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Criado pelo Itamaraty, em 2017, o programa busca quebrar
os estereótipos vinculados à imagem do Brasil no exterior e
mostrar 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 

Sobre o

PROGRAMA DE DIPLOMACIA  DA
INOVAÇÃO
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APRESENTAÇÃO

Pesquisa de Mercado no Ecossistema de Agrotecnologia
na República da Coreia

Realizada por: KMAC Co., Ltd.

Período do Projeto: 2020.11. ~ 2021.02

Objetivo: O projeto tem por objetivo fornecer  informações
detalhadas sobre a situação atual da agricultura coreana e do
ecossistema de agrotecnologia da República da Coreia.

Principais Conteúdos:

1) Fazendas inteligentes na Coreia: definição e situação atual da
agricultura inteligente na Coreia;

2) Pesquisa sobre a situação atual das tecnologias usadas na
agricultura coreana: Big Data, IoT, IA, etc; 

3) Pesquisa sobre a situação atual de assuntos específicos de
interesse da agrotecnologia coreana; e

4) Pesquisa sobre o ecossistema e a rede industrial
relacionados a agrotecnologia na Coreia.

Planos de utilização do resultado desta pesquisa:

1) Criar oportunidades para startups brasileiras no mercado
coreano, identificando suas tendências  e como as empresas
agrotecnológicas operam na Coreia; e 

2) Minimizar erros das startups brasileiras no processo de
ingresso no mercado coreano, por meio da disponibilização de
informação que permita melhor entender a situação atual da
agrotecnologia e da agricultura coreana - engendrando ganhos
de eficiência no processo de internacionalização das referidas
startups. 



Resumo
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Nos últimos anos, a indústria vinculada à agricultura inteligente vem se expandindo
rapidamente. Para lidar com a demanda crescente por alimentos, a perda populacional
e a redução da área de terras aráveis, impõe-se o aprimoramento da produtividade
agrícola coreana. Há imperativo, igualmente, de desenvolvimento de novo modelo de
negócios, atento às necessidade de uma produção mais ecológica, que corresponda às
demandas da população que vive nas áreas rurais.  

A agricultura inteligente cria novos valores em vários setores relacionados com a
agricultura, não só na produção agrícola mas também na distribuição e no consumo,
por meio da convergência da agricultura com a tecnologia de informação e
comunicação (TIC).

Diversas instituições dedicam-se ao desenvolvimento de tecnologias associadas à
agricultura inteligente, de forma a obter ganhos na produção, na distribuição e no
consumo agrícolas, melhorar a produtividade, a eficiência e a qualidade dos produtos e
garantir a segurança dos trabalhadores. Para esse fim, as tecnologias de TIC
convergem com tecnologias agrícolas previamente existentes.
 
O agronegócio nos Estados Unidos e na Europa, atores relavantes no setor agrícola,
cresce rapidamente – principalmente aquele que desenvolve e emprega tecnologias e
equipamentos relacionados com a  agricultura inteligente, como as culturas no campo,
cultivo sob estruturas e a indústria leitera e de corte.
 
A Coreia possui base industrial mais fraca do que a de outros países de maior
desenvolvimento relativo, como os Estados Unidos e os países europeus; contudo o
interesse público e as tecnologias de TIC podem motivar o crescimento do setor da
agricultura inteligente no país. A produção sob estufas na Coreia, por exemplo, tem
crescido de forma constante, apesar de 80% dessas estufas serem de arco simples, 
 pequenas e projetadas apenas para proteção contra a chuva. Big data, otimização,
desenvolvimento de algoritmos, robótica e automação aplicada ao setor encontram-se
ainda em nível incipiente.
 
As fazendas inteligentes e o agronegócio na Coreia estão focando no monitoramento e
em funções de controle semiautomatizado, quando se trata de tecnologias de
agricultura inteligente. Por outro lado, o interesse é crescente, em setores como o de
análise de alta tecnologia e na robótica, que podem aprimorar a qualidade e a
produtividade.
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O governo coreano fomenta a criação de fazendas inteligentes, a fim de
melhorar a produtividade e reduzir os custos de insumos, com foco,
principalmente, na disseminação de fazendas inteligentes com base em
subsídios governamentais. O sistema de pós-gestão, contudo, é um dos pontos
fracos das políticas coreanas de agricultura inteligente.
 
Nas estatísticas agrícolas anuais divulgadas pelo Ministério da Agricultura,
Alimentação e Assuntos Rurais da República da Coreia não foram incluídas
informações estatísticas que permitem mensurar perfeitamente a inovação
agrícola: a extensão da distribuição das fazendas inteligentes; a intensidade de
convergência entre as tecnologias de TIC e de ponta em cada setor agrícola; a
amplitude de distribuição dos equipamentos agrícolas inteligentes no país. Nas
estatísticas constam apenas poucas informações sobre a horticultura
controlada, como volume de produção de verduras, legumes, frutas e flores;
volume de cultivo por área unitária; oferta e demanda; e preços. Na pecuária,
apenas algumas informações a respeito das condições de criação, oferta e
demanda, distribuição e preços foram divulgadas.

A ausência de base legal voltada específicamente para a disseminação de
fazendas inteligentes dificulta a formulação de políticas de curto e longo prazo
que possam promover o desenvolvimento de tecnologias de produção e a
inovação na produção e na distribuição. Tampouco identificaram-se estratégias
de fomento capazes de engendrar o desenvolvimento tecnológico em
convergência com as TICs e de atender plenamente a demandas do campo.
Diferentes itens do orçamento são usados para a distribuição e a expansão do
uso de estufas inteligentes, criação de vales de inovação em agricultura
inteligente, projetos-piloto de demonstração de agricultura inteligente etc.
Ainda persiste o desafio de aprimorar as bases legais atualmente existentes, de
forma a permitir a implementação de políticas sistemáticas de conversão para
uma agricultura inteligente.

EMBAIXADA DO BRASIL  EM SEUL
PÁGINA |  07



SECTEC

BERLIM

 
Além disso, o governo coreano encabeça a realização de estudos sobre
fazendas inteligentes e tecnologias agrícolas de TIC e promove a sua difusão e
expansão. A administração pública impulsiona, igualmente, políticas de
fomento à agricultura inteligente, com vistas a lidar com desafios na agricultura
e nas áreas rurais, como o envelhecimento populacional e a escassez de mão-
de-obra.

O setor privado atuante na área depende fortemente de subsídios
governamentais, ao passo que o crescimento de sua capacidade de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), bem como de desenvolvimento de novos produtos
para o setor, é menos expressivo do que em outras áreas. O agronegócio tem
expectativa de expandir sua atuação, por meio de apoio do governo, e a
população rural não associada ao agronegócio demanda a modernização das
instalações e da infraestrutura agrícolas com subsídios governamentais, o que
aponta para a existência de interesses concorrentes. 

Vislumbra-se movimento no sentido de criação de fundos e de formas de
financiamento coletivo, que podem vir a ser empregados para diminuir o
volume necessário de investimentos iniciais e o custo operacional, e é possível
que esforços governamentais se voltem para a criação de incentivos ao
investimento privado. 

A cooperação agrícola e tecnológica entre o Brasil e a Coreia deve servir como 
 passo para a cooperação comercial bilateral, considerando a crescente
demanda no Brasil por produtos coreanos relacionados à produção agrícola,
como pesticidas, equipamentos agrícolas e fertilizantes. Diversas empresas
coreanas estão trabalhando na exportação para China, Rússia e países do
centro e do sudeste asiáticos de tecnologias de agricultura inteligente, como
aquelas voltadas para a otimização do uso da água, assim como para a redução
e automatização do uso de energia. O fortalecimento de laços entre Brasil e
Coreia para o aproveitamento das sinergias existentes entre os dois países,
tem grande potencial de favorecer o desenvolvimento futuro de novas
tecnologias agrícolas. 
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Where we are

TODAY

I. Análise PEST da Agrotecnologia
Coreana

Estabilização do preço do arroz: (2017) ₩153.213/80㎏ → (2018) 193.568 → (2019)
189.964 (20,6%↑);

Aumento da renda dos agricultores: (2015) ₩37.215 mil/fazenda→ (2016) ₩37.197
mil → (2017) ₩38.239 mil → (2018) ₩42.066 mil;

Comércio agrícola: tarifação do arroz confirmada em 513%. Foi feito acordo a
respeito das exigências sanitárias para a exportação de páprica coreana para a
China (novembro de 2019);

Doenças do gado: o Vírus da Peste Suína Africana (VPSA) foi impedido de se
propagar para outras áreas. Sem febre aftosa, desde janeiro de 2019, e sem
Influenza Aviária (IA) desde março de 2018;

Máquina de crescimento: quatro vales de inovação de agricultura inteligente foram
escolhidos (as construções começaram em Sangju e Gimje, enquanto o projeto foi
acabado em Goheung e Miryang). 

1.1 Cenário Político (P)

O governo coreano tem investido continuamente nos setores agrícolas e rurais,
notadamente na revitalização econômica de áreas rurais e na geração de empregos
nessas áreas. 
 
 1.1.1 Políticas fundamentais para a dinamização da agricultura e das áreas
rurais (2019)

O Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais da República da Coreia tem
executado políticas voltadas para o aumento da renda dos agricultores e a para garantir
a subsistência das pessoas:
 

 
A manutenção de programas de assistência sistemática à manutenção de empregos são
imprescindíveis para lidar com questões como o declínio populacional e o
envelhecimento nas áreas rurais. Ressalte-se que esses não são os únicos problemas a
serem resolvidos  para que a  economia rural possa ter mais dinamismo na Coreia. 
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Minimização da flutuação dos preços de produtos agrícolas: aproveitando as tecnologias de TIC,
prevê-se o estabelecimento de plataformas de comunicação entre produtores [mercados
conjuntos e centros de processamento de produtos agrícolas (APCs)] e distribuidores nas áreas
onde os consumidores residem. Além disso, existem iniciativas voltadas para a obtenção de
diversos canais de distribuição alternativos, bem como metodologias de mensuração também
serão alteradas. Por meio do avanço da precisão da mensuração agrícola e da organização de
produtores, espera-se que a oferta e a demanda se ajustem voluntária e preventivamente.

 Surtos de doenças em animais e medidas de controle: existem iniciativas de  fortalecimento do
gerenciamento de veículos de transporte de gado, já que esses são um dos maiores responsáveis
pela introdução e pela disseminação de doenças transmissíveis nos rebanhos. Ademais, pretende-
se que os estudos epidemiológicos sejam fortalecidos, sendo entregues com maior perícia e
velocidade, de forma  melhorar o cenário de reprodução dos rebanhos, tornar os agricultores mais
responsáveis pelas doenças surgidas em seus rebanhos e permitir a elaboração de esquema de
quarentena eficiente.

Políticas inovadoras e importantes no setor de geração de empregos: pessoas entre 20 e 40 anos
enfrentam dificuldades ao tentarem abrir seus negócios no setor agrícola. Há previsão de
favorecer o acesso ao mercado, a terras, instalações, educação e consultoria de forma a prestar
assistência a essas pessoas. 

Prevê-se a promoção da criação de linhas de financiamento e da agricultura inteligente, a fim de
fortalecer a geração de empregos em setores que empregam tecnologias e ideias.

1.1.2 Políticas fundamentais para a dinamização da economia rural (2020)

A estabilização dos preços de produtos agrícolas e o controle de doenças do gado estão intimamente
relacionados com a subsistência dos agricultores e com a economia doméstica. Mais ações em prol de
uma agricultura sustentável são identificadas:

1.1.3 Expansão das políticas de assistência ao trabalho na agricultura e áreas rurais
(planejada)

O número de pessoas empregadas nos setores de agricultura e pesca era de 1.395 mil em 2019, um
aumento de 122,4 mil em relação a 2016 (crescimento por 31 meses seguidos entre junho de 2017 e
dezembro de 2019). O acrescimo, em 2019, quando a situação de empregabilidade apresentou
melhoria na Coreia, foi de 55 mil pessoas. 

Estima-se que parte da geração "baby boomer" coreana (cerca de 7,11 milhões, nascidos entre 1955 e
1963) decida deslocar-se para áreas rurais após a aposentadoria. Pessoas na faixa etária entre 20 e 40
anos também optam por trabalhar no setor agrícola, conforme muda a percepção social sobre a
agricultura. Considerando esses fatos, o governo coreano executa políticas de geração de empregos
nos setores agrícola e rural:
 

ESTUDO DE MERCADO AGRITECHPÁGINA |  10



EMBAIXADA DO BRASIL  EM SEUL
PÁGINA |  11

Where we are

TODAY

A Coreia passa por várias mudanças internas e externas no que tange à agricultura,
como o envelhecimento de sua população e a adoção de mercado aberto,
impulsionado pela conclusão de acordos de livre comércio (ALCs). A união de
indústrias relevantes com a agricultura deve receber estimulos para lidar com os
problemas estruturais enfrentados por pequenos agricultores. 

O desenvolvimento de empresas comunitárias contribuirá para a revitalização rural,
proporcionando serviços sociais e criando empregos. 

Projetos estão sendo executados para promover rede de segurança social, por
intermédio de apoio aos agricultores com prêmios de seguro de saúde e renda
vitalícia, conforme o envelhecimento da população e a crescente polarização de
renda avultam-se.

Projetos são elaborados para diversificar as atividades econômicas e gerar
oportunidades de aumento da renda e de empregos em áreas rurais. Para esse fim,
promove-se a convergência dos setores primário, secundário e terciário, com base
em recursos rurais. Além disso, empresas de todos os tamanhos, inclusive startups,
são convidadas para as áreas rurais. 

