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RESUMO  

  
A implantação de sistemas de informação se consolidou tornando-se necessária em 
vários seguimentos para administração dos negócios, e na hora da tomada de 
decisão. No agronegócio não é diferente, segmento que se torna cada vez mais 
estratégico, com representativa significativa no segmento econômico, social e 
ambiental. Neste artigo temos como objetivo analisar como o sistema de informação 
atua dentro da propriedade rural. Para alcançar tal objetivo utilizou-se de pesquisa 
bibliográficas, exploratória e descritivas. Desta forma foi evidenciada a importância e 
as vantagens do sistema de informação para a produção agropecuária, auxiliando 
na tomada de decisão, ganho de produtividade, aperfeiçoamento do fluxo de 
informações em termos de controles de caixa, estoques, e valores a receber. 
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INTRODUÇÃO  

 

O Brasil atualmente está classificado como o quarto maior produtor mundial de 

alimentos, o agronegócio apresenta-se como uma potência no país, contribuindo 

com 23,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2017, esta é a maior 

participação em 13 anos (REUTERS, 2017).  

O agronegócio é conceituado como a soma de todas as atividades envolvidas 

na manufatura e distribuição de produtos agrícolas, desde as operações de 

produção nas fazendas, armazenagem, processamento e a distribuição dos 

produtos agrícolas e dos itens produzidos a partir deles. (DAVIS & GOLDBERG, 

1957).  Estando dividido em antes, dentro e depois da porteira. 

A atuação do sistema de informação dentro da porteira ocorre de várias formas 

e de forma constantes. Na agricultura de precisão tem por principal desafio o de 

aumentar a produtividade sem ampliar a área plantada, para tanto é essencial que 

as decisões sejam tomadas de forma instantânea. Contudo, o controle de custos de 

equipamentos, custos materiais diretos, cotação de preços e manutenção de 

estoque são fundamentais. 

Os sistemas de informações são processos que proporcionam informações 

mais rápidas, com menor redundância e de forma mais eficaz e eficientes, para 

administrar e auxiliar a tomada de decisão nas empresas. Além de serem 

fundamentais para as funções de planejamento, direção, controle, organização. 

Podem ser determinados como sendo um conjunto de hardware, software, pessoas, 

redes de comunicação e recurso de dados que transformam e difundem as 

informações em uma empresa. Sendo assim, os sistemas de informações têm como 

função facilitar os processos e as operações, indiretamente e diretamente ligadas a 

cadeia produtiva do agronegócio. (OLIVEIRA, 2015). 

Tal gerenciamento com o sistema de informação possibilita inúmeras 

vantagens como a eliminação da redundância das atividades, ganho de 

produtividade, aperfeiçoamento para as tomadas de decisões. 



 

 
 

O presente artigo possui como objetivo o de analisar como sistema de 

informação atua na propriedade rural. Para que alcançar o objetivo proposto, 

utilizou-se de pesquisa bibliográfica, descritiva e exploratória. 

A fundamentação teórica explana sistemas de informação, agronegócio antes, 

dentro e fora da porteira, os sistemas de informação dentro da porteira e suas 

vantagens. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

  1. SISTEMA DE INFORMAÇÃO  

Segundo Damasco (2012), o conceito de sistema de informação está baseado 

em uma reunião de componentes que possuem uma relação entre si, que trabalham 

para atingir uma meta comum sobre a aceitação de entradas e produção de saídas 

em um processo organizado. Utilizam recursos de software, hardware, dados, redes 

e pessoas para efetuar as atividades de entrada, processamento, armazenamento, 

controle e saída, convertendo dados em informações. 

De acordo com Filho (1970), sistema de informação pode ser compreendido 

como um dos componentes da estrutura organizacional, que de forma ordenada 

processa o fluxo de comunicações da empresa, tanto de forma interna como 

externa. Sendo que avalia informações internas da empresa e coleta, analisa e 

processa informações externas.  

