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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO AGRONEGÓCIO 

 

Resumo 

Com o avanço da tecnologia, foi possível evoluir o agronegócio em escala 
global, o que antes era possível contar apenas com a natureza, hoje, através 
dos sistemas de informação agricultura foi melhorada e otimizada. O objetivo 
deste trabalho é mostrar a importância de uso dos sistemas de informação no 
agronegócio, quais os desafios, e as principais diferenças de empresas que 
utilizam o SI com as que não utilizam. O trabalho propõe a inovação através do 
Sistema de Informação para melhorar a eficiência e eficácia no setor. 
 

Palavras chave: Agronegócio, sistema, informação 
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1 - INTRUDUÇÃO 

 O sistema de informação tem como função facilitar os processos e 

atividades diretamente e indiretamente ligados a cadeia produtiva do 

agronegócio para uma boa circulação de informações, toda organização 

precisa de informação benéfica, útil e de baixo custo, acessível, organizado e 

preciso. Nesse sentido, a uma necessidade de manter constantemente os 

sistemas de informação atualizados para atender as expectativas da empresa e 

as necessidades dos clientes. 

 Com o desenvolvimento deste trabalho, pode-se ter o conhecimento 

mais amplo do que o sistema de informação pode nos proporcionar dentro e 

fora dos campos agrícolas, trazendo junto a ele vantagens e desvantagens, 

onde posso preparar para esse meio com mais capacidade e dedicação. 

 A maior contribuição deste trabalho relaciona-se com o quanto o sistema 

de informação no agronegócio é benéfico e trazem bom resultados assim bem 

aplicados. Com um custo um pouco elevado e com alguns riscos e 

desvantagens, o SI bem aplicado e controlado tem seu retorno muito rápido, 

ajudando a ter acesso e ter um maior controle de todos os seus processos, 

assim evitando desperdícios e perdas na lavoura. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. Sistema de informação 

 

Atualmente, constata-se que o conhecimento dos dados operacionais é 

essencial para a administração de qualquer empresa. O sistema de informação 

vem como uma ferramenta para dar auxílio aos produtores rurais na 

administração de suas propriedades. O sistema de informação pode ser 

definido como um conjunto organizado de pessoas, hardware, software, redes 

de comunicação e recursos de dados que coletam, transformam e disseminam 

informações em uma organização. 
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Existe um componente essencial que torna o sistema mais útil, o 

feedback, que quando integrado oferece resultados do desempenho desse 

sistema podendo ser aplicado medidas para melhorá-lo. 

A implantação de sistemas de informação consolidou-se e se tornou 

imprescindível em vários seguimentos para administração do seu negócio e na 

hora da tomada de decisão. No agronegócio não foi diferente, segmento que se 

torna cada vez mais estratégico, representativo no segmento econômico, social 

e ambiental. 

O sistema de informação tem como função facilitar os processos e 

atividades diretamente e indiretamente ligados a cadeia produtiva do 

agronegócio, sendo que as pessoas que atuam junto à propriedade deve ter 

um conhecimento na área de TI. 

O agronegócio é um conjunto de fatores geradores de riquezas extraídas 

de recursos naturais e renováveis, sendo dividido em três fases: antes da 

porteira, dentro da porteira e depois da porteira. O sistema de informação pode 

ser aplicado nessas três fases, podendo trabalhar individualmente ou interagir 

entre estes segmentos.  

Segundo DEVENPORT (1998), continuamente estão sendo 

desenvolvidos novos conceitos gerenciais, bem como recursos associados a 

tecnologia de informação. Os sistemas ERP, por sua vez, também estão em 

constante evolução. 

De acordo com VASCONCELOS (2006), a parametrização é um 

problema que a indústria agrícola deve destacar atenção, devido a, por 

exemplo, mudança de legislação. 

 

 

2.2. Como o sistema de informação auxilia o agronegócio 

 

Fatores como informações desorganizadas, diferentes fontes de dados 

que podem dificultar uma tomada de decisão. Uma solução para resolver esse 

problema é a utilização de ferramentas que oferecem acesso computadorizado 

a um banco de dados com informações referentes à decisão a ser tomada. Isso 

será de fundamental importância, reduzindo os possíveis riscos à decisão. 
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Muitas vezes vendedores ou prestadores de serviços necessitam 

acessar informações de locais distantes e de difícil comunicação. Devido à 

grande urgência, não se possui tempo suficiente para processar manualmente 

informações necessárias à tomada da decisão. Com o grande avanço da 

tecnologia e pesquisas, existe uma gama muito grande de produtos, o que 

necessita de uma pesquisa detalhada para selecionar os que venham a 

atender às necessidades do tomador de decisão. Algumas decisões são 

complexas, sendo necessária a realização de uma análise bem detalhada, o 

que requer o uso de uma modelagem. 