1.1.4 Políticas de revitalização rural para lidar com as mudanças atuais

O declínio populacional coreano é problema urgente que deve ser abordado. A atração
de mais pessoas para a agricultura e áreas rurais está diretamente atrelada à
revitalização da economia rural. Há empenho governamental no desenvolvimento de
projetos capazes de aprimorar o nível de vida das pessoas , de forma a fornecer apoio,
por meio de políticas para o estabelecimento das pessoas que optarem por viver em
áreas rurais. 

 1) Apoio para a combinação de diversas indústrias com a agricultura

 2) Apoio para a agricultura social

 3) Melhorias no bem-estar e na subsistência dos agricultores

4) Apoio para a convergência material rural
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1.1.5 Mudança de paradigma para a concretização de políticas agrícolas

Espera-se que, por meio da interconexão entre políticas agrícolas e ambientais, bem
como de maior cooperação público-privada, se possa conquistar agricultura sustentável,
que garanta a segurança das pessoas e renda crescente para agricultores. 
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(Valor) É dada prioridade à renda e ao sustento dos agricultores. Os agricultores são
altamente valorizados como criadores de bem público, como alimentos saudáveis e
conservação de paisagens. 
(Alvo) A agricultura desempenha diversos papeis, como atividades agrícolas que
fornecem os valores econômicos, sociais e ambientais requeridos pelas pessoas. 
(Direção) Rompimento criativo com práticas existentes, fortalecendo a capacidade
de inovação agrícola. A produção ecologicamente correta e segura de alimentos
conduz a uma agricultura sustentável. 
(Sistema) Sistema de cooperação público-privada estabelecido para políticas
agrícolas inovadoras que colocam as práticas no foco dos agricultores e do povo
coreano. 

(Objetivo) Estabelecer 7.000 hectares de fazendas inteligentes e 5.750 hectares de
fazendas de gado, até 2022. Estabelecer, igualmente, 4 vales de inovação de
agricultura inteligente até 2022 (vide anexo da página 16).

(Conteúdo) Complementar as políticas de disponibilização de agricultura inteligente
para fazendas específicas; expandir os alvos para novos agricultores e os setores de
produção e comercialização; construir hub de agricultura inteligente (vide Tabela 3). 

1.1.6 Garantindo novo motor de crescimento, por meio da expansão das
fazendas inteligentes

O Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais escolheu a promoção de
agricultura inteligente como uma de suas prioridades, em novembro de 2017. Foram
identificadas, ademais, estratégias interministeriais para a promoção de fazendas
inteligentes (abril de 2018).
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Treinamento de 500 especialistas até 2022, por meio de cursos de
treinamento, tendo designado quatro “centros de treinamento inicial” em 2019.
Após a conclusão do curso, os novos agricultores podem trabalhar em
fazendas inteligentes arrendadas para novos agricultores, pagando pequeno
aluguel, para iniciar seu próprio agronegócio. 
Fornecimento de subsídios, arrendamento de terras, programas de atração de
investimentos para apoiar os novos agricultores que queiram iniciar ou
expandir suas fazendas inteligentes. 

Complexo de demonstração será criado, quando puderem ser realizados estudos
empíricos nos setores de produção e comercialização, bem como testes de
produtos. No referido complexo, além da apresentação de startups e da realização
de exposições, os participantes poderão vivenciar o que é uma fazenda inteligente. 

A P&D será estimulada, por meio do fortalecimento de vínculos e cooperação
interministeriais (Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Ministério do
Comércio, Indústria e Energia, e Administração de Desenvolvimento Rural) e
pesquisas conjuntas público-privadas.

As bases para a expansão da agricultura inteligente estão sendo estabelecidas, por
meio da coleta e utilização de big data (informações ambientais, como temperatura
e umidade, e informação de produção) e pela padronização de equipamentos e
comunicação. 

Será disponibilizado apoio proativo às empresas de equipamentos de agricultura
inteligente para a exploração do mercado.

Quatro vales de inovação em agricultura inteligente devem ser concluídos até 2022.
Esses devem servir como complexo de produção, educação e pesquisa.

[Anexo] Principais políticas para a expansão da agricultura inteligente

(Política-chave 1) Criando ecossistema inicial de agricultura inteligente para novos
agricultores:

(Política-chave 2) Criando infraestrutura industrial para fazendas inteligentes:
 

(Política-chave 3) Criando vales de inovação em agricultura inteligente como centros de
expansão. 

ESTUDO DE MERCADO AGRITECHPÁGINA |  14



EMBAIXADA DO BRASIL  EM SEUL
PÁGINA |  15

Where we are

TODAY

O cenário de constante mudança nas áreas rurais e agrícolas implica
necessidade de aprimorar a produtividade, de forma a aumentar o valor da
produção, aproveitando tecnologias avançadas, como a agricultura inteligente. 

O crescimento inovador da agricultura e da economia rural, com fazendas
inteligentes e agricultura social, tentará ser obtido pela atração de mais
pessoas, especialmente os jovens, para a lavoura e para as áreas rurais.

O padrão de vida da população rural e o valor agregado da produção agrícola
serão elevados, por meio da melhoria de infraestrutura e de instituições de
assistência social adaptadas às áreas rurais. 

1.1.7 Implicações
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(Produtos agrícolas e pesqueiros) Na estrutura doméstica de consumo, a agricultura
representa 52%, os alimentos, 31% e os combustíveis e outros, 17%. Essa tendência deve
continuar por toda a década (2020-2029). 
(Consumo de alimentos) O crescente interesse pela saúde e pelo meio ambiente e a
mudança nos hábitos alimentares deverão levar ao aumento da renda global e per capita. O
consumo de alimentos deverá aumentar 15%.
(Alimentos) A indústria pecuária apresentou crescimento em países de baixa e média renda,
onde diferentes tipos de gado são criados em conjunto. O consumo de carne e laticínios
levou ao aumento do consumo de alimentos. O nível de tecnologia de produção de
alimentos é diferente em cada país, o que deu origem a vários tipos de alimentos.

(Agricultura) Deverá aumentar 15% na próxima década:

(Produtos da pecuária) Deverão aumentar 14% na próxima década: 

1.2. Cenário Econômico (E)

As indústrias agrícola e pecuária enfrentam muitas dificuldades, já que o setor agrícola
representa pequeno percentual no PIB e a Coreia tem assinado mais ALCs. Em meio a esse
contexto, o governo coreano promove políticas para expandir a alta agregação de valor ao
mercado agrícola.

1.2.1 Perspectiva agrícola global para 2020-2029 da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE)/Organização das Nações Unidas para Alimentação
e Agricultura (FAO)

[Consumo] A estrutura de consumo não se alterou muito, ao passo que o crescimento
populacional deverá levar ao aumento da demanda.
 

[Produção] A previsão é de que a produção total aumente lentamente (agricultura, 15%;
pecuária, 14%). 

O aumento da produtividade impulsionada pela tecnologia resulta em maior produção, em meio
à expansão limitada das terras. 

1) A produção de grãos deverá aumentar 3,75 milhões de toneladas; as culturas de sementes
oleaginosas, bem como leguminosas, 42 milhões de toneladas; e as culturas de tubérculos,
como batata, 16 milhões de toneladas.
2) 85% do referido incremento é atribuível ao aumento da produtividade, à melhoria de
sementes, à utilização de insumos intensivos, como fertilizantes, e ao desenvolvimento da
tecnologia de cultivo.

1) O desenvolvimento tecnológico e a capacidade aprimorada de lidar com as doenças do gado
deverão resultar no aumento da produtividade. A tecnologia de produção abarca variedades de
alta qualidade de gado, que recebem alimentos de alta qualidade.
2) As aves representarão metade da produção adicional de carne na próxima década. Mais
importante, a produção de aves deverá aumentar nas regiões da Ásia e da América do Sul.
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Where we are

TODAY

(Inovação digital) O desenvolvimento da tecnologia digital deverá melhorar a eficiência, a
transparência e a rastreabilidade do comércio agrícola e pesqueiro no futuro. 

(Segurança alimentar e subsistência) A importação de alimentos desempenha papel
importante, proporcionando aos países acesso a alimentos e nutrição. Por sua vez, a
exportação de produtos agroalimentares abre oportunidade de lidar com a desaceleração
da demanda doméstica e pode constituir importante fonte de renda.

(Carne) Espera-se que os preços reais de produtos de carne sofram queda devido à
recuperação do impacto das doenças do gado, como o VPSA, ao aumento lento da renda,
ao envelhecimento populacional e à queda do consumo de carne per capita pela classe de
alta renda. 

(Grãos) A pressão para baixo sobre os preços aumenta, conforme a China divulga os
estoques de milho e arroz e a produção global aumenta.

(COVID-19) Pode haver desafios para a manutenção dos estoques globais de grãos nos
níveis pre-pandêmicos, com impactos sobre a segurança alimentar, caso a pandemia de
COVID-19 continue a prejudicar o fluxo de bens. 

[Comércio] A previsão é de desaceleração do aumento do volume de comércio agrícola e
pesqueiro, atingindo 1,25% ao ano.
 

     1) O uso de big data e tecnologia de aprendizado de máquinas deverão viabilizar a gestão
eficiente de dados operacionais digitalizados. 
      2) Plataformas de comércio eletrônico e financiamento digital (investimento) deverão
diminuir a barreira de entrada e permitir que agronegócios de pequeno e médio porte
ingressem no negócio e na logística. 
     3) Espera-se que a tecnologia blockchain melhore a transparência e segurança das
operações. 

[Preços] A projeção é a de que os preços reais diminuam em quase todos os itens.

Riscos e incertezas

         1) Conforme a pandemia subsiste, a logística internacional sofre impactos, que influenciam
a produção internacional de grãos. Os países com níveis de insegurança alimentar podem ter
de enfrentar maiores dificuldades. Ademais, políticas protecionistas podem impactar os
patamares de segurança alimentar. 
      2) Ao mesmo tempo em que os preços de produtos agroalimentares podem diminuir,
devido à perda de poder de compra, o consumo também poderá sofrer impactos negativos,
principalmente em países de baixa renda. 
       3) Após o surto de COVID-19, as compras on-line de produtos alimentícios na Coreia
aumentaram: sopa, 397%; alimentos embalados, 377%; frutas e lanches, 326%; laticínios, 279%. 



(Demanda) Os consumidores dão prioridade à saúde e à sustentabilidade. As
respostas das políticas relacionadas com dietas saudáveis, obesidade e meio
ambiente deverão afetar a demanda por produtos agroalimentares. 

(Abastecimento) A incerteza perdura em meio à disseminação do VPSA e da
praga (gafanhoto-do-deserto), ao aumento da resistência a antibióticos, ao
desenvolvimento tecnológico para aumento da produtividade (novos métodos
de criação) e à mudança climática.

(Comércio) Os produtos agroalimentares e suas respectivas indústrias deverão
ser afetados por acordos de comércio em andamento entre os países,
mudanças na situação comercial, distribuição dos sistemas educacionais
impulsionada por tecnologias digitais inovadoras e a importância cada vez
maior da segurança alimentar.

O setor de agricultura e pesca cresceu 1,7% na Coreia, e sua participação vem
aumentando (de US$ 27,8 bilhões em 2013 para US$ 32,1 bilhões). Entretanto, sua
participação no PIB doméstico diminuiu 1,2% (de 2,1%, em 2013, para 2,0%, em 2018).

A participação da agricultura e da pesca no PIB doméstico vem diminuindo, uma vez
que não está acompanhando a velocidade de crescimento dos setores não
agrícolas. 

1.2.2 Volume e perspectiva da agricultura e pesca: a Coreia e o mundo

A agricultura e a pesca representam proporção menor do PIB global. A agricultura
representa menos de 5,0% do PIB nacional na maioria das grandes economias do
globo, apesar de execeções relevantes como a Índia (18,3%), a China (7,6%) e o
Brasil (5,9%).
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Where we are(Médio e longo prazo) O envelhecimento populacional e a crescente demanda por
conversão de terras diminuíram a área de terras cultivadas e a projeção é que haja
redução para 1.548 milhões de hectares, em 2024, e para 1.516 milhões de
hectares, em 2029. 

1.2.3 Tendência e perspectiva da agricultura coreana 

1.2.3.1 Terras cultivadas na Coreia e nos principais países

A extensão de terras cultivadas aumentou 0,5% por cinco anos (2013-2017), em todo o
mundo. Contudo, apresentou redução de 1,3% no mesmo período (2013-2017) na
Coreia.
 



EMBAIXADA DO BRASIL  EM SEUL

Where we are
(Grãos) O consumo per capita de grãos, como arroz, caiu 1,6% anualmente. 

(Frutas) O consumo per capita das seis principais frutas caiu 1,5% anualmente
(passando de 46,9kg, em 1999, para 35,2%, em 2018). 

1.2.3.2 Tendência e perspectiva de consumo agroalimentar

O consumo dos sete principais grãos e das seis principais frutas, na Coreia, está
reduzindo, ao passo que o consumo de carne e frutas importadas está aumentando,
em virtude da mudança do gosto dos consumidores desde 1990.
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(Carne) O consumo per capita das três principais carnes aumentou 3,0% anualmente (passando
de 30,6kg, em 1999, para 53,9kg, em 2018). O consumo de carne bovina, carne suína e aves
aumentou 2,2%, 2,8% e 4,6% anual e respectivamente. 

(Grãos) O consumo de grãos apresentou queda de 0,9% anualmente. Em 2029, esse consumo
deve atingir 125 kg. 

(Legumes e verduras) A produção de legumes e verduras em 2019 despencou, empurrando o
consumo per capita para 9,4%, em comparação a seu nível em 2018. Em 2029, o consumo per
capita de legumes e verduras deve atingir 106,3 kg, apresentando queda de 0,4% anualmente.

