


o databoi é uma 
Startup com o 
propósito de 
acelerar o 
processo de 
digitalização da 
pecuária bovina 
no Brasil



A cadeia produtiva da pecuária possui muitas etapas...

Até chegar ao abate um 
boi pode trocar 3 vezes de 
proprietário, tornando 
difícil rastrear toda sua 
trajetória



// banco

… com interação entre diferentes agentes,
cada um com suas dores e necessidades

// pecuarista // frigorífico



Baixa confiabilidade de 
auditorias de patrimônio 

para financiamento

Alto custo de 
fiscalização e 

auditoria de 
fazendas

Necessidade de múltiplas 
garantias para aprovação de 
crédito rural

Dificuldade em escalar e 
automatizar processo de 
auditoria de fazendas

< DORES Bancos >



Ausência de método 
simples e confiável para 

verificação de idade de 
animais, dificultando a 
exportação para China

Necessidade de múltiplas 
garantias para aprovação de 

crédito rural, limitando o 
acesso a crédito Falta de confiabilidade

no controle de estoque de 
animais, tornando propriedades 
vulneráveis a roubo

Compra e venda de animais 
feita de maneira analógica e 
rudimentar, dependendo de 
intermediários, gerando perda 
de negociações vantajosas

< DORES Pecuaristas >
Baixo retorno sobre investimento 
em diferenciação, diminuindo os 
incentivos para produção de 
carnes de qualidade



>> Baixa previsibilidade  
da oferta de bovinos

>> Baixa visibilidade
sobre bois criados em 

fazendas de desmatamento

>> Assimetria de 
informação: dependência 
de intermediários para 
compra de bovinos

>> Necessidade de 
classificação confiável de 
bois de até 30 meses para 
exportação para China

< DORES Frigoríficos >



geramos 
valor
para toda
a cadeia

+ +

Frigoríficos + Pecuaristas + Bancos



método de rastreamento e 
identificação animal por algoritmo 
de biometria, realizado a partir de 
fotos de smartphone e hospedado 
em blockchain 



< Como funciona? >

Focinho é a 
digital do 
boi! 
Por meio de uma foto do focinho 
utilizamos Inteligência Artificial 
para criar sua “carteira de 
identidade”, com identificação 
única e estimativa de idade.



< visão geral da mecânica >
vídeo do animal no tronco 
usando o smart phone 
registrando PIN de GPS
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Algoritmo Quebra o video 
em frames tageados Algoritmo identifica cabeça 

e focinho do boi dentro da 
imagem, descartando 
imagens onde a cabeça não 
aparece

Biometria facial do animal 
com uso de redes neurais 
treinadas com algoritmo 
proprietário de inteligência 
artificial

Registro de ID única 
associada a Biometria em 
Blockchain

Match entre biometria 
realizada e banco de dados 
existente

Classificação do animal por 
IDADE, Raça, PESO, 
Rastreamento  Ambiental e 
registro  na blockchain
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2
Upload e 
precificação no 
Marketplace
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8a 8b
Upload e Relatório 
para autoria 
bancária



Auditoria de 
financiamento 

rural

Marketplace 

App databoi

< Produtos >



< PRODUTOS >

app databoi

PÚBLICO
pecuaristas

PARCEIRO
Bios
CPQD

O app databoi permite que 
pecuaristas digitalizem seus 
animais gratuitamente 
utilizando o algoritmo de 
biometria.
A partir do app databoi pecuaristas formam a sua "carteira 
de bois", com as identidades individuais de cada animal, 
suas classificações etárias e um dashboard de controle do 
rebanho. Digitalizado o rebanho, pecuaristas podem 
utilizar seus dados para auditoria digital ou para venda 
qualificada no marketplace.

MODELO DE RECEITA
Gratuito



PÚBLICO
instituições financeiras
e pecuaristas

PARCEIRO / 1º Cliente

Interface digital que permite 
verificar a quantidade de 
animais em uma propriedade 
rural e suas respectivas 
classificações para aprovação e 
comprovação de crédito rural.
Pecuaristas digitalizam seus animais e utilizam os dados 
gerados como garantia para a aprovação de crédito rural. Após 
a compra de novos animais, entregamos novo relatório de 
auditoria para controle do Banco. Databoi oferece preço abaixo 
do mercado por auditoria e permite que processo seja escalável 
e instantâneo.

MODELO DE RECEITA
R$70-300,00 por 
propriedade 
auditada

TAMANHO DE MERCADO
27.633.920 anuais

< PRODUTOS >

auditoria digital



PÚBLICO
frigoríficos e 
pecuaristas

PARCEIRO / 1º cliente

fazenda santa bárbara

Interface digital de compra e 
venda de gado que conecta 
pecuaristas e frigoríficos 
garantindo a procedência dos 
animais e suas classificações.
Pecuaristas que digitalizam seus animais podem 
comercializá-los com outros pecuaristas e frigoríficos 
próximos conseguindo melhores preços por bois 
diferenciados. Adicionalmente,  Databoi disponibiliza 
gratuitamente análises e controle de estoque, margem e 
taxas de produtividade da fazenda .

MODELO DE RECEITA
taxa de corretagem 
de 0,5%

ESTIMATIVA DE TAMANHO 
DE MERCADO
Mercado de corretagem 
de transações bovinas:
156.876.886.706,00

< PRODUTOS >

marketplace



referência: EMBRAPA 2019

43,3mm 
de 
animais 
abatidos 
por ano

maior

19,89% do 
mercado 
mundial

6 Bi
exportação de 
carne bovina 
por ano

< Mercado Promissor >

exportador

reais em 
movimentações 
anuais

618 Bi



Acesso à tecnologias 
móveis está consolidado em 
propriedades rurais
//  61% dos produtores têm acesso à 
internet e 96% possuem telefone celular. 
Dos produtores que têm celular, 61% 
usam smartphones

(dados de 2018/ Pesquisa ABMRA Hábitos do 
Produtor Rural)

Novas gerações tem mais 
intimidade com tecnologia

// Novas gerações que estão assumindo o 
controle de propriedades rurais estão 
mais abertos para inovações 
tecnológicas

FONTE?

