
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO NO AGRONEGÓCIOTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE JAGUARIÚNAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RODRIGO APARECIDO ROSSI, ALLISON AMARAL GOMES, JACKELINE APARECIDA DE
OLIVEIRA MACELANI
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARCOS VALÉRIO GEBRA DA SILVAORIENTADOR(ES): 



1 

                                                                                                                               

1. RESUMO 

 

O trabalho teve como objetivo analisar a necessidade da implantação de um sistema 

de informação em uma empresa familiar do agronegócio, destinado ao atacado de 

pequena produção e os benefícios por ele trazidos. As áreas de dificuldades 

enfrentadas pela empresa avaliada foram as de estoque, de produtos, de vendas e 

logística do produto, a metodologia aplicada foi através de entrevista de caráter 

informativo, explicativo, qualitativo e quantitativo feita com os administradores da 

Chuchu Rossi e concorrentes, onde se analisou e identificou fatores para que a 

empresa possa se desenvolver progredindo em sua forma de administrar. 

 

Palavras-chave: SCM (Supply Chain Management); Controle de mercadoria; 

previsões de vendas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi baseado em um estudo de caso dedicado a uma 

empresa familiar do ramo de agronegócio destinado ao atacado de pequena 

produção, cuja finalidade é a inserção de um sistema de informação eficiente e 

analise do método utilizado pela empresa. A empresa foco do estudo,  foi escolhida 

devido a facilidade de acesso as informações, pois um dos integrantes do grupo de 

pesquisa é sócio proprietário . 

Após uma analise sobre a empresa foi constatado que a mesma 

precisava melhorar seu controle de estoque devido ao seu crescimento ocorrido nos 

últimos anos, pois o mesmo não acompanhava o crescimento da empresa, portanto 

esta constatação foi de extrema importância para traçar objetivos em prol de um 

controle mais efetivo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 O trabalho tem como objetivo a implantação de um sistema de 

controle de estoque no agronegócio destinado ao atacado de pequena produção, 

estudando formas para melhorar o controle e a gestão da área agrícola.  



2 

4. METODOLOGIA 

 

A primeira parte do presente trabalho se baseou em pesquisa de 

campo objetiva direta, utilizando amostragem não probabilísticas intencionais 

expressadas em gráficos de caráter quantitativo, foram entrevistadas empresas 

concorrentes e não concorrentes com a Chuchu Rossi, quer por sua vez, 

demonstraram se tinham ou não sistema de informação e o tamanho da empresa, 

com o objetivo de comparar os resultados e discriminar se e viável ou não a 

implementação do sistema. 

O presente trabalho de cunho descritivo e explicativo, demonstrou 

em sua segunda parte a análise que identificam fatores necessários para que uma 

empresa se desenvolva, utilizando uma analise exploratório, onde o modelo de 

pesquisa foi utilizado de forma qualitativa, que se constituiu em quatro dimensões 

visando um levantamento de dados através de amostragem intencional e 

informações os quais posteriormente puderam ser convertidos em conhecimentos 

transcritos no presente trabalho com as seguintes características:  

 Dimensão introdutória onde foram descritas as visitas feitas à empresa, 

ou seja, quantas reuniões foram feitas? Qual sua duração? Quem foram os 

entrevistados? Qual a documentação analisada? Qual foi o acesso do grupo à 

empresa? Quem foi o contato? Quanto tempo o grupo levou para finalizar o 

trabalho? Apresentação da empresa e Apresentação do SI pretendido. 

 Dimensão organizacional onde foi realizada a relação entre o SI e os 

objetivos organizacionais, principais processos atendidos pelo SI, dados e 

informações utilizadas pelo SI, benefícios tangíveis do SI, benefícios 

intangíveis do SI e as dificuldades organizacionais. 

 Dimensão tecnológica foi necessária obter a estrutura de Hardware, 

estrutura de software, estruturas de redes, conectividade, e banco de dados, 

os mecanismos e politicas de segurança e as dificuldades tecnológicas. 

