
Como a Land O'Lakes está cultivando a tecnologia agrícola para ajudar os agricultores a colher lucros 
mais saudáveis 

Chegou a hora de escolher sua carreira. Em 1994, Teddy Bekele pediu conselhos ao seu pai. 

Seu pai, que foi agricultor por toda a vida, ofereceu sabedoria pura: não siga os meus passos como 
agricultor. Trabalhar na terra, ele advertiu, era um negócio arriscado.  

Bekele o ouviu. Graduou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual da Carolina do Norte. 
Mas agora, como diretor técnico da Land O'Lakes, está investindo esse conhecimento no mundo que 
deixou para trás, liderando a criação de novas tecnologias para tornar os agricultores mais lucrativos, 
produtivos e ambientalmente sustentáveis.  

Na quinta-feira, a Land O'Lakes e a Microsoft anunciaram uma aliança estratégica de vários anos para 
criar inovações agrícolas pioneiras, aumentar a cadeia de fornecimento, expandir as práticas de 
sustentabilidade para agricultores e o sistema alimentar, e fechar a lacuna de banda larga rural.  

Essa visão se une à missão de 99 anos na Land O'Lakes. A empresa, com sede em Minnesota, 
EUA, é uma cooperativa de proprietários de agricultores com uma rede que abrange mais de 
300.000 produtores e cerca de metade das áreas colhidas na América. Em outras palavras, a Land 
O'Lakes é muito maior do que melhor.  

Por meio da aliança, as soluções digitais com base no Microsoft Azure e seus recursos de inteligência 
artificial (IA) ajudarão os agricultores a reagir melhor aos desafios atuais e futuros que afetam seus 
resultados. O tempo é urgente. 

Nos últimos anos, os Agricultores norte-americanos foram pressionados por questões de comércio 
internacional e pela mudança dos apetites aos consumidores. Neste ano, a COVID-19 afetou a cadeia de 
fornecimento alimentícia e agrícola, deixando os agricultores com milhões de libras em produtos que 
não podem vender. Cada vez mais, amudança climática afeta suas operações e seus resultados 
financeiros.  

A Transform falou recentemente com a Bekele para saber mais sobre o seu trabalho de fortalecimento 
dos agricultores norte-americanos – e honrar o legado do seu pai.  

TRANSFORM: Como você combina a história agrícola da sua família com a sua própria experiência 
técnica para ajudar os agricultores de hoje a prosperar?  

BEKELE: Vivo para isso. Isso me motiva todos os dias. Na Land O'Lakes, comecei a ver o impacto que 
a tecnologia poderia ter na agricultura, como ela poderia revolucionar esse negócio e trazer mais 
estabilidade durante momentos incertos.  

O clima determina 70% do que vai acontecer em uma fazenda. O clima ainda é algo que não podemos 
prever com precisão no nível hiperlocal. E se os agricultores pudessem se preparar para esses riscos e 
reagir a eles com dados e insights?  

Olhei para o que a tecnologia poderia fazer para proteger as decisões que os agricultores estavam 
tomando. Eu me apaixonei por isso.  

https://www.landolakesinc.com/
https://www.landolakesinc.com/Press/News/butter-packaging-and-our-farmer-owned-history
https://www.pbs.org/newshour/economy/making-sense/what-is-the-toll-of-trade-wars-on-u-s-agriculture
https://www.pbs.org/newshour/economy/making-sense/what-is-the-toll-of-trade-wars-on-u-s-agriculture
https://grbj.com/news/food-service-agriculture/farmers-adapt-to-changing-markets/
https://www.nytimes.com/2020/04/11/business/coronavirus-destroying-food.html
https://www.wsj.com/articles/usda-report-sees-dire-climate-change-impact-on-u-s-crops-11563917840


TRANSFORM: Seu pai era agrônomo, mas ele confiava em sua intuição para elevar as colheitas – 
como gerações de agricultores fizeram. O quão ansiosos os agricultores modernos estão para usar 
dados, a nuvem e a IA para tomar decisões cruciais sobre plantio, alimentação e colheita?  

BEKELE: Agricultores, em geral, gostam de correr riscos. Se não gostassem de correr riscos, acho que não 
seriam agricultores. Isso porque todos os anos é diferente e imprevisível. O que você fez no ano passado 
não vai funcionar da mesma forma neste ano. Os desafios que você enfrenta serão diferentes, até o 
nível de campo individual.  

Assim, mais agricultores adorariam contar com a tecnologia para tomar decisões e usar dados para 
poder se aprimorar de um ano para o outro.  

TRANSFORM: Aproveitando o Azure, como a Land O'Lakes ajudará os agricultores – e seus campos – 
a se tornarem mais produtivos?  

