Moldando o futuro
Uma plataforma revolucionária, que:
 Combina mais de 50 anos de experiência em ciência e negócios na agricultura.
 Une todos os integrantes da agroindústria.
 Garante o maior sucesso de execução possível para um agro-projeto de qualquer complexidade.
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O que nos estamos fazendo?
Otimizamos e padronizamos o mercado agrícola.
Melhorando processos e qualidade dos produtos agrícolas.
Fornecendo uma plataforma única para todos os participantes para conduzir projetos cooperativos.

Nossa missão e valores.
Simplificar a criação de projetos agrícolas.
Permitir concorrência justa.
Aumentar o sucesso de projetos baseados em analítica de fatores de sucesso.

O que é o SmartAgro?
SmartAgro é um ecossistema que atende aos seguintes objetivos:
❖ Estabelecimento de uma base de conhecimento centralizado para projetos agrícolas em mundo inteiro.
❖ Análise que permite a criação de projetos da excelência no menor tempo possível
❖ Sandbox para criação de projeto superiores usando componentes padrão e otimização dos projetos
existentes
❖ Qualidade control para os produtos e processos
❖ Plataforma de RfP intelectual padronizada para empresas e estruturas governamentais
❖ Projeto abrangente de ponta a ponta da fazenda à prato
❖ Preparação de projeto para financiamento alternativo através de tokens de utilidade especialmente gerados
por cada projeto
❖ Fornecimento de dados confiáveis para o mercado em tempo real

Quem são nossos clientes?
Investidores, empresários agrícolas, governos, corporações multinacionais de varejo, reguladores, auditores,
analistas

Destaques da solução
A plataforma SmartAgro garante transparência para todos os participantes: todos podem monitora todo o processo,
do campo ao prato, mitigando os riscos e eliminando despesas imprevistas em qualquer etapa.
Flexibilidade na escolha do produto certo e variedade de opções, permitindo aos nossos usuários mudar para
diferentes produtos, mesmo após a conclusão do projeto, a fim de satisfazer as necessidades do consumidor sem
custos adicionais.
Melhor retorno dos investimentos.
Gestão de qualidade e um programa de fidelidade (tokens de desconto).
Aumento da qualidade do produto: devido a processos comerciais automáticos, cada projeto agrícola pode operar
por 20 anos sem perda de qualidade.
Modelo unificado para gerenciamento de projetos.
Localização da produção na região de consumo e estabelecimento de economias locais
Processo de financiamento simplificado em todas as etapas.
Melhorando a produtividade agrícola de forma sustentável para atender à demanda crescente
Projetos ecológicos por design via inovação, conhecimento extensivo e aprendizado de redes neurais
A tecnologia Blockchain é usada para coordenação de projetos, simplificando drasticamente os processos enquanto
aumenta a qualidade e a quantidade de projetos agrícolas.

Informação adicional esta disponivel no nosso site: SmartAgro.io
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