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novo Espaço rEcEbE startups E rEúnE 
iniciativas inovadoras voltadas ao agro

TECNOLOGIA

Arena Agrodigital 
leva a tecnologia 
para o produtor

A cada lado que o visitan-
te olha, uma tecnologia 
nova é apresentada. 

Assim é a Arena Agrodigital, a 
grande novidade desta edição 
da Expodireto Cotrijal. No es-
paço circular com mais de 1,6 
mil m², 22 empresas, sendo seis 
startups, apresentaram aos 
produtores o que há de mais 
moderno para a lida no campo.

Quando o visitante entra na 
Arena, se vê cercado por pe-
quenos estandes das empre-
sas, que ficam lado a lado. Ao 

centro, um grande palanque é 
dividido em quatro. Cada um 
conta com um telão, e é volta-
do para 80 cadeiras, para que 
quatro palestras possam ser 
ministradas ao mesmo tempo. 
Para evitar confusão, os es-
pectadores usam fones de ou-
vido sem fio disponibilizados 
pela feira.

“Esse é o campo brasileiro 
que está na frente, que usa a 
tecnologia”, celebra a ministra 
da Agricultura, Tereza Cristi-
na, que visitou a feira e com-

pareceu à solenidade de aber-
tura, realizada no primeiro dia.

Também presente no even-
to, o ministro da Cidadania, 
Onyx Lorenzoni, exalta a im-
portância do desenvolvimento 
da tecnologia no campo. “Aqui, 
nós temos dois grandes veto-
res que são essenciais. O pri-
meiro é a tradução da tecno-
logia para o produtor rural e o 
segundo, a geração de novas 
tecnologias que esse espaço 
vai trazer além do crescimen-
to”, afirma.

Foto: Choks/Divulgação

Descerramento da fita marca início de uma nova época na Expodireto
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SINTONIA PERMANENTE
O governador gaúcho, Eduardo Leite, afirma 

que o estado conta com alto desenvolvimento na 
área de tecnologia agrícola. Mas ressalta a neces-
sidade de continuar buscando a inovação, afinal, 
“o novo fica velho rapidinho.”

“O Rio Grande do Sul já é referência em agro-
técnico, referência em produção de máquinas 
e implementos agrícolas de alta tecnologia, mas 
precisamos estar permanentemente sintonizados 
com a evolução tecnológica e produzindo nós mes-
mos essa evolução a partir da expertise que temos 
nesse setor”, comenta Leite.

INVESTIMENTO ALTO
Para a construção da Arena Agrodigital, foi fei-

to um grande investimento, como explica o presi-
dente da Expodireto Cotrijal, Nei César Manica. 
“Investimos aqui mais de R$ 1,5 milhões só na 
infraestrutura, para ajudar o nosso produtor a en-
tender a importância da inovação e da tecnologia, 
mas também precisamos massificar para que essa 
tecnologia que hoje é cara se torne barata como foi 
com o primeiro celular e a primeira televisão”, afir-
ma. A motivação é aproximar cada vez mais a tec-
nologia e o homem do campo, até que ela se torne 
mais comum e acessível a todos os produtores.

O ROBÔ UMBÔ
Uma das presenças mais requisitadas da 

Arena não era uma pessoa. O robô Umbô, 
levado pela instituição de ensino Imed, sur-
preendeu e divertiu os visitantes que se aglo-
meravam para ver a novidade. A simpática 
máquina respondia a perguntas sobre estu-
dos de 800 startups brasileiras voltadas à 
produção rural.

Mas se engana quem pensa que o robô 
só fala sobre pesquisas. A gama de assuntos 
é variada, e além de responder perguntas e 
conversar, Umbô diverte os convidados dan-
çando ao som de uma música eletrônica que 
sai dele próprio.

“Foi uma estratégia da Imed junto de seu 
hub de inovação para comunicarmos para o 
agro que a tecnologia pode ser utilizada de 
diversas formas do dia a dia”, explica a dou-
tora Márcia Rodrigues dos Santos Capellari, 
professora da instituição.

