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Criado pelo Itamaraty, em 2017, o programa busca quebrar os estereótipos
vinculados à imagem do Brasil no exterior e mostrar  o País que produz
conhecimento, produtos e serviços em setores da fronteira científica, com
atividades que abrangem acompanhamento de políticas públicas,
elaboração de inteligência de mercado, identificação de parcerias, atração
de investimentos, apoio à internacionalização de empresas de tecnologia,
mobilização da diáspora científica e tecnológica brasileira no exterior, bem
como fomento à colaboração entre parques tecnológicos e ambientes de
inovação brasileiros e estrangeiros.

Mais informações: https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/ciencia-
tecnologia-e-inovacao/programa-de-diplomacia-da-inovacao 
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AM - Aprendizado de Máquina

AfCFTA - Zona de Livre Comércio Continental Africana 

ARC - Conselho de Pesquisa em Agricultura 

B-BBEE - Broad-Based Black Economic Empowerment

C,T&I – Ciência, Tecnologia e Inovação

CSIR - Conselho para Pesquisa Científica e Industrial

DALFRD - Departamento de Agricultura, Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural

DSI – Departamento de Ciência e Inovação da África do Sul

EMI - Varredura de Solo por Indução Eletromagnética

FPM - Mercado de Produtos Frescos

GUSS - Sisitema de Pulvrização Global Controlado Remotamente

IA - Inteligência Artificial

IoT - Internet das Coisas

ITAC - Comissão de Administração de Comércio Internacional da África do Sul 

P&D – Pesquisa e Desenvolvimento

PDI – Programa de Diplomacia da Inovação

SACU - União Aduaneira da África Austral

TIA - Agência de Inovação Tecnológica

PPECB - Conselho de Controle de Exportação de Produtos Perecíveis 

SECTEC - Setor de Ciência, Tecnologia e Inovação de alguma embaixada brasileira

TI - Tecnologia da Informação

VANT - Veículo Aéreo Não Tripulado 



SECTEC

PRETÓRIA

Prefác io

Brasil e África do Sul compartilham muitas
semelhanças, dentre as quais se destacam a
importância da agricultura para a economia
do país e um vibrante ambiente de startups.
O desenvolvimento do setor de agritech em
muito poderia beneficiar esses dois setores
fundamentais para os dois países.

O setor de agritech foi escolhido para ser o
tema desse estudo de mercado, o primeiro
feito pelo Setor de Ciência, Tecnologia e
Inovação da Embaixada do Brasil em Pretória,
tendo em vista o desenvolvimento
tecnológico do setor e o talento de
pesquisadores e empreendedores dos dois
países. 

Além de identificar tendências importantes, o
estudo aponta para áreas de maior interesse
para empresas brasileiras e apresenta lista
de contatos de empresas e instituições
relevantes. Espera-se que o material
preparado pela Embaixada auxilie
empreendedores brasileiros a aproveitarem
as excelentes oportunidades existentes na
África do Sul.

O SECTEC da Embaixada permanece à
disposição para auxiliar a melhor entender
esse mercado. Convido a todos a entrar em
contato por meio do seguinte e-mail:
sectec.pretoria@itamaraty.gov.br.

Sérgio França Danese
Embaixador do Brasil em Pretória
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O governo sul-africano atribui grande importância aos temas de ciência, tecnologia e
inovação, sendo um dos países líderes no continente africano. O ministério
responsável pelo tema, o “Department of Science and Innovation” - DSI - tem como
mandato estabelecer um sistema nacional de inovação eficiente, coordenado e
responsivo, por meio da gestão dos investimentos nacionais em P&D e pela
supervisão do trabalho de diversas agências governamentais.

Convém ressaltar a importância das referidas agências, especialmente do Conselho
para Pesquisa Científica e Industrial (CSIR) para a produção de conhecimento científico
da África do Sul. O CSIR foi fundado em 1945 e tem como principal objetivo apoiar os
setores público e privado por meio de pesquisa alinhada com as prioridades do país. 

A África do Sul valoriza a produção científica mais inclusiva e multidisciplinar, que leve
em consideração a necessidade de o país estar preparado para a "Quarta Revolução
Industrial". Como principais objetivos da política de C,T&I do país pode-se salientar:
maior coerência e coordenação entre os atores; maior parceria entre empresas,
academia, governo e sociedade civil; melhor desenvolvimento de capacidades
humanas; melhor ambiente para inovação; e melhor sistema de financiamento.

Nos últimos anos, há um renovado enfoque nos temas relacionados ao
empreendedorismo e na importância de atribuir valor econômico e comercial às
inovações tecnológicas. Aliado a esse interesse, há igualmente uma crescente
valorização dos temas de biotecnologia, incluindo os temas de agritech, onde se pode
identificar diversas oportunidades para o Brasil.

Ciência, Tecnologia e Inovação

Panorama Geral da África do Sul
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Além da estrutura governamental, a África do Sul conta com excelentes universidades,
que são a base do desenvolvimento científico e da inovação no país. As principais
instituições de ensino contam com incubadoras próprias, onde há incentivo à inovação.

As províncias de Gauteng (onde se localizam Joanesburgo e Pretória) e de Western
Cape (onde está localizada a Cidade do Cabo) concentram as principais instituições e
empresas de promoção científica e tecnológica, com especial destaque para o “The
Innovation Hub”, parque tecnológico da província de Gauteng, o Tshimologong Preccint,
incubadora de tecnologia da Universidade de Witswatersrand (Joanesburgo) e a
iniciativa de CITI do governo de Western Cape.

Apesar de contar com um vibrante cenário de startups, a África do Sul não dispõe de
legislação própria para incentivar esse tipo de empreendimento. Estão em curso, no
entanto, discussões da sociedade de civil para promover o “startup act”.

A África do Sul é uma excelente porta de entrada para aqueles interessados em
aproveitar as muitas oportunidades do continente africano. Além do mais, o país é
aberto e interessado em todo o que se refere ao Brasil e as culturas de inovação e
empresarial de ambos os países são semelhantes.
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Where we are

TODAY

Determinar o tamanho atual do mercado do setor de Agritech da África do Sul e as
tendências de expectativa de crescimento para 2021, e além de 2024;

Identificar as principais empresas ativas no setor local de agritech;

Identificar as tecnologias que seriam de maior interesse dos agricultores locais, de
acordo com o tipo de operação agrícola;

Apresentar os incentivos normativos (regulamentos, leis) para o desenvolvimento e
uso de tecnologias agrícolas;

Identificar projetos e tecnologias atuais desenvolvidos na África do Sul;

Identificar oportunidades para empresas brasileiras de Agritech na África do Sul.

O objetivo principal deste estudo é oferecer um entendimento detalhado dos
diferentes aspectos do setor de Agritech da África do Sul e identificar oportunidades
para empresas brasileiras. Para tal, buscou-se analisar os seguintes tópicos:

Foi possível identificar que o mercado está em expansão e que há perspectivas de
crescimento.  O mercado sul-africano para agritech apresenta, desde 2017, tendência
ascendente, chegando a 90,83 milhões de USD no ano de 2021 (estimado). O setor que
apresenta maior demanda é o de robótica e mecanização, mas também podemos
destacar os setores de (e-grocery), gestão agrícola, sensoriamento e internet das coisas.

Resumo Executivo
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Tamanho do Mercado
Anual (Milhões de
Dólares Norte-
Americanos) por Ano

Taxa de Variação
Anual

2020 1 Dólar Norte-
Americano = R$16,47
2021 1 Dólar Norte-
Americano = R 16,92

Fonte: ExchangeRate.org

Tecnologias que promovem o plantio de sementes por meio do uso de drones;
Plataformas comunitária que promovem a a economia compartilhada em
comunidades menores;
Programa de gestão de fertilizantes e nitrogênio; 
Datahub de variedades de sementes;
Soluções financeiras e de seguro que podem ser modificadas várias vezes antes da
colheita/ordenha/abate para garantir o resultado ideal para todas as partes
interessadas.

Agricultura de Precisão;
Tecnologias que promovem gestão da irrigação e uso eficiente da água;
Aplicação de pesticidas por drones; 
Hidroponia. 

Plataformas de negociação;
E-grocery;
Segurança alimentar e a rastreabilidade.

Especificamente, identificou-se oportunidades para empresas brasileiras nas seguintes
tecnologias agrícolas:

Antes da fazenda:

Na fazenda:

Depois da fazenda:

Esses e outros temas serão detalhados no decorrer do estudo.

 
 
 

https://www.exchange-rates.org/
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Introdução
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O presente estudo foi dividido em cinco partes. Na primeira parte, foram apresentados
dados gerais sobre a economia sul-africana. Em um segundo momento, realizou-se
panorama geral do setor agropecuário da África do Sul, com informações específicas
sobre o setor agrícola, incluindo a viticultura, e os diferentes setores de pecuária, dentre
eles a importante produção de avestruz do país. Na sequência, abordou-se os
principais desafios do setor.

Na segunda parte, foi realizado panorama do mercado de agritech da África do Sul, com
apresentações sobre dados gerais; o impacto da COVID-19; e tendências do
consumidor. Ademais, apresentou-se análise sobre o uso das diferentes tecnologias
agrícolas e oportunidades identificadas.

A terceira parte trouxe informações específicas sobre leis e regulamentações; o sistema
tarifário sul-africano; e a participação do país em acordos comerciais que poderão ser
úteis para empresas brasileiras. 

Na quarta parte, foram apresentadas oportunidades específicas para empresas
brasileiras. E, finalmente, na quinta parte, foram listados dados de contatos e
informações adicionais das principais empresas/start-ups, investidores e instituições de
apoio que atuam na área em questão.



População da África do Sul (2020 e história)
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Primeira Seção

Dados Gerais sobre a África do Sul

Dados Demográficos

Projeção Populacional da África do Sul

ESTUDO DE MERCADO -  SETOR DE
AGRITECH NA ÁFRICA DO SUL

Fonte: StatsSA e Investec



Produto Interno Bruto (PIB) da Africa do Sul

Preços constantes em 2010.
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Desempenho do Rand Sul-Africano

ESTUDO DE MERCADO -  SETOR DE
AGRITECH NA ÁFRICA DO SUL

Fonte: StatsSA e Investec

Fonte: StatsSA e Investec
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Índice de Preços ao Consumidor (IPC)

Variação no Total de Gastos por Unidade Familiar

Fonte: StatsSA e Investec

ESTUDO DE MERCADO -  SETOR DE
AGRITECH NA ÁFRICA DO SUL

Fonte: StatsSA e Investec
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Havia 40.122 fazendas/unidades agrícolas envolvidas no setor em 2017.

A proporção de fazendas envolvidas na agricultura mista aumentou 8,4% entre
2007 e 2017.

A receita total do setor em 2017 foi de US$25.01 bilhões, 288% maior que em 2007.

6,5% das fazendas em 2017 eram fazendas grandes, representando 51,4% da mão
de obra (em 2018) e 67% da receita (em 2017). As fazendas médias representaram
4,6% das fazendas, 11,5% da mão de obra e 9,7% da receita. 26,7% das fazendas
eram pequenas, e representaram 26% da mão de obra e 18,5% da receita. Por fim,
62,2% das fazendas eram microfazendas, e representam 11,1% da mão de obra e
4,8% da receita gerada.

Em 2018, 46,4 milhões de hectares foram dedicadas para agricultura comercial, ou
37,9% da área total de terra (122,5 milhões de hectares) da África do Sul. As
pastagens, usadas para pecuária e caça, representaram 36,5 milhões de hectares; a
terra arável, usada para o cultivo, representaram 7,6 milhões de hectares.

O relatório do Censo de Agricultura Comercial traçou o perfil do setor agrícola da África
do Sul em 2017. As seguintes estatísticas foram divulgadas na mídia em março de 2020:

Segunda Seção

Panorama Geral do Setor Agropecuário
na África do Sul

http://www.statssa.gov.za/?p=13144
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Setor Agrícola

O setor agrícola da África do Sul é um dos mais diversos do mundo, consistindo
em sistemas agrícolas empresariais e privados intensivos e amplos, incluindo
produção de legumes e verduras, frutas, nozes e grãos. A agricultura comercial
bem desenvolvida na África do Sul é a espinha dorsal da economia agrícola do
país.

A agricultura é uma das principais fontes de geração de empregos no país,
sendo intensificada por sua facilidade de acesso. É também um dos poucos
setores que restaram em que trabalhadores relativamente pouco qualificados
podem rapidamente alcançar posições melhores, caso se mostrem aptos.

O clima na África do Sul varia de subtropical a mediterrâneo, possibilitando uma
multiplicidade de oportunidades agrícolas. A biodiversidade do país garante que
produtos como grãos, frutas e vinhos sejam exportados e sejam preferencia por
sua qualidade extraordinária. Há aumento da demanda pela melhoria na
agricultura de subsistência, ou agricultura informal em pequena escala.

Muitas formas diferentes de agricultura são usadas na África do Sul, variando de
intensiva a extensiva e criação solta, convencional a orgânica, biodinâmica e
regenerativa. Não há leis que estipulem os requisitos mínimos para que os
produtos sejam classificados como orgânicos, biodinâmicos, sustentáveis,
regenerativos ou de criação solta. Em vez disso, diferentes varejistas têm seus
próprios padrões certificados por terceiros.

Devido à grande variação nas condições climáticas, a produção agrícola na África
do Sul pode ser dividida em duas categorias principais, a saber, culturas de
verão e cereais de inverno.

