
mapas hídricos e identificação de pragas e falhas de cultivo) 

por assinatura. As aeronaves são vendidas no modelo de 
franquia para consultores agronômicos e topógrafos, que 

ofertam o imageamento por drone como um serviço na ponta
do cliente final.

Desenvolvimento de 

VANTs
Inteligência AgronômicaSistema de Franquia
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Mapas de Fertilidade e 

Recomendações Agronômicas

Software em nuvem para manejo da fertilidade do solo. O 
InCeres integra cada elo da cadeia de análise de solos -
do coletor e laboratório ao fazendeiro e agrônomo - em
um único sistema que otimiza a eficiência e os custos do 

manejo da fertilidade e permite que usuários
compartilhem recomendações. Integração da Cadeia de 

Análise de Solo

Mapa da Fertilidade a 

Taxa Variada

Recomendações de 

Aplicação de Insumos
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Análises de Solo 

(alternativa ao processo laboratorial)
Spin-off do IBRA, o maior laboratório de análises de solos do 

Brasil. Em parceria com a EMBRAPA, a companhia
desenvolveu um pacote tecnológico que revoluciona a análise
de solos, reduzindo seus custos em 68% e encurta a duração
do processo para menos de 30 segundos, além de dispensar
reagentes químicos tóxicos ao meio ambiente. A plataforma

combina uma óptica Near Infrared (NIR) com algoritmos
quimiométricos calibrados a partir de uma Biblioteca de Solos 

com centenas de milhares de amostras analisadas e um 
software em nuvem.

Hardware com NIR 

Embarcado
Biblioteca de SolosAlgoritmos 

Quimiométricos
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Inteligência sobre Imagens de Satélite e 

Algoritmos de Previsão de Safra

Plataforma SaaS que afere, em segundos, qual será a 
produtividade agrícola de uma propriedade rural com taxa de 

assertividade acima de 95%. Desenvolvido ao longo de mais de 
10 anos e validado junto à ESALQ-USP e ao INPE, o algoritmo
permite aferir safras passadas e futuras, independentemente
da cultura ou localização da fazenda. Torna-se possível, com 

isso, avaliar o efeito de diferentes práticas agrícolas em
propriedades situadas em qualquer localidade do mundo. Delimitação da 

Propriedade e Cultivo

Algoritmo Termodinâmico 

com Potencial Disruptivo

Previsão de Safra com 

Alta Precisão
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Digitalização dos Processos de 

Crédito Agrícola e Barter
Software em nuvem que simplifica e automatiza operações

de crédito no agronegócio, especialmente o barter, mitigando
a burocracia do processo e encurtando o ciclo de 

formalização da transação. A plataforma integra todos os elos
envolvidos na operação de barter (trade, agroindústria, 

distribuidora, revenda e produtor), gera automaticamente
documentos uniformizados, monitora garantias por

geoprocessamento, permite assinatura digital, acompanha
cotações da bolsa e realiza transações por block-chain.

Inteligência Artificial 

Aplicada a Documentos

Descentralização das 

Operações via Blockchain

Monitoramento de 

Garantias
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Controle Biológico (Macroorganismos) e 

Serviços em Manejo Integrado de Pragas

Utilizados em dosagens crescentes para combater pragas
sucessivamente mais resistentes, os produtos químicos

vêm se mostrando uma solução cada vez menos
interessante do ponto de vista econômico, ambiental e 
social. A Promip oferece alternativas biológicas menos

custosas, menos nocivas ao meio-ambiente e ser humano e 
mais eficazes no controle de doenças em propriedades de 
pequeno/médio porte (ácaros predadores) e grande porte

(trichogramma and stratiolaelaps).
Produtos Biológicos Serviços de Pesquisa Polinizadores
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Controle Biológico (Microorganismos)
Plataforma de inovação em microbiologia aplicada ao Manejo

Integrado de Pragas. A empresa desenvolve e distribui
defensivos microbiológicos como fungos (Beauveria

Bassiana, Metarhizium anisoplae e Trichoderma) e 
bactérias (Bacillus Thurigiensis, Bacillus Subtilis e Bacillus 

amyloliquefaciens) para o controle de pragas com alto 
potencial destrutivo em grãos e cana. Por meio de uma

estratégia comercial que combina parcerias de canal com 
uma força de vendas descentralizada, a Gênica possui forte 
presença nos mais disputados polos agrícolas do cerrado. Produção Massal de 

Fungos e Bactérias

Estrutura de Distribuição 

Capilarizada

Manejo Integrado de 

Pragas
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Fazendas Verticais (Agricultura Urbana)
Primeira Fazenda Vertical indoor da América Latina. Foco na 

produção de hortaliças e hortifrúti através de sistema 
proprietário, caracterizado pelo alto nível de automação, que 

combina iluminação artificial (LED), aeroponia, 
suplementação de CO² e estruturas de cultivo verticais, em 
ambiente estéril controlado. Flexibilidade para diferentes 

cultivares, com ênfase inicial em folhosas e variedades de alto 
valor agregado, com disponibilidade reduzida na agricultura 

tropical. Alta Qualidade 

Livre de Agrotóxicos

Painel LED de 

Baixo Custo
Sistema Proprietário de 

Indoor Farming
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Proteína para Aumento de Prenhez 

em Fertilização Animal

Desenvolvimento de soluções em biotecnologia com foco no 
segmento reprodutivo. O produto da empresa, 

denominado Tolerana, permite aumento do índice de 
prenhêz em ruminantes da ordem de 20%, em média, em
procedimentos de Inseminação Artificial e Fertilização In 

Vitro, gerando valor em toda a cadeia de corte e leite.
Proteína Sintetizada a 

partir de OGM

Aplicação em IA e FIV Aumento Significativo da 

Taxa de Prenhêz
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Inovação – Integração da Cadeia Pecuarista

Sistema de gestão em nuvem por assinatura que atende 
pequenos e médios criadores de gado de corte no 

planejamento e controle de atividades operacionais. Os 
dados são estruturados analiticamente e têm suas 

consequências econômicas expressas na forma de controles 
financeiros. Através dos dados coletados e do acesso aos 
produtores, a JetBov visa integrar a cadeia, fornecendo 

insumos aos produtores rurais (através de compras 
coletivas) e destinando o produto final (carne embalada) ao 

varejo e ao consumidor final.

RastreabilidadeSistema de Gestão Cooperativa Digital



SP Ventures Gestora de Recursos S/A

Plataforma Agventures

t.lobao@spventures.com.br

+ 55 11 96070-9897

Usina de Inovação - Piracicaba

mailto:francisco@spventures.com.br?subject=

