


AgNest é um Living Lab para a

agricultura, um laboratório vivo com foco

em experimentação em campo,

agricultura digital e sustentabilidade da

agricultura, para fortalecimento da

inovação aberta e o empreendedorismo

no setor agropecuário.

Objetivo



Conceitos

• Ambiente de inovação: com estrutura para ações em campo,

para startups e corporações

• Área experimental conectada: construção de ambiente único

no país com todas as conexões de rede disponíveis no mercado

e ambiente para teste / desenvolvimento de novas soluções;

• Ambiente completo: possibilidades de ações para criação,

desenvolvimento, validação, demonstração e ações pré-

comerciais e comerciais de novas soluções tecnológicas para

agropecuária;

• Conexão com ecossistema: suporte a iniciativas de inovação,

programas de incubação, aceleração e investimento;

• Parcerias: oportunidade de parceria com Embrapa, contato com

pesquisadores e infraestrutura de pesquisa.



Conexão com Embrapa 
Localizado junto a Embrapa Meio Ambiente e 

próxima a Embrapa Agricultura Digital

Confidencial Embrapa

Brainpower
Proximidade a centros de ensino e geradores de 

conhecimento (Unicamp, PUC, UniFAJ, IAC, etc.)

Ecossistema Campinas
Conectado a um ecossistema com grande aptidão 

para TIC e Agronegócio

Localização

Localizado em Jaguariúna, próximo ao ecossistema de 

inovação de Campinas, a 10 minutos da Unicamp

Localização



Permite o cultivo de culturas perenes e anuais, de 

verão e de inverno, em sequeiro e sob irrigação

Conectividade
Serão estabelecidas as principais tecnologias de rede e oportunidade 

para novos desenvolvimentos em tecnologia de comunicação

Área experimental
Área experimental da Embrapa Meio Ambiente

Proximidade com laboratório e equipe de pesquisa

Diversidade de uso

Infraestrutura existentes



Modelo de gestão

• Colaboração do início ao fim: Parceiros Fundadores farão

parte da estruturação, implementação e governança.

• Governança: comitês administrativo / técnico-científico /

inovação entre Embrapa e Parceiros Fundadores;

• Gestão privada: seleção de parceiro privado para gestão da

operação, captação de receitas e relacionamento com clientes;

• Sustentabilidade: com modelos de negócios que sustentem

economicamente e modelos de gestão que permitam a

atualização e resiliência ao projeto, trazendo longevidade;

• Replicabilidade: constituição de rede com diferentes narrativas

suportando inovação no país.



Ambiente conector



Atuação com Agtechs



Identidade



Parceiros Institucionais



Chamada Pública

Objetivo

Selecionar empresas interessadas na estruturação e

implementação do AgNest, integrando o modelo inovador de

gestão na composição do Conselho Gestor como Parceiro

Fundadores

Do perfil dos participantes

I. Atuar dentro de pelo menos um dos Setores Âncora

(Pesquisa Agropecuária, TIC e Indústria Agropecuária)

II. Ser enquadrada dentro da categoria de Empresa de

Grande Porte (Categorização do BNDES)

III. Ter ao mínimo 50% de respostas positivas nos itens da

classificação técnica.



Chamada Pública

Vagas



Chamada Pública

Da participação dos parceiros fundadores

Os selecionados serão membros do Conselho Gestor.

Realização o pagamento de taxa anual de R$ 200.000,00.

Terão até 10 (dez) eventos em campo e até 40 (quarenta)

eventos na infraestrutura física disponibilizada pelo AgNest,

anualmente.

Terão até 5 (cinco) vagas para Agtechs selecionadas por ele

para atuação no AgNest.



Para mais informações:

http://www.agnest-farm.cnptia.embrapa.br/

agnest-l@embrapa.br

http://www.agnest-farm.cnptia.embrapa.br/