As culturas de verão mais importantes são milho, soja, semente de girassol,
amendoim e sorgo, que são produzidos nas regiões de chuvas de verão. Os
cereais de inverno mais importantes são trigo, cevada para malte e canola. 
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O trigo é produzido em todo o país, mas a província do Cabo Ocidental, que fica na
região das chuvas de inverno, é responsável por quase metade da área de produção e
é, de fato, a que mais contribui para a produção geral.

O vinho sul-africano é conhecido em todo o mundo, e as províncias sul-africanas
produtoras de vinhos produzem safras de qualidade todos os anos. O vinho sul-
africano foi produzido pela primeira vez em 1659, e os vinhos de Cape Winelands
passaram a ser procurados nos séculos XVIII e XIX. Durante 350 anos, novas ações,
métodos, tecnologias, revolucionaram a forma como o vinho é feito, e enormes
investimentos em capital e a experiência melhoraram a produção em todos os níveis.

A África do Sul ganhou uma reputação de prestígio como um dos principais países
vinícolas do mundo. Sendo uma inclusão relativamente nova ao mercado mundial de
vinhos, o país provou repetidamente que produz vinhos de alta qualidade.

Fontes:  southafrica.co.za/agriculture-in-south-africa e southafrica.co.za/wine.

Pecuária na África do Sul

A pecuária na África do Sul representa grande parte do setor agrícola do país e
inclui a produção de gado, laticínios, porcos, ovelhas, cabras, coelhos e avestruz.
O país tem uma indústria avícola e de ovos bem desenvolvido, bem como
atividades de valor agregado como abate humanitário, processamento e
conservação da carne.

A produção de carne bovina ocorre em quase toda a África do Sul, com
diferentes raças sendo adequadas a diferentes condições climáticas e áreas. A
indústria de gado sul-africana de um lado, é caracterizada por um setor
formalizado altamente desenvolvido, e do outro, um setor emergente para
subsistência. 

https://southafrica.co.za/agriculture-in-south-africa.html
https://southafrica.co.za/wine.html
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Os pecuaristas comerciais podem ter o gado de corte como seu único fluxo de renda
mas, na maioria dos casos, a produção de gado é vista como uma forma de diversificar
a produção e os riscos de mercado e agregar valor à produção.

A indústria avícola da África do Sul é de grande importância, tanto para a economia
comercial quanto para abastecer os agricultores de subsistência e as comunidades
rurais com uma fonte de proteína de qualidade. Essas empresas têm como objetivo
auxiliar os criadores de aves, bem como abastecer o mercado avícola da África do Sul
com ovos caipiras, aves, carne de qualidade e quaisquer itens necessários para iniciar a
avicultura.

A criação de ovinos é praticada em todas as províncias da África do Sul, porém,
concentra-se tradicionalmente nas regiões mais áridas do país. Embora a renda obtida
da criação de ovinos seja modesta em comparação a outros animais, a ovinocultura é
vital nas regiões rurais e áridas do país.

Na África do Sul, as raças de ovelhas são uma mistura das raças indígenas, raças de
cauda gorda e raças gordas, e a África do Sul desenvolveu raças ‘exóticas’, como o
carneiro Merino sul-africano. Dependendo da raça, as ovelhas podem ser utilizadas
para a produção de fibras, utilizando lã e pelos, bem como para a produção de carne
ou, às vezes, são utilizadas para a produção de laticínios.

A suinocultura na África do Sul é relativamente pequena, com algumas fazendas
que criam porcos com instalações modernas, altos custos de alimentação e
excelente material genético. A África do Sul também conta com milhares de
agricultores de subsistência e de pequena escala que produzem carne de porco
para uso familiar e comunitário. Esses pequenos agricultores geralmente precisam
lidar com instalações rudimentares de moradia e alimentação.

A África do Sul foi o primeiro país do mundo onde a criação de avestruzes foi
iniciada comercialmente, em meados de 1820. A Indústria Agrícola de Avestruzes
da África do Sul cresceu muito, e o país é  o maior fornecedor mundial, totalizando
75% de produtos de avestruz. Os produtos de avestruz sul-africanos incluem
carne fresca e processada, como filés, carne seca e linguiça de avestruz, produtos
de couro de avestruz e produtos de penas de avestruz.

https://southafrica.co.za/south-africas-ostrich-farming-industry.html
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Desafios do Setor

Os maiores desafios enfrentados pelo setor agrícola sul-africano incluem a falta de
infraestrutura, acesso a mercados competitivos, habilidades de produção e negócios,
apoio ao financiamento e apoio financeiro para reinvestir em suas atividades agrícolas
e incapacidade de atender às exigências de segurança alimentar. Acrescenta-se a isso a
falta de propriedade de terras e acesso a terras aráveis, seca, recursos hídricos
inadequados, degradação da terra e erosão do solo.

Embora a eletricidade em si não seja uma tecnologia de ponta, a eletrificação cada vez
maior da África do Sul, juntamente com o acesso aprimorado a energia elétrica
acessível, confiável e sustentável por meio de parques eólicos e solares, tem o
potencial para aumentar a eficiência agrícola, reduzir as perdas de alimentos e fornecer
acesso a várias soluções que têm o potencial para revolucionar a agricultura atual.



O setor agrícola sul-africano é extremamente otimista e dinâmico, pois novas práticas
sustentáveis crescem juntamente com métodos agrícolas mais tradicionais.

A aplicação de tecnologias avançadas, como aprendizado de máquina (AM),
inteligência artificial (IA), visão computacional, sensoriamento remoto, veículos aéreos
não tripulados (VANTs) e a Internet das coisas (IoT), tem o potencial de transformar o
setor agrícola. A aplicação dessas tecnologias faz parte de uma transformação digital
mais ampla que ocorre globalmente e se manifesta cada vez mais no setor agrícola.

A conectividade à Internet possibilita que os agricultores acessem as informações
necessárias para aumentar a produtividade. Isso significa ter acesso a informações em
tempo real sobre a demanda do mercado, além de previsões meteorológicas e
pluviométricas precisas para maximizar o crescimento e a produtividade das culturas.

A digitalização da agricultura é definida pela conversão de medições de insumos e
produções agrícolas em dados armazenados digitalmente para uso em sistemas e
aplicativos automatizados que fornecem informações e auxiliam na tomada de
decisões. Assim, essa transformação apresenta uma série de oportunidades que
podem ajudar a enfrentar os desafios de segurança alimentar da África do Sul, criar
empregos e enfrentar as desigualdades históricas.

Não há dúvidas sobre a necessidade de incorporar essas tecnologias e é necessário
entender como esses sistemas podem ser usados para melhorar e aprimorar
negócios e para garantir que os atores se mantenham competitivos local, regional e
globalmente.
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Panorama Geral do Setor de Agritech na
África do Sul



Melhorar as eficiências na agricultura para aumentar a produção, criar consistência
e melhorar a qualidade;

Reduzir o custo de produção;

Preservar os recursos naturais;

Reduzir as perdas pós-colheita;

Melhorar o acesso a mercados locais e internacionais;

Melhorar o cumprimento da legislação e de outros regulamentos;

Fortalecer as relações em toda a cadeia de valor;

Melhorar o acesso a informações e inteligência disponíveis às empresas do setor
para tomada de decisões mais informadas sobre o acesso a financiamento, acesso
a mercados e novos empreendimentos, e não apenas sobre a produção.

Adoção de soluções aprimorada

Em termos de tendências, as soluções de Agritech precisarão tratar das seguintes
questões:

As tendências específicas que foram observadas no setor de Agritech da África do Sul
incluem:

Tradicionalmente, a integração de tecnologia e soluções digitais no setor agrícola da
África do Sul tem sido demorada. 

No entanto, esse cenário mudou notavelmente nos últimos 5 anos, pois a explosão de
soluções com resultados mensuráveis, muitas vezes em tempo real, significa que todas
as empresas do setor agrícola local ao longo da cadeia de valor estão mais abertas às
soluções disponíveis. Porém, é importante mencionar que ainda há uma parcela de
empresas do setor resistindo à onda das tecnologias agrícolas. O número dessas
empresas está diminuindo.
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Segurança Alimentar e Rastreabilidade

 Supermercado eletrônico (E-grocery)

O número de novos lançamentos e empresas entrando no setor de Agritech da África
do Sul nos últimos 5 anos é estimado em mais de 100, comprovando a maior adoção
pelo setor.

Infelizmente, em 2017-2018, a África do Sul teve um surto generalizado de listeriose em
carnes processadas contaminadas, que resultou na hospitalização e morte de muitas
pessoas. Esse evento levou a um maior foco e atividade acerca da segurança alimentar
e rastreabilidade em todas as empresas do setor. O aumento dos gastos com Agritech
em segurança alimentar e rastreabilidade ficou evidente na época e continua sendo
uma prioridade.

Os exemplos de segurança alimentar e rastreabilidade incluem Acu-temp, AfriSoft,
ArcAqua, aSurveyor, etc.

A pandemia global de COVID-19 solidificou a necessidade de compras on-line
(Supermercado eletrônico). 

Anteriormente, a compra on-line de mantimentos não era comum na África do Sul e
costumava ser vista como apenas uma das muitas opções disponíveis quando se
tratava de fazer uma compra e geralmente considerada uma alternativa de menor
prioridade. A pandemia de COVID-19, e os consequentes bloqueios, resultou em um
crescimento notável das compras on-line em 2020, e vários varejistas, incluindo a
Shoprite (o maior varejista da África do Sul) lançaram plataformad de compras on-line.
As compras on-line ainda representam apenas uma pequena porcentagem do total de
compras de produtos de mantimentos, mas deve continuar seu aumento visto em
2020. 

Os exemplos das soluções de Supermercado eletrônico incluem Makro, Pick
n Pay, Sixty60 (Shoprite Checkers), Woolworths, etc.
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Há um foco contínuo no essencial, pois os consumidores permanecem incertos a
respeito do futuro.

O preço continua sendo o principal motivo para os consumidores experimentarem
novas marcas, bem como canais alternativos.

Espera-se que a interrupção vista no comportamento normal do consumidor,
incluindo o aumento das compras on-line, seja incorporada em comportamentos
futuros, mesmo quando o impacto da pandemia de COVID-19 diminuir.

Além do ponto anterior, a migração para o digital persiste à medida que os
consumidores supostamente diminuem o contato fora de casa. As categorias
alimentícia e doméstica apresentaram o maior crescimento percentual em compras
on-line, já que essas categorias apresentaram baixo desempenho nesse canal no
passado, especialmente quando comparadas a categorias como vestuário e
eletrônicos.

Impacto do COVID-19

O impacto da pandemia de COVID-19 foi apontado como o principal contribuinte para o
declínio do PIB da África do Sul e em vários outros setores registrado em 2020. A África
do Sul sofreu um impacto significativo da pandemia, apesar de as ações locais terem se
recuperado mais rapidamente do que em muitos outros países. A economia local
piorou apesar da reabertura gradual das empresas a partir de junho de 2020. As
condições já recessivas foram exacerbadas pelo lockdown, reduzindo drasticamente os
gastos dos consumidores e das empresas, o investimento e a produção industrial. O
governo implementou isenção fiscal e gastos para ajudar a economia local, apenas
contribuindo para a isenção selecionada.

A resposta a respeito do comportamento do consumidor é:

A demanda geral no setor de Agritech da África do Sul cresceu em termos de moeda
local em 2020, apesar do desempenho negativo visto na economia como um todo. 
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Um declínio no tamanho do setor de Agritech da África do Sul é observado ao
converter o desempenho local em dólares americanos, com base no
enfraquecimento da moeda local em relação às principais moedas internacionais.
Os desenvolvimentos acerca do Supermercado eletrônico, impulsionados pelo
aumento da demanda por compras on-line, foram um dos principais fatores que
contribuíram para o crescimento registrado.

Expectativas após 2021

A previsão é que o setor de Agritech da África do Sul continue a crescer a médio e
longo prazo. Espera-se que o interesse, a adoção, o desenvolvimento e o
investimento sucessivos continuem impulsionando a demanda.

Além disso, a recuperação geral antecipada pós-COVID-19 – expectativa de
melhora na economia, consumidores mais ativos e móveis, etc., deve contribuir
ainda mais para o aumento da demanda no setor de Agritech da África do Sul.
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 Tamanho do Mercado de Agritech por ano (em
milhões de dólares norte-americanos)

Panorama e tendências do mercado de Agritech



Esfera de Agritech da Demanda por Atividade (%
de milhões de dólares norte-americanos) 2020
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ANTES DA
 FAZENDA

 

DEPOIS 
DA FAZENDA

NA FAZENDA



Demanda por Nicho de Agritech - 2020 (em
milhões de dólares norte-americanos)
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Legenda:
Agribusiness Marketplaces = Mercados de Agronegócios
Bioenergy & Biomaterials = Bioenergia e Biomateriais
Biotechonology = Biotecnologia
eGrocery = Supermercado eletrônico
Farm Management, Sensing and Internet of Things = Gestão Agrícola,
Sensoriamento e Internet das Coisas
Farm Robotics, Mechanization & Other = Robótica e Mecanização
Agrícolas e Outros
Midstream Techonologies = Tecnologias Midstream
Novel Farming Systems = Sistemas Agrícolas Inovadores
Other = Outros

2021 1 Dólar Norte-Americano = R16,92
Fonte: ExchangeRate.org

 



Demanda por Tipo de Produto de Agritech
(em milhões de dólares norte-americanos)
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Demanda de agritech por setor agrícola em
2020
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Agricultura Arável: Fruta

Agricultura
Arável:

 Verduras e
Legumes

 

Agricultura
Arável: Grãos 

 

Pecuária:
 Carne Bovina

 

Pecuária: 
Carne Suína 

e Aves

 

Outros



Valor da demanda projetado, em milhões de
dólares norte-americanos - 2021 a 2025

2021 1 Dólar Norte-Americano = R16,92
Fonte: ExchangeRate.org
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A AgriProtein cria larvas de moscas em resíduos orgânicos e colhe as larvas para
fazer alimentos naturais para animais e peixes com alto teor de proteína. 
A TIMAC AGRO utiliza gamas inovadoras de fertilizantes com base em aditivos
agronômicos de origem natural, estimulando a fisiologia das plantas e melhorando a
eficiência do uso de fertilizantes.

