


COMO VOCÊ IMAGINA O 

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

DAQUI 50 ANOS?

QUAL O PAPEL DA SUA 

EMPRESA NA CONSTRUÇÃO 

DESSE FUTURO?



COMO ENTREGAR MAIS
COM MENOS?
Menos trabalhadores no campo
Menos impacto ambiental
Menos recursos naturais
Menos poluentes
Menos desperdício

9 BILHÕES DE PESSOAS EM 2050



R$528,2 bilhões
foi o total movimentado no 

agronegócio em 2019

22% do PIB nacional

*fonte: MAPA

INDÚSTRIA PRODUTOR COMÉRCIO



MINAS CONECTADA AO MUNDO
O MUNDO CONECTADO À MINAS

A CADEIA DO AGRO PRECISA DE TECNOLOGIA



PÚBLICO-ALVO
• Indústrias de processamento (alimentos & 

bebidas, sucroalcooleiro, moveleira, têxtil)
• Indústria de insumos e equipamentos
• Empresas de tecnologia
• Propriedades rurais
• Cooperativas e associações
• Sindicatos
• Empresas de distribuição e serviços
• Universidades e Centros de Pesquisa

É a hora de reunir quem

inova e quem precisa inovar!

Vamos fortalecer as 

iniciativas do ecossistema 

mineiro e colocar a cadeia

do agronegócio no 

mapa da inovação mundial, 

dando voz aos que estão 

construindo o futuro que 

desejamos para o setor.



O PALCO É NOSSO!

6 a 8 de outubro de 2021

Vamos mostrar todo o nosso 

potencial em um evento 
internacional

Seja bem-vindo ao maior evento

de inovação e transformação digital 

para o agronegócio

CONHECIMENTO . INSPIRAÇÃO . CONEXÃO



REALIZAÇÃO

A REUNIÃO DE UMA CADEIA, EM PROL DO 

FORTALECIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA.



PREVISÃO EM NÚMEROS

3 dias de eventos

+300h de conteúdo

+100 instituições envolvidas

+15 mil pessoas

+1 milhão de pessoas

alcançadas online

+2000 conexões

de negócio



Arena

Arena de 

Negócios

Arena Científica

Arena
Agromaker

Arena
Global



Arena de Negócios

Com uma programação recheada 
de palestras, painéis e workshops. 

Voltada para instituições, 
pesquisadores, empresas, startups, 
empresários, investidores e muitos 
outros. Diversos eventos que vão 
promover conexão e a expansão 

de parcerias entre os participantes.



Espaço Networking

Espaço restrito a convidados, com 

foco em networking. Com sala VIP 
para conversas privadas. É onde

palestrantes, autoridades e 

empresários do setor vão se reunir

para falar de negócios.



Arena Global

Focada em importação e 
exportação de tecnologia, 

realizada em parceria com a APEX, 
embaixadas e escritórios 

internacionais. Conheça as 
principais soluções tecnológicas 
desenvolvidas em países como 
Israel, EUA, Canadá, Alemanha, 

dentre outros países.



Arena Agromaker

Um ambiente ideal para a 
disseminação da cultura de 

empreendedorismo, criatividade e 
inovação entre adultos, jovens e 

crianças. Muita troca de 
conhecimentos, compartilhamento 

de experiências, formação de 
parcerias e de uma rede local de 
pessoas com interesses comuns.



Arena Científica

Promover atividades de divulgação 
científica através de centenas de 

instituições nacionais, aproximando a 
população de assuntos relacionados 

a ciência e tecnologia. Dentre o 
público, estarão alunos de iniciação 

científica, como também ensino 
médio e fundamental, pais, 

acompanhantes
e visitantes em geral.

EMBRAPA . INATEL . FAPEMIG
LAVRAS . VIÇOSA . FAZU . FAVAG 

UNIMONTES . IFMG . EPAMIG



Arena

Grandes nomes nacionais e 

internacionais que fazem parte do 
universo da inovação marcam 

presença na Arena AgroFuture, 

apresentando cases e 

experiências sobre a construção 

do futuro do agronegócio que 
desejamos.



Você faz parte dessa cadeia! 

E é um dos visionários que está 

construindo o futuro do agro!

Então, chegou a
hora de conectar-se!

Seja bem-vindo ao AgroFuture!



Gisele Ramos

CONTATO

novoagro@inaes.org.br

(31) 988076052

Silvana Novais
silvana.novais@inaes.org.br

(31) 991259008 | 3074-3044