Algumas ferramentas de auxilio a decisão oferecem auxílio direto na 

tomada de decisão, e podem ser empregadas separadamente ou juntas 

oferecendo assim uma funcionalidade mais complexa. 

A qualidade do software é um item importante na automação de uma 

empresa, porem é difícil estabelecer um padrão de qualidade, pois todos os 

softwares apresentam características semelhantes e diferentes. Para atender 

as necessidades totais de uma empresa é necessário o desenvolvimento de 

um software específico, desenvolvido com base nas rotinas da empresa. Isso 

torna a aplicação mais enxuta, pois elimina os componentes desnecessários à 

empresa, o que torna a aplicação mais rápida e simples, o que facilita o 

trabalho do usuário. 

O ideal seria haver um software feito sob medida, mas, nem sempre isso 

é possível. A escolha de um software adequado para atender as necessidades 

do administrador é muito particular, mas algumas considerações como 

facilidade de utilização, o problema a ser solucionado, quais resultados serão 

obtidos devem ser avaliados.  

 

3. VANTAGENS: 

 Eliminar o uso de interfaces manuais; 

 Aperfeiçoar o fluxo da informação e a qualidade da mesma dentro da 

organização (eficiência); 

 Aperfeiçoar o processo de tomada de decisão; 

 Eliminar a redundância de atividades; 

 Reduzir as incertezas do lead-time (tempo de aprovisionamento); 
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 Um bom sistema de informação permite ao usuário acessar, 

compreender e responder às informações de forma rápida e eficaz; 

 Sempre que necessário, os usuários podem obter as informações mais 

precisas; 

 Um bom sistema de informação também oferece aos usuários uma 

variedade de maneiras de mudar e apresentar informações, bem como 

executar diferentes tarefas; 

 Para as empresas, essa capacidade de alteração de dados em 

informação útil, é de valor inestimável para o bom sucesso do negócio e 

resolução de problemas; 

 Redução de custos operacionais, administrativos e ganho de 

produtividade; 

 Maior integridade e veracidade da informação; 

 Maior segurança de acesso à informação; 

 

DESVANTAGENS: 

 Altos custos que muitas vezes não comprovam a relação 

custo/benefício, dependência do fornecedor do pacote; 

 Torna os módulos dependentes uns dos outros, pois cada departamento 

depende das informações do módulo anterior, por exemplo. Logo, as 

informações têm que ser constantemente atualizadas, uma vez que as 

informações são em tempo real (on-line); 

 Excesso de controlo sobre as pessoas, o que aumenta a resistência à 

mudança e pode gerar desmotivação por parte dos funcionários; 

 Sistema de informação não pode sempre funcionar corretamente. Isto 

acontece por um número de razões; 

 Sistemas de quebrar, interrompendo o bom funcionamento e causando 

insatisfação do cliente. Por exemplo, os clientes podem ser cobrados 

pelos serviços errados ou para a mercadoria que não pedir; 

 Sistemas de informação com defeito podem entregar a informação 

errada para outros sistemas, o que poderia criar mais problemas para a 

empresa e seus clientes; 

 Os sistemas são vulneráveis a hackers e fraudes; 
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 Quando os sistemas falham empresas são responsáveis por corrigir o 

funcionamento defeituoso de seus sistemas de informação, a fim de 

evitar a perda de receita e fidelidade do cliente. 

Apesar dos grandes benefícios obtidos com o Sistema de Informação, 

existem também suas desvantagens, sendo necessário manter um controle 

sobre esses tópicos listados para ter uma boa administração do negocio. 

Os sistemas de informação são importantes para uma boa circulação de 

informações, toda organização precisa de informação benéfica, útil e de baixo 

custo, acessível, organizado e preciso. Nesse sentido, a uma necessidade de 

manter constantemente os sistemas de informação atualizados para atender as 

expectativas da empresa e as necessidades dos clientes. 

 

4. PAPEL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA AGRICULTURA 

 

Diante dos desafios apresentados na agricultura, principalmente o de 

aumentar a produção agrícola sem ampliar a área plantada significativamente, 

surgem novas oportunidades para a utilização de inovações na área de 

Tecnologia da Informação e da Comunicação. 

As tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) têm contribuído 

de forma impactante para as diversas áreas de conhecimento, permitindo o 

armazenamento e o processamento de grandes volumes de dados, a 

automatização de processos e o intercâmbio de informações e conhecimento. 

Seu grande potencial reside na sua transversalidade, podendo agregar valor e 

benefício para as diversas áreas de negócios, mercado, agricultura e meio 

ambiente. 

Algumas das inovações mais recentes em TIC prometem alavancar as 

pesquisas na agricultura, gerando um conjunto de aplicações específicas para 

agricultura que utilizam ferramentas baseadas em TIC, tais como sistemas de 

informação geográfica (SIG), sistemas baseados em conhecimento, sistemas 

de suporte à decisão e modelos que são incorporados em novas tecnologias 

empregadas no campo. Dentre as aplicações no campo, destacam-se: sistema 

de irrigação inteligente, agricultura de precisão envolvendo a aplicação de 

inteligência embarcada, automação e rede de sensores locais para 

mapeamento de solos, monitoramento de doenças e de variáveis 
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meteorológicas e sensoriamento remoto visando obter mais dados sobre a 

produção e os aspectos ambientais e climáticos. 

Diante dos desafios apresentados na agricultura, principalmente o de 

aumentar a produção agrícola sem ampliar a área plantada significativamente, 

surgem novas oportunidades para a utilização de inovações na área de TIC 

(veja a figura). As tendências apontam que o setor agropecuário demandará 

novas TICs para gestão de dados, informações e conhecimentos em todas as 

etapas da cadeia produtiva, em uma nova infraestrutura em que os mundos 

físico e digital estarão totalmente interconectados, como nos setores financeiro 

e de saúde 

5. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO SETOR CONTÁBIL E 

FINANCEIRO 

     Na maioria das empresas o setor contábil e o financeiro estão 

integrados. O sistema de informação tem o objetivo de fazer um controle sobre 

todas as movimentações financeiras e fiscais da empresa. 

     Este tipo de sistema é muito complexo, abrangendo toda ou parte dos 

segmentos do agronegócio. Na maioria das empresas o setor contábil é 

terceirizado. Escritórios prestam serviços contábeis a todos os setores. Possuir 

um setor contábil é mais comum em empresas maiores, pois se necessita de 

pessoas qualificadas para desempenharem a função, o que pode não ser 

viável financeiramente para maioria das empresas. 

     Para o setor financeiro sistemas de informação podem oferecer 

modelos que possibilitam avaliar ou simular os riscos que podem ocorrer. Para 

facilitar, são utilizados os dados do próprio banco de dados da empresa ou 

através empresa especializadas em consultoria contábil. Portanto, para o setor 

financeiro, velocidade e precisão são de extrema importância, e o uso de 

sistemas de informação é um diferencial. 

 

 

6. AS VANTAGENS DO USO DA TECNOLOGIA NO AGRONEGÓCIO 

A tecnologia tem como finalidade agregar praticidade e facilitar a 

execução de tarefas, sobretudo na agricultura. Com as últimas transformações, 

por exemplo, novos sistemas de gerenciamento foram desenvolvidos, para lidar 

com a competitividade do setor. Atualmente, os produtores rurais, consultores 
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agrícolas e diretores de companhias agro precisam se especializar e conhecer 

as novas demandas tecnológicas que atuam no agronegócio. 

Neste sentido, a agricultura de precisão vem ganhando espaço no 

mercado, sendo considerado um sistema com o objetivo de reduzir os custos e 

aumentar a produtividade por meio de tecnologias que envolvem tratores, 

GPSs, controladores de aplicação e análises de solo dentre outros. 

Tudo isso é utilizado com um mesmo propósito: compreender a 

variabilidade do solo, seus níveis nutricionais e as necessidades que devem 

ser corrigidas. Quanto mais ferramentas, mais informações. Quanto mais 

informações, um resultado mais efetivo. 

Desta forma, este tipo de agricultura visa gerir o campo de produção de 

maneira exata, a fim de aplicar os insumos e os recursos no local adequado 

para a produção, evitando desperdício e aumentando a produtividade no 

setor. Assim, a agricultura de precisão tem como finalidade otimizar os 

sistemas que são usados na agricultura com enfoque no manejo das diferenças 

produtivas e também dos fatores que envolvem o processo, incluindo as 

variabilidades, que podem causar diferença na produção. 
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