Fotos: Choks/Divulgação

Governador do RS e ministros 
Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina 
compareceram à inauguração da Arena

Respondendo a perguntas e dançando, o Robô 
Umbô chamou a atenção dos visitantes da feira
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Autoridades interagiram com 
mascote da Arena Agrodigital

PERFORMANCE QUE 
SÓ O MAIS RESPEITADO 
LÍDER EM NUTRIÇÃO 
DE SAFRAS DO MUNDO 
PODE OFERECER.
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Encontro de CIOs encerrou a 
programação da Arena Agrodigital

“A AGRICULTURA 
SALVA VIDAS”
Na segunda palestra, o 

presidente da John Deere 
Brasil, Paulo Herrmann, 
falou sobre a importância 
da tecnologia no campo 
para alimentar a humani-
dade. O empresário voltou 
aos anos 1800 para ex-
plicar que a evolução da 
agricultura é necessária 
para acompanhar o cres-
cimento populacional.

“A agricultura é mais 
que plantar e colher, a 
agricultura é sal-
var vidas. Olha que 
lema bonito, para 
cada um de vocês 
que produzem”, dis-
se, citando frase do 
engenheiro agrônomo 

Norman Borlaug, pai da 
Revolução Verde.

Hermann também fa-
lou sobre as perspectivas 
de aumento de produção e 
comércio da agropecuária 
nacional. Ele considera o 
mercado chinês impor-
tante para produtores de 
proteína animal. “Depois 
que eles experimentaram 
a picanha, ninguém mais 
quer comer gafanhoto”, 
brincou, arrancando risos 
da plateia.

a Mais de 1,6 mil m² de área
a 22 empresas expositoras, 

sendo seis startups
a Três palestras magnas
a Mais de 50 palestras

nos cinco dias

a Debate entre profissionais 
de tecnologia

a Disponibilidade 
para quatro

palestras simultâneas
a Quatro telões
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ARENA 
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TECNOLOGIA 5.0
Na programação da Arena Agrodigital, 

os destaques foram as três palestras mag-
nas realizadas, além de um debate entre 
profissionais da área de tecnologia.

A primeira palestra foi ministrada pelo 
professor universitário Gil Giardelli, espe-

cialista em inovação e economia digital. Ele 
falou sobre a tecnologia 5.0, que propor-
cionará a geração de novos empregos, liga-
dos à robótica e à inteligência artificial. “No 
século XXI, nenhuma ideia vai ser jogada 
fora. Sempre que houver uma dúvida, ire-
mos pelos caminhos da ciência”, discorreu.

IMPORTÂNCIA 
DA CAPACITAÇÃO
A terceira palestra magna foi conce-

dida pelo engenheiro espacial Fábio Tei-
xeira, fundador da startup Hypercubes. 
A empresa planeja colocar em órbita na-
nossatélites para fotografar a superfície 
e, assim, analisar a qualidade do solo.

O empresário aposta na capacitação 
dos produtores para fazerem uso da 
inovação no campo. “Mais importante 
que a tecnologia é como vamos fazer a 
transição para habilitar o próximo pro-
dutor”, declarou.

A qualificação do trabalhador do 
campo também foi debatida no encontro 
de gestores de tecnologia da informação 
do Rio Grande do Sul (CIOs). Participa-
ram Daniel Misturini, da Cooperativa 
Santa Clara; Ricardo Nizoli, da Stihl, e 
Vinícius Malmann, da BsBios.

O painel, realizado no último dia da 
feira, encerrou a programação de um 
espaço rico em conhecimento e inova-
ção. Novidade que veio para ficar.
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Com mais de 1,6 mil m² de área, Arena Agrodigital recebeu investimentos de R$ 1,5 milhões

Paulo Hermann falou sobre a importância da 
tecnologia no campo e as perspectivas do mercado

Gil Giardelli foi destaque em uma das palestras magnas Na Arena Agrodigital, quatro palestras podem ser feitas simultaneamente

Fábio Teixeira  da Hypercubes


