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AgGateway busca impulsionar soluções digitais para ajudar os diversos 
setores do Agronegócio, a usufruir das diversas vantagens da transformação 
digital. Já vimos muitas vezes como o poder das conexões digitais permite 
às empresas, grandes avanços na forma como processam as informações. E 
o processamento eficiente de informações é essencial para obter sucesso no 
fornecimento de produtos e serviços aos seus clientes. 

As atividades da AgGateway são impulsionadas pelas nossas empresas associadas, 
em três regiões globais (América do Norte, América Latina e Europa) e esta 
participação segue crescendo. Agradecemos pelo seu interesse na AgGateway!  
 

Quem somos
AgGateway é uma organização sem fins lucrativos que ajuda as empresas do 
agronegócio a ampliar sua capacidade de intercâmbio e uso de dados. Nossas 
associadas desenvolvem padrões e outros recursos para que as empresas possam 
acessar informações com rapidez. Nenhum outro grupo faz o que a AgGateway faz: 
reunimos num fórum global, diversos setores da indústria, onde as empresas buscam 
solucionar desafios digitais da agricultura e dos setores relacionados. O resultado:

 ■ Processos mais eficientes da cadeia de abastecimento;

 ■ Produtores e seus parceiros podem potencializar o uso de dados para aumentar a 
lucratividade, rastreabilidade e sustentabilidade;

 ■ Empresas podem otimizar o serviço aos clientes e seus consultores. 

Dentre as 200 empresas associadas à AgGateway estão revendedores, distribuidores, 
fabricantes (equipamentos, sementes, nutrição e proteção de plantas, etc.), 
companhias de grãos, fábricas de ração, fornecedores de agricultura de precisão, 
fabricantes de software bem como empresas prestadoras de serviço de dados. 
Nossos associados incluem também associações comerciais de destaque no setor, 
grupos internacionais de padronização, órgãos governamentais e membros do setor 
acadêmico, concentrados em questões de intercâmbio de dados.

Impulsionando
soluções digitais

Nossa missão
Desenvolver os recursos 
e relacionamentos que 
impulsionam a conectividade 
digital, na agricultura global e 
indústrias correlatas. 

Nossa visão
Conectividade universal para 

transformar dados em valor

Sinergia Global
Sendo uma organização global, a 

AgGateway:

■ Incentiva diversas regiões em 
todo o mundo a implementar 
padrões;

■ Promove a implementação 
consistente de padrões nas 
regiões;

■ Busca entender e acomodar 
as variações, considerando 
requisitos e processos regionais;

■ Utiliza recursos e conhecimentos 
adquiridos para facilitar e agilizar 
a implementação em todos os 
lugares.
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América Latina
Interoperabilidade:  o software ADAPT de código aberto da AgGateway possibilita 
a interoperabilidade de dados da agricultura entre diferentes aplicativos e hardware 
para ajudar os revendedores rurais, agrônomos e agricultores a melhorar a gestão 
de dados. Assim eles podem otimizar o uso desses dados na melhoria das suas 
operações. Um grupo de trabalho está avaliando como o software ADAPT pode ser 
implementado para prestar apoio à produção agrícola no Brasil e outros países da 
América Latina.

Integração de Dados de Laboratórios de Análise do Solo:  um grupo de trabalho 
está explorando como aperfeiçoar a integração e conversão dos dados de cerca 
de 4 milhões de análises emitidas por mais de 200 laboratórios de solo no Brasil. 
Neste debate participaram entidades que regulam a qualidade das análises de solo 
( (Embrapa Solos e IAC - Instituto Agronômico de Campinas), laboratórios de solo e 
empresas de software para laboratórios de solo. O foco do grupo é a padronização 
dos formatos e a integração de dados de laboratórios participantes, para usar estes 
dados essenciais à tomada de melhores decisões e recomendações.

América do Norte
ADAPT:   ADAPT é o software AgGateway que permite a interoperabilidade entre 
dados agrícolas. É gratuito e de código aberto. A licença de código aberto é ideal 
para negócios. A versão 2 foi lançada recentemente. A equipe do ADAPT está 
adicionando recursos e corrigindo erros em preparação para as próximas versões do 
ADAPT Framework, do ADAPT Plugin e do ISOXML Plugin.

Aerial Imagery (PICS):   as imagens aéreas podem ser um complemento 
informativo ao processo de tomada de decisão de um produtor. Infelizmente, 
muitas das imagens aéreas produzidas hoje carecem de metadados suficientes 
para permitir que os usuários obtenham o máximo valor possível das imagens que 
recebem. O Projeto de imagens aéreas da AgGateway (PICS) está definindo estes 
padrões de metadados.