 Dimensão humana que necessitou da caracterização dos usuários do SI, a 

caracterização da política de treinamento, a caracterização da equipe da área 

de TI e as dificuldades humanas. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

A evolução da globalização sinaliza evidências fortes para os 

gestores tomarem decisões rápidas e precisas para expandir negócios ou mesmo se 

manter no mercado. Para atingir metas na promoção de resultados promissores a 

tecnologia da informação é ferramenta valiosa no processo decisório. 

As decisões podem ser diferenciadas pela complexidade e são 

classificadas por Daft, como programadas e não programadas. 

“As decisões programadas, são bem estruturadas porque os 

critérios de desempenho normalmente são claros, informações 

adequadas sobre o desempenho atual estão disponíveis, as 

alternativas são facilmente especificadas e existe uma certeza 

relativa segundo a qual a alternativa escolhida será bem 

sucedida. As decisões não programadas são recentes e mal 

definidas e não existem procedimentos para resolver o 

problema. Elas são usadas quando uma organização não 

percebeu antes um determinado problema e pode não saber 

como reagir” (DAFT, 1997, p.263). 

Para ser eficaz é necessário integração entre estratégia, tecnologia, 

operações e pessoas. Tornando as pessoas como uma grande engrenagem desse 

mecanismo complexo, pois os usuários são corresponsáveis, por isso, devem 

participar ativamente do desenvolvimento e da verificação da forma como está 

sendo implementado e utilizado, em consonância com as demandas e metas 

propostas pela organização. 

De acordo com LAUDON (2004), toda a empresa tem dois 

problemas genéricos: como gerenciar as forças e grupo interno que geram seus 

produtos e serviços e como lidar com clientes, órgãos governamentais, concorrentes 

e tendências gerais socioeconômicas em seu ambiente. A razão mais forte pelas 

quais as empresas constroem os sistemas então é para resolver problemas 

organizacionais e para reagir a uma mudança no ambiente. 

Os sistemas de informação essencialmente transformam a 

informação em uma forma utilizável para a coordenação de fluxo de trabalhos de 
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uma empresa, ajudando os empregados ou gerentes a tomar decisões, analisar e 

visualizar acertos complexos e resolver outros tipos de problemas. 

Para a formação dos sistemas e a consequente obtenção dos 

elementos fundamentais para a tomada de decisão é necessário o conhecimento 

dos conceitos de Dados, Informação e Conhecimento. Para DAVENPORT e 

PRUSAK (1999), é essencial para a realização bem-sucedida dos trabalhos ligados 

ao conhecimento, que as organizações saibam definir o que são dados, informações 

e conhecimento, pois o sucesso ou o fracasso organizacional muitas vezes pode 

depender da aplicação desses elementos para solução de problemas e tomada de 

decisões. 

Os dados apresentam-se como elementos em sua forma bruta, os 

quais não podem por si só sustentar a estruturação necessária para tomada de 

ação. Os dados precisam passar por análise e transformações para se tornarem 

úteis. OLIVEIRA (2002, p.51), escreve que “dado é qualquer elemento identificado 

em sua forma bruta que, por si só, não conduz a uma compreensão de determinado 

fato ou situação”. Assim, para a compreensão de determinado fato ou situação em 

uma organização é necessário que os dados se transformem em informação e 

posteriormente a isso seja gerado conhecimento. 

MORELLI et al. (2012), definem que os sistemas de informação 

como uma integração entre homem/máquina, promovem informações para apoio 

das funções de operação, gerenciando a tomada de decisão numa organização por 

meio da utilização de hardware e software de computadores que através desse o 

sistema de informação coleta, processa, armazena, analisa e dissemina informações 

com propósito específico. Inclui entradas de dados e saídas de relatórios e cálculos, 

sendo possível incluir FeedBack para controle da operação dentro de um ambiente.  