(Frutas) O consumo per capita das seis principais frutas apresentou queda de 0,3% ao ano, ao
passo que o consumo de laranja e frutas tropicais aumentou 1.5% anualmente. O consumo per
capita de frutas em geral deve aumentar 0,2% ao ano, atingindo 52,5 kg em 2029. 

(Carne) O consumo per capita das três principais carnes deve aumentar 0,7% anualmente,
atingindo 59,9 kg em 2029. 

(Perspectiva) O consumo de grãos, verduras e legumes e frutas deve apresentar redução, ao passo
que o consumo de frutas importadas e carne deve aumentar. 
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1.2.4 Os 10 países mais superavitários e deficitários na balança comercial de
produtos agrícolas e pecuários

O Brasil ficou em primeiro lugar, no mundo, na balança comercial de produtos agrícolas
e pecuários por seis anos (2013-2018). Apesar de o país apresentar redução de 0,3% ao
ano, a balança comercial, em 2018, alcançou o mesmo nível de 2013 no setor agrícola e
da pecuária. Por outro lado, a balança comercial de produtos agrícolas e pecuários na
Coreia apresentou queda de 2,9% ao ano, em média, nesses mesmos seis anos (de
2013 a 2018).
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Os subsídios agrícolas do Brasil continuam a apresentar redução. Eles diminuíram
de US$ 2,287 bilhões, em 2017, para US$ 872 milhões em 2018. 

1.2.5 Subsídios agrícolas por país

Os subsídios agrícolas totalizaram cerca de 4,2 bilhões, em média, por seis anos
(2013-2018) e apresentaram crescimento de 0,1% ao ano. Os subsídios agrícolas
na Coreia apresentaram crescimento de 9,9% ao ano, um dos mais relevantes
crescimentos no volume de subsídios. Contudo, ao contrário de outros países
membros da OCDE, os subsídios agrícolas na Coreia são relativamente menores,
quando considerada sua produção agrícola. Os subsídios agrícolas do Japão, por
exemplo, totalizaram US$ 7,159 bilhões, em 2018, ao passo que da Coreia
totalizaram cerca de um terço do Japão, a saber: US$ 2,307 bilhões.

EMBAIXADA DO BRASIL  EM SEUL
PÁGINA |  23



EMBAIXADA DO BRASIL  EM SEUL ESTUDO DE MERCADO AGRITECHPÁGINA |  24



1.2.6 Expansão da agricultura inteligente no mercado agrícola mundial

O mercado mundial de agricultura inteligente apresentou expansão de US$ 119,8
bilhões, em 2012, para US$ 196 bilhões, em 2016, aumentando em média 13% ao
ano. Estima-se que esse mercado atinja o valor de US$ 408 bilhões até 2022. 

1.2.7 Implicações

A agricultura e a pesca representaram, em média, 2,9% no PIB doméstico por seis
anos (2013-2018), e sua importância é crescente. Concomitantemente, a superfície
de terras cultivadas reduziu-se à proporção de 1,3% ao ano. Esses dados apontam
para a centralidade, na Coreia, do uso intensivo de terras cultivadas e do aumento
da  produtividade.

Deter capacidade de prever a demanda e de avançar na produção personalizada
tem ganhado importância, para atender um mercado consumidor coreano
caracterizado por dieta variada. 

A Coreia, cuja balança comercial agrícola é largamente deficitária, está atenta à
tendência do mercado global de expansão da demanda por agricultura inteligente. 
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[Anexo] Balança Comercial dos Produtos Agrícolas, de Pesca e Alimentícios

A exportação de produtos agrícolas, de pesca e alimentícios, em 2019, aumentou
2,5% em comparação com o ano anterior, atingindo US$ 9,5 bilhões: a exportação
de produtos agrícolas e pecuários apresentou aumento de 1,4%, totalizando US$ 
 7,0 bilhões e a de produtos da pesca apresentou aumento de 5,4%, totalizando
US$ 2,5 bilhões.

O volume de exportações ultrapassou os US$ 100 milhões em 16 países, inclusive
no Japão, na China, nos Estados Unidos, no Vietnã, em Hong Kong, na Tailândia,
em Taiwan e na Rússia. O volume de importação apresentou redução de 3,2% em
comparação ao ano anterior, totalizando US$ 40,092 bilhões: o volume de
importação dos produtos agrícolas apresentou redução de 0,1%; o dos produtos
pecuários aumentou 3,5%; e o dos produtos de pesca apresentou redução de
5,4%. A Coreia foi um dos maiores importadores dos Estados Unidos, China,
Austrália e Brasil. A Coreia importou principalmente milho, farinha de soja e frango
do Brasil.
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[Anexo] Subsídios Agrícolas e seus efeitos

Os subsídios agrícolas são essenciais para o estabelecimento da base de produção
agrícola, investimento em desenvolvimento tecnológico e melhoria da
competitividade agrícola, impactando a lucratividade e a competitividade do
agronegócio, bem como a satisfação do consumidor. O volume de subsídios
agrícolas direcionados à estabilização da renda dos agricultores, como esquemas
de pagamento direto de propósito público, benefícios a agricultores, renda básica
para agricultores, tem aumentado. 

Os subsídios pagos tem por propósito declarado, remunerar os serviços prestados
ao bem comum pelas áreas rurais e agrícolas. Os subsídios agrícolas contribuem
para estabilizar a renda dos agricultores, reduzindo incertezas de renda dos
agricultores e fatores de risco da atividade. De forma a aprimorar políticas de
subsídios agrícolas, são promovidas discussões sobre como angariar apoio público
a iniciativas nesse sentido, sobre subsídios para itens diversos ( não apenas 
 subsídios para itens específicos) e sobre subsídios ajustados a cada fazenda,
levando em consideração aspectos relacionados a sua renda. 
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1.3. Cenário Sociocultural (S)

O cenário sociocultural está cada vez mais complexo, o que dificulta exercícios de
projeção para o futuro, em razão de constantes mudanças demográficas, das
mudanças climáticas e da diversificação do consumo.

1.3.1. Panorama populacional nas áreas rurais coreanas

A urbanização e a industrialização provocaram a diminuição da população rural
coreana. Desde 2010, contudo, essa tendência foi invertida e há recrudescimento
da população rural, em razão de movimento migratório em direção a áreas
agrícolas e rurais. A população rural representava 59% do total da população em
1970 (17,87 milhões). O percentual aumentou para 18,8% (9,71 milhões) em 2018,
após atingir 18% em 2010 (8,76 milhões).
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De acordo com modelo elaborado pelo Instituto de Economia Rural da Coreia, as
mudanças demográficas podem variar por regiões: cidades complexas urbano-
rurais verão sua população aumentar, ao passo que a população rural começará a
diminuir na década de 2020. A quantidade de pessoas que retornaram às lavouras
foi crescente até 2016, mas o aumento desacelerou-se desde então. 

Sobretudo, as mudanças demográficas variam por idade. O número de pessoas
que retornou para o campo aumentou de 10.312, em 2013, para 13.019 em 2016,
contudo esse número caiu para 11.504 em 2019. Pessoas na faixa dos 50 anos são
a maior parte (30,3%). O percentual de pessoas na faixa dos 60 e 70 anos
aumentou, ao passo que o de pessoas na faixa dos 40 diminuiu. 



Políticas de apoio à fixação no campo, como a expansão do arrendamento de
terras para pessoas na faixa dos 20 e 30 anos e apoio ao assentamento para
novos agricultores, foram fortalecidas, de forma a lidar com o declínio e o
envelhecimento populacional em áreas rurais. 

Para melhorar o nível de vida nas áreas rurais, os serviços administrativos estão
sendo aprimorados, de maneira a proporcionar sinergias entre o desenvolvimento
rural, o plano alimentar e a cooperação tecnológica. 
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Outro fenômeno observado é o da diminuição do número de pessoas que voltam
às áreas rurais e trabalham na lavoura em período integral e do aumento daquelas
que trabalham meio período. Os agricultores em período integral eram 7.956 em
2019 (diminuiu de 70,8% para 69,2%), ao passo que há 3.548 agricultores em meio
período (aumentou de 29,2% para 30,8%). Quanto mais jovens são os agricultores,
maior é a probabilidade de que estejam trabalhando na lavoura em meio período. 



1.3.2. Mudanças no cenário agrícola causadas pela mudança climática e
por desastres naturais

O aumento da temperatura impulsionado pelo aquecimento global mudou os
locais de produção de alimentos básicos para o norte da Coreia. Nas últimas três
décadas, a temperatura média global aumentou 0,84°C. Ao redor da península
coreana, o aumento da temperatura , nas últimas três décadas, foi de 1,22°C, 1,5
vez acima da média global. O aquecimento global tem alterado os locais de
produção de alimentos básicos para o norte, deslocando-se culturas como as de
maçãs, pêssegos e uvas, das partes sul da península para as províncias de
Chungcheong do Norte e Gangwon. 
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(Onda de frio) As temperaturas mais baixas registradas entre 23 e 25 de março e, a
partir de 1° de abril, variaram entre -5 e -3°C e danificaram a produção de culturas e
frutas em 7.378 ha de terras em Jeolla do Sul, Gyeongsang do Norte, província de
Gyeongsang do Sul e cidade de Ulsan.

(Neve pesada) A neve pesada em Gangweon e na província de Gyeongsang do Norte,
entre 9 e 10 de abril, danificou lavouras de ginseng.

(Geada) A geada no interior e em áreas montanhosas, entre 7 e 9 de maio, afetou 7.211
ha de fazendas, cobrindo árvores frutíferas de gelo e danificando plantações.

Desastres naturais, como ondas de frio, neve pesada, chuvas torrenciais e tufões, estão
afetando o cenário agrícola coreano, o que pode impactar o fornecimento de alimentos.
 

 



(Granizo) O granizo de 14 de maio nas províncias de Gyeongsang do Norte e
do Sul danificou 95 m² de fazendas pecuárias e 220 ha de fazendas,
danificando frutos e folhas de plantações ao ar livre. O granizo de 15 de junho
em Chungcheong do Norte e Gyeongsang do Norte danificou produtos
agrícolas em 1.588 ha de terras. 
(Chuva pesada) A chuva pesada, entre 27 de agosto e 1º de setembro, na Ilha
de Jeju inundou produtos e terras agrícolas. 
(Tufão) Em 2019, sete de 29 tufões se aproximaram da península coreana,
atingindo seu recorde, desde que a Administração Meteorológica da Coreia
começou suas operações em 1904. Os tufões danificaram e submergiram
estradas, produtos agrícolas, terras, instalações agrícolas e instalações
públicas. Os maiores tufões de 2019 a atingirem a Coreia foram o Danas (nº. 6),
o Lingling (nº. 13), o Tapah (nº. 17) e o Mitag (nº. 18).
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1.3.3. Aumento do interesse dos consumidores por alimentos seguros

Escândalos alimentares, como os “ovos de pesticidas”, e a pandemia de COVID-19,
chamaram a atenção dos consumidores para a necessidade de alimentos seguros
e saudáveis, aumentando a conscientização sobre o ecossistema de alimentos
seguros da fazenda à mesa. O número de acessos ao Food Safety Korea
[Segurança Alimentar da Coreia], em 2020, foi de 22 milhões até o fim de
novembro, 7 milhões a mais em relação ao ano anterior. De acordo com
estatísticas da Pesquisa de Comportamento de Consumo de Alimentos, nos
últimos três anos, o conhecimento sobre a Certificação GAP 2018 aumentou de
68,2% em 2016, para 75,6% em 2019, ao passo que a frequência de compras
cresceu de 44,4% em 2016 para 47,3% em 2019. 



Declínio populacional: (2017) 51,36 milhões → (2020) 51,78 milhões → (2040)
50,86 milhões (e);
Redução no consumo diário de grãos: (2010) 313,4 g → (2017) 288,7 g →
(2018) 288,4 g;
Redução no consumo diário de legumes e verduras: (2010) 294,1 g → (2017)
266,2 g → (2018) 248,1 g;
Aumento no consumo diário de carne: (2010) 107,1 g → (2017) 127,7 g →
(2018) 129,8 g.

Redução na produção de culturas comerciais de alimentos: (2010) 4.836 mil
toneladas → (2017) 4.466 mil toneladas → (2018) 4.398 mil toneladas → (2019)
4.375 toneladas;
Aumento na produção de legumes e vegetais: (2010) 8.391 mil toneladas →
(2017) 8.662 mil toneladas → (2018) 9.186 mil toneladas → (2019) 8.681 mil
toneladas
Aumento na produção de frutas: (2010) 2.216 mil toneladas → (2017) 2.358 mil
toneladas → (2018) 2.160 mil toneladas → (2019) 2.206 mil toneladas

Aumento nas importações de produtos agrícolas: (2010) US$13.988 milhões →
(2017) US$18.594 milhões → (2018) US$19.903 milhões → (2019) US$19.876
milhões;
Aumento nas importações de produtos pecuários: (2010) US$3.123 milhões →
(2017) US$6.603 milhões → (2018) US$7.522 milhões → (2019) US$7.786
milhões.

1.3.4. Desequilíbrio entre oferta e demanda devido ao excesso de oferta e à
estagnação da demanda por produtos agrícolas 

Alterações na demografia e na dieta transformaram o cenário de distribuição e
consumo de produtos agrícolas. 

Excesso de oferta de verduras, legumes e frutas, exceto de culturas comerciais de
alimentos, devido ao aumento da produção. 

