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Segundo Min. Agricultura, em 20 anos, o 

MATOPIBA vai fornecer fatia significativa do 

ALIMENTO MUNDIAL,

Luis Eduardo Magalhães vem sendo considerada 

a CAPITAL do MATOPIBA...



EDITAL CYKLO  2022

CENÁRIO

A Região do MA-TO-PI-BA ( Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia ) representa uma nova
geografia econômica na fronteira agrícola do Brasil que conecta parte destes 4 estados. O
epicentro é a cidade de Luis Eduardo Magalhães que vem apresentando recordes de
toneladas por hectare em culturas como SOJA, MILHO e ALGODÃO.

Caracterizada por uma AGRICULTURA em grandes áreas (de 1.000 a 120.000 hectares) e
com apetite para INOVAÇÃO e TECNOLOGIA, a região é pró-ativa na busca de melhorias e
transformações em direção ao mundo digital.

A CYKLO AGRITECH adotou o MA-TO-PI-BA como sede em 2019 e vem desenvolvendo um
portfolio de serviços típicos dos APARELHOS DE INOVAÇÃO desde então. Tendo a
ACELERAÇÃO DE STARTUPs e PROJETOS como eixo central, ainda atua como
OBSERVATÓRIO DA INOVAÇÃO e LINKLAB para facilitar a INOVAÇÃO CORPORATIVA.

O Planejamento e Execução deste 3. EDITAL nasceu da busca por alternativas a problemas /
dificuldades do dia-a-dia Do produtor e com o apoio de GRUPOS EMPRESARIAS
significativos da REGIÃO que originaram e endossam esta busca. Além de projetos que
focalizem estes enunciados, O EDITAL esta aberto a acolher inscrições de projetos para
tratar outras necessidades do AGRONEGÓCIO, conforme o SLIDE TESES PRIORIZADAS.
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CYKLO – ACERVO FOTOGRÁFICO DA SEDE  (720m2)
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CYKLO – ACERVO FOTOGRÁFICO DA SEDE  (720m2)



CONHEÇA OS ENUNCIADOS 
E 

TESES ( TEMAS )
NOS QUAIS ESTAMOS 

INTERESSADOS..
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FOCO 
DO 

EDITAL 



PROBLEMA  01

ALUGUEL DE 
EQUIPAMENTOS

( Apresentado 
pelos produtores 
do MATOPIBA )

O Plantio e a colheita exigem disponibilidade de equipamentos e operadores
especializados que se aplicam apenas poucos meses por ano, gerando alto custo de
manter esses recursos durante o ano todo ( OCIOSOS ) para utilização exclusiva no
PLANTIO e outros para COLHEITA.

Muito se tem falado na área industrial ( setor secundário ) em compartilhamento de
postos de trabalho e equipamentos, aproveitando e utilizando ociosidades e
reduzindo custo fixo com este melhor aproveitamento.

Considerando que o Brasil é um pais continental e que em diversas regiões as safras e
culturas agrícolas tem sazonalidade diferente de outras, parece ser possível utilizar
esses recursos de forma compartilhada.

Um grande desafio é a gestão de uma agenda positiva e assertiva ( sem margem para
administrar erros ) e o custo e organização de logística que possam disponibilizar em
condições adequadas e ON TIME os equipamentos e pessoas para realizarem estes
serviços no local desejado (o atraso de dias pode comprometer o resultado da safra).
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O Brasil possui cerca de 30% de sua área total formada de terras que poderiam ser
exploradas pela agricultura. A abertura de uma nova área produtiva envolve importante
investimento num período de 2 a 5 anos para que ela apresente rendimento adequado
em termos de produtividade.

Essa disposição de capital ( necessário ) nem sempre esta presente no atual proprietário
da terra, que acaba não criando CICLO PRODUTIVO por falta de acesso à funding, know-
how e ou vocação para agricultura. Somam-se a estas áreas físicas outras terras que
vinham sendo exploradas pela agricultura, porém face a resultados ruins ocorridos em
alguma colheita, o proprietário da terra perdeu sua condição de liquidez e crédito para
continuar novas safras agrícolas.