Essas perspectivas deram ferramentas no auxiliou do estudo 

específico com base no SCM, onde foi usado como base tecnológica o 

protocolo Telnet um protocolo standard de Internet que permite a interface de 

terminais e de aplicações através da Internet.   

De acordo com CHOPRA e MEINDL. (2008), a informação na 

estratégia competitiva é um fator-chave que cresceu a partir do momento em que as 

empresas passaram a utilizá-la com objetivo de tornarem-se mais eficientes e 

responsivas. A informação e sua comunicação adquirem contornos estratégicos, 

dado o seu poder de interferir na qualidade das decisões tomadas. Elas podem ser 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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um dos fatores que explicam o grau de congruência entre as ações implementadas 

pelos gestores e as expectativas da administração da empresa, se tornando a 

moldura de todo o processo de gestão. Esse raciocínio é perceptível na ênfase dada 

por MOSCOVE, SIMKIN E BAGRANOFF (2002), os quais entendem que “o sucesso 

ou fracasso da empresa está ligado à forma como a informação é gerenciada e 

utilizada”. 

 

6. RESULTADOS 

 

 

EMPRESA PORTE PRODUTO VENDA SEMANAL SISTEMA INTEGRADO SE NÃO / MOTIVO 

A PEQUENA LEGUMES 1200 NÃO ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

C PEQUENA LEGUMES 3800 NÃO ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

CHUCHU ROSSI PEQUENA LEGUMES 1400 NÃO ALTO CUSTO 

E PEQUENA LEGUMES 800 NÃO ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

H PEQUENA LEGUMES 2000 NÃO ALTO CUSTO 

I PEQUENA FRUTAS 4000 NÃO ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

B MEDIA LEGUMES 4000 SIM   

D MEDIA LEGUMES 3800 SIM   

F MEDIA LEGUMES 2000 SIM   

G MEDIA FRUTAS 1800 SIM   

 

 

 

O grafico acima mostra o porte da empresa que realizamos a 

pesquisa de mercado, o que mostra que boa parte das empresas entrevistadas da 

área rural é de pequeno porte. 
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Acima podemos notar que a maioria dos agricultores entrevitados 

são pessoas que trabalham na venda de legumes, devido a maior segurança que 

eles proporcionam por não serem perenes ( as frutas só produzem em determinadas 

épocas). 

 

 

 

Podemos notar a quantidade de produtos, que varia entre as 

empresas. 
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O gráfico mostra que muitas empresas ainda não obtém sistemas de 

controle, porém,  as empresas que obtém são  capazes de subir de status passando 

de pequena para media. 

 

 

O gráfico acima mostra um dado preocupante à falta de mão-de- 

obra especializada, um dos principais problemas da área rural para que se possa 

programar um controle na sua gestão e assim conseguir resultados melhores para 

seu crescimento. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que após todo estudo realizado se obteve um 

direcionamento para a implantação de um sistema que auxiliasse no 

desenvolvimento do estoque da empresa, voltado para o sistema do SCM onde 

surgiu como uma evolução natural do conceito de Logística Integrada representando 

assim uma integração interna de atividades, o Supply Chain Management 
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representa sua integração externa, pois estende a coordenação dos fluxos de 

materiais e de informações aos fornecedores e ao cliente final. 

 A gestão da cadeia como um todo pode proporcionar uma série de 

maneiras pelas quais é possível aumentar a produtividade e, em consequência, 

contribuir significativamente para a redução de custos, assim como identificar formas 

de agregar valor aos produtos. No primeiro plano estaria a redução de estoques, 

compras mais vantajosas, a racionalização de transportes, a eliminação de 

desperdícios, etc. O valor da empresa, por outro lado, seria elevado mediante 

prazos confiáveis, atendimento no caso de emergências, facilidade de colocação de 

pedidos, serviço pós-venda, etc.Com esse sistema ocorrerá uma evolução na forma 

de administrar a empresa Chuchu Rossi, dando  oportunidade a empresa de pensar 

em expandir em outros ramos agrícolas. 
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