BELEKE: Há quase 20 anos, fazemos pesquisas nas áreas agrícolas que atendemos. Plantamos diferentes 
variedades de sementes e aplicações de proteção de culturas, colocamos em diferentes práticas 
agrícolas e, em seguida, coletamos dados sobre esses lotes para fornecer informações aos agricultores – 
como a variedade de culturas certa para o tipo de solo. Mas essa pesquisa foi toda em força bruta, 
plantando e coletando os dados manualmente.  

O Azure traz o aprendizado de máquina e a inteligência artificial para a força bruta que aplicamos nos 
campos. Usamos modelagem de computador, algoritmos e testes replicados para obter as percepções. 
Os lotes puderam então ser usados para validar nossos modelos e descobertas.  

TRANSFORM: Como você imagina os agricultores na cooperativa Land O'Lakes usando recomendações 
de IA para reagir especificamente ao que seus campos estão dizendo?  

BEKELE: Começa quando você cria o plano para os campos que gerenciará neste ano. Qual é a melhor 
indicação para cada campo, dada a topografia, o tipo de solo e o clima?  

Após o plantio, você pode obter a detecção precoce de onde as doenças podem estar ocorrendo? Se 
você dá aos campos nutrientes como nitrogênio ou potássio, qual campo precisa de mais ajuda hoje? 
Qual é o equilíbrio certo entre o que você colocou no solo e quantos alqueires por acre você colherá?  

Hoje, esses cálculos acontecem na cabeça de um agricultor. Mas, em vez de pensar manualmente, um 
algoritmo otimizado diz “esta é a quantia em dinheiro que você deve gastar hoje para obter o resultado 
que deseja.”  

TRANSFORM: Você pode descrever uma maneira pela qual a aliança com a Microsoft ajudará a 
melhorar a sustentabilidade em fazendas norte-americanas?  

BEKELE: Durante anos, os agricultores colocam nutrientes no período do outono para preparar os 
campos que plantarão na primavera. Era assim que se fazia antigamente. Mas e se você souber – 
durante toda a temporada de crescimento – exatamente com o que e como alimentar a colheita? 
Isso faz com que o campo tenha um melhor desempenho agora e no futuro.  



Isso pode melhorar a produtividade. E é possível fazer isso de forma ambientalmente correta, por 
exemplo, evitando-se que os nutrientes vazem do campo para os canais quando chove. Qualquer 
nutriente colocado no solo deve permanecer no solo e, em seguida, na planta para torná-lo mais 
saudável e produtivo. 

TRANSFORM: A Land O'Lakes e a Microsoft estão trabalhando juntas para fornecer soluções de IA que 
ajudarão os agricultores a lucrar com o potencial. O que isso significaria para uma fazenda agora na 
margem financeira?  

BEKELE: Se você estiver no ponto de equilíbrio hoje, a tecnologia o levará a um ponto onde a agricultura 
é empolgante – sua fazenda se tornará lucrativa. E você não terá de adicionar mais acres nem se colocar 
em uma situação mais arriscada para chegar lá. Isso significa que você estará tomando decisões mais 
otimizadas com a tecnologia.  

Para o pequeno agricultor que está enfrentando uma queda nos preços da mercadoria, eles podem 
estar operando no vermelho. Uma melhoria de 10 a 30% significa que eles não estão mais perdendo 
dinheiro. Uma mudança significativa. 

TRANSFORM: Tal aumento na rentabilidade poderia levar os agricultores a experimentarem novas 
técnicas ou novas culturas que melhorem o fornecimento global de alimentos?  
 
BEKELE: Se está se perguntando se vai conseguir financeiramente, você estará menos disposto a tentar 
diferentes práticas agrícolas ou mudar sua receita de nutrientes ou tentar outra cultura. Talvez um 
agricultor que venha cultivando milho e soja por anos deva começar a cultivar lentilhas ou ervilhas. Mas 
quando está no ponto de equilíbrio, você não vai tentar algo que possa te fazer perder dinheiro.  
 
Isso reduz a inovação e a diversidade de culturas. Mas se pudermos colocar as pessoas em uma posição 
na qual testem coisas novas, também haverá diversidade de colheitas, o que melhora os negócios de 
todos.  

TRANSFORM: Como essas inovações mudaram a vida do seu pai como agricultor – e talvez a sua? 

BEKELE: Se o meu pai tivesse acesso a essa tecnologia, ele teria testado, com certeza. Ele estava na 
vanguarda em se tratando de tecnologias emergentes. Eu teria apresentado isso a ele. Se eu tivesse 
visto a transformação que estavam trazendo, poderia ter ficado preso a uma carreira na agricultura.  

Ou talvez eu tivesse buscado a ciência da computação com foco na agricultura. Isso teria sido um 
caminho interessante – embora eu creia que pousaria basicamente no mesmo lugar 25 anos mais tarde. 
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