Fato ainda relevante é que em áreas de bom aproveitamento agrícola, o custo das
fazendas vai se tornando proibitivo ( uma vez que o valor acaba sendo estabelecido pelo
potencial financeiro agregado do resultado da safra ), assim a venda é menos provável
apesar da área eventualmente ficar ociosa pelos motivos descritos acima.

O aluguel da fazenda para que outro produtor possa explorar a mesma seria interessante
opção, porém a locação/arrendamento das fazendas hoje é um desafio tecnológico e
cultural.. Não sabemos onde estão essas terras e em que condições...

PROBLEMA  02

ALUGUEL DE 
FAZENDAS

( Apresentado 
pelos produtores 
do MATOPIBA )
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Atualmente a comercialização de maquinas agrícolas, equipamentos e implementos
agrícolas é fundamentado culturalmente numa estrutura de revendas e outros atores
com presença geográfica, limitando as oportunidades de aquisição às microrregiões
onde estes ( vendedores e consumidores ) estão inseridos.

Quando observamos o mercado de ONIBUS, CAMINHONETES e CARROS DE PASSEIO,
percebemos claramente que esta barreira já foi vencida há muito tempo, criando um
processo que permite comercialização a distancia e através da internet / web.

O fato é que existem grandes oportunidades de oferta e de procura de VEíCULOS e
EQUIPAMENTOS relacionados ao AGRO e que uma solução que viesse a atender esse
mercado, poderia gerar ótimos resultados sociais, econômicos e políticos. As barreiras
neste caso são CULTURAIS, TÉCNICAS ( catálogo e ficha técnica do equipamento ),
LOGÍSTICA ( entrega confiável ) e CONDIÇÔES OPERACIONAIS E GARANTIAS ( em que
condições esta o equipamento, qual sua longevidade.. No mercado de automóveis já
se criou STANDARDs do tipo garantia de 30.000 km para cambio e motor por exemplo ,
afim de padronizar as garantias e condições operacionais dos equipamentos ).

PROBLEMA  03

VENDA DE 
EQUIPAMENTOS

USADOS

( Apresentado 
pelos Investidores 

deste Batch )
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Ainda encontramos no dia-a-dia da PRODUÇÃO AGRÍCOLA diferenças importantes,
imprevisíveis e inexplicáveis quanto ao resultado obtido de toneladas colhidas por hectare.

Embora EXISTA CONTROLE sobre o processo agrícola e sobre os insumos utilizados numa safra
( são variáveis controladas ), assim como recursos hídricos, perfil da semente, histórico do solo
etc... É comum observarmos DIFERENÇAS INEXPLICÁVEIS nos resultados de safra para safra
num mesmo talhão ( área agrícola ).

Aparentemente, existem variáveis que não estão sendo levadas em consideração e que
poderiam explicar estas variações relevantes. Hoje se fala em MICROBIOLOGIA DO SOLO,
INFLUÊNCIAS SÍSMICAS E CLIMÁTICAS, MAGNETISMO... ( interferência das ondas
eletromagnéticas ) E OUTRAS TANTAS VARIÁVEIS QUE NÃO ESTÃO SENDO ACOMPANHADAS E
CONSIDERADAS DE FORMA SISTÊMICA E COM HISTÓRICOS RELEVANTES...

Seria importante rever o HISTÓRICO da PRODUÇÃO AGRÍCOLA em nossa região, à luz destas e
de outras variáveis, interpondo e testando SUA INTERFERÊNCIA ESTATÍSTICA para validar a
inclusão das mesmas na GESTÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA e reavaliar a forma, os
instrumentos e demais ferramentas na busca de PREVER e TRATAR estas perdas.

