
Centro de 
Excelência EY 
de Agronegócios

Setembro de 2021



Centro de Excelência EY de Agronegócios (CEA)

Por meio do CEA, a EY pretende suportar a performance e o crescimento sustentável do 

Agronegócio e de seus clientes do setor, com base em tecnologia, inovação e 

multidisciplinaridade.

Estrategicamente localizado na cidade de Ribeirão Preto (SP), nosso escritório terá 

instalações modernas e servirá como um hub para todas as linhas de serviço da EY com 

atuação no Agronegócio.

Nossos pilares

► Conhecimento e networking: acesso a uma rede 

internacional de especialistas no Agronegócio e 

profissionais da EY de diferentes áreas. Contato com todo o 

ecossistema Agro, integrando empresas, entidades de 

classe, universidades e startups.

► Coinovação: desenvolver, em parceria com clientes, 

iniciativas de inovação em processos, tecnologias e 

modelos de negócio, alavancando um ecossistema de 

parceiros, desde empresas consagradas até startups.

► Soluções digitais: envolver-se em experiências interativas, 

imersivas e centradas na inovação, abordando as questões 

mais urgentes do setor. Sessões interativas, salas de design 

thinking, MVP’s e pilotos. Acesso a Hubs de inovação, 

agtechs e centros de pesquisa.

► Tendências e perspectivas: explorar o futuro de sua 

organização, da indústria e da tecnologia emergente. 

Estudos e análises setoriais, pesquisas primárias e artigos.

► Estratégia integrada: descobrir e aproveitar oportunidades 

de otimização de performance, priorizar ações 

transformacionais e de alto crescimento. Projetos 

multidisciplinares, suportados por novas tecnologias.

Competências EY 

no Agronegócio



EY | Building a better working world

Sobre a EY
A EY existe para construir um mundo de negócios melhor, ajudando a criar valor no longo 

prazo para seus clientes, pessoas e sociedade e gerando confiança nos mercados de 

capitais.

Tendo dados e tecnologia como viabilizadores, equipes diversas da EY em mais de 150 

países oferecem confiança por meio da garantia da qualidade e contribuem para o 

crescimento, transformação e operação de seus clientes.

Com atuação em assurance, consulting, strategy, tax e transactions, as equipes da EY fazem 

perguntas melhores a fim de encontrarem novas respostas para as questões complexas do 

mundo atual.

EY se refere à organização global e pode se referir a uma ou mais afiliadas da Ernst & 

Young Global Limited, cada uma delas uma pessoa jurídica independente. A Ernst & Young 

Global Limited, companhia britânica limitada por garantia, não presta serviços a clientes. 

Informações sobre como a EY coleta e utiliza dados pessoais, bem como uma descrição dos 

direitos individuais de acordo com a legislação de proteção de dados, estão disponíveis em 

ey.com/privacy. As afiliadas da EY não exercem o direito se essa prática for proibida pelas 

leis locais. Para mais informações sobre a nossa organização, visite ey.com.br.

Este comunicado foi emitido pela EYGM Limited, integrante da organização global da EY que também 

não presta serviços a clientes. 

©2021 EYGM Limited. Todos os direitos reservados.
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