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1. Introdução

A ABDI abriu consulta pública para o Projeto Agro 4.0 com o objetivo de coletar contribuições 
para os critérios dos projetos pilotos de adoção e difusão de tecnologias 4.0 na cadeia do 
agronegócio.

A consulta pública ficou disponível no site da ABDI, no período de 25/06/20 à 08/07/20, por meio 
do link: https://bit.ly/37U2skp. Foram disponibilizados os critérios preliminares do edital.

Para divulgação, foram realizadas postagens nas redes sociais institucionais e site da ABDI. Foi 
elaborado release para a imprensa, com publicação de notas em jornais como Globo Rural, Istoé, 
IstoéDinheiro, DinheiroRural, Terra, Agevolution entre outros. Foram mapeados mais de 25 canais 
que replicaram a informação.

2. Consolidação dos dados gerais

2.1. Número de contribuições: ao todo, foram recebidas 126 contribuições.

2.2. Empresas contribuintes: a identificação pessoal e das empresas eram campos opcionais 
no formulário de contribuição. Foram mais de 50 Instituições que se identificaram.

2.3. Perfil dos contribuintes: mais de 70% dos contribuintes foram de fornecedores/startups, 
universidades, ICT, Parques tecnológicos e indústria. Também houve participação de produtores 
rurais (cerca de 5%) (figura 1):

Figura 1: Perfil das empresas contribuintes

2.4. Interesse em participar do edital: mais de 80% dos contribuintes já manifestaram 
interesse em participar do edital, sendo um pouco mais de 15% em análise de participação. Os 
que declararam “não” interesse, foram basicamente entidades governamentais (figura 2).
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Figura 2: Interesse em participar do edital

3. Consolidação das contribuições

3.1. Quanto aos critérios de elegibilidade: um pouco mais de 50% dos contribuintes 
encaminharam sugestões quanto aos critérios de elegibilidade (figura 3). 

Figura 3: Contribuintes que encaminharam sugestões quanto aos critérios de elegibilidade

3.2. Quanto aos critérios de classificação: um pouco mais de 50% dos contribuintes 
também encaminharam sugestões quanto aos critérios de classificação (figura 4).

Figura 4: Contribuintes que encaminharam sugestões quanto aos critérios de classificação 
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3.3. Quanto aos comentários gerais sobre a iniciativa: um pouco mais de 50% dos 
contribuintes também encaminharam sugestões quanto aos critérios de classificação (figura 5).

Figura 5: Contribuintes que encaminharam comentários gerais sobre a iniciativa 

4. Demais ações de validação

Em paralelo à Consulta Pública, a equipe técnica do projeto teve oportunidade de consultar 
demais empresas e instituições, governamentais ou privadas, ligadas ao agronegócio, além de 
Fundações, Associações, Cooperativas, Parques Tecnológicos, Centros Tecnológicos, 
Universidades, Indústrias, Produtores Rurais, Fornecedores de tecnologia, Startups e demais 
instituições do ecossistema de inovação. Vale ressaltar também a discussão e validação conjunta 
com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério de Ciência e Tecnologia e 
Inovação e Ministério da Economia.

5. Considerações finais

A partir de uma análise da equipe técnica da ABDI, foi possível consolidar sugestões em várias 
temáticas, sendo as principais relacionadas à:

Categorias e temáticas do edital;
Modelagem de participação, com diferentes formatos de proponentes;
CNAE;
Critérios de elegibilidade e classificatórios (com sugestões de novos itens, sugestões de 
categorias, entre outros);
Envio de documentação (regularidade, dificuldades);
Sugestão de indicadores de acompanhamento dos projetos;
Entre outros.

Foi realizada uma avaliação minuciosa de todos os dados coletados ao longo do processo da 
consulta pública, considerando questões realizadas à aderência ao escopo da iniciativa, 
viabilidade técnica, jurídica e econômica para tentar incorporar o maior número possível de 
sugestões.

No geral, a equipe do projeto ficou satisfeita com o resultado da consulta pública. Foi uma etapa 
importante, pois foram recebidas contribuições valiosas, além de identificar muitas 
oportunidades e interesses de participação na iniciativa.
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