


HISTÓRIA

• AGTTEC foi fundada em 1998, na cidade de São Paulo, após 

experiência de 16 anos em P&D em indústrias de máquinas e prestação de serviços.

• Em 2002 transferiu-se para o município de Dois Córregos, 
interior do estado, para ampliar a atuação em consultorias técnicas e representação 

comercial.

• Foco na venda de equipamentos e artigos para laboratórios 
em universidades e centros de pesquisa (USP, Unesp, IAC, Fundecitrus etc).

• Parcerias com universidades e novas possibilidades de 

atuação.



POR QUE O INVESTIMENTO EM P&D?

• A proximidade com pesquisadores de várias áreas de atuação (agrárias, 

biológicas, química, veterinária, engenharia de alimentos etc).

• A vivência como produtor rural (café, óleos essenciais, agricultura orgânica).

• Representação comercial de equipamentos nacionais e importados, desenvolvimento de 

equipamentos customizados para pesquisadores.

• Secretário do Sindicato de produtores rurais.

• OPORTUNIDADE!

• Unir as demandas de produção e o “Estado da Arte”, com novas tecnologias para agregar valor aos 

produtos regionais = NOVOS PRODUTOS!!!



MERCADOS CONSOLIDADOS

• Histórico Regional

• Produzir commodities: café, óleos essenciais (eucalipto, citronela), 

carvão, ácido pirolenhoso (ou extrato pirolenhoso).

• Com exceção dos aspectos agronômicos (manejo, tratos culturais) 

são cadeias com baixo nível de agregação de valor.



PRODUTOS E MERCADOS

• Oportunidades e trabalhos iniciais (2006-2010)

• Pesquisas sobre as exportações brasileiras e seus respectivos NCM’s.

• Exportação de commodities com baixo ou nenhum valor agregado.

• Identificação de potenciais demandas para:

- Óleo de café verde

- Óleo de citronela

- Extrato Pirolenhoso

- Óleo de eucalipto



“O ESTADO DA ARTE"

• Consultamos as aplicações consolidadas e inovadoras para os produtos.

• Procuramos:

- potenciais aplicações - trabalhos acadêmicos

- tecnologias desenvolvidas e inéditas nas indústrias

- pesquisadores interessados em viabilizar pesquisas e desenvolvimento de novas aplicações e mercados

- pesquisadores dispostos a firmar parcerias em P&D.

• SURPRESA!

• Ótima aceitação pelos pesquisadores.



O PLANEJAMENTO EM P&D

• EMPENHO - além do desejo de inovar, pesquisar novos mercados 

foi uma estratégia de sobrevivência.

• EXECUÇÃO - entre 2008 e 2011 foram realizados testes com 

óleos essenciais, extrato pirolenhoso, todos em parceria com 

pesquisadores.

• PARCERIA - os pesquisadores com a base científica e a AGTTEC 

com o planejamento fabril e de mercado.



O “SANTO CANVAS"



OS PRODUTOS
“MIMETIZAMOS A NATUREZA"

• EP (Extrato Pirolenhoso) - Inovação Contínua

• Aplicações (AS DORES DO MERCADO)

- Bactericida e Bacteriostático natural (B2B) - testes feitos “in vitro”

• Produto livre de “alcatrão e benzopirenos”

• Substituir ou ser coadjuvante no uso de antibióticos para avicultura e suinocultura

• Ação fúngica contra aflotoxinas

• Repelente de insetos, vetores e transmissores para inúmeras atividades agrícolas

• Antifúngico para aplicação em pós-colheita (ex. Packing house de frutas)

• APRESENTAÇÃO: líquido, encapsulado e em pó.



OS PRODUTOS
“MIMETIZAMOS A NATUREZA"

• EP (Extrato Pirolenhoso) - Inovação Contínua

• Aplicações (AS DORES DO MERCADO)

- Insumo para alimentos (B2C) - mercado consolidado

• Saborizante de embutidos e alimentos, em geral

• Charcutaria artesanal



OS PRODUTOS
“MIMETIZAMOS A NATUREZA"

• Óleo de Citronela

• Aplicações (AS DORES DO MERCADO)

Insumos naturais para repelentes                
(produto disponível)

- Outros óleos essenciais
testes feitos “in vitro”

• O grande avanço é a disponibilidade do 
produto microencapsulado em nanopartículas

• Repelente de insetos, vetores e transmissores 
para ferrugem da soja

• APRESENTAÇÃO: microencapsulado aquoso.



OS PRODUTOS
“MIMETIZAMOS A NATUREZA"

• Óleo de Café Verde

• Aplicações (AS DORES DO MERCADO):                                

Produto de origem natural, com baixa "pegada" de carbono

Regenerador celular (anti-rugas)

Protetor solar

Ômega 3, 6 e 9 em um único óleo

Processo de extração rastreável e escalável

- Pontos fortes

• Regularização breve 

• Testes de comprovação consolidados na academia

• APRESENTAÇÃO: líquido e microencapsulado.



OS PRODUTOS
“MIMETIZAMOS A NATUREZA"

• Grão de Café Verde "Gourmet"

• Aplicações (AS DORES DO MERCADO):                               

Simplificar a cadeia de seleção de grãos

De 35% a 40% da produção é de café de baixa qualidade

Tamanho de grão uniforme

Preço competitivo

- Pontos fortes

• Customização de sabores e aromas

• Aproveitamento de subproduto da extração do óleo de café 
verde

• Grão compatível com quaisquer processos de torra

• OBS.: PATENTE EM REVISÃO



Agnaldo Toniato

Tel.: (14) 3652-3974

E-mail: agnaldo@agttec.com.br
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