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FOMENTANDO IDEIAS; PESSOAS; 

ALIMENTAÇÃO & AGRICULTURA





Até 2018..

tff challenge

© thought for food

Depois de equipes de jovens 

inovadores terem passado os 

últimos 5 meses trabalhando no 

Laboratório de Design Thinking do 

TFF, construindo protótipos e 

coletando feedback dos clientes, 

10 Finalistas foram selecionados 

para participar de nosso 

Bootcamp de inicialização de 9 

semanas. Eles também receberão 

uma viagem para a nossa TFF 

Academy e TFF Summit.





Até 2018..

tff academy

23-26 July 2018
.

tff challenge

© thought for food

Depois de equipes de jovens 

inovadores terem passado os 

últimos 5 meses trabalhando no 

Laboratório de Design Thinking do 

TFF, construindo protótipos e 

coletando feedback dos clientes, 

10 Finalistas foram selecionados 

para participar de nosso 

Bootcamp de inicialização de 9 

semanas. Eles também receberão 

uma viagem para a nossa TFF 

Academy e TFF Summit.

Nosso programa educacional imersivo 

de 4 dias é projetado para 200 jovens 

líderes selecionados. Os tópicos 

incluem: #whatsnext passo na 

inovação da agricultura e da 

alimentação; aulas para o 

desenvolvimento das habilidades; 

próxima geração de liderança. Além 

disso, habilidades e conhecimentos 

ministrados foram aplicados 

imediatamente para resolver um 

projeto real da sociedade.

tff summit
27 July 2018

Nosso evento anual, foi focado em 

ação, com palestras, discursos e 

uma cerimônia de premiação para 

o TFF Challenge. Reunindo 

futuros e atuais líderes da 

indústria para trocar 

conhecimentos, inspirações, 

criatividade e experimentar novas 

metodologias de inovação.





Em  2019/20..

tff academy

.

tff summit
SEGREDO

tff challenge
dia 16 de Outubro

© thought for food

Depois de entendermos as 

mudanças digitais e de 

comunicação. Percebemos que 

podemos fazer algo a mais por 

nossa comunidade! 

Para isso criaremos um 

Laboratório Digital Mundial..

Nosso programa educacional imersivo 

de 4 dias é projetado para 200 jovens 

líderes selecionados. Os tópicos 

incluem: #whatsnext passo na 

inovação da agricultura e da 

alimentação; aulas para o 

desenvolvimento das habilidades; 

próxima geração de liderança. Além 

disso, habilidades e conhecimentos 

ministrados foram aplicados 

imediatamente para resolver um 

projeto real da sociedade.

Nosso evento anual, será em um 

lugar extraordinário. A única coisa 

que podemos abrir é que será em 

Março... 

ARE YOU READY?

DIGITAL LABS
dia 16 de Outubro E o nosso desafio é o mesmo 

tema, mesma relevância, 

mesma esperança. Porém um 

time cada vez mais engajado e 

disposto para fazer acontecer!



questões

como alimentar 9bi+ 

de pessoas em 2050?

como solucionar os 

problemas de ag & 

food de forma 

colaborativa?



impacto individual

————————————

———

Envolver e capacitar empreendedores 

e inovadores da próxima geração 

para moldar o futuro da alimentação e 

da agricultura.

geração de ideias

————————————

———

Catalisar, acelerar e apoiar startups 

de ag & food em estágio inicial: 

treinamento, mentoria, conexão e 

financiamento

mudanças na sociedade

————————————

———

Solucionar desafios, fomentar 

talentos e incentivar a inovação 

do setor com a força e o 

entusiasmo da juventude

resoluções transformadoras de problemas



nossa abordagem

Inspire ideias.

Envolva diversas pessoas.

Apoie ideias sustentáveis.

Experimente e colabore.



tff community: rockstars creating impact!





© thought for food

12000+

participantes

160+

países

40+

startups

criadas

9

parceiros 

corporativos

20

comunidades e

pipeline partners

1500

universidades

263

embaixadores

25

membros do

Next Gen Council

24,000+

seguidores nas mídias 

sociais

And the TFF Community

is growing bigger every

single day!

estamos engajados com:







IDEIAS

CONEXÃO

IMPULSIONAMENTO

#whatsnext
let’s work together to shape the future

COMO FOMENTAR 

IDEIAS?

• TFF DIGITAL LABS

• MEET UPS

• TFF ACADEMY /SUMMIT

• NETWORKING

• BOOT CAMP

• ACTION



IDEIAS CONEXÃO IMPULSIONAMENTO

#whatsnext
let’s work together to shape the future

INOVAÇÃO NÃO É UMA NOVA TECNOLOGIA, MAS 
A MUDANÇA CULTURAL PRODUZIDA NA 

SOCIEDADE POR ELA.

SE TEM DIVERSIDADE, HÁ A ABUNDÂNCIA.

TENHA CONSCIÊNCIA PARA GERAR VALOR PARA 
TODAS AS PARTES INTERESSADAS, DE FORMA 

SUSTENTÁVEL.



#whatsnext
let’s work together to shape the future



IMPULSIONAMENTOLONGE DA 
REALIDADE?

SERÁ TUDO 

VERDADE?





















What you want to your future?



#whatsnext
let’s work together to shape the future
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