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Ariosto MesquitA 
de Campo Grande, MS.

Aavaliação puramente visual nos confinamentos 
pode estar com os dias contados. A inteligência 
artificial já permite ao pecuarista olhar o boi 

“por dentro” e acompanhar vários parâmetros produti-
vos, em tempo real. A startup @Tech, sediada em Pira-
cicaba, SP, apresentou ao mercado, em abril, um sistema 
capaz de fazer isso – o Beef Trader Premium (BTP), 
que indica ao confinador o ponto ótimo de negociação 
dos animais (PON), além da lucratividade diária e pre-
vista ao final da engorda. O sistema combina três tipos 
de tecnologia: inteligência de algoritmo, que projeta o 
desempenho animal no confinamento medido por meio 
de balanças; inteligência de mercado, que ajuda estimar 
receitas; e inteligência artificial, que estima o escore cor-
poral dos animais por meio de imagens coletadas com 
auxílio de câmeras e sensores.        

 “Colocamos nossos algoritmos para monitorar 
o ganho de peso e acabamento dos bois, calculamos 
qual o melhor momento para vendê-los e quais frigo-
ríficos oferecem melhor preço por aquele tipo de ani-
mal, de modo a obter o máximo lucro possível para o 
produtor”, explica Tiago Zanetti Albertini, diretor da 
@Tech. Aos 38 anos, o sul-mato-grossense (nascido 
em Ponta Porã) usou seus conhecimentos em veteri-
nária, agronomia e computação para idealizar um mo-
delo preditivo que pudesse dar suporte à tomada de 
decisão dos terminadores. 

Em 2015, levou sua ideia para a EsalqTec, incuba-
dora da Esalq-USP, onde desenvolveu um modelo de 
negócios com financimanto da Fapesp (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), dentro do 
Programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empre-
sas (Pipe). A partir daí, Albertini rodou, segundo seus 
cálculos, mais de 30.000 km no Brasil para validar seu 
sistema. Após receber vários prêmios, a @Tech se tor-
nou, em 2017, a primeira startup de pecuária apoiada 
pela aceladora Pulse, da empresa sucro-alcooleira Raí-
zen, e atualmente coordena o AnimalsHub, que deverá 
se tornar o primeiro hub (polo) de inovação para pecuá-
ria no mundo. Segundo Albertini, serão priorizadas star-
tups que desenvolvem tecnologias com foco em pasta-
gens e uso de biotecnologia na reprodução. 

evolução tecnológica
O BTP é uma evolução do Beef Trader (BT), pla-

taforma mais simples lançada pela @Tech no segundo 
semestre de 2018 e que foi mencionado em reportagem 
da edição de dezembro de DBO, por ter sido usada, pio-
neiramente, na Prova Canchim de Avaliação de Desem-
penho (PCAD), conduzida pela associação de criadores 
dessa raça. A versão BT cruzava avaliações de peso com 
análises de mercado, mas não fazia leitura de escore de 
condição corporal, carro-chefe da premium. Segundo 
Albertoni, a plataforma BTP consegue, de fato, “abrir 
a caixa preta do confinamento”, fornecendo avaliações 
individuais dos bovinos (algo difícil na pecuária), tanto 
na entrada quanto na saída das instalações, reforçando 
as observações visuais já realizadas. Testes de campo 
indicam que o sistema pode garantir retorno de até R$ 
2,50 para cada R$ 1 investido.

Segundo Marcos Debatin Iguma, coordenador de 
mercado e negócios da @Tech, para utilizar o Beef Tra-
der Premium é necessário identificar os animais com 
brincos eletrônicos (R$ 5,60 a unidade), instalar ba-
lanças digitais nos piquetes de engorda (equipamentos 
fornecidos por empresas parceiras ao custo de R$ 6.000 
cada) e contratar os serviços da @Tech, que fornece 
gratuitamente ao pecuarista câmeras digitais especiais 
e um tablet para alimentação de dados. “Essas câmeras 
foram desenvolvidas por nós e são acionadas por sen-
sores. Compramos os componentes e montamos. São 
o coração do projeto, pois permitem coletar imagens 
que traduzimos em códigos. Por meio de recursos de 
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biometria, ela mede a altura do animal, a deposição de 
gordura, músculos etc”, explica o executivo.

 A @Tech também fica responsável pela coleta de 
informações de mercado (preço da arroba, bonifica-
ções e descontos nos frigoríficos). “Com a anuência 
das fazendas, entramos em contato com indústrias mais 
próximas, nos identificamos e informamos sobre a dis-
ponibilidade de animais para negociação, adiantando 
informações específicas de lotes programados para en-
trega em ‘X’ dias para levantar preços. Esses dados são 
lançados na plataforma, que informa a melhor opção de 
venda para o pecuarista”, diz Marcos Iguma. Cabe à fa-
zenda registrar custos operacionais e dados de manejo 
– através do tablet cedido em comodato. “Oferecemos 
treinamento para isso”, explica. 