< Por quê agora? >



>> pesquisa da 
universidade do 
Cairo, Egypt com 
93% de acurácia
fonte

Pesquisas 
acadêmicas 
comprovam 
eficácia 
acima de 90% 
em biometria 
bovina por IA

>> pesquisa da 
universidade de 
Zilina, Slovakia 
com 90% de 
acurácia
fonte

>> pesquisa da 
University of 
Žilina
com 91% de 
acurácia
fonte

< Tecnologia madura >

https://ieeexplore.ieee.org/document/6644052/
https://www.researchgate.net/publication/320162958_Animal_Recognition_System_Based_on_Convolutional_Neural_Network
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896319324772


Como geramos e 
capturamos valor

O databoi cria valor a partir 
da digitalização individual 

de cada boi por meio de 
algoritmos de machine 

learning. Entregamos via app 
mobile e capturamos valor a 

partir das transações e 
auditorias dentro da 

plataforma.

MKTPLACE

Freemium (digitalização 
gratuita, fee sobre 
compra/venda)

// Taxa de corretagem sobre 
transações de compra e venda 
realizadas na plataforma

// Precificação: 0.5% do valor da 
transação, gerando economia 
sobre o valor do substituto atual 
(atravessadores) 

     AUDITORIA

Data as a service

// Valor fixo cobrado pelo acesso 
de dados de quantidade e 
classificação de animais por 
propriedade rural

// Precificação: valor fixo 
(R$60-300) por relatório de 
auditoria por escritura em 
montante abaixo do custo atual 
(auditoria analógica)

< modelo de negócio >



custo 
marginal de 

novos clientes 
decrescente

alta 
margem 
líquida

(aprox 62%)
 

alto 
incentivo de 

recompra

< características únicas de modelo de negócio >



(  )
Acesso a fazenda proprietária para coleta de dados 
para dataset, testes do funcionamento de tecnologias 
e da viabilidade de procedimentos

Tradição familiar na pecuária bovina, com acesso a 
contatos nos principais bancos, frigoríficos e 
produtores

Experiência e mindset de inovação, a partir de 
conhecimento e aplicação de metodologias ágil e lean

Conhecimento de tecnologias emergentes e como 
aplicá-las no contexto do campo

ceo

FLORIANO 
VAREJÃO

< Liderança >



cto

15 anos de experiência em gestão de projetos 
complexos de tecnologia

Rede internacional de programadores intensificada a 
partir de experiência como project lead na Datopian

Conhecimento e aplicação nas mais diversas 
linguagens de programação e metodologias de gestão 
de equipe

Track record de execução ilustrado pela cocriação de 
iniciativas como o Estaleiro Liberdade, Engage, Casa 
Liberdade, Data Science Brigade e a operação serenata 
de amor 

(  )
FELIPE 
CABRAL

< Liderança >



ventures

Ampla experiência na modelagem e execução de 
projetos de inovação e tecnologia, a rede Templo.cc foi 
responsável pela estratégia de inovação e projetos de 
transformação em companhias como Arezzo&Co, 
BrMalls, MongeralAegon, CNSEG, Globosat, Souza Cruz 
entre outros

Infraestrutura de colaboradores para auxílio na 
construção de modelo de negócios, projeções 
financeiras, desenvolvimento de marca, infraestrutura 
jurídica e tecnológica

Contato direto com rede de mentores de mercado com 
experiência na alavancagem de negócios de sucesso 
tendo anfitriado, mentorado e incubado mais de 2000 
startups. 

Contato direito com rede de investidores 

< Liderança >



acesso a dataset 
proprietário

Além da fazenda proprietária 
do CEO, temos como parceira a 
fazenda Santa Bárbara, 
propriedade de ciclo completo 
que conta com 40000 
nascimentos anuais e 
disponibiliza seu rebanho para 
testes e coleta de dados

tecnologia
acesso a mão de obra 
qualificada

BIOS, maior rede de 
pesquisadores e 
desenvolvedores em IA da 
América Latina e parceria com 
pesquisadores da Embrapa e 
CPQD 

segurança da informação

Nossos sistemas são 
desenvolvidos baseados na 
arquitetura de blockchain, 
garantindo a segurança dos 
dados e permitindo trocas de 
ativos de maneira totalmente 
segura e auditável

< Ativos databoi >



< Visão de Futuro: Uma plataforma 360º >

baixos custos de 
desenvolvimento, 
permitindo 
maleabilidade no 
modelo de 
negócios e ganhos 
de escala 

baixo custo de 
aquisição de 
clientes, 
possibilitando o 
crescimento da 
receita sem que 
haja incremento 
substancial nos 
custos

gestão de 
estoques e 

propriedade
s rurais

novos 
produtos 

financeiros 
lastreados 
em ativos 
bovinos

gestão de 
compras 

para 
frigoríficos

identificaçã
o de raça

digitalização , visão computacional, app, blockchain

identificaçã
o de peso de 

bovinos

Índice de 
acabamento 

bovino

índice de 
propensão 

de 
crescimento



< missão >
Ser a plataforma central de gestão, auditoria, 

acompanhamento de trânsito, compra e venda da 
pecuária bovina latino americana

digitalização 
dos rebanhos

padrão de mercado 
em certificação e 
rastreamento

DE PARA