Uma calculadora de replantio.
Uma calculadora de rendimento estimado e uma ferramenta de comparação
híbrida.
Um guia de doenças que acometem as plantações

Setor de Fertilizantes

A indústria sul-africana de fertilizantes é influenciada de forma expressiva pela flutação
dos custos que aumentaram relativamente nos últimos anos, pela consequente
necessidade de eficiência e resultados. O uso de tecnologia no setor foi então essencial
para as empresas, com soluções únicas:

Indústria de Sementes

Os custos cada vez maiores, juntamente com a necessidade de maior precisão de
plantio, impulsionada pela necessidade de rendimentos mais elevados, levaram à
necessidade de considerar o uso de soluções inovadoras na indústria de sementes. 

Empresas como a PANNAR, uma das maiores produtoras e fornecedoras de sementes
de safras agrícolas da África, desenvolveu um aplicativo móvel gratuito para fornecer
suporte técnico aos agricultores. O aplicativo, lançado em 2015, conta com várias
ferramentas, incluindo:

A combinação das opções acima ajuda tanto os agricultores comerciais quanto os
pequenos agricultores a obterem melhores resultados.
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Exemplos  de uso de tecnologias na África do
Sul - Antes da Fazenda
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Exemplos de uso de tecnologias na África do
Sul - Na Fazenda 

GPS nos Maquinários Agrícolas

Pulverizadores de Pomares

Setor de Maquinários Agrícolas da África do Sul

O desenvolvimento tecnológico do setor de maquinários não é novo. O uso eficaz da
tecnologia garantiu que os maquinários agrícolas permanecessem atualizados com as
crescentes necessidades expressas não apenas na África do Sul, mas também no
mercado global. As empresas desenvolvem tecnologias de impacto para fornecer
produtos de agricultura de precisão projetados para reduzir os custos operacionais,
diminuir insumos e melhorar as produções.

As soluções específicas de Agritech usadas nos maquinários agrícolas incluem:

Não importa o tamanho da fazenda, a tecnologia de GPS pode trazer muitos benefícios
para a agricultura como: melhorar a proteção dos ativos agrícolas; reduzir o trabalho
manual, eliminando tarefas desnecessárias; criar pontos de referência em locais
específicos ao redor da fazenda; aumentar os lucros, ao mesmo tempo em que é uma
solução razoavelmente econômica

Tecnologia ainda pouco utilizada na África do Sul. Uma combinação sofisticada de GPS,
tecnologia de Detecção e Alcance de Luz (LiDAR), sensores de veículos e software
exclusivo para mover-se pelos pomares sem um operador a bordo. 

Um único funcionário pode monitorar e operar até oito máquinas com Sistema Global
Não Tripulado para Pulverização (GUSS) a partir de seu veículo, enquanto os caminhões
comboios abastecedores fornecem o produto a ser pulverizado no momento em que
as máquinas GUSS sinalizam o momento ideal.



Tratores Elétricos

O aumento do uso do pulverizador ocorre à medida que produtores e grupos agrícolas
procuram automatizar mais tarefas  em meio à escassez de mão de obra e aumento
dos custos de insumos.

Os tratores elétricos ainda são pouco usados, mas os fabricantes estão analisando
seriamente usá-los na aplicação de fertilizantes. Os tratores elétricos são limitados em
tamanho e são amplamente usados em operações em áreas pequenas. Por outro lado,
os tratores pequenos, em termos de desenvolvimento e produção, podem funcionar
em média de sete a 10 horas antes de precisarem ser recarregados. Ainda não existe
tecnologia para operar veículos movidos estritamente a bateria em grandes fazendas.
Contudo, eles podem ser usados em situações adequadas. As empresas do setor estão
ajudando a criar, definir e redefinir a agricultura de precisão. 

A tecnologia na agricultura de precisão reduz os custos por meio de uma aplicação mais
precisa, conecta o campo e o escritório sem necessidade de fios e promove a gestão
ambiental com melhor uso dos insumos necessários.

Tecnologias usadas no setor açucareiro - drones

Foram utilizados drones, com tecnologia de aspersão especial, em uma plantação
recente de cana-de-açúcar na África do Sul, mostrando um aumento evidente na
quantidade de açúcar extraído dessas canas.

Isso pode sinalizar uma possível melhora na margem de lucro dos produtores de cana,
que têm sofrido prejuízos com o setor açucareiro debilitado do país. Cultivada
principalmente em regiões tropicais e subtropicais, a cana-de-açúcar é um tipo de
cultura perene de alto valor comercial . A África do Sul está entre os 15 principais países
produtores de açúcar do mundo.

Em um teste recente, foram usados drones carregando um acessório personalizado de
aspersão projetado de forma modular. Eles seguiram a rota de voo pré-definida, a uma
altura fixa de 2 a 3 metros acima das plantações, e pulverizaram com precisão os
campos-alvo. 
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Monitoramento e amostragem/zoneamento inteligente de culturas por meio de um
aplicativo de Agritech chamado FruitLook. Trata-se de um recurso online de código
aberto implementado pelo Departamento de Agricultura do Cabo Ocidental.

O Protocolo do Porto visa envolver toda a indústria vinícola em todo o mundo,
incentivando todos a trabalharem juntos na redução do impacto das mudanças
climáticas.

Os resultados mostram que o desempenho do helicóptero tripulado tradicional foi
consideravelmente superado pelos drones tanto na produtividade da cana quanto na
qualidade das safras colhidas.

As áreas pulverizadas com o composto para amadurecimento por meio de drones
tiveram um pequeno, mas significativo aumento de 1% no valor recuperável (RV), em
comparação às áreas pulverizadas com o composto para amadurecimento por meio de
helicóptero.  Aviões e helicópteros grandes só podem estar sujeitos à pulverização
geral, o que significa que eles trabalham em áreas maiores em um momento que não
combina bem com o cronograma de colheita dos agricultores, especialmente os
agricultores menores.

Os drones facilitam a aplicação de precisão na agricultura. Eles podem operar
suavemente em vários terrenos, independentemente de encostas íngremes ou terrenos
irregulares, locais comuns nos quais a maior parte da cana-de-açúcar sul-africana é
cultivada. Os drones pulverizadores de safras vem ganhando espaço e se preparam
para dar uma nova vida a esse setor.

Tecnologias usadas na Indústria Vinícola

Cada vez mais os produtores de uvas fazem uso de uma gama de ferramentas agrícolas
inteligentes. Com o banco de dados integrado e ferramentas a seu dispor,
especialmente a análise de dados por satélite, que conecta imagens aéreas de
vinhedos, uvas e solos, com inteligência artificial e aprendizado de máquina, os
produtores podem praticar a viticultura de precisão em escala. 

As ferramentas específicas de Agritech usadas na indústria vinícola da África do Sul
incluem:
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A agricultura de precisão nas vinhas conecta vinhos comercializados globalmente na
vinha, associando locais, variedade e qualidade de uvas aos vinhos pretendidos e a
seus preços. Esse trabalho é feito por meio de classes de aproveitamento de
sensores multiespectrais para aumentar o controle. A espectroscopia de refletância
(uma técnica ideal que mede a radiação eletromagnética em diferentes
comprimentos de onda) e outra tecnologia de sensoriamento detectam mudanças
na transpiração ou fotossíntese das folhas das videiras, na temperatura da folha e
no estado nutricional das videiras. Juntas, elas fornecem um relatório detalhado,
oportuno e preciso do formato, vigor, tamanho da baga, saúde e variabilidade
dentro de cada vinha.

O Departamento de Água e Saneamento da África do Sul aplicará o Aplicativo
de Auditoria de Água desenvolvido pela HydroNET e eLEAF e o Serviço
Meteorológico da África do Sul para monitorar o cumprimento das restrições
do uso de água e irrigação durante períodos de seca e para reduzir o uso de
água para irrigação em geral. 

A eLEAF fornece dados PiMapping® sobre o crescimento das culturas e o uso
de água para a Illovo Sugar, subsidiária da British Sugar na África. Isso permite
que a Illovo aumente a produção e o apoio à agronomia, estime a produção e
apoie a irrigação direcionada.

É realizada uma revisão detalhada do solo, e novas pesquisas incentivam os produtores
a voltar às estratégias tradicionais em certas áreas. Os agricultores estão restaurando
os solos, melhorando a estrutura com matéria orgânica, promovendo a vida microbiana
e facilitando a disponibilidade de nutrientes, plantando coberturas para aumentar o
nível de carbono no solo e alimentar micróbios, enquanto reduz as intervenções
químicas.

Tecnologias de monitoramento do uso da água

A África do Sul é um país seco, que sofre com a escassez de recursos hídricos.
Ferramentas para gerenciar o uso da água podem ser de grande interesse  no
país.



Woolworths: O supermercado de luxo mais proeminente da África do Sul oferece
compras on-line por meio de seu website e aplicativo.

Sixty60: O aplicativo de compras on-line da Checkers visa entregar um pedido
completo em até 60 minutos após o pedido.

Pick n Pay: Os consumidores podem solicitar qualquer item da Pick n Pay em seu
website e recebê-lo em casa.

Makro: O venda no atacado sul-africana foca em compras a granel.

Setor de eGrocery da África do Sul

Os consumidores sul-africanos recorreram às compras on-line em números sem
precedentes desde o início de 2020.

Embora os compradores locais sejam tradicionalmente cautelosos com relação a
compras online, elas cresceram em termos de taxas de adoção e seleção de produtos.
Contudo, a tendência não foi única, e suas estatísticas mostraram que o
comportamento de compras on-line dos sul-africanos estava em linha com o de outros
países.

Em toda essa base de clientes, algumas das principais mudanças entre as compras
antes e depois do lockdown incluíram um aumento geral nas compras on-line mensais.  
Para capitalizar a mudança para a economia do "fique em casa", os varejistas
precisariam continuar expandindo suas ofertas on-line e abraçar ainda mais a
tecnologia para gerar experiências on-line para os clientes que farão com que os
clientes voltem, da mesma forma que fariam em uma loja física.

As lojas de egrocery mais populares na África do Sul incluem:
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Exemplos de uso de tecnologias na África do Sul -
Depois da Fazenda 



Setor de Mercados de Produtos Frescos

Os mercados de produtos frescos da África do Sul (FPMs) começaram como pontos de
encontro entre produtores e consumidores, onde eles podiam comercializar, sob o
controle de um órgão governamental ou oficial. Esses lugares tinham uma localização
central e visavam atender uma cidade e seu interior. O desenvolvimento econômico
levou à urbanização de grande parte da população rural. Isso, por sua vez, levou ao
desenvolvimento de mercados centrais que substituíram os mercados locais que
atendem a uma área geográfica limitada.

Os quatro maiores mercados de produtos frescos da África do Sul são os das cidades de
Durban, Joanesburgo, Cidade do Cabo e Pretória. Há vários FPMs de médio e pequeno
porte em toda a África do Sul.

Como muitos outros setores, a indústria de produtos frescos da África do Sul  vem
sofrendo pressão econômica muito antes da pandemia de COVID-19.  Partes
interessadas do setor estão decididas a reequilibrar a enfraquecida economia sul-
africana. Elas farão esforços consideráveis para renovar o mercado de produtos frescos,
de modo que possa acompanhar o ritmo do resto do mundo a curto e longo prazo.

O desenvolvimento de uma nova estratégia de recuperação para o Joburg Market, o
maior FPM sul-africano, culminará no que é considerado um mercado inteligente – uma
operação eficiente sustentada por uma tecnologia inovadora que aprimora toda a cadeia
de valor.

Contudo, para que esse processo de aprimoramento seja bem sucedido e com o intutito
de que a iniciativa privada nacional e internacional participe ativamente dele, com
investimentos e tecnologia de ponta, uma série de leis e regulamentos devem ser
considerados e respeitados, como propõem a análise na seção seguinte.  
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Contratos: A questão de proteger os dados usados para a agricultura inteligente é
essencial para o desenvolvimento de uma agricultura digital e projetos de Agritech
bem-sucedidos, inovação ou mudanças nas instalações de produção (troca de
máquinas, etc.).

Propriedade Intelectual: Quem detém os dados? Como eles podem ser protegidos
do ponto de vista da propriedade intelectual? Essas perguntas são muito
importantes do ponto de vista comercial. 

Informações sobre a política sul-africana de propriedade intelectual podem ser
encontradas em:
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201808/ippolicy2018-
phasei.pdf
Informações sobre a comissão sul-africana sobre propriedade intelectual
podem ser encontradas em: http://www.cipc.co.za/index.php/trade-marks-
patents-designs-copyright/patents

Terceira Seção

Barreiras à entrada no mercado sul-africano

Regulamentos e Leis

Atualmente, há poucos regulamentos e leis que regem o uso e desenvolvimento
da Agritech na África do Sul.

