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Agro Solutions
SOLUÇÕES PARA REVOLUCIONAR
A GESTÃO DA PECUÁRIA E DA AGRICULTURA
/FTUBǯFOUSFWJTUBǯDPNǯPǯ$&0ǯEBǯ"HSP4PMVUJPOT ǯ&EVBSEPǯ
3F[FOEF ǯEFǯ6CFSM¡OEJB ǯ.JOBTǯ(FSBJT ǯBQSFTFOUBNPTǯPTǯQSPEVUPTǯ
EJTQPOJCJMJ[BEPTǯQFMBǯFNQSFTB ǯEFTUJOBEPTǯBPTǯQSPEVUPSFTǯSVSBJTǯ
JOUFSFTTBEPTǯFNǯTJTUFNBTǯEFǯDPOUSPMFTǯG DFJTǯFǯJOUVJUJWPTǯDPNPǯ
GFSSBNFOUBǯEFǯHFTU¢Pǯ$POGJSBǯPǯRVFǯFTTBǯTUBSUVQǯEFTFOWPMWFVǯFǯ
PǯRVFǯNVJUPTǯQSPEVUPSFTǯCSBTJMFJSPTǯK ǯFTU¢PǯVUJMJ[BOEPǯ

ǯ2VBJTǯT¢PǯBTǯQSJODJQBJTǯTPMV¦´FTǯEFǯQMBOFKBNFOUPǯFǯHFTU¢Pǯ
PGFSUBEBTǯBPTǯQSPEVUPSFTǯSVSBJTǯQFMPǯTJTUFNBǯEFTFOWPMWJEPǯ
QFMBǯ"HSP4PMVUJPOT
Oferecemos uma solução completa, tanto acerca das informações
GHQWURGDSRUWHLUDTXDQWRIRUD(PXPD~QLFDSODWDIRUPDLQIRUPDPRV
o que está acontecendo na propriedade com funcionalidades como
planejamento de operações, produtos que estão com estoque baixo,
manutenções em maquinários, fluxo de caixa e necessidade de capital, contas a vencer, controle da documentação e de contratos da emSUHVDHPLVVmRGHQRWDVILVFDLVHQWUHRXWUDV
ǯ$PNPǯGVODJPOB ǯǯG DJMǯEFǯVTBS
O sistema é 100% on-line e pode ser acessado com qualquer disSRVLWLYR FRP FRQH[mR FRP D LQWHUQHW  $ XVDELOLGDGH p XP GRV SRQtos fortes do sistema, pois os módulos são totalmente integrados e é
H[WUHPDPHQWHIiFLOQDYHJDUHQWUHDVSiJLQDVHUHODWyULRV,QFOXVLYHD
QRVVDPLVVmRFRPRHPSUHVDpRIHUHFHU³6ROXo}HVSDUDSODQHMDPHQWR
e gestão de propriedades rurais por meio de um sistema integrado e
VLPSOHVGHXVDU´
ǯ0ǯQSPEVUPSǯQPEFǯBERVJSJSǯPǯN²EVMPǯEPǯTFVǯJOUFSFTTFǯPVǯ
GVODJPOBǯDPNPǯVNǯUPEP ǯDPNǯW SJBTǯGVO¦´FT
Sabemos que muitas fazendas são geridas pelo(s) próprio(s) proprietário(s) e/ou algum gerente administrativo; por isso, procuramos
sempre oferecer a solução completa e integrada (all-inclusive), em vez
GHFRPHUFLDOL]iODHPGLIHUHQWHVPyGXORV
Todavia, percebemos que alguns clientes não estavam maduros o
suficiente para operar o sistema em sua totalidade, sobretudo no que
diz respeito aos controles
³GHQWUR GD SRUWHLUD´ FRPR
apontamentos dos manejos,
registro das horas de tratores ou de funcionários em
cada atividade/lavoura ou
as baixas de produtos em
HVWRTXH SRU H[HPSOR (P
vista disso, recentemente
criamos uma versão light
focada na gestão financeira

Eduardo Rezende – CEO AgroSolutions

do negócio (fluxo de caixa, contas a pagar/receber, conciliação bancária, entre outros), para uso até que os usuários se sintam confiantes e
DGDSWDGRVSDUDDYDQoDUSDUDRVLVWHPDHPVXDWRWDOLGDGH
ǯ2VBJTǯT¢PǯPTǯEJGFSFODJBJTǯEBǯ"HSP4PMVUJPOT
Os diretores da empresa também são produtores rurais; portanto,
o sistema foi desenvolvido de produtor para produtor, de modo prático
HLQWXLWLYR$OpPGLVVRHVWDPRVKiPDLVGHDQRVQRPHUFDGRSDVVDmos pelo processo de incubação residente na Universidade Federal de
Uberlândia (UFU) e hoje estamos com uma solução completa, madura
H GH yWLPR FXVWREHQHItFLR DR SURGXWRU UXUDO (P YH] GH SULRUL]DUPRV
quantidade de usuários, nosso foco está em qualidade, com um atendimento sob medida aos nossos clientes e possibilidade de rápidas
FXVWRPL]Do}HV
ǯ$JUFǯBMHVOTǯFYFNQMPTǯEFǯDPOUSPMFTǯRVFǯQPEFNǯTFSǯ
SFBMJ[BEPT
Pode ser feita consulta a dados meteorológicos, cotações, notícias
do mercado agro, fluxo de caixa da empresa ou suas contas, conciliação bancária, importação de NF-e, controle de estoque, manutenção
de maquinários (por exemplo, é possível saber quando se deve trocar o
filtro de óleo de um trator com base no quanto ele trabalhou/horímetro)
H FRQWUROH GH 5+ UHJLVWUR GH IpULDV WUHLQDPHQWRV HQWUHJDV GH (3, 
Outros controles são registros de manejo para pecuária (mudança de
pasto, lotes, histórico de pesagem, controle de morte e natalidade, gaQKRGHSHVRQ~PHURGHYDFDVSUHQKDVHWF RXSDUDDJULFXOWXUD FXVWR
e produtividade por talhão, rastreabilidade de lotes produzidos, colheita
manual por funcionário, controle de datas de carência e reentrada, apliFDELOLGDGHGHLQVXPRVFRPRNJKDGH13.SRUODYRXUDHQWUHRXWURV 
ǯ2VBJTǯT¢PǯBTǯWBOUBHFOTǯQBSBǯPǯQSPEVUPSǯSVSBM
O produtor rural terá na palma da mão e em tempo real todas as
informações e operações em curso na fazenda, além de uma série de
UHODWyULRVHLQGLFDGRUHVSDUDWRPDGDGHGHFLVmR
ǯ"UVBMNFOUFǯRVBOUPTǯQSPEVUPSFTǯVUJMJ[BNǯPǯTJTUFNBǯEFǯ
HFTU¢PǯSVSBM
Nosso sistema é utilizado por mais de 60 propriedades rurais com
DSUR[LPDGDPHQWHXVXiULRV(VWDPRVIRFDGRVHPDWHQGHUGDPHOKRUPDQHLUDSRVVtYHODFDGDXPGHVVHVXVXiULRV
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