Desequilíbrio na oferta e demanda agravado devido ao aumento das importações
de produtos agrícolas e pecuários. 
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1.3.5. Taxa de penetração da internet em áreas rurais aumenta na Coreia

A taxa de penetração da internet é muito alta não só nas áreas urbanas mas 
 também nas áreas rurais coreanas, além de ser crescente. Além disso, não há
variações regionais significativas dessas taxas. A taxa de penetração da internet
nas áreas urbanas é de 93%, ao passo que nas áreas rurais é de 87,7%. Essas
taxas, consideradas muito altas, crescem, respectivamente, 1,6% e 3,9% ao ano.
Comparativamente, de acordo com as estatísticas da OCDE, a taxa de penetração
da internet no Brasil, em áreas urbanas e rurais, registrou 74,5% e 51,4%,
respectivamente, mostrando grande discrepância regional.
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Há de se ressaltar, contudo, que a taxa de penetração da internet entre
agricultores e pescadores é menor do que aquela observada em outras
categoriasprofissionais. Os profissionais coreanos atuantes no setor agrícola e na
pesca usam computadores com menos frequência, apresentando taxa de
penetração da internet de apenas 36,5%.

A taxa de penetração de smartphones na Coreia também é muito alta, acima de
90%, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais, ao passo que as taxas de outros
dispositivos inteligentes também são altas, o que pode facilitar a digitalização das
áreas rurais. 



1.3.6. Implicações

A necessidade de garantir segurança alimentar tem alterado padrões de consumo,
aumentando-se a demanda por produtos agrícolas de qualidade e por inovação na
distribuição. Estabelecer cenário agrícola, baseado em tecnologia avançada, de
forma a resistir às mudanças demográficas nas áreas rurais parece ser a
tendência no mercado coreano. 

Avanços tecnológicos são necessários para reduzir a incerteza do cenário agrícola,
causada, entre outros fatores, pelo aquecimento global e pelas mudanças
climáticas, que  têm forçado mudanças nas unidades de produção.
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1.4. Cenário Tecnológico (T)

A quarta revolução industrial no setor agrícola pode ser simbolizada pela transição
da agricultura tradicional para a agricultura digital. O monitoramento, o controle e
a análise de dados aumentam a produtividade e a lucratividade agrícolas.

O padrão nacional coreano para equipamentos de TIC de agricultura inteligente foi
promulgado em dezembro de 2018. Nesse contexto, vem sendo disponibilizado
apoio a empresas nacionais de agricultura inteligente, para que se ajustem a esse
padrão.
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O plano tem por finalidade fomentar a criação de setor agroalimentício adequado a
futuro sustentável, por meio de inovação, promoção e desenvolvimento abertos de
P&D agroalimentícios.
Cinco grandes setores foram selecionados para abordar a 4ª revolução industrial e as
políticas agrícolas: 

agricultura inteligente em convergência com a TIC;
agroindústria;
melhoria dos meios de subsistência das pessoas que residem em áreas agrícolas e
florestais, residentes rurais e o público em geral;
agroalimentação de alta qualidade que atenda à demanda e às tendências;
produção agrícola capaz de enfrentar mudanças climáticas, desastres e pragas.

  1.4.1. P&D significativos em tecnologias agrícolas na Coreia

Para fazer face ao desenvolvimento científico e tecnológico e às rápidas mudanças no
cenário social, foram lançadas estratégias de P&D voltadas para o crescimento inovador
das indústrias agrícolas: 

1) 3º Plano abrangente para o desenvolvimento da ciência e tecnologia agroalimentares
(Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais, 2020-2024).
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Áreas de investimento designadas de acordo com os objetivos da política do 4º
Plano Básico de Ciência e Tecnologia. O plano é estabelecido incluindo os
setores de tecnologia e política. 
O apoio será fortalecido para a promoção de desenvolvimento e
comercialização de tecnologias de convergência. O apoio visa tornar essas
tecnologias inovadoras uma força motriz para crescimento futuro. 

2) Estratégia de investimento de médio e longo prazo de P&D do governo
(Ministério da Ciência e TIC, 2019-2023)



Prevendo que a ciência e a tecnologia contribuirão para a melhoria dos meios
de subsistência das pessoas e do desenvolvimento social, o plano estabelece
quatro estratégias principais, a saber: novos setores inovadores e criação de
empregos, vida cotidiana conveniente, vida saudável e segura e crescimento
sustentável. 
Entre os 120 principais setores de ciência e tecnologia, foram sugeridos 8
setores de agroalimentos (tecnologias de desenvolvimento de sementes
resistentes e altamente funcionais, tecnologias de agricultura inteligente,
tecnologias de fomento amigáveis, tecnologias de cultivo amigas do meio
ambiente e personalizadas).

De fazenda inteligente a agricultura inteligente/Revitalização bioindustrial por
meio do desenvolvimento de tecnologias agrícolas e
biotecnológicas/Estabelecimento de um ecossistema sustentável e inovador

Cultivo de dados: O Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais
começarão os “Projetos de demonstração da agricultura inteligente em solos
despreparados”* em 2020. A irrigação por TIC, fertilização, equipamentos e
equipamentos agrícolas inteligentes (drone, robótica e protetores não
tripulados), possibilitam a digitalização da produção e de instalações
convencionais (APC, RPC, etc.). Os dados também tornarão a distribuição
inteligente.
 

Utilização do sistema de informações geográficas: O Ministério da Agricultura,
Alimentação e Assuntos Rurais preparou um Memorando de Entendimento
sobre o estabelecimento de uma plataforma de big data com base no sistema
de informações geográficas (SIG) para gerenciar os produtos agrícolas de
forma inteligente em cooperação com a Land and Geospatial Informatrix
Corporation.

3) 4º Plano Básico de Ciência e Tecnologia (Ministério da Ciência e TIC, (2018-2022)

4) 7º Plano de P&D de Médio e Longo Prazo para Ciência e Tecnologia Agrícolas
(Administração de Desenvolvimento Rural, 2018-2027)

As instituições governamentais e públicas lideram a criação de meio ambiente
amigável para a agricultura inteligente.

* A cidade de Andong foi escolhida pela primeira vez no país para o “Projeto de
demonstração da agricultura inteligente em solos despreparados”. O governo está
construindo atualmente um completo agrícola inteligente que conecta 66,05
hectares de tecnologia TIC e instalações inteligentes para o cultivo de maçãs (abril
de 2021).
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1.4.2. Introdução do conceito de agricultura inteligente na Coreia

O conceito de agricultura inteligente, que é mais abrangente do que o de “fazenda
inteligente", pode ser entendido como uma agricultura de dados, digital e de precisão. 

As fazendas dedicadas à horticultura, à produção de frutas ou à pecuária, equipadas com
um sistema TIC, podem ser denominadas “fazendas inteligentes”. A agricultura inteligente
é conceito que inclui as fases de produção, distribuição e consumo. 

A agricultura inteligente visa reduzir os custos e maximizar os lucros, implementando a
TIC na agricultura convencional. Isso não significa uma automação e mecanização simples
da agricultura; em vez disso, uma agricultura de dados e em convergência com a TIC.



1.4.3. Geração de tecnologias de agricultura inteligente

A definição atual de fazenda inteligente abrange estufas e fazendas equipadas com TIC e
cujas culturas, animais e ambiente de crescimento podem ser mantidos e gerenciados de
forma adequada. 

Produção com base em dados, para maior conveniência e produtividade, e controle do
ambiente de crescimento, para manutenção de condições ideias, bem como a alta
qualidade dos produtos e a gestão aprimorada dos lucros são características da
agricultura inteligente. 
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1.4.4. Tendência de investimento em P&D na Coreia e em todo o mundo

Países desenvolvidos fornecem grande suporte à P&D agroalimentar, notadamente
na gestão eficiente de recursos. O discurso de diversos governos, como o dos
Estados Unidos e de países europeus, afirmam haver redução de investimentos na
promoção da produtividade agrícola, em favor de redirecionamento do foco das
políticas para a promoção do equilíbrio ambiental, da saúde animal e vegetal. 

Em países como a China e o Japão, o investimento público supera o investimento
privado. Os governos têm fornecido orientação de pesquisa de médio e longo
prazo para abordar questões pendentes nas áreas rurais. 
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Empresas de todo o mundo têm investido em P&D agrícola. Há demanda cada vez
maior por novas formas de crescimento. Tecnologias, como agricultura biológica e
agricultura de precisão, são empregadas para desenvolver agrotecnologia de
ponta em startups. 

1.4.5. Nível tecnológico e lacunas no setor de agricultura inteligente

Em 2017, os Estados Unidos, os Países Baixos e a Alemanha lideravam a
agricultura inteligente. A tecnologia de agricultura inteligente da Coreia encontra-
se em nível de desenvolvimento correspondente a 75% do nível dos Estados
Unidos, além disso, o desenvolvimento dessa tecnologia na Coreia encontra-se 5,2
anos atrasado, também na comparação com os Estados Unidos. Para reduzir essa
lacuna tecnológica, o apoio tecnológico foi fortalecido. 

No passado, as instalações, a tecnologia e os equipamentos eram fatores de
especial importância para a competitividade agrícola; contudo, atualmente, os
dados ganharam mais relevância. Em grandes potências agrícolas, os dados
agrícolas são utilizados para lidar com problemas de escassez de  mão de obra
e aumentar a produtividade. 
Os dados agrícolas coletados têm o condão de criar novos mercados e
empregos. 

1.4.6. Implicações



As tecnologias de estufas e agricultura inteligente possibilitam o cultivo de
culturas comerciais, por meio do controle remoto do ambiente de crescimento
com tecnologias de TIC e dispositivos móveis. O número de pedidos de patente
nessa área está aumentando.

As empresas lideram o ranking de pedidos de patente, representando
42,9% do total de pedidos; as instituições de ensino representam 21,5%; os
pedidos por pessoas físicas representam 20,8%; as instituições de pesquisa
representam 10,1%; e os governos centrais e locais representam 4,7%.

Os pedidos de patente no sistema de controle integrado totalizaram 126
casos, representando 27%; tecnologias de instalações de cultivo, 122 casos,
26%; tecnologias de fontes de luz, 98 casos, 21%; tecnologia de
abastecimento de água e nutrientes, 47 casos, 10%; monitoramento do
crescimento de culturas, 44 casos, 9%; e outros, 29 casos, 6%.

[Anexo] Pedido de Patente por Tecnologias no Setor de Estudas e
Agricultura Inteligente 

EMBAIXADA DO BRASIL  EM SEUL
PÁGINA |  41



A mudança de paradigma da agricultura convencional para a agricultura
inteligente impulsionada pela convergência da agricultura e a TIC está
acelerada. A agricultura é transformada em tecnologia avançada e de ponta. 

Na 4ª revolução industrial, a automação e a inteligência substituirão
elementos essenciais, como mão de obra, conhecimento e experiência, por
dados, dando início à era da Agricultura 4.0. 
O avanço da tecnologia agrícola, como instalações, equipamentos e
sensores de dados inteligentes, gerará a mudança de paradigma no setor
agrícola. 
Os países que lideram o setor de agricultura inteligente dão continuidade a
seus esforços de criação de alto valor agregado, por meio da convergência
com a TIC, como Internet das Coisas (IoT), big data, computação em nuvem,
robótica e drone.
Os dados coletados possibilitam o monitoramento da projeção de safra,
detecção de pragas e doenças, projeção do período de colheita e situação
da colheita.
A introdução de fazendas inteligentes será promovida, ao mesmo tempo
em que são aplicadas tecnologias agrícolas avançadas e que se promove a 
 convergência com tecnologias de ponta, para garantir a competitividade
das fazendas nacionais. 

2.1. Digitalização da Agricultura e a Era da Agricultura 4.0
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II. Principais Problemas nas
Tecnologias Agrícolas Coreanas
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Convergida com a tecnologia de big data, pode-se tomar decisões ideias sobre
a produção e a gestão.
Cria-se ambiente de crescimento ideal, o que pode melhorar a previsibilidade
do período de colheita e o rendimento, a qualidade e o volume de produção da
safra.

2.2. Comparação entre Fazenda Inteligente e Agricultura Inteligente

2.2.1. Fazenda inteligente

Uma fazenda inteligente melhora dinamicamente o cenário agrícola, aumentando
a produtividade dos produtos agrícolas e reduzindo as horas de trabalho. Trata-se
de metodologia agrícola com base em ciência que possibilita o monitoramento e a
gestão do ambiente de crescimento das culturas em níveis ideais de forma remota
e automática. 



Estufa inteligente: Software que pode manter e gerenciar o ambiente de
crescimento (pode-se estabelecer a temperatura, umidade, concentração de
CO2, etc.)
Pomar inteligente: Monitoramento do ambiente de crescimento (os dados de
crescimento são coletados automaticamente, como temperatura, umidade,
radiação solar, concentração de CO2, etc.)
Fazenda de pecuária inteligente: Gestão ambiental automática e remota
(ligamento e desligamento de equipamentos de resfriamento e aquecimento,
abertura e fechamento de janelas, ajuste da concentração de CO2,
fornecimento de nutrientes e alimentos)

Agricultura inteligente significa aplicar as tecnologias inovadoras à produção,
ao processamento, à distribuição e ao consumo da agricultura convencional.
Consequentemente, o ambiente de crescimento das culturas pode ser
controlado remotamente e espera-se obter melhorias na produtividade.
Não há conceito fechado de agricultura inteligente na Coreia. Sabe-se que a
agricultura inteligente refere-se ao ato de convergir tecnologias avançadas com
a produção, a distribuição, o consumo, o setor de produção e comercialização
da cadeia de valor agrícola. 