A única questão levantada é que o uso de drones para fins comerciais é regido pela
Autoridade de Aviação Civil da África do Sul (SACAA). Desenvolvimentos tecnológicos em  
drones terão que ser aprovados pela SACAA. As questões jurídicas que devem ser
consideradas com relação ao uso e implementação de soluções de Agritech incluem:
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  Segurança de dados e privacidade de dados: O principal medo dos agricultores é
que seus dados acabem nas mãos erradas, desde concorrentes até o público. A
esse respeito, a segurança de TI é essencial, e os contratos com prestadores de
serviços de Agritech devem incluir cláusulas específicas nesse sentido. Embora as
técnicas de agricultura inteligente tenham como base principalmente o
processamento de dados não pessoais, a cessão dessas informações a um
indivíduo específico identificável pode ser possível de muitas formas diferentes. Por
exemplo, os dados sobre os animais referem-se diretamente ao proprietário do
gado; dados das safras referem-se a detalhes pessoais dos agricultores e assim por
diante.     

A legislação referente à proteção de dados da África do Sul pode ser encontrada
em: https://www.gov.za/documents/protection-personal-information-act

Regulatório: O setor alimentício é um dos setores mais regulamentados do mundo.
Há muitas leis, regulamentos e orientações das autoridades supervisoras para
cumprir quando se trata de produzir, vender, importar ou exportar alimentos e
produtos agrícolas em geral. O Departamento de Agricultura, Reforma Agrária e
Desenvolvimento Rural (DALFRD) é responsável pela segurança alimentar e garantia
de qualidade, incluindo a administração de padrões e normas para produtores de
alimentos, produtos agrícolas e afins de origem animal e vegetal; e inspeções e
certificações para produtores e exportadores de alimentos perecíveis. O
Departamento Nacional de Saúde é responsável pela legislação e regulamentos
alimentares relacionados à segurança alimentar, rotulagem de alimentos e
publicidade. Além disso, o Conselho de Controle de Exportação de Produtos
Perecíveis (PPECB) é responsável pela realização de inspeções, certificação e gestão
da cadeia de produtores e exportadores de produtos alimentícios perecíveis. Fonte:
Estudo de Mercado elaborado pelo Consulado Gerald do Brasil na Cidade do Cabo
sobre melões, melâncias e mamão papaia. Disponível em:
http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/estudo-de-mercado-
melancia-cidade-do-cabo.pdf

Informações sobre a regulação de produtos alimentícios e agrícolas na África do
Sul podem ser encontradas em:
https://www.dalrrd.gov.za/Branches/Agricultural-Production-Health-Food-
Safety/Food-Safety-Quality-Assurance
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B-BBEE - Empresas que buscam fazer negócios na África do Sul precisarão se
adaptar às políticas do Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE).
Essas políticas visam a corrigir desequilíbrios econômicos entre as
comunidades historicamente desfavorecidas para facilitar a transformação
socioeconômica por meio da concessão de preferências de aquisição em
contratos governamentais (incluindo empresas estatais), com base no nível
de realização B-BBEE de uma empresa. As preferências de aquisição e outros
benefícios são baseados no nível de certificação B-BBEE que a empresa
recebe por meio de um cartão de pontuação avaliando pontos com base na
propriedade do patrimônio, controle de gestão, desenvolvimento de
habilidades e desenvolvimento socioeconômico. Fonte:
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-africa-market-
challenges.

Maiores informações disponíveis em: http://www.thedtic.gov.za/financial-
and-non-financial-support/b-bbee/broad-based-black-economic-
empowerment/
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Tarifas alfandegárias e acordos comerciais

A Comissão de Administração de Comércio Internacional da África do Sul (ITAC)
é instituição responsável por administrar as regras de comércio internacional da África
do Sul e, portanto, recebe solicitações de proteção tarifária de várias indústrias locais.
Informações adicionais sobre as responsabilidades do ITAC (administração de tarifas,
remédios comerciais e controles de importação e exportação), podem ser encontradas
em: http://www.itac.org.za.

Tarifas de Importação e Outros Impostos: O quadro regulatório da tarifa externa é
o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) de 2
colunas. Tarifas aduaneiras são cobradas ad valorem sobre o valor FOB. A taxa de
Imposto sobre o Valor Agregado (IVA, ou em inglês “Value Added Tax”, VAT) na África do
Sul é de 15%. O IVA sobre produtos importados é calculado sobre o Imposto do Valor
Acrescentado (“Added Tax Value”, ATV) que é calculado como: Valor Aduaneiro + 10% do
mesmo + quaisquer tarifas não reembolsáveis cobradas sobre as mercadorias.

A África do Sul integra uma série  de acordos de preferência comerciais, com destaque
para: 

A União Aduaneira da África Austral (SACU) que compreende a África do Sul,
Botsuana, Lesoto, Namíbia e Eswatini (antiga Suazilândia). Mercadorias são
comercializadas dentro da SACU sem taxas e cotas. 

O Acordo de Comércio Preferencial entre o Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL) e a União Aduaneira da África Austral (SACU), assinado em 2009,
entrou em vigor em 1° de abril de 2016. Nos termos do acordo, a SACU ofereceu
concessões em 1.062 linhas tarifárias e o MERCOSUL ofereceu concessões em 1.052
linhas tarifárias. Em ambos os lados, as margens de preferência variam entre 10% e
100%. As cotas tarifárias são controladas por uma autoridade governamental
competente no país exportador, cuja função é garantir que, no momento da
exportação, os certificados de origem não sejam emitidos para remessas que excedam
o limite da cota anual. As linhas tarifárias contempladas podem ser consultadas em:
http://siscomex.gov.br/acordos-comerciais/mercosul-sacu/
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O Acordo de Parceria Econômica (EPA) entre a União Europeia e seis países da SADC
foi assinado em junho de 2016. Os seis signatários originais da SADC foram Botsuana,
Lesoto, Moçambique, Namíbia, África do Sul e Eswatini (antiga Suazilândia).
Moçambique assinou o acordo em fevereiro de 2018. O EPA proporciona à África do Sul
um maior acesso ao mercado europeu, além do acordo bilateral existente, o Acordo de
Comércio, Desenvolvimento e Cooperação (ACDC). O EPA exige que os signatários da
SADC abram os seus mercados às exportações da UE de forma assimétrica ao longo de
um período de tempo. A África do Sul já abriu seu mercado sob o ACDC. 

Acordo de Livre Comércio EFTA-SACU (FTA). Este acordo entre a SACU e os estados
da EFTA, nomeadamente a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça, concede
reduções tarifárias a produtos selecionados. Produtos agrícolas básicos são abrangidos
por acordos bilaterais com Estados da EFTA individualmente. O acordo comercial
bilateral entre o Zimbábue e a África do Sul é um dos acordos comerciais mais antigos
da África do Sul e prevê taxas aduaneiras preferenciais, reembolsos e cotas para certos
bens comercializados entre os dois países. Acordos atuais em negociação incluem o
Acordo de Comércio Preferencial SACU-Índia e o Acordo de Comércio Livre Tripartide
SADC-EAC-COMESA. 

A Zona de Livre Comércio Continental Africana (AfCFTA) entrou em vigor em maio
de 2019 e foi implementado em 1 de janeiro de 2021. O foco principal da Fase Um
(comércio de bens e serviços) será a aplicação de tarifas zero em 90% dos bens e
serviços comercializados e redução das barreiras não tarifárias. Todos os países do
continente, com exceção da Eritreia, assinaram o acordo. Em outubro de 2021, 38
países ratificaram o acordo. A implementação prática do AfCFTA não se torna possível
imediatamente após a ratificação: as tabelas de tarifas e compromissos do setor de
serviços (que farão parte dos protocolos sobre o comércio de bens e o comércio de
serviços, respectivamente) ainda estão sendo negociados. 

Fonte: Estudo de Mercado elaborado pelo Setor Comercial da Embaixada do Brasil em
Pretória sobre carne suína. Disponível em:
http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/estudo-de-mercado-sobre-o-
setor-de-carne-suina-na-africa-do-sul_embaixad-.pdf
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Quarta Seção

Propensão de adoção das soluções de
Agritech brasileiras

O uso geral e a facilidade de trabalhar com dados, bem como com prestadores de
serviços em todo o mundo, progrediram e se tornaram uma norma aceita até mesmo
em setores mais tradicionais como a agricultura.

Os atores locais locais, incluindo empresas, desenvolvedores, agricultores e varejistas,
estão bem preparados e abertos para trabalhar com fornecedores globais, incluindo do
Brasil. A experiência internacional e especialização fornecida por fornecedores globais,
em comparação a fornecedores locais, geralmente são fatores atraentes.

As principais exigências de atores sul-africanos ao lidar com fornecedores estrangeiros
de soluções de Agritech incluem:

•Celeridade nas respostas às perguntas feitas.

•Fornecimento de produtos de qualidade, níveis de serviço e tempos de resposta
semelhantes aos níveis oferecidos por fornecedores locais.

•Preços razoáveis com base na moeda local da África do Sul, que seriam iguais aos dos
fornecedores locais.
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Oportunidades a serem consideradas por
empresas brasileiras

Não há, no momento, nenhum mecanismos específico para a promoção de softlanding
de empresas brasileiras. Não obstante, caso haja interesse, o SECTEC da Embaixada
poderá auxiliar no contato com algumas instituições específicas, especialmente as que
atuaram em parceria para o desenvolvimento de programa bilateral de incubação
cruzada na área de agritech.

Ademais, a África do Sul, assim como o Brasil faz parte do BRICS e há grande incentivo à
ciência, tecnologia e inovação na agremiação, em especial por meio da "iBRICS Network"
que é um mecanismo de diálogo direto  entre atores do ecossistema de inovação dos
países do BRICS. 

A África do Sul é uma excelente porta de entrada para aqueles interessados em
aproveitar as muitas oportunidades do continente africano. Além do mais, o país é
aberto e interessado em todo o que se refere ao Brasil e as culturas de inovação e
empresarial de ambos os países são semelhantes. 

A próxima sessão irá detalhar oportunidades específicas nos mais diferentes setores de
agritech.

ESTUDO DE MERCADO -  SETOR DE
AGRITECH NA ÁFRICA DO SULPAGE |  40

eficiência e a produção do plantio, prltado ideal para
todas as partes interessadas.
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Antes 
Da 

Fazenda

Plantio de sementes por meio do uso de drones
que acelerem a eficiência e a produção do plantio.

Plataformas comunitárias que permitam o
desenvolvimento da economia compartilhada em
comunidades menores, de modo que todas as
partes se beneficiem e prosperem utilizando os
recursos e habilidades de cada participante

Programa eficiente de gestão de fertilizantes e
nitrogênio para manter níveis adequados de
fertilidade do solo otimizando a produção.

Datahub de variedades de sementes para garantir
a seleção da mistura correta de variedades .

Soluções financeiras e de seguro que possam ser
modificadas várias vezes antes da
colheita/ordenha/abate para garantir o resultado
ideal para todas as partes interessadas.
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Na 
Fazenda

Soluções relacionadas à  Agricultura de Precisão em
geral, por se tratar de uma área específica que tem
mostrado resultados positivos e,
consequentemente, um maior nível de interesse
dos agricultores. 

Métodos de irrigação específicos e manejo dos
recursos hídricos especializados para áreas que
sofrem com o periodo da seca. Inovações nesse
setor são altamente valorizadas na África do Sul.

VANTs para aplicação de pesticidas tem
apresentado resultados fantásticos e vem
ganhando espaço no mercado sul-africano.

Inovações de Agritech acerca da hidroponia  que
receberam um bom feedback e que possa auxiliar
nas exigências de maior atenção dessa prática
agrícola. Garantir uma alta margem de produção é
o objetivo desejado .
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Depois 
da 

Fazenda

Plataformas de negociação mais eficientes que
facilitem a conexão entre agricultores e
consumidores, eliminando todas as outras partes
(distribuidores, representantes, atacadistas,
varejistas). Produtos bem precificados, de alta
qualidade e com uma abordagem orgânica
saudável de “retorno à fonte” tem se tornado cada
vez mais populares, aumentado o interesse por
plataformas eletrônicas.

Soluções para supermercado eletrônico (e-
grocery), que em 2020 devido à pandemia de
COVID-19 levou a mudanças estruturais nos
hábitos de compra de alimentos dos
consumidores, que não devem mudar com a
melhora da pandemia de COVID-19. Essa ainda é
uma área que oferece oportunidades notáveis,
uma vez que ainda é amplamente inexplorada na
África do Sul.

Formas eficazes de rastreabilidade e promoção de  
segurança alimentar passaram a ser prioridade
após as implicações causadas pelo surto de
Listeriose em 2018.
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Oportunidades específicas 

Achetes Online
BKB
GO AFRICA GLOBAL
Nile
WagyuX 
WefarmLimited
South Africa Fresh Produce Markets
Outros: Principais supermercados varejistas da África do Sul Sixty60 (Shoprite
Checkers), Pick n Pay, Woolworths

Supermercado Eletrônico (e-Grocery), Plataforma de
Negociação e Marketplace

As compras de mantimentos na África do Sul mudaram para sempre, pois os
consumidores locais se tornaram mais do que confortáveis em comprar seus
mantimentos do dia-a-dia de forma on-line. Em nosso mundo pré-pandemia de COVID-
19, a escolha da loja era essencialmente construída em torno de centros de trabalho e
rotas de trânsito.

Com base em uma pesquisa recente a respeito da preferência on-line, pré-COVID-19,
apenas 4% dos sul-africanos disseram que costumavam comprar mantimentos online
na maioria das vezes. Esse número subiu para 11% em maio de 2020 durante o
lockdown (Nível 4) e foi de 12% em setembro de 2020 (Nível 1). Dos compradores on-
line sul-africanos, 28% nunca haviam feito compras online antes da pandemia de
COVID-19.

