
“O melhor caminho para
prever o futuro da pecuária, é 

criar a pecuária do futuro!”

A solution:



Nós criamos soluções para a pecuária de precisão 
baseadas em pesquisa científica e tecnológica. 
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Overview @tech

Um ano e meio de produto comercial

Operações em três países

Passamos de 3 para 50 pessoas

5 investidores atualmente 

De piloto a 5 mil animais monitorados

100.000 animais monitorados até 2020

10 projetos em desenvolvimento



Áreas:

• TI
• MKT & Vendas
• Ciência Animal
• Finanças
• Engenharia
• Genética
• Matemática & Estatísticas
• Ciências dos Alimentos

+30% 
Mulher

MBA
2 (5%)

MSc.
5 (12%)

PhD.
6 (13%)



Você reconhece essa situação típica?

Os animais entram no confinamento e são
monitorados como médias dos lotes!



Você consegue identificar quais desses 
animais são lucrativos?

Nossa tecnologia 
pode!



O
PROBLEMA!

Dificuldade de identificar o ganho individual

Procedimentos subjetivos para estimação de 
acúmulo de gordura

Imprevisibilidade do ganho individual

Incerteza nas negociações
Falta de informação sobre genética

PRODUTOR

Falta de estratégia de Compra e Venda

Desuniformidade de carcaça

Sem rastreabilidade dos animais

INDÚSTRIA

Insegurança na análise de crédito rural

Dificuldade de estrurar planos de mercado
Sem rastreabilidade

BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



Plataforma inteligente (software) para 
tomada de decisão, que monitora e prevê o 
lucro do produtor, indicando o ponto ótimo 
de negociação (PON).

BeefTrader



Como funciona?

Informações dos 
animais e 

confinamento

Informação de 
mercado (preços e 

custos)

Previsão e 
monitoramento do lucro 
individual na palma da 

mão



Como funciona?

Animais Lucrativos

Boi-ladrão

1 animal com R$ 500,00 de lucro

1 animal com R$ 300,00 de 
prejuízo
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Monitoramento individual de animais e sua 
rentabilidade (conversão alimentar, ganho de peso e 
ganho de carcaça)

Detecção precoce do boi-ladrão

Negociação com previsibilidade: indicação
dos melhores cenários de venda

Credibilidade dos dados:  algorítmos e 
estatísticas comprovadas

Melhore a conversão alimentar reduzindo 
impacto ambiental

Benefícios

As informações coletadas ou inseridas na plataforma são 
confidenciais e não serão compartilhadas sem a autorização 
do usuário.



+ LUCRO

MÉDIA DE NOSSOS CLIENTES

Indicamos os cenários mais LUCRATIVOS!



Monitore a lucratividade Calcule índices de desempenho

Estamos na palma da mão!



Pacotes Comerciais

Ponto Ótimo de 
Negociação

Monitoramento 
Individual do 

Lucro

Simulação de 
vendas

Aplicativo para 
manejo

Indicação dos 
frigoríficos mais

lucrativos

ECC Individual 
+ Inteligência 

Artificial

Ponto Ótimo de 
Negociação

Monitoramento 
Individual do 

Lucro

Aplicativo para 
manejo

Indicação dos 
frigoríficos mais

lucrativos

Simulação de 
vendas e 

atendimento
Premium



BeefTrader Premium

O BeefTrader indica o Ponto Ótimo de Negociação (PON) 
a partir da análise de 3 inteligências:

Desempenho Animal

Desempenho Econômico

Desempenho Ambiental

Avaliação especializada do

comportamento de mercado

e das oportunidades de comercialização

Sistemas de câmeras e

sensores que monitoram o

escore corporal do animal

LUCRO



Alguns de nossos clientes

Altair, SP

Barra do Garças, MT

Piracicaba, SP

Cajuru, SPMaracaju, MS

Brasilândia, MS

Bom Sucesso, PR
La Pampa - AR

San Pedro - PY

Boquerón- PY

Frederico Westphalen – RS

Animais monitorados com 
BeefTrader





VÍDEO

Tecnologias 4.0

✓ Pesquisa operacional

✓ Visão computacional

✓ IOT Internet das coisas

✓ Big Data

✓ Inteligência Artificial

✓ Blockchain

✓ Cloud

✓ Conectividade

+ de 1 milhão de 
pesagens e milhares de 
imagens em menos de 1 

ano

Inteligência Artificial



MS - Brazil



Visão das nossas
Câmeras inteligentes



22

15% Mais Uniformidade 
de carcaça

Método 
Tradicional

23.184,87

+34%Método



Potencial do Mercado

*FAOSTAT (2017) **CEPEA (2018)

- Global: 1,6 bi de cabeças
- Brasil: 

- 215 mi de cabeças 
- 5~6 mi confinadas 
→ 10 mi em 2020**



Time comercial BeefTrader
e-mail: comercial@techagr.com

Telefone/whatsapp: 19 9 8334-0015

“O melhor caminho para
prever o futuro da pecuária, é 

criar a pecuária do futuro!”



Instagram e Facebook: @TECHAGR
Também estamos no LinkedIn e YouTube

NOSSA HISTÓRIA
https://www.youtube.com/watch?v=bldQ4zIdxBg&t=1s

www.techagr.com/ppi

https://www.youtube.com/watch?v=bldQ4zIdxBg&t=1s