As fazendas inteligentes são gerenciadas e sua aplicabilidade é a seguinte:

2.2.2. Agricultura inteligente

Com a convergência da agricultura e diferentes tecnologias de ponta, como TIC,
biotecnologia, tecnologia genética e ecotecnnologia, as fazendas inteligentes estão
"evoluindo" para a agricultura inteligente.
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(Exemplo) Foi estabelecido sistema integrado de serviços de informações com
base nos dados coletados. As informações do ambiente de crescimento e de
energia são coletadas e analisadas para a obtenção de ambiente de
crescimento ideal. 

(Exemplo) A IA pode ser usada em informações meteorológicas,
geoinformações, redução de riscos e custos com base em evidências, detecção
precoce de pragas e doenças das plantas, por meio de análise fotográfica
delas.

2.3. Tecnologias de Agricultura Inteligente 

2.3.1. Associações entre as tecnologias de agricultura inteligente e da 4ª
revolução industrial:

As tecnologias da 4ª revolução industrial relacionadas à agricultura inteligente
podem ser categorizadas em tecnologias fundamentais, principais e aplicadas. O
estabelecimento de infraestrutura representa tecnologias fundamentais, ao passo
que big data, inteligência artificial e IoT simbolizam tecnologias principais. Como a
agricultura exige mão de obra intensa, as tecnologias principais da 4ª revolução
industrial (big data, IA e IoT) terão maior impacto sobre todo o processo do setor
agroalimentício: produção, processamento, distribuição e consumo. 

1) Big data: Big Data refere-se a plataforma maior, abrangendo tanto o hardware
quanto o software.

2) Inteligência Artificial: A engenharia da computação e informação possibilitam
que os computadores contemplem, aprendam e se aprimorem, atividades antes
associadas à atividade e à inteligência humana. 

3) Internet das Coisas: Sistema incorporado, que interliga eletrodomésticos,
dispositivos móveis e computadores vestíveis, contará com sensores e funções de
comunicação e será conectado à internet.
(Exemplo) Jardins externos serão controlados remotamente por meio da conexão
à internet. A IoT pode ser usada para possibilitar o gerenciamento móvel de
sistema de colheita de agroalimentos, sendo monitorada e controlada
remotamente por sensores.



Legenda:
Fundamental technologies = Tecnologias fundamentais
Principal technologies = Tecnologias principais
Applied technologies = Tecnologias aplicadas
Hardware based = Com base em hardware
Software based = Com base em software
Increase computing power = Aumento do poder de computação
Performance improvement of Algorithms = Melhoria do desempenho de Algoritmos
Big Data
Reinforcement of learning = Reforço do aprendizado
Artificial intelligence = Inteligência artificial
Advancement of precision and control = Avanços em precisão e controle
Information<}100{>Informações
Core Technologies = Principais Tecnologias
Technology = Tecnologia
Equipment = Equipamentos
Internet of things = Internet das Coisas
Enhancement of cognitive ability = Melhoria da capacidade cognitiva
Intelligent robotics and unmanned drone utilization (Automation) = Robótica inteligente e
utilização de drones não tripulados (Automação)
Real-Time monitoring (Remote control) = Monitoramento em tempo real (Controle
remoto)
Decision making support (customization) = Suporte à tomada de decisões
(personalização)
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2.3.2. Cadeia de valor da agricultura inteligente

As principais tecnologias da agricultura inteligente, como big data, IA e IoT,
possibilitarão automação, controle remoto e personalização. As tecnologias de
agricultura inteligente podem ser aplicadas a cada nível da cadeia de valor. Com o
desenvolvimento das tecnologias, o volume da produção agrícola e pecuária, além  
da conveniência para os produtores rurais, devem aumentar. 

A cadeia de valor da agricultura pode ser dividida em três etapas: produção,
distribuição/venda e consumo. A agricultura inteligente na Coreia ainda concentra
o uso de tecnologias na produção e na colheita de produtos agrícolas e pecuários.
A mudança de paradigma no setor de agricultura inteligente melhorou a aplicação
de tecnologias em cada etapa. A cadeia de valor no setor deve melhorar da
seguinte forma: (1) produção e gestão de produtos agrícolas e pecuários; (2)
colheita e seleção dos produtos com base em dados previsíveis; (3) envio e
distribuição, consubstanciados pela gestão de estoques e transporte e pela
automação da logística. A cadeia de valor agroalimentar será ainda mais
desenvolvida. 



Legenda:
Category = Categoria
Pre-production = Pré-produção
Production = Produção
Distribution and consumption = Distribuição e consumo
Production, cultivation, management = Produção, cultivo, gestão
Harvest, selection = Colheita, seleção
Shipment, distribution = Envio, distribuição
Consumption = Consumo
Advancement of preparation = Avanço na preparação
Precision, automation of production = Precisão, automação da produção
Prediction-based decision making = Tomada de decisões com base em previsão
Integration with smart distribution = Integração com distribuição inteligente
Maximization of consumers satisfaction = Maximização da satisfação dos consumidores
Smart faming value chain = Cadeia de valor da agricultura inteligente
Robotcs/Drone (Automation) = Robótica/Drone (Automação)
Monitoring (Remote Control) = Monitoramento (Controle Remoto)
Decision making support (Customatization) = Suporte à tomada de decisões
(Personalização)
Food seed quality inspection = Inspeção de qualidade das sementes de alimentos
Preliminary management of soil and land = Gestão preliminar do solo e da terra
Early-detection of risk factors in production and cultivation = Detecção precoce de fatores
de risco na produção e no cultivo
Farmer education = Treinamento de agricultores
Setting smart growing environment for each crop = Estabelecimento do ambiente de
crescimento inteligente para cada cultura
Fertilizer and seed recommendation by soil type = Recomendação de fertilizante e
semente por tipo de solo
Agricultural work automation = Automação do trabalho agrícola
Utilization of intelligent agricultural machines combined with GPS and artificial intelligence
= Utilização de máquinas agrícolas inteligentes combinadas com GPS e inteligência
artificial
Sensor-based facility control and growing environment monitoring = Controle de
instalações com base em sensores e monitoramento do ambiente de crescimento
Input traceability: water, fertilizer = Rastreabilidade de insumos: água, fertilizante
Establishing an optimal cultivation environment based on data = Estabelecimento de um
ambiente de cultivo ideal com base em dados
Diagnosis and solution guide for crop health = Guia de diagnósticos e soluções para a
saúde das culturas
Robotics for harvest = Robótica para colheita
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Efficiency increase in harvest monitoring = Aumento da eficiência no monitoramento da
colheita
Climate action = Ação climática
Prediction and early response to pests and diseases = Previsão e resposta precoce a
pragas e doenças
Nationwide crop yield prediction = Previsão nacional de rendimento das culturas
Packaging automation = Automação do processo de embalagem
Smart distribution system and warehouses use = Sistema de distribuição inteligente e uso
de galpões
Agricultural product prices/supply and demand forecast = Preços/demanda por produto
agrícola e projeção de demanda
Support for future crop selection and combination decision making = Suporte à tomada
de decisões de seleção e combinação de culturas futuras
Automatic collection and analysis of consumer reactions = Coleta e análise automática
das reações do consumidor
Management and monitoring of agri-food quality, risk factors = Gestão e monitoramento
da qualidade dos agroalimentos, fatores de risco
Consumer customized agricultural products ordering and production expansion =
Expansão dos pedidos de compra e produção de produtos agrícolas personalizados pelo
consumidor

Desenvolvimento de sistema de agricultura com base em TIC, visando a
economia de mão de obra, por meio da mecanização e automação, melhoria
da conveniência, aumento da lucratividade e melhoria da saúde e segurança.
Utilizando sua vantagem competitiva em robótica, o Japão apresenta projetos
de inovação nacional. 
É dada centralidade ao desenvolvimento tecnológico de diferentes setores,
como sensoriamento remoto, previsão de condições meteorológicas extremas,
gestão de água para uso agrícola, automação de equipamentos agrícolas e
outras tecnologias avançadas para fazendas inteligentes. O desenvolvimento
de sistema de previsão de eventos climáticos extremos lidera o mercado das
fazendas inteligentes. 
Além de  projetos governamentais, fabricantes de equipamentos agrícolas,
prestadores de serviços de TI e empresas no setor privado têm desenvolvido
tecnologias de agricultura inteligente para entrar no mercado. 

2.3.3. Situação da Agricultura Inteligente e Principais Tecnologias em
Países Desenvolvidos

1) Japão



2) China

Em 2016, a revitalização rural foi selecionada como tarefa de importância. O
governo chinês tem envidado grandes esforços para acompanhar as tendências do
mercado mundial de agricultura inteligente, em estreita colaboração com o setor
privado, com base no enorme mercado interno. 

A agricultura inteligente na China vem crescendo rapidamente. O apoio político do
governo aumentou o número de patentes relacionadas à agricultura inteligente,
chegando a 16.000 registros, quatro vezes mais que nos Estados Unidos, ao passo
que o numero número de empresas de IA chegou a 670, representando 11,2% do
total. Empresas grandes como Alibaba e Tencent lideram o desenvolvimento de
soluções agrícolas e pecuárias, distribuindo-os para empresas agrícolas e
governos locais. 

Desafios importantes nas áreas rurais, como redução da terra arável, degradação
do solo, uso excessivo de pesticida, baixa eficiência da agricultura convencional,
redução do número de mão de obra e envelhecimento da população nas áreas
rurais, podem ser superados com a agricultura inteligente. A agricultura inteligente
chinesa deverá sofrer contínuo desenvolvimento. 

3) Estados Unidos

O USDA lidera a pesquisa e o desenvolvimento na convergência da agricultura e da
TI, focando seus esforços no desenvolvimento de tecnologias fundamentais de
longo prazo, alto risco e alto custo. Com sua longa história de P&D em agricultura
inteligente, o USDA conta com as melhores tecnologias de agricultura de ponta,
como agricultura de precisão. 

Com amplas terras aráveis, os Estados Unidos focam seus esforços no
desenvolvimento de robôs agrícolas, que possibilitam a gestão de terras eficiente
no setor de agricultura inteligente. Com o apoio político do governo, as empresas
de todo o mundo estão lançando soluções integradas: a Google e a Microsoft
utilizam sua vantagem competitiva em TIC, investindo em agricultura futura, por
meio do Plano Futuro 2050. 
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Indústrias, universidades e o governo têm cooperado para estabelecer e
fomentar um cluster industrial e liderar o desenvolvimento industrial. 
As tecnologias de controle do ambiente para estufas podem liderar o
desenvolvimento da comercialização de fazendas ecológicas e de tecnologias
para  fazendas pecuárias, dedicadas ao bem-estar animal. 
O país assumiu a liderança em P&D de estufas de vidro de ponta e sistema de
produção de plantas de última geração, liderando o ranking global em termos
de mercado global de soluções de estufa. 
Os Países Baixos priorizam tornar a sua agricultura mais eficiente, com base
em agricultura de precisão, busca pelo desenvolvimento agrícola sustentável,
no controle do uso da energia e na redução da emissão de gases de efeito
estufa. 

4) UE

- Anteriormente, a estratégia de base de desenvolvimento agrícola da UE era
“minimizar insumos, maximizar resultados”, transformando seu valor agrícola com
foco em produtividade para foco em sustentabilidade. 
- Quando se trata de políticas de agricultura inteligente dos países membros da
EU, as tecnologias de agricultura inteligente estão sendo desenvolvidas
principalmente no setor de agricultura em ambiente controlado, como agricultura
de precisão, horticultura controlada e produção pecuária, que podem ser
aplicadas à agricultura ao ar livre em grande escala. 
- Os países desenvolvidos na UE estão alocando grande valor de seus orçamentos
em P&D, o que pode levar ao desenvolvimento da agricultura. 

5) Países Baixos

Os Países Baixos são o segundo maior exportador de produtos agrícolas do
mundo, e os produtos da pecuária e horticultura representam 74% da sua
produção agrícola. O país conta com tecnologias sofisticadas no setor de
horticultura em ambiente controlado e produção pecuária, que são também
exportadas.



 2.3.4. Implicações

As novas tecnologias da 4ª revolução industrial, como big data, IA e IoT, podem ser
usadas no setor agrícola, pois dados podem ser coletados automaticamente e utilizados
na produção, na distribuição e no consumo, trazendo efeitos de sinergia para os setores
de produção e comercialização e resultando em vitalização da agricultura inteligente. 

No caso da Coreia, a agricultura inteligente é concentrada na produção e na colheita.
Essa deveveria ser associada à cadeia de valor da agricultura inteligente, com
desenvolvimento e emprego de tecnologias relevantes.
 
É necessário expandir o escopo do uso da tecnologia de agricultura inteligente do ponto
de vista da produção para cadeira de valor integrada que abranja pré-produção,
produção, distribuição e consumo (consulte a figura 3). 

Tomando as demandas da indústria em consideração, as tecnologias de agricultura
inteligente e os modelos de negócios serão desenvolvidos para lidar com problemas
enfrentados no campo e com a necessidade de obter agregação de valor, como ações de
mudança climática, medidas de economia de energia, substituição da mão de obra,
redução dos impactos ambientais, aumento da produtividade e exportação de
tecnologias.
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III. Principais Casos de Aplicação da
Tecnologia Agrícola

A demanda por agricultura inteligente está cada vez maior em muitos setores,
como agricultura, oferta de produtos agrícolas, processamento de alimentos,
produção, venda a varejo e catering.

A demanda varia de grandes conglomerados, pequenas e médias empresas
com foco em P&D a fazendas familiares. Em países que estão introduzindo a
agricultura inteligente, as instituições de pesquisa e agências governamentais
são os principais consumidores. 

3.1. Agricultura Inteligente

As tecnologias de agricultura inteligente coletam e analisam dados, como
temperatura, condições e meio ambiente, que sejam adequados à colheita da
safra e à criação de gado. 