Empresas Sul-africanas que prestam serviços de Supermercado Eletrônico e
Plataforma de Negociação:
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O Joburg Fresh Produce Market, maior mercado da África do Sul para a venda de
frutas, verduras e legumes, analisa desenvolver um mercado inteligente – uma
operação eficiente sustentada por uma tecnologia inovadora que aprimora toda a
cadeia de valor. Um oportunidade ideal para uma empresa brasileira apresentar e
participar da licitação para desenvolver e adicionar essa exigência de mercado
inteligente.

A oportunidade de mercado inteligente mencionada no Joburg Fresh Produce
Market muito provavelmente também será lançada para os outros 13 mercados de
produtos frescos ao redor da África do Sul, aumentando a extensão da
oportunidade apresentada.

Criando uma parceria com as empresas mencionadas para fornecer suporte, amplo
conhecimento de soluções de Supermercado eletrônico, conhecimento e software
atualizado.

Possíveis oportunidades a serem consideradas por companhias brasileiras:
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Soluções Financeiras

Plataformas para comercialização de produtos

Envio de cotações para fornecedores de insumos e prestadores de serviços
para tomada de decisões de aquisição informadas

Pesquisa de mercados e custos

Plataforma digital de financiamento coletivo

Solução financeira completa – processamento de faturas, revisão de lucros e
prejuízos, folha de pagamento, etc.

Soluções de seguro para fornecer aos agricultores acesso a seguro de culturas
acessível e prevenir o possível impacto devastador da seca, condições
climáticas ou outros fatores. Usando imagens de satélite e outras ferramentas,
essas empresas são capazes de fornecer aos agricultores uma rede de
segurança financeira.

Empresas de crowdfarmingTM como a Lifestock Wealth fornece uma
oportunidade de comprar e deter ativos remunerados a lucros reais, ajudando
os agricultores a crescer e manter ativos até que estejam prontos para o
mercado. Os investidores compram ativos jovens (animais ou plantas) do
agricultor, o ativo cresce sob os cuidados do agricultor, o agricultor compra de
volta o ativo quando ele está totalmente crescido para abate ou colheita. O
investidor faz lucro da venda.

As soluções financeiras atualmente oferecidas na África do Sul fornecem crédito
para projetos de agronegócios que atuam na produção, colheita, processamento e
comercialização de projetos agrícolas desde que provem a sua elegibilidade nos
termos legais.  

Nesse âmbito, as soluções financeiras sul-africanas incluem:
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AFGRI Agri Services                                                                                                                     
Agricool Finance                                                        
Livestock Wealth
Farm Costing
Foodblock
FedGroup’s Impact Farming
YouFarm 

Há certa hesitação a respeito do uso de soluções financeiras on-line no setor
agrícola da África do Sul. Foi relatado que alguns agricultores preferem os bancos
mais tradicionais. Há uma oportunidade de fazer parceria com empresas locais para
comercializar e comunicar os benefícios das soluções on-line, com base nas
experiências e percepções do crescimento do setor no Brasil.

As soluções financeiras on-line de agritech oferecidas na África do Sul são bem
estruturadas e oferecem resultados de nicho únicos. Contudo, há poucas opções
abrangentes padrão que atendem às necessidades diárias – depósitos,
pagamentos, empréstimos e pagamento de beneficiários agrícolas específicos, etc.
Há uma oportunidade de oferecer um produto financeiro on-line padrão específico
para a agricultura diária.

Empresas sul-africanas que fornecem soluções financeiras

Possíveis oportunidades a serem consideradas por companhias brasileiras:



Pulverização de Culturas
Irrigação

Aerobotics 
IntegriSense 
Agridrone 
Integrated Arial Systems (IAS)
DroneScan
Derrylin Agricultural Services

Expandir a atual solução de irrigação e pulverização de culturas requer
investimento e know-how. As soluções atuais disponíveis no Brasil certamente
serão valiosas e aplicáveis na África do Sul.

A Aerobotics, uma das startups de Agritech mais bem-sucedidas da África do
Sul, já teve 2-3 rodadas de financiamento para expandir sua gama de
plataformas. Eles certamente terão rodadas de financiamento adicionais que
oferecem uma oportunidade de parceria com uma grande empresa de Agritech
na África do Sul.

Irrigação e Pulverização de Colheitas

O setor agrícola utiliza drones para aumentar a pulverização das safras e a
eficiência da rega para detectar possíveis acúmulos ou vazamentos na irrigação.
Drones pareados com câmeras térmicas são ideais nesse setor, pois são capazes
de detectar e ver de cima o que os humanos não conseguem do solo.

Empresas sul-africanas que prestam serviços de iIrrigação e pulverização de
colheitas:

Possíveis oportunidades a serem consideradas por companhias brasileiras:
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Agricultura de Precisão

Insumos Manuais Mínimos

Produtos e Serviços Customizáveis

Suporte/Serviço Confiável

Ferramentas de uma marca confiável do setor – ou uma parceria com uma marca
confiável – têm mais peso.

Serviço Local em Comparação a Remoto

Agregação/Duplicação Mínima 

A agricultura de precisão é uma das muitas práticas agrícolas modernas que tornam a
produção mais eficiente. Com a agricultura de precisão, os agricultores trabalham
melhor, e não de forma mais árdua.Os benefícios específicos oferecidos e benefícios
oferecidos da agricultura de precisão incluem:

As ferramentas que entregam altos níveis de automação por meio de importação de
arquivos, entrega de informações e outras funções têm um grau de sucesso muito
maior.

Cada exigência agrícola é de certa forma diferente e tem necessidades e objetivos
diferentes. Algumas informações podem ser relevantes para um usuário e não para
outro.

A capacidade de agregar informações do cliente de várias fontes em uma plataforma é
muito conceituada. Contudo, as empresas que são capazes de integrar informações de
várias fontes em uma plataforma têm uma vantagem única. Há frustração constante
quando as ferramentas exigem a duplicação de informações. As ferramentas de maior
sucesso oferecem maneiras de compartilhar informações entre plataformas.



CropsMonitor                                    
FarmPin                                              
FruitLook                                                
Integrated Arial Systems (IAS) 
IntegriSense              
WineMS

Apresentar soluções de software de agricultura de precisão disponíveis no Brasil,
ainda não disponíveis na África do Sul.

Criar uma parceria com as empresas mencionadas para fornecer suporte, amplo
conhecimento de soluções de agricultura de precisão, conhecimento e software
atualizado.

Considerar investir nas empresas existentes mencionadas para expandir suas
soluções atuais e alcance.

Empresas sul-africanas que prestam serviços de Agricultura de Precisão:

Possíveis oportunidades a serem consideradas por companhias brasileiras:
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Dicla Training & Projects
Aerobotics (Diagnóstico por Imagem) 
Meridian Agritech
PANNAR Sprout

Plantio de semente por drones

Drones são enviados para sobrevoar áreas e fazer um levantamento delas, criando um
mapa tridimensional detalhado panorâmico, além de coletar dados sobre a qualidade
do solo e topografia.

Uma vez que os dados do levantamento aéreo são baixados, o software cria um
algoritmo de semeadura, que é otimizado de acordo com a topografia para identificar
os locais ideais para plantar sementes.

A segunda fase do processo é executada usando outro conjunto de drones,
incorporando o algoritmo, para distribuir com precisão as sementes nos locais
identificados. À medida que voa ao longo da rota de semeadura, o drone despacha
automaticamente a semente para o solo a uma altura de alguns metros. Cada vagem de
sementes contém uma mistura concentrada de fertilizantes para promover o
crescimento saudável da muda.

Uma vez que as sementes são semeadas, o drone de pesquisa é reimplantado
regularmente para monitorar o crescimento da floresta de mudas e todos os dados
coletados pelas pesquisas feitas pelos drones são analisados para otimizar o sistema de
plantio.

Empresas sul-africanas que prestam serviços de plantio de sementes por drones
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Introduzir um software e soluções de plantio de sementes disponíveis no Brasil,
ainda não disponíveis na África do Sul.

Além das soluções de software disponíveis no Brasil, há uma necessidade expressa
a respeito da falta de drones disponíveis que sejam capazes de fornecer os
resultados exigidos. Esses drones, incluindo, peças, normalmente precisam ser
importados. Certamente haverá uma oportunidade de investir e montar uma
instalação local de construção de drones para apoiar o setor local.

Abordar as empresas de sementes e plantio relacionadas, que contam com uma
base existente de agricultores que compram sementes e usam software, para fazer
parceria com elas a fim de oferecer opções brasileiras de drones para plantio de
sementes a seus clientes.

Possíveis oportunidades a serem consideradas por companhias brasileiras:
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Acu-Temp Accurate Calibrations
Área de Atuação: Segurança Alimentar e
Rastreabilidade
Site: https://acu-temp.co.za/
E-mail de contato:garnet@acu-temp.co.za

Adagin Technologies
Área de Atuação: Agricultura de Precisão
Site: https://adagintech.com/
E-mail de
contato:fg.adriaanse@adagintech.com

Aerobotics
Área de Atuação: Agricultura de
Precisão/VANTS
Site: https://www.aerobotics.com/
E-mail de contato:
meltzer.benji@aerobotics.com /
benji@aerobotics.co.za/
james@aerobotics.co.za

Aerovision South Africa
Área de Atuação: VANTS
Site: https://www.aerovision-sa.com/
E-mail de contato:info@aerovision-sa.com

AFGRI Agri Services
Área de Atuação: Serviços
Financeiros/Conteúdo/ Educação/Logística
Site: https://www.afgri.co.za
E-mail de contato:afgri@afgri.co.za

AFGRI Technology Services
Área de Atuação: Agricultura de Precisão
Site: https://afgritechservices.com/
E-mail de contato:ats@afgritechservices.com

ESTUDO DE MERCADO -  SETOR DE
AGRITECH NA ÁFRICA DO SULPAGE |  53

Quinta Seção

Contatos

Principais empresas sul-africanas

AfriSoft
Área de Atuação: Segurança Alimentar /
Rastreabilidade / Internert das Coisas
Site: https://www.afrisoft.biz/
E-mail de contato:info@afrisoft.biz

Agri-Sense
Área de Atuação: Imagem aérea
Site: https://www.agrisenseinternational.com
E-mail de contato:info@agrisense.live

Agridrone
Área de Atuação: VANTS
Site: http://agridrone.co
E-mail de contato:info@agridrone.co

Agrienterprises
Área de Atuação: Agricultura de precisão/ gestão
Site: https://agrienterprises.co.za/
E-mail de contato:
Sulaimaan@agrienterprises.co.za /
Buyambo@agrienterprises.co.za / 

AgriIntel
Área de Atuação: Químicos/ Base de dados
Site: https://www.agri-intel.com
Agrikool Finance
Área de Atuação: Serviços Financeiros
Site: https://agrikool.com/
E-mail de contato:info@agroly.com

AgriLED
Área de Atuação: Internet das Coisas/Agricultura
de impacto
Site: https://agriled.co.za/
E-mail de contato:angus@agriled.co.za

https://acu-temp.co.za/
https://adagintech.com/
https://www.aerobotics.com/
https://www.aerovision-sa.com/
https://www.afgri.co.za/
https://afgritechservices.com/
https://www.afrisoft.biz/
https://www.agrisenseinternational.com/
http://agridrone.co/
https://agrienterprises.co.za/
https://www.agri-intel.com/
https://agrikool.com/
https://agriled.co.za/
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Agrilibrium
Área de Atuação: Controle Biológico
Site: https://agrilibrium.co.za/

Agriprotein Technologies
Área de Atuação: Fertilidade e Nutrição
Site: www.agriprotein.com
E-mail de contato:david@agriprotein.com

AgriSense
Área de Atuação: Internet das Coisas
Site: https://www.agrisenseinternational.com/

Agrishelves
Área de Atuação: Plataforma e Marketplace de
Negociação
Site: https://agrishelves.co.za/
E-mail de contato:lindelani@agrishelves.co.za

AgriSmart Engineering 
Área de Atuação: Hidroponia e Aquaponia
Site: https://www.agrismartengineering.com/
E-mail de
contato:agrismartengineering@gmail.com

Agrisol
Área de Atuação: Gestão de Fazendas
Site: https://agrisol.co.za/

Agrista
Área de Atuação: Serviços Financeiros
Site: www.agrista.co.za
E-mail de contato:helmut.drewes@agrista.com
/ desiree.brown@agrista.com

AquaCheck Soil Moisture Management
Área de Atuação: Internet das Coisas
Site: https://aquacheck.co.za

ArcAqua
Área de Atuação: Segurança Alimentar e
Rastreabilidade
Site: https://arcaqua.com/
E-mail de contato:info@arcaqua.com

Bind Biotech
Área de Atuação: Anticorpos/ Imunização
animal
E-mail de contato:
thabang.mokgethi@gmail.com

BKB Engineering Services 
Área de Atuação: Armazenamento,
Infraestrutura e Logística
Site: https://cbi-lowvoltage.co.za
E-mail de contato :bkbeng@iafrica.com /
cbi@cbi-electric.com 

Bulrush Agritech
Área de Atuação: Gestão de Fazendas
Site: https://www.bulrushagritech.com/
E-mail de contato: hello@bulrushagritech.com

Crop Systems
Área de Atuação: Gestão de Fazendas
Site: https://www.cropsystems.co.za

CropsMonitor
Área de Atuação: Agricultura de Precisão
Site: https://www.cropsmonitor.com

CulturaFresh
Área de Atuação: Internet das Coisas
Site: https://culturafresh.co.za/
E-mail de contato: matthew@culturafresh.co.za