PROBLEMA  04

DIAGNÓSTICO
INTELIGENTE

DA TERRA

( Apresentado 
pelos produtores 
do MATOPIBA )
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Uma das pragas relevantes que impactam a cultura do algodão no Brasil é o BICUDO. Este INSETO
vem provocando perdas financeiras relevantes inclusive no MATOPIBA.

Embora muito se tenha estudado e feito para tratar o tema, o problema permanece pois existem
VARIÁVEIS POLÍTICAS, SOCIAIS, CULTURAIS, GEOGRÁFICAS e ECONÔMICAS ENVOLVIDAS ( é
complexo ).

Para exemplificar; se o produtor A toma medidas de prevenção e controle na sua fazenda e o
produtor B ( seu vizinho ) não o faz, a infestação se dará da fazenda B para outras propriedades. Já
tem ocorrido até mesmo o envolvimento de ASSOCIAÇÕES relacionadas a cultura do algodão entre
outras como vértice de conscientização.. Porém, resultados ainda são pouco expressivos. Existem
diversos exemplos que envolvem as variáveis acima mencionadas e que influenciam negativamente
a possibilidade de uma solução mais completa e eficiente...

Temos noticias que em alguns países em que essas variáveis foram consideradas e tratadas, foi
possível um controle eficiente da proliferação do BICUDO. Hoje no MATOPIBA, o que temos feito é
aumentado nosso custo na aplicação do manejo químico para pelo menos controlar o volume de
perdas, porém com desequilíbrio na gestão financeira ( não parece ser o ótimo ).

Buscamos uma proposta de solução COMPLETA E ABRANGENTE ( que vá além das armadilhas e do
sensoriamento ) que possa ERRADICAR esta praga.

PROBLEMA  05

ADEUS
BICUDO

( Apresentado 
pelos produtores 
do MATOPIBA )
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Um ponto relevante para aproveitamento dos produtos líquidos APLICADOS NO CAMPO é a
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE PULVERIZAÇÕES. A aplicação correta dos insumos agrícolas é o
ponto de partida para um manejo de sucesso nos sistemas de produção.

Ampliar o nível de conhecimento de operadores, agricultores e consultores sobre a deposição de
gotas sobre as folhas das plantas cultivadas é fundamental. A adequada medição automatizada
dessa deposição de gotas de produto depositadas sobre as folhas das plantas, permitirá adequar
doses e ganhar eficiência e produtividade nesta área.

Assim, o objetivo do projeto INCLUI o desenvolvimento de equipamentos e software para avaliação
e monitoramento da aplicação de insumos agrícola, porém vai além, é um projeto educativo, cujo
propósito é o uso racional e adequado de produtos para promover melhor eficiência na gestão
filotécnica no campo, incluindo o uso correto de adjuvantes.

Buscamos um projeto que trate dos aspectos técnicos e operacionais da solução, considerando que
muitas vezes este trabalho tem que ser feito em campo, portanto estamos falando de um
SMARTPHONE como ferramenta oportuna de coleta das imagens e de software / algoritimos que
possam avaliar a deposição das gotas nesta superfície. Ao mesmo tempo, esperamos uma forma de
ação escalável e GAMEFICADA que permita reforçar o ADEQUADO USO dos produtos em campo.

PROBLEMA  06

AVALIAÇÃO E 
MONITORAMENTO 

DAS 
PULVERIZAÇÕES

( Apresentado 
pelos Investidores 

deste Batch )
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TESES 
PERMANENTES

( VOCÊ AINDA 
PODE APLICAR 

SEU PROJETO SE 
ELE ESTIVER 

RELACIONADO À 
ALGUM DESTES 

TEMAS )
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PREMIAÇÃO
DO

EDITAL
PARA AS 

10
STARTUPs

ESCOLHIDAS

EDITAL CYKLO  2022
R$ 2.500.000,00 para os projetos escolhidos ( R$ 250 mil por Startup )

1. VAGA NA ACELERADORA ( CYKLO ) PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2. APORTE FINANCEIRO SERÁ FEITO EM TROCA DE EQUITY DA STARTUP