Os preços e análises dos produtos agroalimentares estão disponíveis no portal
de dados públicos.
No setor hortícola controlado, como o de estufas, o governo coreano informa
como utilizar os big data por itens (morango, tomate, páprica, etc.) para o
gerenciamento adequado das fazendas inteligentes. 
O governo apoia a construção de equipamentos que possam monitorar cinco
informações-chave (umidade, temperatura, insolação, CO2, temperatura do
solo na raiz, etc.) em tempo real, bem como serviço de consultoria relacionado
para cada item.
As informações do ambiente com relação aos itens, cada vez mais disponíveis,
são coletadas e combinadas com as informações de colheita, de forma a
verificar a eficácia dos dados do ambiente, ao mesmo tempo em que
tecnologias mais complicadas, como as tecnologias de produção com base em
IA, são desenvolvidas.

Os produtos agrícolas terão maior competitividade de preços no mercado,
concomitantemente ao aumento da receita dos agricultores, pela manutenção
da qualidade dos produtos agrícolas, utilizando big data, e pelo controle do
período de colheita dos produtos agrícolas. 

3.1.1 "Big data"

O governo coreano conta com um sistema integrado de dados públicos. Os dados
coletados por instituições públicas são combinados com os dados agrícolas e
pecuários coletados pelo setor privado e são informados ao público. 

As fazendas inteligentes, anteriormente conhecidas como fazendas com base em
IA, ainda tem muito a ganhar com aumento da produtividade e da qualidade de
produtos agrícolas, por meio da coleta, análise e processamento de dados.
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A análise de "big data" para mensuração da agricultura inteligente segue as
seguintes etapas: a definição de dados medidos, a organização dos dados, a
verificação dos valores de especificidade, o ajuste de valor ausente, a combinação
com dados do ambiente e de crescimento, a análise e interpretação do resultado.
A análise dos dados possibilita a avaliação da gestão ambiental e da correlação
entre a situação de crescimento e o ambiente de instalação. 
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Implicações:

O uso de "big data" possibilita respostas preventivas, que permitem evitar e
detectar a ocorrência de pragas, bem como sua área de ocorrência,
fornecendo informações úteis para que os agricultores adotem as ações
cabíveis.

As informações da colheita de maçãs em Yeongju, com base em "big data", é bom
exemplo para o desenvolvimento de políticas para o período de colheita e o
desenvolvimento de novo modelo de negócios. A análise de dados no referido
caso permite prever a colheita e estabelecer o preço da mercadoria, utilizando
dados de produção e consumo.

[Anexo] Casos de utilização de "big data"



3.1.2. Internet das Coisas

Em fazendas inteligentes, a IoT possibilita a coleta de informações do ambiente e
de crescimento. Com as informações, o crescimento das culturas é diagnóstico e o
ambiente de crescimento é otimizado. Ao cabo, a produtividade e a qualidade das
culturas aumentam e há economia de custo. 

A IoT pode ser aplicada ao cultivo remoto, à assistência veterinária por sensores, à
seleção e armazenagem automáticas, à rastreabilidade da entrega de
agroalimentos e ao desenvolvimento funcional dos alimentos. A IoT pode ser
combinada com "big data", inteligência artificial e robótica. 
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(Empresa A) Todas as condições, como temperatura, umidade e nutrição, são
ajustadas automaticamente para o crescimento ideal da alface em fazenda
inteligente, dentro de contêiner, utilizando seu próprio software. 
(Empresa B) O sistema de cultivo de morango utilizando a IoT estabelece o
monitoramento em tempo real e os serviços remotos por sensor, controlando
a temperatura e a iluminação de forma automática e remota.
(Empresa C) Os dispositivos de IoT e os sensores ambientais possibilitam a
coleta de dados e o monitoramento em tempo real da situação de gestão dos
painéis solares e dos ambientes de crescimento da cultura. 

Caso de aplicação de inteligência artificial na Coreia: 
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(EUA) Desenvolvimento de um robô que remove sementes, equipado com uma
ferramenta de aprendizado de máquina em um trator, tornando possível
distinguir culturas de sementes, minimizando a pulverização de herbicidas.
(Alemanha) Foi desenvolvido um robô capaz de analisar o solo, por meio de
sistema que fornece informações sobre a localização, a altitude e a velocidade
de objetos no solo, utilizando satélites.
(Austrália) Foi desenvolvido robô equipado com câmeras, sensores e software
de inteligência artificial para analisar os dados em tempo real e, então, fazer a
capina, controle e fertilização por 24 horas.

3.1.3. Inteligência artificial

O governo coreano coleta dados de fazendas para prever o rendimento de safras
futuras e o período de produção, utilizando aprendizado de máquina que possa
usar inteligência artificial de forma eficiente. Para coletar "big data" de qualidade, o
governo coreano utiliza dispositivos TIC nas fazendas inteligentes e fornece dados
financeiros. Atualmente, a qualidade dos dados coletados das fazendas poderia
ser melhorada. E em virtude de deficiência n qualidade dos dados coletados, esses
não podem ser totalmente utilizados. 

Muito esforço tem sido envidado para introduzir, nas fazendas inteligentes, as
tecnologias de IA, como de reconhecimento de voz e de controle remoto. Contudo,
a Coreia está atrasada em relação a países estrangeiros em termos de tecnologias
de agricultura inteligente. Deve ser estabelecida uma plataforma de uso de dados
para que dados do ambiente, de crescimento e agricultura possam ser coletados
de forma padronizada e as ferramentas de IA agrícola possam coletar os dados. 

O paradigma agrícola está mudando. Contudo, muitas fazendas coreanas estão
aderindo à agricultura convencional. As tecnologias de agricultura inteligente que
vão além das tecnologias de TIC não são amplamente adotadas. Ademais, ainda
levará tempo até que sistemas de coleta de todas as formas de dados, como os
meteorológicos, os geológicos e os de ambientes de estufa, sejam totalmente
implementados em todas as fazendas coreanas. Para que a IA seja amplamente
utilizada na agricultura coreana, a confiabilidade e a aplicabilidade dos dados
coletados das fazendas devem ser maiores. 

Casos de aplicação de inteligência artificial em outros países:

EMBAIXADA DO BRASIL  EM SEUL
PÁGINA |  57



Ao criar ambiente de crescimento ideal, com base em dados de informações de
crescimento de culturas e do ambiente, é possível melhorar a qualidade dos
produtos agrícolas, mesmo com menos dispêndio de trabalho, de energia e de
nutrientes.

Manutenção do Ambiente de Crescimento: configuração da temperatura e
umidade no ambiente de crescimento e taxa de concentração de CO2 dentro e
fora das estufas e das fazendas de gado;
Monitoramento das Informações do Ambiente: coleta automática da
temperatura, da umidade, da luz solar e do ambiente de crescimento;
Ambiente de gestão automática remota: acionamento de ar-condicionado e de
aquecedores, abertura ou fechamento de janelas e fornecimento de nutrição e
alimentação. 

Caso as fazendas inteligentes com TIC estejam amplamente disseminadas, a
competitividade da agricultura coreana pode ser ainda mais aprimorada, por meio do
uso ideal de insumos, como mão de obra e energia, e pode ser ferramenta de
crescimento futuro.
Além da economia em mão de obra, as fazendas inteligentes libertam os
agricultores das restrições temporais e espaciais do trabalho agrícola,
aumentando o tempo livre e melhorando a qualidade de vida, levando a
aumento no fluxo de novos trabalhadores para as áreas rurais.

[Anexo] Projeto de apoio do governo para propagação das fazendas
inteligentes

(Relevância da fazenda inteligente)

(Principais princípios da operação das fazendas inteligentes) 

(Efeito esperado da operação de fazendas inteligentes)
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3.2. Uso e Resposta a Informações Meteorológicas Agrícolas

Sendo a agricultura setor muito afetado pelo tempo e pelo clima, a determinação
dos cultivos depende de variáveis como temperatura, precipitação e horas de luz
solar disponíveis. A operação agrícola também depende do clima, da semeadura, 
 do controle de pragas, da gestão de irrigação, da pulverização de pesticidas, da
colheita, da secagem, do armazenamento, entre outros fatores. 

3.2.1. Situação atual e uso de informações meteorológicas agrícolas

Diferente das informações meteorológicas comuns, as informações
meteorológicas agrícolas têm como base os dados gerados pela Administração
Meteorológica da Coreia (KMA) de acordo com as necessidades e os objetivos do
setor. As informações meteorológicas agrícolas são liberadas pela KMA, pela
Administração de Desenvolvimento Rural (RDA) e por meteorologistas privados,
sendo acessíveis pela internet.
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3.2.2. Operação de sistema de alerta precoce de desastre climático para a
agricultura

O serviço de alerta precoce de desastre climático para a agricultura é serviço local
voltado para agricultores e para administrações de governos locais, gerando
informações de risco climático personalizadas e individualizadas para cada
fazenda. Atualizações contínuas são fornecidas para divulgar alertas de riscos
climáticos (previsão/prevenção/redução de risco climático).

Nível de conclusão: Tecnologia de previsão do tempo para fazendas (95%),
tecnologia de previsão de desastres climáticos para fazendas (90%), tecnologia de
previsão de risco climático em nível nacional (85%) e tecnologia de transmissão de
informações por telefones celulares e pela internet (95%).

São fornecidas diretrizes, por meio do sistema, para informar a cada fazenda,
individualmente, por meio de mensagem de texto e de sistema de pré-alerta,
sobre as condições gerais em escala local. 
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Até o momento, 29 cidades e condados prestam serviços de alerta de desastres
meteorológicos para as principais áreas de produção, em projeto piloto, e estão
sendo feitos esforços para expandir esses serviços gradualmente. Os riscos
climáticos de mais de 190 pontos meteorológicos agrícolas estão agregados, e as
informações relevantes são fornecidas pelos condados e cidades na forma de SIG.
Além disso, ao associar as informações sobre a temporada de crescimento de
verduras e legumes aos critérios de cada risco climático (desastres climáticos),
listamos os critérios de cálculo do alerto de risco climático para cada estágio de
crescimento das culturas.
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Os Estados Unidos estabelecem plano de promoção biológica para o setor e
fornecem suporte estratégico em nível nacional.
Com base em sua própria vantagem tecnológica, as grandes empresas no setor
biológico lideram o mercado no setor de green bio, como alimentos, sementes
e microbioma. 

3.3. Setores Green Bio

3.3.1. Convergência Green Bio – novo plano de desenvolvimento industrial
(setembro de 2020)

O setor de green bio refere-se a setor que agrega valor ao aplicar tecnologias de
bioengenharia a recursos biológicos e às informações. O green bio pode ser
empregado em vários setores e desempenhar atribuições de fornecedor no setor
biológico vermelho (farmacéutico) e branco (industrial). Exemplo disso, no setor
biológico vermelho, o Anis estrelado é utilizado na produção de Tamiflu
(suprimentos médicos); no setor biológico branco, a cana-de-açúcar é aplicada na
produção de garrafa plástica de Coca-Cola.

No mundo, o setor de green bio deve dobrar até 2030, despontam nessa área os
Estados Unidos e os países europeus, que estão à frente sob a perspectiva
tecnológica e de mercado. Na Coreia, apesar do potencial de crescimento do
setor, a ausência, até então, de suporte sistemático levou à baixa competitividade
internacional das empresas coreanas no setor.

Em meio ao crescimento do setor de green bio, a Coréia selecionou cinco
tecnologias principais, que exigem investimento intensivo, considerando a
importância, viabilidade, efeito cascata e investimento privado no mercado
doméstico e global:

1) Microbioma: tecnologia de análise do genoma microbiano, pós-bióticos,
pesticidas biológicos, fertilizantes, etc.
2) Alimentos: Simulação de proteína vegetal de carne, novo material funcional,
tecnologia microbiana de alimentos fermentados, etc.
3) Sementes: tesouras genéticas, rótulos moleculares, reprodução digital,
tecnologia de revestimento, etc.
4) Medicina animal: tecnologia de recombinação de proteínas, tratamento com
células-tronco, vacina vegetal, etc.
5) Outros materiais de vida: Formulação de materiais derivados de organismos,
como insetos, algas, plantas, etc.
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3.3.2. Definição e panorama de microbioma

Microbioma é palavra que remete ao conjunto da microbiota e do genoma
existentes em seres humanos, animais e plantas, no solo, na água e na atmosfera.
Refere-se, igualmente, às informações genéticas completas, à microbiota
propriamente dita que vive em um ambiente e coexiste com outros organismos. O
microbioma pode ser empregado no tratamento de doenças, na gestão de
culturas e do gado, na conservação ambiental, na preservação de energia e de
recursos e na melhoria da segurança alimentar. Como a microbiota pode ser
artificialmente criada para resistir a pragas e doenças e para o cultivo de plantas
saudáveis, o microbioma pode contribuir para a produtividade agrícola.
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Estima-se que o mercado microbiano doméstico é de cerca de 3,4 trilhões de
wons, sendo 3,3 trilhões na área de alimentos fermentados. Pesticidas
microbianos correspondem a parcela de 13,9 bilhões, fertilizantes microbianos
têm mercado de 29,7 bilhões e probióticos para gado abarcam fatia de 100
bilhões.

Os probióticos possuem ação antibiótica na prevenção das doenças do gado
reconhecida, e seu mercado deve crescer no futuro. Além dos mercados de
produtos agrícolas microbianos existentes, novos mercados serão criados, como
microbicidas de mitigação do estresse de culturas, que podem lidar com
mudanças climáticas futuras, cenário agrícola e mercado microbiano melhorado.