Daisy Fresh Hydroponics
Área de Atuação: Conteúdo e Educação
Site: https://hydroponicssouthafrica.co.za
E-mail de contato: sandison@daisyfresh.co.za

https://agrilibrium.co.za/
http://www.agriprotein.com/
https://www.agrisenseinternational.com/
https://agrishelves.co.za/
https://www.agrismartengineering.com/
https://agrisol.co.za/
http://www.agrista.co.za/
https://aquacheck.co.za/
https://arcaqua.com/
https://cbi-lowvoltage.co.za/
https://www.bulrushagritech.com/
https://www.cropsystems.co.za/
https://www.cropsmonitor.com/
https://culturafresh.co.za/
https://hydroponicssouthafrica.co.za/
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Datacentrix
Área de Atuação: Internet das Coisas
Site: https://www.datacentrix.co.za

Derrylin Agricultural Services Pty Ltd
Área de Atuação: Processo de Compra de
Insumos/Equipamentos e Máquinas / Gestão de
Fazendas
Site: https://www.derrylinagriculture.co.za/

DICLA Farm & Seed Pty Ltd
Área de Atuação: Processo de Compra de
Insumos / Equipamentos e Máquinas
Site: www.dicla.com
E-mail de contato:dicla@icon.co.za

DroneScan
Área de Atuação: VANTS
Site: https://www.dronescan.co/
E-mail de contato: salesteam@dronescan.co  / 
 dapizzato@aerialsuas.com (representante no
Brasil)

DRONESIX
Área de Atuação: VANTS
Site: http://www.dronesix.co.za/
E-mail de contato:info@dronesix.co.za

ENVIRO Bio-Chem
Área de Atuação: Controle Biológico
Site: http://envirobiochem.co.za/
E-mail de contato: info@envirobiochem.co.za

Farm Costing Solutions
Área de Atuação: Serviços Financeiros / Gestão
de Fazendas
Site: https://farmcostingsolutions.co.za/
E-mail de contato:support@tms.za.net

FarmPin
Área de Atuação: Internet das Coisas
Site: https://land.farmpin.com/
E-mail de contato:david@farmpin.com

Fedgroup Holdings Pty Ltd
Área de Atuação: Serviços Financeiros
Site: www.fedgroup.co.za
E-mail de contato: mirriamn@fedgroup.co.za

Figtory Smart
Área de Atuação: Internet das Coisas e IA
Site: https://za.linkedin.com/company/figtory
E-mail de contato:  lehlohonolo@pixelvo.com

Foodblock
Área de Atuação: Serviços Financeiros
Site: https://web.facebook.com/foodblock.io/?
_rdc=1&_rdr

Forsilvitech
Área de Atuação: VANTS
Site: https://www.forsilvitech.com/
E-mail de contato:info@forsilvitech.com

FruitLook
Área de Atuação: Gestão de Fazendas
Site: https://fruitlook.co.za/
E-mail de contato:info@fruitlook.co.za

GeofarmSA
Área de Atuação: Sensoriamento Remoto
Site: http://www.geofarmint.co.za/
E-mail de contato:info@geofarmint.co.za

GO AFRICA GLOBAL
Área de Atuação: Supermercado eletrônico
Site: https://goafricaglobal.com/
E-mail de contato: info@goafricaglobal.co.za

Green Fingers Mobile
Área de Atuação: Conteúdo e Educação
Site: https://greenfingersmobile.com/

HomeFarm
Área de Atuação: Internet das Coisas
Site: https://www.myhomefarm.io/
E-mail de contato: info@myhomefarm.io

Hydro Africa
Área de Atuação: Internet das Coisas
Site: http://www.hydroafrica.co.za/
E-mail de contato:info@hydroafrica.co.za

IA System
Área de Atuação: Imagem aérea
Site: https://iasystems.co.za/
E-mail de contato:info@iasystems.co.za

https://www.datacentrix.co.za/
https://www.derrylinagriculture.co.za/
http://www.dicla.com/
https://www.dronescan.co/
http://www.dronesix.co.za/
http://envirobiochem.co.za/
https://farmcostingsolutions.co.za/
https://land.farmpin.com/
http://www.fedgroup.co.za/
https://za.linkedin.com/company/figtory
https://web.facebook.com/foodblock.io/?_rdc=1&_rdr
https://www.forsilvitech.com/
https://fruitlook.co.za/
http://www.geofarmint.co.za/
https://goafricaglobal.com/
https://greenfingersmobile.com/
https://www.myhomefarm.io/
http://www.hydroafrica.co.za/
https://iasystems.co.za/
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InspiraFarms
Área de Atuação: Armazenamento,
Infraestrutura e Logística
Site: https://www.inspirafarms.com/
E-mail de contato: info@inspirafarms.com

IntegriSense
Área de Atuação: Agricultura de Precisão
Site: https://integritsense.webflow.io/
E-mail de contato: info@integritsense.co.za

Inteligro
Área de Atuação: Agricultura de Precisão
Site: https://inteligro.co.za/
E-mail de contato :AndreE@inteligro.co.za

Iraka Biotech
Área de Atuação: Vacinas animais
Site: https://irakabiotech.com/
E-mail de contato
:johnson@irakabiotech.com;

Kelpak
Área de Atuação: Controle
Biológico/Internet das coisas
Site: https://www.kelpak.com/home.html
E-mail de contato:info@kelpak.com

Khepri
Área de Atuação: Bioconversores
Site: https://www.khepri.co.za/
E-mail de contato:info@khepri.co.za

Khula!
Área de Atuação: Processo de Compra de
Insumos  /Equipamentos e Máquinas /
eGrocery
Site: https://www.khula.co.za/
E-mail de contato:info@khula.co.za

Lindsay Africa's FieldNET
Área de Atuação: Gestão de Fazendas
Site: https://www.lindsay.com/mea/en/
E-mail de contato:
richard.joseph@lindsayafrica.co.za

Livestock Wealth
Área de Atuação: Serviços Financeiros
Site: https://livestockwealth.com/
E-mail de contato: invest@livestockwealth.com 

Manstrat AIS
Área de Atuação: Conteúdo e Educação
Site: http://manstratais.co.za/Default.aspx
E-mail de contato: info@manstrat.co.za

Mayford Seeds
Área de Atuação: Sementes e Mudas
Site: https://sakata.co.za
E-mail de contato: jan-
louis.bezuidenhout@sakata.eu

MCX Technologies
Área de Atuação: Ambiente controlado
Site: https://mcxtech.co.za/
E-mail de contato:yusuf@mcxtech.co.za

Meridian Agritech
Área de Atuação: Controle Biológico
Site: https://agritech.co.za/
E-mail de contato:rob@agritech.co.za

Mnandi Africa
Área de Atuação: Plataforma e Marketplace de
Negociação
Site: https://mnandiafrica.com
E-mail de contato:ruramiso@gmail.com

Mr Delivery Pty Ltd
Área de Atuação: Mercado para Restaurantes
Site: www.mrdelivery.com
E-mail de contato:info@mrdelivery.com

MWP Solutions
Área de Atuação: Maquinário e
Equipamentos/Agricultura de precisão
Site: https://www.mwpsolutions.co.za/
E-mail de contato: admin@mwpsolutions.co.za

https://www.inspirafarms.com/
https://integritsense.webflow.io/
https://inteligro.co.za/
https://irakabiotech.com/
https://www.kelpak.com/home.html
https://www.khepri.co.za/
https://www.khula.co.za/
https://www.lindsay.com/mea/en/
https://livestockwealth.com/
http://manstratais.co.za/Default.aspx
https://sakata.co.za/
https://mcxtech.co.za/
https://agritech.co.za/
https://mnandiafrica.com/
http://www.mrdelivery.com/
https://www.mwpsolutions.co.za/
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MySmartFarm
Área de Atuação: Gestão de Fazendas
Site: mysmart.farm/
E-mail de contato: wolfgang@mysmartfarm.info

Mzansi Meat Co
Área de Atuação: Alimentos Inovadores
Site: https://mzansimeat.co/index.html

Nile
Área de Atuação: Plataforma e Marketplace de
Negociação
Site: https://nile.ag/
E-mail de contato:team@nile.ag

Nosetsa
Área de Atuação: Internet das Coisas / Irrigação
Site: https://za.linkedin.com/company/nosetsa
E-mail de contato: nosetsafrica@gmail.com

Order In
Área de Atuação: Mercado para Restaurantes
Site: https://orderin.co.za/ 

PANNAR 
Área de Atuação: Internet das Coisas
Site: www.pannar.co.za
E-mail de contato: john.odendaal@pannar.co.za

Prophet
Área de Atuação: Gestão de Fazendas
Site: www.prophetize.com
E-mail de contato: info@prophetize.com

Revolute Systems
Área de Atuação: Imagem aérea
Site: https://www.revolutesystems.com/
E-mail de contato: jacobus@revolutesystems.com

Rocket Farm
Área de Atuação: Gestão de Fazendas/VANTS
Site: https://www.rocketfarm.co.za/

Seed Co
Área de Atuação: Sementes e Mudas
Site: https://www.seedcogroup.com/
E-mail de contato: seedco@seedcogroup.com

Setla Source
Área de Atuação: Internet das Coisas
Site: www.setlasource.co.za
E-mail de contato: info@setlasource.co.za 

Setsong Tea      
Área de Atuação: Alimentos Inovadores
Site: https://setsongtea.com/
E-mail de contato:retang@setsong.co.za

SGS South Africa / SGS Transparency-one
Área de Atuação: Análise Laboratorial
Site: https://www.sgs.co.za/

Smart Farming Technologies
Área de Atuação: Processo de Compra de
Insumos/Equipamentos e Máquinas
Site: www.smartfarming.co.za
E-mail de contato: amos@smartfarming.co.za

Spraying systems Co
Área de Atuação: Telemetria e Automação
Site: www.spray.com
E-mail de contato: grant@monitorspray.co.za

Starke Ayres
Área de Atuação: Sementes e Mudas
Site: https://www.starkeayres.com/home
E-mail de contato:info@starkeayres.com

Subtropico International Pty Ltd
Área de Atuação: Plataforma e Marketplace de
Negociação
Site: www.subtropico.co.za
E-mail de contato: deon@subtropicoint.co.za

Swartland Spuitpompe
Área de Atuação: Internet das Coisas
Site: https://swartlandspuitpompe.co.za/
E-mail de contato:rasc@adept.co.za

http://mysmart.farm/
https://mzansimeat.co/index.html
https://nile.ag/
https://za.linkedin.com/company/nosetsa
https://orderin.co.za/
https://orderin.co.za/
http://www.pannar.co.za/
http://www.prophetize.com/
https://www.revolutesystems.com/
https://www.rocketfarm.co.za/
https://www.seedcogroup.com/
http://www.setlasource.co.za/
https://setsongtea.com/
https://www.sgs.co.za/
http://www.smartfarming.co.za/
http://www.spray.com/
https://www.starkeayres.com/home
http://www.subtropico.co.za/
https://swartlandspuitpompe.co.za/
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SwiftVee
Área de Atuação: Plataforma e Marketplace de
Negociação
Site: https://www.swiftvee.com/
E-mail de contato:hello@swiftvee.com 

TasteLab
Área de Atuação: Alimentos Inovadores
Site: http://tastelab.co.za/
E-mail de contato:wessel@tastelab.co.za

TerraCam
Área de Atuação: Internet das Coisas
Site: http://www.terracam.co.za
E-mail de contato: formulário no website 

TIMAC AGRO
Área de Atuação: Controle Biológico
Site: https://za.timacagro.com/
E-mail de contato:
info.timacagrosa@roullier.com

UAV & Drone Solutions Pty Ltd
Área de Atuação: VANTS
Site: www.uavdronesolutions.com
E-mail de contato:lizelle@fabio.co.za

UCOOK
Área de Atuação: Kit Online para Restaurantes
e Refeições
Site: https://ucook.co.za/
E-mail de contato: formulário no website

WagyuX
Área de Atuação: Plataforma e Marketplace de
Negociação
Site: https://www.wagyux.co.za/
E-mail de contato: support@wagyux.co.za

Water Administration Systems
Área de Atuação: Gestão de Fazendas/ Gestão
Hídrica
Site: https://www.wateradmin.co.za/
E-mail de contato:nico@nbsystems.co.za

WeFarmLimited
Área de Atuação: Processo de Compra de
Insumos/Equipamentos e
Máquinas/Marketplace e negociação
Site: https://about.wefarm.com/
E-mail de contato: formulário no website

WineMS
Área de Atuação: Agricultura de Precisão
Site: http://www.winems.co.za/
E-mail de contato:
support@winems.co.za 

YouFarm
Área de Atuação: Serviços Financeiros
Site:
https://za.linkedin.com/company/youfarm
E-mail de contato: info@youfarm.africa

https://www.swiftvee.com/
http://tastelab.co.za/
http://www.terracam.co.za/
https://za.timacagro.com/
http://www.uavdronesolutions.com/
https://ucook.co.za/
https://www.wagyux.co.za/
https://www.wateradmin.co.za/
https://about.wefarm.com/
http://www.winems.co.za/
https://za.linkedin.com/company/youfarm
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Empresas sul-africanas de destaque

Adagin Technologies
Fundada em 2018, a Adagin fornece soluções de colheita de agricultura. Os agricultores
utilizam informações e tecnologia para aumentar sua produção e seus lucros. A
empresa fornece soluções que incluem colheita de precisão, embalagem de precisão e
contratação de mão de obra para trabalhos de precisão. Seus recursos incluem
estatísticas de escala de medição em tempo real, envio de mensagens e imagens em
escala a partir de um servidor, solução sem fio e muito mais.