3. PROGRAMA DIFERENCIADO DE MENTORIA PARA APOIAR SEU PROJETO

4. CONTRATO COM CLIENTE ANJO PARA IMPLEMENTAÇÃO PILOTO

5. DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS VERTICALIZADAS DO MERCADO AGRO

6. DEMO DAY PARA FUNDOS E INVESTIDORES ( APORTE PARA FASES SEGUINTES )

7. APOIO COMERCIAL DA CYKLO PARA PROSPECÇÃO E VENDAS NO MATOPIBA
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EMPRESAS 
PARCEIRAS

NO
ECOSSISTEMA

DO
AGRONEGÓCIO

 ORCHESTRA ( RIO VERDE – GO )
 DARWIN ( SC )
 ACATE ( SC )
 INOVAPARQ ( SC )
 AGROVEN ( MG )
 SP VENTURES ( SP )
 VENTIUR ( RS )
 NEXT / BIZHUB ( SP )
 CUBO ( SP )
 COOPERATIVA HOLLAMBRA SEMENTES ( SP )
 COOPERATIVA AGRÁRIA (PR)
 BOSSA NOVA AGRO ( MT )
 SEAGRO ( SECRETARIA AGRICULTURA – TO )
 SEAGRI ( SECRETARIA AGRICULTURA - BA )
 MAPA e EMBRAPA ( DF )
 SENAR/FAEB/CNA ( BA e DF )
 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ( BA )
 AIBA (BA)
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1. PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS PREMISSAS ( ESTE DOCUMENTO )
2. DIVULGAÇÃO NO ECOSSISTEMA ( HUBS, ACELERADORAS, INCUBADORAS.. )
3. INSCRIÇÃO DOS INTERESSADOS
4. TRATAMENTO DAS DÚVIDAS
5. RECEBIMENTO DOS MATERIAIS PRODUZIDOS
6. CRIAÇÃO DO COMITE DE AVALIAÇÃO
7. ANALISE E PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS
8. ESCOLHA DOS FINALISTAS
9. PUBLICAÇÃO DOS ESCOLHIDOS
10.ASSINATURA DOS CONTRATOS DE ACELERAÇÃO NA CYKLO
11.INICIO DA ACELERAÇÃO DO PROJETO
12.ENTREGA DA SOLUÇÃO AO MERCADO / DEMODAY
13.INICIO DA OPERAÇÃO NORMAL
14.ACOMPANHAMENTO DA STARTUPS VIA CONSELHO CONSULTIVO
15.RELATORIO FINAL DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
16.PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO CASE
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POMPEO SCOLA ( CEO E FOUNDER DA CYKLO )

TECNÓLOGO, ADMINISTRADOR, PSICÓLOGO.

CONSULTOR EMPRESARIAL NA ÁREA DE INOVAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL E CRIATIVIDADE HÁ MAIS DE 30 ANOS,
TENDO REALIZADOS PROJETOS EM DIVERSOS PAISES.

INVESTIDOR, MENTOR E CONSELHEIRO DA ACELERADORA
DARWIN STARTER EM SANTA CATARINA E DO LINK LAB ACATE
PARA INOVAÇÃO COORPORATIVA. ESTAS DUAS PREMIADAS
EM 2018, 2019, 2020 E 2021 COMO AS MELHORES DO BRASIL.

VICE-PRESIDENTE DO BUSCAPÉ COMPANY ( 2009 até 2014 )
( 1. STARTUP BRASILEIRA DE E-COMMERCE INVESTIDA ).

RESPONSÁVEL TÉCNICO



COMO
FAÇO PARA

PARTICIPAR DO
EDITAL 2022

DA
CYKLO ?
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Envie um WATTS para
nosso CEO com a frase :

“Quero participar 
DO EDITAL CYKLO 2022”

Watts  55 11 98259 6066



Aceleradora de 

Projetos e Startups

LEM - MATOPIBA - BRASIL