O microbioma começou a ser usado, primeiramente, no setor de alimentos e tem
como foco os alimentos fermentados microbianos e alimentos funcionais
saudáveis, como pro/free/new biotics. Por sua vez, no setor farmacêutico, a
pesquisa sobre a correlação entre microbioma e diversas doenças está se
expandindo, e o processo de desenvolvimento clínico tardio, usando células
microbianas, progride liderado por startups globais.

No setor de cosméticos, as empresas globais de cosméticos lideram o
desenvolvimento de produtos, considerando o fato de que o microbioma da
barreira cutânea difere de acordo com a pessoa e a idade.
 
No setor agrícola, o microbioma é aplicado a biopesticidas, biofertilizantes,
reguladores do ambiente de crescimento e agentes de melhoria do ambiente do
solo. Quando combinado com o crescimento de insetos, a produtividade agrícola é
melhorada e culturas funcionais de alto valor agregado são fornecidas de forma
estável. Essas podem ser consideradas novas alternativas para a agricultura do
futuro.
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3.3.3. Desenvolvimento de culturas biotecnológicas, utilizando tecnologia
de edição genética

A fim de melhorar a produtividade das culturas, foi desenvolvida tecnologia de
recombinação genética, por meio de reprodução seletiva, híbrida e por mutação.
Nos últimos anos, diversas tecnologias de reprodução, como a tecnologia de
edição de genes, têm sido desenvolvidas continuamente. A Coreia reconhece que
os regulamentos atuais a respeito de métodos de reprodução que utilizam
biotecnologias, a baixa competitividade global relativa do país na área, e a
crescente concorrência internacional no mercado de tecnologia de edição de
genes são grandes problemas.

O governo procura garantir o aumento da competitividade na área de reprodução.
A Administração de Desenvolvimento Rural desempenha protagonismo na “Força
Tarefa para Comercialização de Novas Tecnologias de Reprodução” para o
desenvolvimento e comercialização de culturas úteis, por meio do uso de técnicas
de correção de genes. Universidades e institutos de pesquisa privados têm
desenvolvido, por exemplo, cenouras de cores variadas, repolho de alta qualidade,
tabaco resistente a herbicidas e grãos de soja com composição alterada de ácidos
graxos. Da mesma forma, o desenvolvimento de uma variedade de culturas
biotecnológicas está em progresso em institutos de pesquisa e universidades.
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No momento, nem todos os países do mundo estabeleceram políticas para
culturas desenvolvidas com tecnologia de edição genética, mas existem cada vez
mais casos de políticas para excluir culturas geneticamente modificadas da
regulação dos OGMs. 

Na legislação coreana, não está definido se culturas desenvolvidas com tecnologia
de modificação genética estão sujeitas a regulamentação específica. As tecnologias
de edição de genes, inexoravelmente, serão empregadas para o desenvolvimento
e comercialização de culturas na Coreia. Em harmonia com regulamentos e
políticas internacionais, as políticas domésticas terão por foco o apoio aos
desenvolvedores domésticos e à indústria de sementes coreana.

Não foi observado grande impulso no processo de industrialização de organismos
geneticamente modificados na Coreia. A opinião acadêmica predominante é a de
que a preocupação do público local com relação aos OGMs é alta e que os
regulamentos governamentais são muito rigorosos, desde a fase de triagem (é
necessária triagem rigorosa, realizada por diversas organizações, para permitir o
uso da tecnologia).

[Anexo] Situação do mercado de microbiomas
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Controle de estresse ambiental em resposta à mudança climática:
Redução de danos causados pelo sal no cultivo em instalações,
desenvolvimento de micro-organismos que reduzem os danos causados
pelo sal e pela salinidade (alta e baixa temperaturas).

novo micro-organismo Bacillus mesonae H20-5, micro-organismo
complexo de redução de estresse Variovorax sp PMC12;
Acumulação de prolinas em culturas → controle da pressão osmótica da
planta, aumento dos hormônios relacionados à tolerância ao estresse.

Desenvolvimento de micro-organismos em resposta aos danos causados
por secas e altas temperaturas.

Micro-organismo redutor de danos causados pela seca (Bacillus
siamensis) H30-3.

Controle de pragas e doenças nas culturas:
Desenvolvimento de agente microbiano ecologicamente correto para
controle de pragas e doenças.

Micro-organismo útil patenteado foi industrializado e disseminado nas
fazendas.

[Anexo] Situação atual de desenvolvimento tecnológico para
comercialização de micro-organismos para manejo da saúde das culturas

  * Registro de material orgânico: Galáxia (doença do núcleo bacteriano, oídio)
registro de fungo patogênico de inseto: Garuitan Q.
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O desafio atual é o de desenvolver materiais cosméticos que sejam aceitáveis de
acordo com as leis aplicáveis e que possuam evidências científicas de eficácia. Para
esse fim, produtos microbianos fermentados/produtos dissolvidos oferecem boas
perspectivas.

Fonte: Plano da Bioindústria Verde para Agricultura do Futuro, Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais
(fevereiro de 2020)



Desenvolvimento de um protótipo de um agente microbiano para controle
simultâneo de pragas da pimenta vermelha (Hyunnong Corp.):

Conclusão da formulação e fabricação de protótipos de controle
simultâneo de pragas * Isaria 185 + extrato de ruibarbo;
Aplicação de publicação da lista de materiais orgânicos ecologicamente
corretos para protótipos de controle simultâneo (tentativas simultâneas
da Hyunnong Corp.):

69,0% efetivo contra antracnose e 62,0% efetivo contra pulgão verde
do pêssego.

Desenvolvimento de agentes de controle ecologicamente corretos para
controle de pragas de alta temperatura:

Protótipo microbiano de lagarta-do-cartucho da beterraba (80% efetivo),
tripes de pepino (86,7% efetivo no controle).

 * Redução do processo e dos custos de fabricação pelo desenvolvimento da
tecnologia de formulação zeólita
 * Cepas: Isaria FG340, Produtos: Chamchongchung, cooperações, fábricas: Eco-
win Co., Ltd. 
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 Desenvolvimento de agente microbiano para controle do oídio do pepino:
A pulverização por três vezes por semana é 82,3% efetiva na prevenção e
60,8% efetiva no tratamento da doença

  * O produto, Fung Kill, é exportado para sete países, incluindo Índia e Vietnã,
para os quais o volume de exportação atinge US$ 143.450 (2014-2017).



Identificação de leveduras que podem produzir álcool e aromas, e produção
interna de sementes:

Registro de sementes comercializadas para vinho de arroz cru e refinado:
43 cepas (Centro de Conservação de Cepas);
Desenvolvimento tecnológico de leveduras de cerveja: Patente de 14 casos,
registro de 9 casos.

Número de empresas nas quais as tecnologias foram transferidas: (2013-
presente) 20

  ※ Produção em massa: (presente) contaminação → (aprimorada) minimização de
contaminação e aumento do aroma.
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Casos de registro de biomassa (acumulados): (2017) 81 → (2018) 87 → (2019)
92;

Casos de desenvolvimento de sementes (acumulados): (2017) 16 → (2018) 17
→ (2019) 18

 Fungos descobertos e desenvolvidos internamente:
Segurança de fungos: 17 cepas de não produção de aflatoxina foram
garantidas;
Desenvolvimento tecnológico de fungo para fabricação de cerveja: 17
patentes, 7 registradas;
Número de empresas nas quais as tecnologias foram transferidas: (2013-
presente) 30.

[Anexo] Situação atual de uso prático por meio do desenvolvimento de
sementes para alimentos fermentados e transferência de tecnologia de
sementes fermentadas

Sementes para alimentos fermentados identificadas e utilizadas como recurso



Identificação de bactérias acidogênicas e bactérias de ácido acético produtoras
de aroma, e produção interna de sementes: 

 Desenvolvimento de tecnologia de fabricação de bactérias de ácido acético
de alta acidez: Patente de 13 casos, registro de 9 casos;
Número de empresas que desenvolveram tecnologias de bactérias de ácido
acético: (2013-presente) 40

  ※  Registro de bactérias de ácido acético comercializadas: 23 cepas cadastradas
(Centro de Conservação de Cepas)
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Revitalização da indústria de destilados feitos a partir de leveduras nacionais:
A levedura de uso em destilados separada da levedura original pode
eliminar 23% do cheiro de queimado; 
A produtividade do álcool aumenta em 36%; a resistência ao ácido em 11%;
a resistência ao álcool em 15%.

Os destilados premium são fabricados com gosto e aroma suaves.
Fonte: Comunicado à imprensa, Administração de Desenvolvimento Rural 
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4.1. Instituições Públicas e de Pesquisa 
4.1.1. Instituições públicas

Principais instituições públicas relacionadas à agricultura inteligente:

IV. Ecossistema e Rede de
Tecnologias Agrícolas
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4.1.2. Instituições de pesquisa

Principais instituições de pesquisa relacionadas à agricultura inteligente:
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4.2 Empresas privadas e startups

À medida que o governo coreano implementa políticas para difundir fazendas
inteligentes, tendo em conta o grande interesse por fazendas inteligentes em todo
o mundo, empresas TIC sul-coreanas, como a KT, a SK Telecom e a Kakao,
desenvolvem produtos e serviços relevantes para a área. 

1) Estabelecimento de fazendas inteligentes da SK Telecom:

A SK Telecom tem ampla gama de negócios, que abrange comunicação com fio e
sem fio, mídias, segurança, comércio, IoT e mobilidade. Pelo desenvolvimento e
operação de aplicativo de implementação de fazendas inteligentes, a empresa tem
se inserido no mercado global de fazendas inteligentes. Em cooperação com a
Cidade de Sejong, a empresa opera uma fazenda inteligente de 8.264㎡. Em vez de
desenvolver tecnologia original, a SKT optou pelo emprego eficiente de TIC no
setor de fazendas inteligentes.

Considerando o cenário coreano, foi privilegiado o ambiente de cultivo baseado
em estufa. O aplicativo de fazendas inteligentes foi desenvolvido e operado para
permitir a visualização e fornecer informações meteorológicas, sugerindo
tecnologias agrícolas futurísticas, que maximizam a eficiência do cultivo.

2) Convergência de fazendas inteligentes e canal de distribuição da Kakao:

O crescimento da Kakao pode ser atribuído ao aplicativo nacional de mensagens
Kakao Talk. A Kakao fornece serviços de plataforma que estão intimamente
relacionados à vida cotidiana, como serviço de mensagens, portal, comércio,
mobilidade e tecnologia. Ao investir na Manna CEA, uma startup agrícola, em 2015,
a empresa se inseriu no setor de agrotecnologia, propondo a convergência de
agricultura, TI, tecnologias inovadoras e plataformas de distribuição. 

A Kakao lançou o Kakao Farmer, serviço de plataforma móvel para distribuição de
produtos agrícolas. O objetivo é oferecer ferramenta para fazendeiros que ofertam
produtos agrícolas de alta qualidade, mas sofrem com a falta de canais de
distribuição.

Ao fechar o “4º Acordo para Utilização de Plantas Silvestres como Recursos e
Crescimento Mútuo” com o Instituto Nacional de Recursos Biológicos, a Kolmar e a
Manna CEA, plataformas de agricultura inteligente são utilizadas para realizar
pesquisas e fornecer apoio ao uso de plantas silvestres nacionais como recursos. 



3) Samsung Eletronics entra no mercado de agricultura inteligente:

A Samsung Eletronics é empresacoreana que produz não apenas smartphones, a
série Galaxy, semicondutores, TVs, refrigeradores e eletrodomésticos. LED
especializado, drones e cultivadores de plantas são os produtos que a empresa
tem desenvolvido para entrar no mercado de agricultura inteligente. Em
cooperação com a tecnologia de drones da KT, a Samsung Electronics tem se
inserido no mercado estrangeiro de agricultura inteligente. As soluções de
telecomunicação da Samsung são conectadas à plataforma de drones da KT, a
Skyship, para gerenciar grandes terras cultivadas e prevenir pragas e doenças.
 
Além disso, a Samsung Electronics planeja participar do mercado de cultivadores
de plantas, desenvolvendo um cultivador de plantas doméstico que combina a
tecnologia de iluminação de LED, tecnologia de precisão para controle de
temperatura para refrigeradores, tecnologia de ar-condicionado e tecnologia de
controle de abastecimento de água para purificadores de água. 
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Empresas privadas e startups relacionadas à agricultura inteligente:
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4.3. Clusters e Empresas de Risco

O governo coreano está incentivando projetos de vales de inovação de agricultura
inteligente em Gimje, Província de Jeolla do Norte; Sangju, Província de
Gyeongsang do Sul; Goheung, Província de Jeolla do Sul; Miryang, Província de
Gyeongsang do Sul para disseminar as fazendas inteligentes na Coreia. Mais
importante, o Vale de Inovação na Província de Jeolla do Sul tem quatro tarefas
importantes: cultivo de culturas tropicais, equipamentos agrícolas ecologicamente
corretos, drones e robótica agrícolas e estufas semisseladas.

O Parque Tecnológico de Jeonnam, o Instituto de Tecnologia Agrícola de Jeonnam,
o Instituto de Tecnologia Industrial da Coreia e empresas relacionadas, e a
Universidade Nacional de Sunchon participarão do vale de inovação de agricultura
inteligente na Província de Jeolla do Sul.
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4.3.1. Instituições de investimento de risco

Principais instituições de investimento de risco relacionadas a agricultura:



V. Investimento e Cooperação em
Tecnologias Agrícolas

 Com menor investimento em serviços de entrega de alimentos, o investimento
em empresas de risco na área de agrotecnologia apresentou redução.
O investimento em empresas de risco de agrotecnologia apresentou redução
após atingir o pico em 2014. Em 2018, apresentou crescimento de 80,9%, em
relação ao ano anterior, atingindo o montante de US$20,8 bilhões. 