 A @Tech cobra do produtor R$ 0,41/animal/dia 
pelo uso do software responsável que sincroniza, analisa 
e apresenta as informações. “Esse valor é calculado com 
base na quantidade de animais por baia de engorda. O 
pacote mais barato é de R$ 0,41/cab para baias com 200 
bovinos. Caso o confinamento seja de 100 dias, o custo 
será de R$ 41/cab”, diz o executivo. A fazenda tem de 
possuir sinal de celular (GPRS) ou de internet (desde 
que não seja via rádio). “Esse ainda é um gargalo para 
uso da tecnologia, mas, se a propriedade tiver web no 
escritório, temos como levar o sinal até o confinamento, 
independentemente da distância. O custo dessa opera-
ção adicional é definido caso a caso”, acrescenta Iguma. 

Como funciona
O processo de coleta de dados para alimentação do 

Beef Trader Premium começa na entrada dos animas 
no confinamento, quando são levantadas 30 caracte-
rísticas físicas de cada animal. Durante a estadia nas 
instalações, são coletados dados diários de peso, por 
meio de balanças instaladas em frente aos bebedouros. 
“Sempre que o animal vai beber água, ele sobe nesse 
equipamento e câmeras digitais, posicionadas no lo-
cal, fotografam a lateral e o dorso de seu corpo para 
definir seu escore corporal e indicar seu acabamento 
de gordura”, explica Iguma. O sistema começa a emi-
tir indicações após 30 dias de uso, sugerindo quantos 
animais ficarão prontos em determinada data, em cada 
piquete de engorda; para qual frigorífico vendê-los e 
qual o lucro projetado na operação. Essas informações 
ajudam o produtor tanto na tomada de decisões quan-
to em seu planejamento anual. 

 A @Tech considera alguns detalhes de funciona-
mento do Beef Trader Premium como confidenciais e 
estratégicos, Marcos Iguma ressalta apenas que, todos 
os dias, os algoritmos aprendem sobre o crescimento fi-
siológico dos animais, por meio de avaliações de peso 
e imagem. “A isso, juntamos dados de mercado e de 
custo/manejo. A inteligência artificial processa as infor-
mações coletadas ao longo do tempo, indicando o PON 
(ponto ótimo de negociação), ou seja, qual o momento 
certo de mandar o animal para o abate”, diz. O produ-
tor pode acessar as informações sobre a lucratividade 

de seu confinamento de qualquer lugar do mundo, utili-
zando celular, tablet, notebook ou computador de mesa. 
“Isso lhe garante segurança e confiabilidade para tomar 
decisões”, avalia. 

Fazendas usando
 A equipe da @Tech validou o BTP após testá-lo 

durante dois anos nas Fazendas Agro Hora, em Brasi-
lândia, e Água Tirada, em Maracaju, ambas no Mato 
Grosso do Sul, consideradas por Tiago Albertini como 
early-adopters (algo como “pioneiras na adoção do ser-
viço”, em tradução livre). “Elas possuem uma sinergia 
na adoção de tecnologias e carregam uma visão de futu-
ro mais produtivo e sustentável para o agronegócio”, ga-
rante. Na Agro Hora, o BTP já está no segundo ciclo de 
monitoramento. “Durante o primeiro ano, conseguimos 
aumentar em cerca de 30% a lucratividade de um lote 
dentro do confinamento, em relação ao procedimento 
tradicional, que prevê a entrada e saída de todos os ani-
mais juntos”, revela Marcos Iguma. Na Água Tirada, a 
diferença de lucratividade foi de 29% a favor do Beef 
Trader Premium, em 2018.   

O sistema, inavador para a pecuária de corte, está im-
pulsionando o crescimento da @Tech. Em dois anos, a 
equipe da empresa passou de três para 40 funcionários 
e as expectativas de seus diretores são de crescimento 
acentuado nos próximos anos. Além do mercado brasi-
leiro, a empresa já está de olho em países da América do 
Sul, América do Norte e Oceania. “A partir do segundo 
semestre deste ano, começaremos nossa internacionali-
zação, com o monitoramento de fazendas na Argentina 
e Paraguai”, afirma Iguma.                           n
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Marcos Iguma, 
coordenador 
de mercado e 
negócios da 
@Tech, mostra 
a câmera 
que ajuda 
a estimar o 
escore corporal 
dos animais. 
Abaixo, balança 
digital que é 
fixada junto ao 
bebedouro para 
obtenção do 
peso diário.


