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TheFarmerbox México

TheFarmerbox é uma plataforma de inteligência de negócios para organizações de produtores que 

precisam digitalizar dados de campo com dispositivos móveis, visualizar indicadores-chave em 

dashboard e mapas em portais web e reportar e compartilhar dados-chave com seus parceiros.

https://thefarmerbox.com

Neltume Agro Chile

Serviço de monitoramento fitossanitário remoto patenteado, que usa câmaras, sensores e inteligência 

artificial para monitorar armadilhas de feromona, cumprindo as normas de monitoramento e coletando 

dados para otimizar as decisões sobre uso de produtos para pragas e doenças. A solução foi validada 

para o monitoramento de armadilhas de feromona pela Fundação para o Desenvolvimento Frutícola e 

pela Universidade do Chile, e para avisos de controle da mariposa-das-maçãs pelo INIA.

neltu.me/agro

Agroconsultas Argentina
Agroconsultas presta assistência técnica digital combinando conhecimento especializado e inteligência 

artificial, ajudando agricultores e técnicos a tomarem decisões melhores.
www.agroconsultasonline.com

Ecodrip Argentina

Ecodrip é uma ferramenta para os produtores agropecuários que utilizam irrigação nos seus cultivos. 

Usando imagens de satélites, dados de estações meteorológicas e dados fornecidos pelo cliente, o 

seu algoritmo calcula o momento exato para a aplicação da irrigação em cada cultivo e avisa ao 

cliente antecipadamente quanta água deve ser aplicada em cada lote. Dessa maneira, o cliente pode 

obter a melhor produtividade e, no processo, se economizam de litros de água por produtor mediante 

a utilização eficiente da irrigação

www.ecodrip.com.ar

SIMA Brasil

SIMA é uma plataforma para melhorar a tomada de decisões no agro. Integra diversas fontes de 

dados internas e externas (como imagens de satélites e climatológicas e dados próprios fornecidos 

pelos usuários) na construção de algoritmos de predições que enviam recomendações e alertas para 

os diversos atores do setor.

https://www.sima.ag

Milar Argentina

Empresa dedicada ao desenvolvimento de soluções para o agro. Inicialmente focada no software, 

posteriormente, dicou-se à criação de um dispositivo para a pulverização seletiva e o controle de 

ervas daninhas. 

www.Milar.Farm 

Origino Argentina

ORIGINO Blockchain Validated Products: realiza a tokenização de ativos de cadeias de suprimento 

mediante NFTs para dar identidade digital a cada unidade produtiva e, assim, alcançar, mediante 

eventos na blockchain, a rastreabilidade ampliada de toda a história dos produtos. Essa 

rastreabilidade serve como Prova de Existência dos bens e desbloqueia um mundo de ferramentas 

financeiras e de seguros para os donos do produto (créditos, seguros, custódias).

http://origino.io/

Tarvos Brasil

Mediante o uso de modelos preditivos com dados em tempo real de armadilhas conectadas, permite 

aos produtores visualizarem os pontos problemáticos das pragas e utilizarem insumos de proteção de 

cultivos precisamente onde e quando são necessários para um controle mais sustentável e rentável.

https://tarvos.ag/
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Wiagro Argentina

A sua missão é cuidar dos alimentos do mundo, acelerando a transição da agroindústria para a 

transformação digital. Mediante o uso de tecnologia, pode evitar perdas econômicas produzidas no 

pós-colheita com a criação de uma plataforma mundial de pós-colheita baseada em Blockchain.

www.wiagro.com

Appi.ar by 

Beemore
Argentina

Appi.AR é um desenvolvimento que oferece tecnologias aplicadas ao setor apícola. Os produtores 

veem nele uma alternativa tecnológica e foram positivos no seu uso. Necessidade de melhorar a 

rentabilidade e eficiência dos seus empreendimentos. O mercado é cada vez mais exigente nos 

padrões de qualidade e processos. A profissionalização da produção apícola, os processos e a 

rastreabilidade são grandes oportunidades

https://www.beemore.com.ar

AGROS Peru Promove negócios de maneira direta, segura e escalável com produtores rurais, digitais e não digitais. www.agros.tech

Frescapesca.com Chile

Frescapesca é um mercado on-line híbrido Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consomer 

(B2C) que “uberiza” as cadeias de suprimento de produtos do mar mediante a entrega de produtos do 

mar frescos e congelados diretamente dos barcos pesqueiros aos consumidores finais.

www.frescapesca.com

Gbot Solutions Argentina
A Gbot aplica robótica e inteligência artificial para mudar radicalmente a forma como os cultivos são 

descritos.
http://gbot.ag/

BloomsPal 

Network
Colômbia

Uma solução para os agrocompradores e produtores se descobrirem, administrarem e interagirem 

entre si. Menos fricção. Mais negócios.
https://www.bloomspal.com/

AgtechApps Guatemala

Solução de aplicativos móveis para médias e grandes empresas agropecuárias que exportam. 

Funcionalidade off-line. Coleta de dados digitais com análise em tempo real para tomada de decisões. 

Redução de custos, eficiência de processos, aumento da produtividade.

https://www.agtechapps.com/
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