5.1. Tendência Global de Investimento em Tecnologias Agrícolas

O investimento em agrotecnologia apresentou aumento de 31,6% ao ano, entre
2012 e 2019, em todo o mundo. A Coreia também tem se esforçado para
dinamizar startups no setor de produtos agroalimentares, expandindo o
orçamento para dar-lhes apoio público. 

5.1.1. Tendência global de investimento em startups de agrotecnologia

Em 2019, o volume de investimentos em agrotecnologia em todo o mundo
totalizou US$19,8 bilhões, queda de 5% em relação ao ano anterior. A taxa de
crescimento anual do investimento em agrotecnologia, contudo, apresentou
crescimento médio de 31,6%, entre 2013 e 2019.
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De acordo com a análise do volume de investimentos e participação em cada
setor, a eGrocery recebeu 20% do investimento total, a Cloud Retail Infrastructure,
16% e a Restaurant Marketplace, 12%.

Quando se trata do número de casos de investimentos, a Midstream ficou no topo
da lista, atraindo 283 casos de investimentos, diferente da eGrocery, Clould Retail
Infrastructure and Restaurant Marketplace.



EMBAIXADA DO BRASIL  EM SEUL ESTUDO DE MERCADO AGRITECHPÁGINA |  86



EMBAIXADA DO BRASIL  EM SEUL
PÁGINA |  87

Em 2019, estimava-se o número de startups na Coreia em cerca de 1.285.259 -
220.607 das quais têm como base tecnologias de ponta.
O volume de investimento de risco relacionado a startups totalizou US$3.791
milhões, US$473 milhões dos quais vieram de investimento anjo.
Para promover o investimento estrangeiro, está em formulação um regime de
vistos que possa atrair mais investimentos e mais startups à Coreia. Contudo,
ainda há muitas dificuldades: a solicitação de vistos ainda é complexa e não é
fácil para as empresas estrangeiras conseguirem apoio do governo, nem de
empresas de investimento.

5.1.2. Investimento em startups coreanas de agrotecnologia

Cada ministério, na Coreia, tem políticas próprias, subdivididas em etapas, de
fomento a startups em diferentes setores, dispondo de instrumentos como
financiamentos e consultorias.

1) Estágio inicial: apoio às novas empresas e pessoas talentosas com capacidade
tecnológica. 

2) Estágio de investimento: vitalização do fluxo de capital privado no mercado de
investimento de risco.

3) Estágio de crescimento: apoio às startups para tornarem-se globais.

4) Estágio de cobrança e reinvestimento: cobrança e reinvestimento do
investimento de risco.



O orçamento para “Projetos de Apoio à Vitalização de Startups de Produtos
Agroalimentares” está aumentando. (2018) US$5,3 milhões -> (2021) US$14,7
milhões

(Financiamento) Em 2020, 299 startups de agrotecnologia viram suas vendas
aumentarem 75,5% em comparação com o ano anterior (de US$179 bilhões
em 2019 para US$315 bilhões em 2020), ao passo que o número de novos
empregos aumentou 30,1% (de 1.622 em 2019 para 2.111 em 2020). A atração
de investimentos foi de US$42,3 milhões.

(Contribuição e financiamento coletivos) O valor de financiamentos coletivos
bem-sucedidos aumentou 39,1% em comparação ao ano anterior (de US$0,24
bilhão em 2019 para US$0,28 bilhão em 2020). O financiamento de tecnologia
aumentou 75,6% (de US$6,8 bilhões em 2019 para US$12,0 bilhões em 2020).

(Centros de Startups, Centros A+) A consultoria prestada a startups aumentou
18,8% (de 2.043 casos em 2019 para 2.428 casos em 2020). Outros tipos de
suporte aumentaram 38,3% (de 595 casos em 2019 para 825 casos em 2020).

(Startups de Agrotecnologia da Coreia) Desde 2016, o Ministério da Agricultura,
Alimentação e Assuntos Rurais da República da Coreia disponibiliza recursos,
financiamento e serviços de consultoria. Além disso, nesse mesmo ano, foi criado
ecossistema de startups agroalimentares para a vitalização de startups de
produtos agroalimentares.

Principais realizações:

O Ministério da Agricultura, Alimentos e Assuntos Rurais planeja identificar e
fornecer apoio, a partir de 2021, para empreendimentos que tenham capacidades
tecnológicas, proporcionando apoio especializado para novas indústrias em
crescimento, como a indústria verde.
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5.2. Comércio entre o Brasil e a Coreia

(Volume de comércio) O volume de comércio entre o Brasil e a Coreia alcançou um
nível recorde em 2011 de 18,2 bilhões de dólares e, em seguida, passou a
diminuir. Em 2017, entretanto, voltou a crescer. 

Tradicionalmente, o comércio bilateral entre o Brasil e a Coreia é superavitário
para esta (o superávit comercial coreano atingiu a marca de 734,5 milhões de
dólares em 2020).
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(Principais itens) A Coreia exportou para o Brasil componentes eletrônicos, como
semicondutores; partes e acessórios de veículos automotivos; plataformas;
embarcações; e equipamentos de telecomunicações, ao passo que importou,
principalmente, matérias-primas e produtos agrícolas. Os principais produtos
exportados pelo Brasil para a Coreia, por sua vez, em 2020, foram petróleo,
minério de ferro, álcool e ferro-liga, juntamente com soja, farelo de soja, carnes de
aves, algodão, açúcares, celulose, milho e café não torrado. Como se vê, essas
exportações concentram-se em produtos do agronegócio e em outros produtos
de base.

O quadro atual do comércio bilateral entre o Brasil e a Coreia indica a existência
de margem para a ampliação do comércio entre os dois países , inclusive de
produtos agrícolas. 
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A Posco (20%), a Dongkuk Steel (30%) e a Vale (50%) criaram conjuntamente
uma siderúrgica no valor de US$5 bilhões em 2016. 

A Hyundai Motors construiu sua unidade de produção no Brasil em 2012. Ela
produziu um total de 1 millhão de unidades entre 2012 e 2018. Sobretudo,
representou 10% do mercado automotivo com seu carro compacto, o HB20.

A CJ Cheiljedang estabeleceu sua unidade de produção no Brasil em 2007. Ela
sobrepujou o mercado latino-americano de lisina e iniciou a criação de
unidades no Brasil.

Empresas coreanas investindo no Brasil)

 



(Empresas coreanas entrando no mercado brasileiro) Incluindo os casos a
seguir, mais de 120 empresas coreanas entraram no mercado brasileiro: 
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Centros KOPIA: Programa Coreano para Cooperação Internacional em
Tecnologia Agrícola:

Os Centros KOPIA foram estabelecidos em países em desenvolvimento. Em
cooperação com instituições agrícolas, tecnologias agrícolas foram
projetadas de modo personalizado, desenvolvidas, experimentadas e
distribuídas para aumentar a produtividade agrícola e a renda dos
agricultores;
Cursos de treinamento para convidados são realizados na Coreia para
fortalecer as habilidades dos pesquisadores e líderes comunitários de
países em desenvolvimento.

5.3. Cooperação Atual de Tecnologias de Produtos Agroalimentares entre a
Coreia e Países Estrangeiros
 
5.3.1. Cooperação de centros KOPIA

Para fornecer tecnologias agrícolas coreanas avançadas a países em
desenvolvimento e fortalecer intercâmbios com países desenvolvidos. 

5.3.2. Cooperação de Conselhos de Cooperação de Tecnologia
Agroalimentar por Continente

Depois de juntar-se ao CAD da OCDE, em 2009, a Coreia estabeleceu um órgão de
consulta para cooperação tecnológica agroalimentar por continente, para abordar
desafios no setor agrícola de países em desenvolvimento e promover crescimento
conjunto ao redor do mundo, por meio do compartilhamento de tecnologias
agrícolas avançadas.
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[Anexo] 2019 Principais Realizações do Projeto de Desenvolvimento da
Tecnologia Agrícola Internacional (KOPIA), Administração de
Desenvolvimento Rural

Em 2019, o KOPIA conduziu 396 projetos de cooperação e 2019 projetos de apoio
para 20 países em desenvolvimento:



Tendência de importação e exportação de produtos agrícolas, regiões nas quais foi
concedido acesso ao mercado a empresas agrícolas coreanas. Principais produtos
que são exportados do Brasil para a Coreia.

(Mercado coreano) A agricultura de precisão requer a participação de empresas e
startups equipadas com TIC. Entretanto, na Coreia, existe  regulação complexa a ser
seguida por empresas que estejam iniciando no agronegócio.
Algumas ações, como a da Dongbu Farm Hannong, que desistiu de projeto de estufa
de vidro para produzir tomate para exportação, e da LG CNS, que retirou seu plano
de construir fazenda inteligente em Saemangeum, indicam a existência de revezes
entre empresas que estão entrando no mercado agrícola coreano.
Alguma desregulamentação pode ser necessária para que empresas e startups
agrícolas equipadas com tecnologias ICBM, IA e TIC sejam estimuladas a participar
dos agroecossistemas.

5.3.3. KOTRA coletando dados do setor agrícola brasileiro

A Agência de Promoção de Comércio e Investimento da Coreia (KOTRA) no Brasil coleta
informações, lança e faz o upload regular de relatórios para ampliar o acesso ao mercado
brasileiro para as empresas coreanas e para ampliar, igualmente, o volume de comércio.

Informações coletadas:

 1) Características da agricultura brasileira
- Políticas setoriais, regulamentos, últimas tendências tecnológicas, questões de
agrotecnologia, informações sobre instituições de produtos agroalimentares,
informações sobre as principais empresas agrícolas, pecuárias e alimentícias.

 2) Oferta e demanda do setor agrícola brasileiro:

 3) Estratégias para entrada no mercado brasileiro e áreas promissoras.

5.3.4. Implicações

As startups emergem com novo modelo de negócios, uma vez que tecnologias lCBM (IoT,
nuvem, big data, dados móveis) e IA estão sendo aplicadas à agricultura. Com seu
surgimento, a agricultura aprofunda o processo de transição de uma indústria
convencional, em que não se refletiam novas tendências, em uma indústria revitalizada e
dinâmica.

A Coreia conta com infraestrutura de rede de alta qualidade, recursos humanos,
capacidade de produção e potencial de desenvolvimento da agricultura de precisão.
Apesar disso, empresas instaladas na Coreia pleiteiam sistema de apoio sistemático para
a criação de ecossistemas nos quais as startups agrícolas possam crescer, com iniciativas
como a criação de bancos de teste para agricultura de precisão (agrotecnologia). 
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Levando em conta o declínio populacional e o aumento da taxa de penetração
da Internet nas áreas rurais, o governo coreano promove políticas agrícolas
para aumentar a produtividade, refletindo em tecnologias de agricultura
inteligente avançadas.

Avanços tecnológicos são necessários para resolver as alterações nas
plantações impulsionadas pelo aquecimento global e pela mudança climática,
além da incerteza no cenário agrícola causada por desastres naturais. 

Os projetos de agricultura inteligente realizados pelo governo coreano estão
evitando o simples espelhamento de soluções já desenvolvidas. Em vez disso,
propugna-se o desenvolvimento de tecnologias desenvolvidas sob medida para
as condições locais e para a situação atual do setor agrícola coreano, a fim de
garantir tecnologias de produção agrícola que possam concorrer com outras
potências agrícolas em estágios de desenvolvimento mais avançados.

Apesar desse esforço, os projetos de agricultura inteligente coreanos focam
em tecnologias de TIC. Big data e tecnologias de IA ainda tem larga margem de
aprimoramento. 

Existem esforços para fins de desregulamentação. Com vistas a estimular a
inovação no setor, tem se exigido sistema de governança com resposta
interministerial e cooperação entre ministérios, instituições públicas, empresas
e fazendas, para fins de rever o arcabouço regulatório. 

A agricultura sofre mudanças ambientais, como o envelhecimento da população
nas áreas rurais, flutuação do volume de comércio de produtos agrícolas,
mudança climática, vitalização da agricultura inteligente impulsionada pela 4ª
revolução industrial.

Para lidar com as rápidas mudanças nos cenários interno e externo, a agricultura
inteligente tende a receber estímulos para ser introduzida e empregada em maior
escala na Coreia.

Diversos órgãos governamentais, incluindo o Ministério da Agricultura,
Alimentação e Assuntos Rurais (MAFRA), o Ministério de Terras, Infraestrutura e
Transporte (MOLIT) e governos locais, produzem regulamentos próprios, o que
tem tornado o cenário regulatório coreano demasiado complexo. Nesse contexto,
ganhos podem ser obtidos, por meio de esforço de desregulamentação ou de
racionalização do sistema regulatório.

VI. Implicações Gerais



Assim como os Estados Unidos e os países europeus, onde startups de
agrotecnologia estão florescendo, a Coreia deve abrir seus dados agrícolas
para as startups de agrotecnologia, para que elas possam desenvolver diversos
serviços. Para tanto, são entendidos como necessários a padronização de
dados e o estabelecimento de plataforma de dados. 

O uso de dados abertos e a padronização de dados permitirão o fomento de
startups de agrotecnologia.

Algumas estimativas apontam que o Brasil produzirá 288 milhões de toneladas de
alimentos e possuirá 70,83 milhões de hectares de terras dedicados à produção
agrícola até 2027. Considerando as características dos mercados brasileiro e
coreano, existem bases para forte cooperação agrotecnológica entre Brasil e
Coreia, que permitam o desenvolvimento de soluções conjuntas na área. 
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