Integridade do canal (Channel Integrity):   os produtos de proteção de sementes 
e culturas na América do Norte fluem frequentemente através de canais não 
autorizados. O “Channel Integrity Project” foi concebido como uma solução para 
ajudar o setor a restaurar a integridade da cadeia de suprimentos. Esse projeto 
provavelmente usaria blockchain com uma solução fornecida pelo fornecedor.

AgGateway 
em Ação

     Aqui estão alguns 
destaques das 

atividades nas três 
regiões atuais da 

AgGateway: América 
Latina, América do 

Norte e Europa.  
 

Acesse o website da 
AgGateway (www.

aggateway.org) para 
ver mais informações.
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Ordem de Serviço de Distribuição (Ticket Mix):  Várias empresas membros da 
AgGateway que produzem equipamentos de mistura de fertilizantes concordaram 
em trabalhar juntas, para desenvolver padrões para apoiar os processos de mistura. 
O grupo de trabalho desenvolveu a versão 1 de um padrão para distribuição de 
ordens de serviço e distribuição de registros de trabalho. A ordem de serviço 
especifica quantidades e fontes de entradas em uma operação de mistura 
(mixagem), bem como os locais de saída. Os registros de trabalho incluem dados 
sobre o que realmente foi feito. 

Rastreabilidade de grãos (CART):   Rastrear grãos do campo para o garfo é 
um grande desafio, mas que a AgGateway está adotando em seu Projeto de 
Rastreabilidade de Grãos. O grupo concluiu sua primeira prova de conceito e está 
trabalhando na segunda prova de conceito;

Irrigação (PAIL):   o trabalho de irrigação da AgGateway aborda processos e 
requisitos de dados que permitem um gerenciamento mais eficaz da água, 
economizando água e energia. Existem três partes nesse trabalho de padrões de 
irrigação. Duas partes foram aprovadas pela AgGateway, depois aprovadas pela 
ASABE (ANSI ASC) como um padrão nacional dos EUA e depois submetidas à ISO 
para se tornarem um padrão global.

Catálogo de produtos (Product Catalog):  Algumas cooperativas estão oferecendo 
(ou planejam) serviços de marca da loja online para seus membros do varejo. Os 
fabricantes de sementes e de proteção de culturas desejam garantir que essas lojas 
on-line tenham informações completas, precisas e atualizadas. Eles desejam definir 
os requisitos e padrões de dados para apoiar esse objetivo.

Transferência de Sementes (Seed Transfer):   O Grupo de Trabalho de 
Transferência de Sementes documentou processos e requisitos de dados para apoiar 
transferências de sementes, replantes de sementes e gerenciamento de licenças. 
O grupo de trabalho enviou seu trabalho ao Comitê de Normas e Diretrizes, que 
aprovou o trabalho;

Teste de Solo (Soil Testing):  testes de solo, tecidos, nematóides e água oportunos 
e eficazes são os principais fatores de sucesso agrícola. O Projeto de Teste de Solo 
está especificando processos relacionados ao teste e os requisitos de dados para 
mensagens trocadas para dar suporte aos processos. O grupo de trabalho está 
próximo de concluir a modelagem do processo e fez um progresso significativo na 
especificação de requisitos de dados;
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Europa
Como ocorre na América do Norte, as equipes da Europa estão trabalhando em projetos 
de interoperabilidade e rastreabilidade dos dados de operações no campo. Inúmeras 
outras iniciativas também estão em andamento.

Identificação de Farm e CropField:  A AgGateway Europe está montando 
um grupo de interesse especial na identificação de Farm e CropField, além de 
acompanhar os participantes identificados. O objetivo é permitir a ligação de dados 
relacionados a culturas de diferentes fontes da indústria por meio de identificadores 
padronizados.

DDEs de Dados do Solo e do Clima:   A Agriculture Industry Electronics Foundation 
(AEF) trabalha com a VDMA para manter um dicionário de dados de códigos 
orientados às máquinas e seus significados. Cada entrada no dicionário de dados 
é chamada de DDE (Data Dictionary Entry) e cada código especificado em cada 
entrada é chamado de DDI (Data Dictionary Identifier). O projeto DDEs do solo e 
do clima é uma iniciativa específica de operações de campo. A AgGateway Europe 
desenvolverá uma extensão da ISO11783-11 com DDIs de dados do solo e do tempo 
para poder registrar as condições meteorológicas e do solo usando o terminal da 
cabine do trator em campo durante a pulverização. 

Troca de dados da cadeia de produção de batata:   A AgGateway apoiará os 
fabricantes de máquinas AVR e CNH na implementação do compartilhamento 
de dados na cadeia de produção de batata. O objetivo é apoiar a agricultura 
de precisão no cultivo, colheita e armazenamento de batatas através da 
implementação dos padrões de troca de dados M2M (Máquina para Máquina).