Soluções em colheita e embalagem de precisão e contratação de mão de obra.
Local:Stellenbosch, África do Sul. Investidor: Launchlab.

Aerobotics
Fundada em 2014, a Aerobotics foca atualmente na construção de ferramentas para
produtores de frutas e árvores. Utilizando a inteligência artificial, drones e outras
tecnologias robóticas, sua tecnologia ajuda a rastrear e avaliar a saúde dessas
plantações, incluindo a identificação de quando as árvores estão doentes, o
rastreamento de pragas e doenças e análises para uma melhor gestão da produção.

A Aerobotics passou por um crescimento recorde nos últimos anos e afirma ter o maior
conjunto de dados exclusivos de árvores e frutas cítricas do mundo, tendo processado
81 milhões de árvores e mais de um milhão de frutas cítricas. A Aerobotics arrecadou
US$ 17 milhões em uma rodada Série B com excesso de subscrições. A empresa tem
clientes em mais de 18 países, escritórios na Califórnia e na África do Sul e mais de 100
pilotos de drones.

Local: Cidade do Cabo, África do Sul. Investidores: Naspers, XL Africa, Africinvest, e mais
de 18 outros Investidores. Financiamento total: US$27,1 milhões.

 



AgriKool Finance
A AgriKool é uma plataforma digital de financiamento coletivo que permite aos
indivíduos capacitar pequenos agricultores que não têm acesso a financiamento por
bancos convencionais, investindo em seus agronegócios. Ela incentiva mais inclusão
financeira ao vincular pequenos agricultores a oportunidades de acesso ao mercado.

Local: Pietermaritzburg, África do Sul, South Africa. Investidor: financiamento coletivo e
investidores privados. Financiamento total: US$ 0,1 milhão.

Revolute Systems
A Revolute Systems, fundada em 2017, presta serviços de agricultura de precisão. Ela
fornece varredura de solo por indução eletromagnética (EMI) (que permite mapear a
variação do solo e medir a condutividade elétrica do solo), investigações de variação por
drones e satélites (as imagens são usadas para comparar as diferenças no desempenho
do bloco, identificar áreas fracas, etc.), serviços de análise e mapeamento de terrenos
por meio de sistemas de informação geográfica (GIS) (ajudam a monitorar o ambiente
de cultivo, analisando as diferenças de terreno e mesoclimas).

Local :Stellenbosch, África do Sul. Investidores: LaunchLab.

SwiftVee
É uma plataforma de leilão online para compra e venda de produtos pecuários. Ela
oferece um aplicativo móvel no qual os agricultores podem registrar-se e dar lances
online ou assistir a transmissões de vídeo de leilão online ao vivo. A categoria de
licitação inclui bovinos, ovinos e caprinos.
Selecionada entre as 100 empresas mais inovadoras da África do Sul e selecionada
como a única empresa sul-africana para o Launchpad 2018 da Google, a swiftVEE foi
repetidamente reconhecida como uma tecnologia líder entre as melhores empresas do
mundo.
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4Di Capital
Área de atuação: Fundo de Capital Inicial
Site: https://www.4dicapital.com

African Private Equity and Venture Capital
Association
Área de atuação: Associação de Investimentos
Privados
Site: https://www.avca-africa.org
E-mail: avca@avca-africa.org

AfricInvest
Área de atuação: Empresa de Investimentos
Privados
Site: https://www.africinvest.com
E-mail: investor-relations@africinvest.com

AgVentures
Área de atuação: Investidores em Tecnologia
Site: https://agventures.africa
E-mail: info@agventures.africa

Akro Afrika
Área de atuação: Aceleradora
Site: https://akro.africa/contact/
E-mail: info@akro.co.za

Alpha Code
Área de atuação: Investimentos, Incubadora,
Aceleradora
Site: https://www.alphacode.club/
E-mail: info@alphacode.club.club
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Instituições Financeiras e Investidores

Enygma Ventures
Área de atuação: Empresa de
Investimentos Privados
Site: https://www.enygmaventures.com
E-mail: info@enygmaventures.com

EXEO Capital
Área de atuação: Empresa de
Investimentos Privados
Site: https://www.exeocapital.com
E-mail: office@exeocapital.com

Foundry (Naspers)
Área de atuação: Investidores em
Tecnologia
Site: https://www.naspers.com/foundry
E-mail: gkgreen@naspers.com;
meloy.horn@naspers.com;
naspers@naspers.com

Hivos Impact Investment
Área de atuação: Empresa de
Investimentos Privados
Site: https://hivosimpactinvestments.com
E-mail:
bernice@hivosimpactinvestments.com

IDF Capital
Área de atuação: Empresa de
Investimentos Privados
Site: https://www.idf.co.za

Jozi Angels
Área de atuação: Fundo de Capital Inicial
Site: https://www.joziangels.co.za

https://www.4dicapital.com/
https://www.avca-africa.org/
https://www.africinvest.com/
https://agventures.africa/
mailto:info@agventures.africa
https://akro.africa/contact/
mailto:info@akro.co.za
https://www.alphacode.club/
mailto:info@alphacode.club.club
https://www.enygmaventures.com/
https://www.exeocapital.com/
https://www.naspers.com/foundry
mailto:meloy.horn@naspers.com
https://hivosimpactinvestments.com/
https://www.idf.co.za/
https://www.joziangels.co.za/
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Kalon Venture Partners
Área de atuação: Investidores
Site: https://www.kalonvp.com/

Keyter Rech Investor Solutions
Área de atuação: Relações com Investidores
e Comunicação Financeira
Site: https://kris.co.za
E-mail: vrech@kris.co.za;
deborah@kris.co.za;

Kgatelopele
Área de atuação: Investidores
Site: https://www.kgatelopele.co.za/
E-mail: info@kgatelopele.co.za

Knife Capital
Área de atuação: gestão de investimentos
Site: https://knifecap.com/
E-mail:info@knifecap.com

Land Bank
Área de atuação: Banco que atua no setor
agrícola
Site: https://landbank.co.za/
E-mail: investorrelations@landbank.co.za

PAPE Funds
Área de atuação: Empresa de Investimentos
Privados
Site: https://www.papefunds.co.za
E-mail: dee@papefunds.co.za

Savannah Fund
Área de atuação: Fundo de Capital Inicial
Site: http://savannah.vc
E-mail: hello@savannah.vc

Secha Capital
Área de atuação: Empresa de
Investimentos Privados
Site: https://www.sechacapital.com
E-mail: associate@sechacapital.com

Southern African Venture Capital and
Private Equity Association
Área de atuação: Associação de
Investimentos Privados
Site: https://savca.co.za
E-mail: info@savca.co.za

Subtropico
Área de atuação: Investidor na área de
agritech
Site: https://subtropicolimited.co.za/
E-mail: burger@subtropico.co.za

Zebu Investment Partners
Área de atuação: Empresa de
Investimentos Privados
Site: https://www.zebuinvestments.com
E-mail: enquiries@zebuinvestments.com

https://www.kalonvp.com/
https://kris.co.za/
mailto:deborah@kris.co.za
https://www.kgatelopele.co.za/
https://knifecap.com/
mailto:info@knifecap.com
https://landbank.co.za/
mailto:investorrelations@landbank.co.za
https://www.papefunds.co.za/
http://savannah.vc/
https://www.sechacapital.com/
https://savca.co.za/
mailto:info@savca.co.za
https://subtropicolimited.co.za/
mailto:burger@subtropico.co.za
https://www.zebuinvestments.com/


AfricaBio
Área de atuação: Associação privada
Site: https://www.africabio.com
E-mail: nhlanhla@africabio.com

AfriLabs
Área de atuação: Organização de Rede
Site: https://afrilabs.com
E-mail: nanko@afrilabs.com

Agriculture Research Council
Área de atuação: Conselho de Pesquisa em
Agricultura – governamental
Site: https://www.arc.agric.za/Pages/Home.aspx
E-mail: MotsiC@arc.agric.za

Cape Innovation Technology Initiative (CITI)
Área de atuação: Incubadora
Site: https://www.citi.org.za
E-mail: reception@bwb.org.za; zoliswa@bwb.org.za

CSIR
Área de atuação: Centro de pesquisa -
governamental
Site: https://www.csir.co.za
E-mail: Bokole@csir.co.za; echakauya@csir.co.za;
SBareetseng@csir.co.za

Department of Science and Innovation
Área de atuação: Órgão governamental (ministério)
Site: https://www.dst.gov.za
E-mail: Maneshree.Jugmohan-Naidu@dst.gov.za

FabLab
Área de atuação: Incubadora
Site: https://www.fablabs.io/labs/ekurhulenifablabs
E-mail: neville.govender@ekurhuleni.gov.za
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Instituições de Interesse

Founders Factory Africa
Área de atuação: Incubadora
Site: https://www.foundersfactory.africa
E-mail: africa-enquiries@foundersfactory.co

House 4 Hack
Área de atuação: Incubadora
Site: http://www.house4hack.co.za
E-mail: schalk.heunis@gmail.com

Impact Amplifier
Área de atuação: Incubadora
Site: https://www.impactamplifier.co.za
E-mail: info@impactamplifier.co.za

Impact Hub
Área de atuação: Rede Social para Incubadoras
Site: https://impacthub.net
E-mail: johannesburg.hosts@impacthub.net

Invo Tech Incubator
Área de atuação: Incubadora
Site:https://www.dut.ac.za/press_release/launch_of_
invotech_an_exciting_new_dut_and_seda_innovation
_incubator
E-mail: devenr@dut.ac.za

https://www.africabio.com/
https://afrilabs.com/
https://www.arc.agric.za/Pages/Home.aspx
https://www.citi.org.za/
https://www.csir.co.za/
mailto:Bokole@csir.co.za
https://www.dst.gov.za/
https://www.fablabs.io/labs/ekurhulenifablabs
mailto:info@knifecap.com
mailto:info@knifecap.com
mailto:info@knifecap.com
mailto:info@knifecap.com
http://www.house4hack.co.za/
https://www.impactamplifier.co.za/
https://impacthub.net/
https://www.dut.ac.za/press_release/launch_of_invotech_an_exciting_new_dut_and_seda_innovation_incubator
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Softstart BTI
Área de atuação: Incubadora
Site: https://softstartbti.co.za
E-mail: connect@softstartbti.co.za

Southern Africa Food Lab
Área de atuação: Consultoria
Site: https://www.southernafricafoodlab.org
E-mail: kenneth@southernafricafoodlab.org

StartUp 90
Área de atuação: Acelerador
Site: https://www.startup90.com/index.php?p=1

LaunchLab
Área de atuação: Incubadora
Site: https://launchlab.co.za
E-mail: info@launchlab.co.za

mLab SA
Área de atuação: Incubadora
Site: https://mlab.co.za

SmartXchange
Área de atuação: Incubadora
Site: http://www.smartxchange.co.za
E-mail: info@smartxchange.co.za

Technology Innovation Agency
Área de atuação: Agência de fomento
governamental
Site: https://www.tia.org.za
E-mail: senisha.moonsamy@tia.org.za

The Innovation Hub - BioPark
Área de atuação: Incubadora
Site:
https://www.theinnovationhub.com/busine
ss-incubators/biopark-gauteng-7
E-mail: tmodiselle@theinnovationhub.com

The Silicon Cape
Área de atuação: Rede de Inovação
Site: https://www.siliconcape.com
E-mail: engage@siliconcape.com

Tshimologong 
Área de atuação: Incubadora
Site: https://tshimologong.joburg
E-mail: community@tshimologong.joburg

https://softstartbti.co.za/
https://www.southernafricafoodlab.org/
https://www.startup90.com/index.php?p=1
https://launchlab.co.za/
https://mlab.co.za/
http://www.smartxchange.co.za/
https://www.tia.org.za/
https://www.theinnovationhub.com/business-incubators/biopark-gauteng-7
https://www.siliconcape.com/
https://tshimologong.joburg/
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Instituições relevantes na área de agritech

AFGRI
A AFGRI Technology Services (ATS), parte da AFGRI Group Holdings, nasceu do desejo
de avançar no desenvolvimento e implementação de soluções de tecnologia agrícola.  A
ATS reúne as melhores mentes, tecnologia e produtos para construir soluções
revolucionárias que irão resolver os maiores desafios da agricultura. Eles pretendem
ser o catalisador de soluções com base em tecnologia e inovação para impulsionar o
crescimento agrícola sustentável em toda a cadeia de valor agrícola global e africana.

Website: www.afgritechservices.com

CSIR
O Conselho para Pesquisa Científica e Industrial (CSIR) é uma importante organização
em pesquisa científica e tecnológica que pesquisa, desenvolve, localiza e difunde
tecnologias para acelerar a prosperidade socioeconômica na África do Sul. O trabalho
da organização contribui para o desenvolvimento industrial. A CSIR foi fundado em
1945. A organização desempenha um papel fundamental no apoio aos setores público
e privado por meio de pesquisa direcionada alinhada às prioridades do país, ao
mandato da organização e a suas competências em ciência, engenharia e tecnologia. A
autoridade executiva da organização é o Ministro do Ensino Superior, Ciência e
Tecnologia.

Website: www.csir.co.za

 

http://www.afgritechservices.com/
http://www.csir.co.za/
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Launch Lab
O LaunchLab da Stellenbosch University é uma das Principais Incubadoras
universitárias da África. A LaunchLab está construindo a próxima geração de empresas
sustentáveis e de alto impacto que enfrentam os desafios mais difíceis do mundo em
agricultura, clima e saúde com uma grande dose de engenharia e ciência de dados.

