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Superficialidade X Profundidade

Decisões práticas e com efeito 
paliativo – Baseada no que já 

deu certo  

Funcionam em um 
ambiente estável

Decisões Complexas e com efeito duradouro
Geram transformações profundas (Evolução)

Baseadas em informações fornecidas por 
tecnologias  

Funcionam em ambientes de mudanças 
rápidas e constantes



EmbraerX. Air transport will never be the same..mp4


Crenças que nos fecham ao novo

✓Sempre deu certo fazendo assim

✓Time que está ganhando não se mexe

✓Não tenho dinheiro suficiente para isso...

✓Não temos tempo para isso 

✓Não consigo aprender isso



"O que te trouxe até aqui não é o 
que vai te levar até lá“

Marshall Goldsmith



Pensar como:
Pessoa X Propriedade



Equilíbrio entre ousadia e sobriedade 
(conhecimento) – Conflito de Gerações

Mudar a forma de 
pensar a propriedade 

no futuro



O pai precisa passar com segurança/confiança
O filho precisa conduzir com eficiência



O que antes era distante, hoje é realidade

Já vivemos estas mudanças!!!



Já está acontecendo de forma natural, 
mas também é necessário um esforço

Já estamos vivemos estas mudanças!!!



Redes 
Sociais

Comunicação

Interação com 
outros 

produtores

Dicas para 
melhorar a 

produtividade

Compartilhar 
conhecimentos

Acompanhar 
tendências



Para que mudar? Por que o novo?

Tecnologias digitais de ponta com a intenção de integrar os processos no 
agronegócio, desde a produção até a capacitação das pessoas 

envolvidas.



Tec

Rentabilidade

Controle

Gestão
Segurança 

ao mercado

Tomada 
de 

decisão

Não é apenas dissertar a 
respeito do uso de novas 
tecnologias, mas sim em 

buscar alternativas 
rentáveis para deixar o 
agronegócio eficiente.



Tec

Agilidade

Praticidade

Eficiência
Fazenda 

Sustentável

Tomada de 
decisão

Não é apenas dissertar a 
respeito do uso de novas 
tecnologias, mas sim em 

buscar alternativas 
rentáveis para deixar o 
agronegócio eficiente.



Valor

Aumento de 
produtividade

Monitoramento

Redução 
de Custos

Segurança



Lucro

Melhora a imagem do produtor rural e ainda gera credibilidade 
em relação à produção, facilitando o poder de barganha na 

venda.



Acesso ao mercado / Exigências do mercado / Governança / 
Sustentabilidade



Ressignificar

✓O que mais é possível que não considerei sobre isso?

✓O que eu poderia escolher hoje que abriria minha mente para 
maiores possibilidades?

✓Como seria e quais seriam meus resultados se eu me abrisse a 
essas mudanças?

✓O que eu ainda não fiz e que se fizesse teria melhores 
resultados?



Suporte da 
Cooperativa

Preciso 
arriscar?



Não é vaidade, é questão de CONTINUAR EXISTINDO



Os caminhos que me trouxeram até aqui 
não são os mesmos que me levarão a 

partir daqui.



Gratidão


