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Murilo Martins F. Bettarello, de Franca, SP, foi contemplado com a primeira
bolsa de pesquisa Nuffield International financiada pela Nufarm Indústria
Química e Farmacêutica.
Murilo foi selecionado entre diversos candidatos de alto nível para integrar
um seleto grupo que reúne produtores rurais e demais profissionais do
agronegócio que desenvolvem e disseminam pesquisas práticas relativas a
temas importantes para o setor.
O foco de seu estudo serão as interações entre as fazendas e o mundo
digital, com ênfase em como a agricultura digital e a internet podem ajudar
a levar conhecimento de forma eficiente para agricultores do Brasil e do mundo.
Murilo é engenheiro agrônomo e sócio da empresa ViaVerde Consultoria Agropecuária em Sistemas
Tropicais, que atua no Brasil e em outros países da América do Sul. Ele trabalha como consultor em
projetos de agricultura e pecuária sustentável em parceria com ONGs, fazendas e empresas rurais com
vistas a auxiliar produtores a obter maior produtividade e qualidade de vida. Com este objetivo, Murilo
já trabalhou em todos biomas do Brasil e alguns países da América Latina.
Murilo também é CEO e fundador do IZagro, uma plataforma que usa celulares e internet para levar
informações para agricultores de maneira barata e eficiente. Com esta startup, ele sonha impactar e
ajudar mais agricultores, principalmente de pequeno e médio portes que têm dificuldades para obter
informações e contratar uma assistência técnica isenta.
“A natureza de meu negócio é ‘empoderar’ produtores rurais, de modo que tomem melhores decisões
através de boas informações “ diz Murilo.
“Trabalhando desde os 13 anos comprando e vendendo bezerros em minha cidade natal, depois como
consultor, ajudando e aprendendo com fazendeiros de todo Brasil, eu descobri o quanto uma
informação confiável e de qualidade é importante para que produtores melhorem suas produtividades
e qualidade de vida. Porém, a maior parte das informações agrícolas estão espalhadas e de difícil acesso.
Com as tecnologias atuais, temos uma grande oportunidade de juntar estas informações e compartilhalas de maneira mais barata e eficiente”.
“Com a bolsa que estou recebendo, vou buscar inspiração em diferentes partes do mundo e trazer
conhecimento de sistemas que usam agricultura digital e internet para compartilhar informações
agrícolas de uma forma que consiga ajudar o maior número de produtores.”
Com mais de 15 anos de experiência no campo, Murilo e o time da ViaVerde já capacitaram mais de 2
mil agricultores e técnicos a adotarem boas praticais de produção agrícola que resultam na melhora da
produtividade e da sustentabilidade dos negócios.

PO Box 586, Moama, NSW 2731
Ph: 03 5480 0755 Fax: 03 5480 0233
Email: enquiries@nuffield.com.au
Website: www.nuffieldinternational.org

Com o IZagro, alguns de seus objetivos também têm sido atingidos. Em apenas seis meses de atividade,
já foram feitos mais de 15 mil downloads do aplicativo, animando Murilo quanto ao potencial que a
startup tem de ajudar produtores.
“Eu vou pesquisar como a assistência técnica funciona em países que têm muitos pequenos produtores,
como a Índia; também como são as atividades em Israel, que trabalha com o uso intensivo de alta
tecnologia, e ainda conhecer como a agricultura digital está crescendo no Vale do Silício, nos Estados
Unidos”.
“Meu principal objetivo é fazer com que informações agronômicas sejam organizadas de forma simples
para que um grande número de produtores rurais possa acessá-las, entendê-las e tomar melhores
decisões.”
“Trabalharei em parceria com empresas multinacionais e universidades para desenvolver formas de
compartilhar tecnologia com pequenos e médios produtores de maneira mais eficiente. Irei também
somar forças com o sistema Brasileiro de distribuição de insumos e assistência técnica que já trabalha
levando informação e boas práticas ao campo”.
Murilo é formado em engenharia agronômica pela Universidade de São Paulo/Esalq e pós-graduado em
Administração de Empresas e Empreendedorismo, também pela Universidade de São Paulo.
Para realizar sua pesquisa, Murilo deve viajar para Índia, Estados Unidos, Israel e Japão.
A bolsa de pesquisa concedida a Murilo é gentilmente financiada pela Nufarm Indústria Química e
Farmacêutica. Presente no Brasil há 55 anos, a Nufarm oferece soluções inovadoras e competitivas para
produtores rurais. Fundada em Melbourne, Austrália, a empresa opera em mais de 100 países, emprega
cerca de 3.000 pessoas e tem portfólio com 228 ingredientes ativos de alta tecnologia. No Brasil, a
Nufarm tem uma unidade industrial no município de Maracanaú (CE), além de oito centros de
distribuição nos estados da Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo e Tocantins.
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