A LaunchLab está comprometida com o empreendedorismo, que acredita-se ser uma
ciência aprendida que constrói grandes empresas e também navega pelas
complexidades do dia a dia. A incubadora apoia estudantes com uma ideia, um
empreendedor com um negócio em estágio inicial, uma universidade que busca
construir sua própria incubadora ou uma organização estabelecida ansiosa para
infundir inovação em sua cultura.O LaunchLab possui ferramentas empreendedoras
que podem atender a várias necessidades com um conjunto de programas para
espelhar a jornada empreendedora. 

Website: www.launchlab.co.za

The Innovation Hub (TIH)
O Innovation Hub (TIH) é a agência de inovação da província de Gauteng responsável
pela conceituação e implementação de programas de inovação, bem como pelo
desenvolvimento e operação do Parque de Ciência e Tecnologia The Innovation Hub
(TIH) localizado em Tshwane. É uma subsidiária integral da Gauteng Growth and
Development Agency (GGDA). Foi estabelecido pelo Governo Provincial de Gauteng por
meio de seu Departamento de Desenvolvimento Econômico (GDED) para promover o
desenvolvimento econômico e a competitividade da província por meio do incentivo à
inovação e ao empreendedorismo.

O TIH oferece uma série de programas de incubação nas áreas de bioeconomia
(agroprocessamento e farmacêutica), indústrias inteligentes (TIC e manufatura
avançada) e economia verde (purificação de água, gestão de resíduos e energia
renovável)

Website: https://www.theinnovationhub.com/

http://www.launchlab.co.za/
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Conselho de Pesquisa em Agricultura (ARC)
O Conselho de Pesquisa em Agricultura (Agriculture Research Council - ARC),  tem como
objetivo realizar pesquisas com parceiros, desenvolver o capital humano e promover a
inovação para apoiar e desenvolver o setor agrícola. É uma das principais instituições de
pesquisa da África do Sul. O ARC atua em diversas áreas, como ciência animal, ciência
de cultivos, impacto e parcerias, pesquisa e inovação. Há diversas unidades espalhadas
pelo país atuando em diferentes setores.

Website: https://www.arc.agric.za/

Agência de Inovação Tecnológica (TIA)
Ligada ao Departamento de Ciência e Inovação (DSI), a TIA foi criada em 2008, com
mandato para explorar e promover o desenvolvimento de inovações e melhorias
tecnológicas. A TIA tem como principal foco atuar nas seguintes áreas: industrialização
avançada; biotecnologia agrícola; biotecnologia da saúde; energia; tecnologias da
informação e telecomunicações; recursos naturais; e biotecnologia industrial. A
entidade te diversos programas voltados ao apoio e internacionalização de agritechs.

Website: https://www.tia.org.za/
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Conclusão

Os maiores desafios enfrentados pelo setor agrícola sul-africano são a falta de
infraestrutura, acesso a mercados competitivos, habilidades de produção e negócios e
apoio financeiro para reinvestir em suas atividades agrícolas e incapacidade de atender
às exigências de segurança alimentar.

A tecnologia  tem poder para transformar o setor e impulsionar uma mudança positiva
generalizada para os pequenos agricultores, melhorando a produção, eficiência e
lucratividade.

Essas tecnologias podem ajudar a resolver muitos dos principais desafios que esse
setor enfrenta – de altos custos de insumos a pouco acesso a informações e crédito e
queda de produtividade. Sobretudo, a adoção dessas tecnologias pode ajudar a África
do Sul a criar uma cadeia de valor agrícola próspera, sustentável e moderna voltada
para o digital.

O uso e a aplicação de tecnologias digitais no setor agrícola avançaram rapidamente,
com partes interessadas em toda a cadeia de valor agrícola, de fornecedores de
equipamentos e sementes a seguradoras, encontrando maneiras de agregar valor a
seus serviços e melhorar os resultados para seus clientes e parceiros. O que é
importante notar é que esse valor aumenta exponencialmente para as partes
interessadas, atingindo toda a cadeia de valor à medida que se torna mais conectada.

As tecnologias agrícolas ajudam a combater alguns dos problemas que se intensificaram
no setor devido ao impacto da pandemia de COVID-19. Essas soluções digitalizadas
oferecem uma oportunidade para resolver problemas com insumos e produção,
logística e contato humano. Os agricultores estão adotando cada vez mais essas
soluções, pois permitem que as operações de campo das fazendas sejam mais
eficientes e orientadas por percepções. A combinação de tecnologia digital, como a
Internet das Coisas com recursos de big data, está ajudando as fazendas a se tornarem
mais produtivas.



O Joburg Fresh Produce Market, maior mercado da África do Sul para a venda de
frutas, verduras e legumes, analisa desenvolver um mercado inteligente – uma
operação eficiente sustentada por uma tecnologia inovadora que aprimora toda a
cadeia de valor. Provavelmente, outros mercados de produtos frescos oferecerão
oportunidade semelhante.

As soluções financeiras on-line de agritech oferecidas na África do Sul são bem
estruturadas e oferecem resultados de nicho únicos. Contudo, há poucas opções
abrangentes que atendam às necessidades diárias - depósitos, pagamentos,
empréstimos e pagamento de beneficiários agrícolas específicos, etc. Há uma
oportunidade de oferecer um produto financeiro on-line  específico para a
agricultura diária.

Além das soluções de software disponíveis no Brasil, registra-se, na África do Sul, 
 oferta limitada de drones disponíveis que sejam capazes de fornecer os resultados
exigidos. Esses drones, incluindo, peças, normalmente precisam ser importados.
Certamente haverá uma oportunidade de investir e montar uma instalação local de
construção de drones para apoiar o setor local.

À medida que a adoção de soluções de Agritech continua a aumentar, os investidores
estão se tornando cada vez mais ativos, preparando o setor agrícola para um futuro
digital. Espera-se que o maior envolvimento de investidores forneça soluções
inovadoras que proporcionarão uma entrega aprimorada de produtos e retorno geral
do investimento. Há grandes desafios, mas é um setor que apresenta bom potencial de
crescimento.

As oportunidades específicas que supostamente oferecem o maior potencial para o
Brasil e que devem ser consideradas mais detalhadamente incluem: 

Outras áreas de bom potencial de crescimento e que também oferecem boas
oportunidades são: agricultura de precisão, irrigação, uso de drones, hidroponia,
compras e mercados online, plataformas de negociação, data hub de sementes e
segurança alimentar e rastreabilidade.

A previsão é que o setor de Agritech da África do Sul continue a crescer a médio e longo
prazo. Espera-se que o interesse, a adoção, o desenvolvimento e o investimento
contínuos continuem impulsionando a demanda.
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O Itamaraty possui 54 setores especializados em ciência, tecnologia e inovação
(SECTECs) em seus postos no exterior, aos quais se somam os escritórios regionais
de representação do Ministério das Relações Exteriores em diversas capitais
brasileiras. Os SECTECs atuam no sentido de prospectar oportunidades de
cooperação e projetar as potencialidades do sistema brasileiro de ciência,
tecnologia e inovação. 

África
África do Sul
Embaixada do Brasil em Pretória
Contato: sectec.pretoria@itamaraty.gov.br
 

África

Contato dos SECTECs

América do Latina

Argentina
Embaixada do Brasil em Buenos Aires
Contato: sectec.buenosaires@itamaraty.gov.br
 
Brasil
Escritório de Representação em Salvador
Contato: erebahia.ba@itamaraty.gov.br
 
Escritório de Representação em Belo Horizonte
Contato: ereminas@itamaraty.gov.br
 
Escritório de Representação no Rio de Janeiro
Contato: ererio@itamaraty.gov.br

Escritório de Representação em Florianópolis
Contato: eresc@itamaraty.gov.br
 
Escritório de Representação em São Paulo
Contato: eresp@itamaraty.gov.br
 
Escritório de Representação em Porto Alegre
Contato: eresul@itamaraty.gov.br
 
Chile
Embaixada do Brasil em Santiago
Contato: sectec.santiago@itamaraty.gov.br
 
Colômbia
Embaixada do Brasil em Bogotá
Contato: sectec.bogota@itamaraty.gov.br
 
México
Embaixada do Brasil no México
Contato: sectec.mexico@itamaraty.gov.br

 

América do Norte
Canadá
Embaixada do Brasil em Ottawa
Contato: sectec.ottawa@itamaraty.gov.br
 
Canadá
Embaixada do Brasil em Ottawa
Contato: sectec.ottawa@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Montreal            
Contato: sectec.montreal@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Toronto
Contato: sectec.toronto@itamaraty.gov.br

Consulado-Geral do Brasil em Vancouver
Contato: sectec.vancouver@itamaraty.gov.br
 
Estados Unidos
Embaixada do Brasil em Washington
Contato: sectec.washington@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Atlanta
Contato: sectec.atlanta@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Boston
Contato: sectec.boston@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Chicago
Contato: sectec.chicago@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Houston
Contato: sectec.houston@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles
Contato: sectec.losangeles@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Nova York
Contato: sectec.novayork@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em São Francisco
Contato: sectec.sf@itamaraty.gov.br

Ásia
China
Embaixada do Brasil em Pequim
Contato: sectec.pequim@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Hong Kong
Contato: sectec.hk@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Xangai
Contato: sectec.xangai@itamaraty.gov.br

Consulado-Geral do Brasil em Cantão
Contato:  sectec.cantao@itamaraty.gov.br

Taiwan
Escritório Comercial em Taipei
Contato: sectec.taipe@itamaraty.gov.br
 
Coréia do Sul
Embaixada do Brasil em Seul
Contato: sectec.seul@itamaraty.gov.br
 
Emirados Árabes 
Embaixada do Brasil em Abu Dhabi
Contato: sectec.abudhabi@itamaraty.gov.br
 
Índia 
Embaixada do Brasil em Nova Délhi
Contato: sectec.novadelhi@itamaraty.gov.br
 
Israel 
Embaixada do Brasil em Tel Aviv
Contato: sectec.telaviv@itamaraty.gov.br

 

Japão 
Embaixada do Brasil em Tóquio
Contato: sectec.toquio@itamaraty.gov.br
 
Singapura
Embaixada do Brasil em Singapura
Contato: sectec.cingapura@itamaraty.gov.br
 



Programa de
Diplomacia da Inovação

Espanha
Embaixada do Brasil em Madri
Contato: sectec.madri@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Barcelona
Contato: sectec.barcelona@itamaraty.gov.br
 
Estônia 
Embaixada do Brasil em Talin
Contato: sectec.talin@itamaraty.gov.br
 
França 
Embaixada do Brasil em Paris
Contato: sectec.paris@itamaraty.gov.br
 
Finlândia 
Embaixada do Brasil em Helsinque
Contato: sectec.helsinque@itamaraty.gov.br
 
Hungria 
Embaixada do Brasil em Budapeste
Contato: sectec.budapeste@itamaraty.gov.br
 
Irlanda
Embaixada do Brasil em Dublin
Contato: sectec.dublin@itamaraty.gov.br
 
Itália 
Embaixada do Brasil em Roma
Contato: sectec.roma@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Milão 
Contato: sectec.milao@itamaraty.gov.br

Noruega 
Embaixada do Brasil em Oslo
Contato: sectec.oslo@itamaraty.gov.br
 
Países Baixos 
Embaixada do Brasil em Haia
Contato: sectec.haia@itamaraty.gov.br
 
Polônia 
Embaixada do Brasil em Varsóvia
Contato: sectec.varsovia@itamaraty.gov.br
 

Portugal
Embaixada do Brasil em Lisboa
Contato: sectec.lisboa@itamaraty.gov.br
 
Reino Unido 
Embaixada do Brasil em Londres
Contato: sectec.londres@itamaraty.gov.br

 
República Tcheca 
Embaixada do Brasil em Praga
Contato: sectec.praga@itamaraty.gov.br
 
Rússia 
Embaixada do Brasil em Moscou
Contato: sectec.moscou@itamaraty.gov.br
 
Suécia 
Embaixada do Brasil em Estocolmo
Contato: sectec.estocolmo@itamaraty.gov.br

Suíça
Embaixada do Brasil em Berna 
Contato: sectec.berna@itamaraty.gov.br
 
Ucrânia 
Embaixada do Brasil em Kiev
Contato: sectec.kiev@itamaraty.gov.br
 
União Europeia
Missão do Brasil junto à União Europeia
Contato: sectec.braseuropa@itamaraty.gov.br

 

Austrália
Embaixada do Brasil em Camberra
Contato: sectec.camberra@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Sydney  
Contato: sectec.sydney@itamaraty.gov.br

Oceania

Alemanha
Embaixada do Brasil em Berlim
Contato: sectec.berlim@itamaraty.gov.br
 
Áustria
 
Embaixada do Brasil em Viena
Contato: sectec.viena@itamaraty.gov.br
 
Dinamarca 
Embaixada do Brasil em Copenhague
Contato: sectec.copenhague@itamaraty.gov.br
 
Eslovênia
Embaixada do Brasil em Liubliana
Contato: sectec.liubliana@itamaraty.gov.br

Europa

Tailândia 
Embaixada do Brasil em Bangkok
Contato: sectec.bangkok@itamaraty.gov.b
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Contato

Embaixada do Brasil em Pretória
Telefone:+27 12 366-5200 

Fax: +27 12 366-5299
E-mail: sectec.pretória@itamaraty.gov.br

 
Departamento de Promoção Tecnológica

Esplanada dos Ministérios Bloco H - Anexo II, Sala 213 - CEP. 70.170-900
(61) 2030-9164

dct@itamaraty.gov.br