Robôs de ordenha:  alinhe-se à iniciativa ICAR para desenvolver uma interface 
padrão para troca de dados com equipamentos de ordenha. O objetivo é permitir e 
apoiar o intercâmbio de dados entre os equipamentos de ordenha e alimentação. O 
trabalho também melhorará o gerenciamento individual das vacas, sua produção e 
bem-estar. 

Resultados do abate:  Desenvolver um padrão para a troca de relatórios de abate 
de matadouros para agricultores e contabilidade, para frangos, suínos e bovinos.

Computadores climáticos:  desenvolva uma interface padrão para trocar dados 
com computadores de processo usados na produção de suínos e aves, como: 
computadores climáticos, sistemas de alimentação, sistemas de pesagem e sistemas 
de contagem. O objetivo é oferecer suporte ao monitoramento baseado em sensor 
da produção de animais e plantas.
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AgGateway continua a desenvolver e aprimorar uma variedade de 

recursos para ajudar as empresas a implementar conexões digitais.

 ■ Estudos de Casos Concisos sumariza o valor/ROI:  esta seção localizada 
no website da AgGateway contém estudos de 2 páginas mostrando o 
valor e o retorno sobre o investimento ao se trabalhar com padrões e 
recursos da AgGateway.

 ■ Trabalho contínuo de aperfeiçoamento e implementação do kit de 
ferramentas ADAPT da AgGateway, um recurso de código aberto 
para agricultura de precisão que possibilita a interconexão de diferentes 
sistemas de software e hardware.

 ■ Contribuições contínuas para o Ag Glossário da AgGateway 
(AgGlossary.org), um local que centraliza termos usados na agricultura, 
definições, acrônimos, palavras-chave e sinônimos.

 ■ Ongoing contributions to AgGateway’s AgGlossary (AgGlossary.org), a 
one-stop location for agriculture terms, definitions, acronyms, key words 
and synonyms.

 ■ Outros recursos incluem diretrizes para implementação e novas Notas 
de Implementação, serviços pela internet e diretrizes para mensagens, 
código de barras & RFID, ferramentas para implementação de projetos e 
muito mais. 

AgGateway é uma parceira mundialmente respeitada pelas organizações 
comerciais e de padronização. Trabalhamos em estreita colaboração com 
outras organizações para adotar ou adaptar os melhores padrões e diretrizes 
existentes para fomentar a agricultura digital. Dentre elas estão grupos de 
padronização (p.ex GS1, ASABE, AEF, OAGi, etc.), associações de comércio e 
agências governamentais.

AgGateway realiza duas reuniões principais por ano, para oferecer 
oportunidades valiosas de contato, palestras educacionais e sessões 
produtivas de trabalho. A reunião do primeiro semestre é realizada em junho 
com enfoque no trabalho técnico das equipes da AgGateway. A conferência 
anual é realizada em novembro e sua é direcionada aos profissionais 
técnicos e de negócios.

Recursos da 
AgGateway

 Um ponto 
focal para 

implementação

 Conferências
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Time da AgGateway
Wendy Smith Presidente e Diretor Executivo
Brent Kemp Vice-Presidente Executivo e Diretor de 

Operações
José Alexandre Loyola Diretor Regional da América Latina
Conny Graumans Diretor Regional da Europa
Jim Wilson Diretor Técnico
Susan Ruland Diretora de Marketing e Comunicações
Dan Berne Gerente de Carteiras
Josh Wall Gerente de Produtos AGIIS
Leslie Hedges Diretora do Programa de Serviços aos 

Membros
Chris Crutchfield Gerente do Programa de Serviços aos 

Membros
Nikki Marshall Serviços aos Membros
Eric Hinsdale Gerente de Conteúdo
Meri Kotlas Especialista de Suporte de Mídia Web
Paula Shaw Contabilidade
Susan Summers Contabilidade
Kimberly Chauche Assistente Administrativa

Ou contate —
Member.Services@AgGateway.org
+1 (866) 251-8618
www.AgGateway.org

Conselho de Administração 2020
Jeremy W. Wilson Presidente, EFC Systems
Adriano Becker CNH
Teddy Bekele Land O’ Lakes, Inc
Jeff Bradshaw Proagrica
Doug Farrington BASF
Bruno Albuquerque Lucio Topcon
Marcy Morris CHS

Feroz Sheikh Syngenta

Comitê Diretor 2020 - América Latina
José Alexandre Loyola AgGateway
Warsis Slywitch Tecgraf
Adriano Becker CNH
Bruno Albuquerque Lucio Topcon
Paulo Vianna Strider

Veja mais! 
José Alexandre Loyola

Diretor Regional da América Latina

+55 14 99810-1900

loyola@aggateway.org