O sistema de informação, por definição, é um sistema pelo qual são obtidos 

dados para o planejamento, operações e controle da empresa. Tais dados são 

ordenados e esquematizados, de maneira a fornecer uma base para o processo de 

tomada de decisão. As informações internas, que após o processamento e sua 

sintetização são utilizadas para a tomada de decisões, expandindo-se para a 

interação com o ambiente externo e o sistema-empresa, reduzindo assim as 

condições de incerteza ou decisões tomadas de forma precipitadas e sem devido 

processamento. (FILHO, 1970) 

Segundo Gonçalves (2012), todo sistema que utiliza dados e gera informação, 

auxiliado ou não pela tecnologia da informação pode ser considerado um sistema de 

informação. Há vários tipos de sistemas de informação, alguns optam por formas 

convencionais como por exemplo: documento de processos diversos para facilitar a 



 

 
 

gestão da organização, coleta de dados presentes em um meio de veiculação, 

conjunto de normas e procedimentos da empresa, relatórios de controle gerados na 

organização, conjunto de partes quaisquer que geram informações. 

Na empresa o sistema de informação deve ser considera como mastro, para 

todos os setores da empresa que poderão dele solicitar ou receber informações. 

Desta forma, apresenta como objetivo o de desenvolver e ampliar os fundamentos 

para as decisões administrativas. (FILHO, 1970). 

  

2. AGRONEGÓCIO ANTES, DENTRO E DEPOIS DA PORTEIRA 

Para Araújo (2010), agribusiness ou também conhecido agronegócio, foi criado 

em Harvard em 1957, porém só chegou ao Brasil em 1980, que significa todos os 

negócios realizados para a pecuária e agricultura dentro do ponto de vista 

econômico. 

Com relação ao agronegócio, Araújo (2005 p.16), afirma que é: 

 “Conjunto de todas as operações e transações envolvidas desde a fabricação 

dos insumos agropecuários, das operações de produção nas unidades 

agropecuárias, até processamento e distribuição e consumo dos produtos 

agropecuários "in natura" ou "industrializados”. (Apud RUFINO, 1999). 

De acordo com Taguchi (2015), a cadeia produtiva do agronegócio engloba os 

termos antes, dentro e depois da porteira. O termo “antes da porteira” se refere 

aquilo que o empresário rural precisa comprar para poder produzir, como por 

exemplo: insumos; máquinas; equipamentos; defensivos químicos; sementes; 

fertilizantes; ração; entre outros produtos; ou seja, é tudo o que se precisa para 

realização da produção agrícola ou pecuária, porém que não se encontra a fazenda. 

O termo “dentro da porteira” envolve tudo o que se refere à produção, abrange 

a manutenção de equipamentos e máquinas, armazenamento de insumos, mão de 

obra, descarte de embalagens de agrotóxicos, preparo do solo, plantio, manejo, 

colheita e o beneficiamento. E por fim, o termo “depois da porteira” que corresponde 

à armazenamento, logística e distribuição.  

Segundo Oliveira (2015), o segmento antes da porteira engloba as pesquisas, 

desenvolvimentos, fornecimento de matérias primas e serviços que são 

fundamentais para a produção agrícola. No que se refere ao termo dentro da 



 

 
 

porteira, corresponde aos empresários rurais que fazem acontecer, ou seja, é 

responsável por agregar valor em termos econômicos. Além disso, o segmento 

depois da porteira se refere ás agroindústrias, intermediários, distribuidores e aos 

comércios.  

A visão de Araújo (2005) sobre o agronegócio é a compreensão de cadeias 

produtivas e sistemas agroindustriais, que trabalham de forma inter-relacionada e 

integrada entres os diversos agentes que o integram, bem como as atividades 

realizadas entres si. 

2.1 Segmento antes da porteira 

 O segmento antes da porteira é composto pelos insumos agropecuários, ou 

seja, os principais insumos para a produção, são eles: energia, água,  máquinas,  

implementos, equipamentos e complementos, corretivos de solos, defensivos 

agrícolas, fertilizantes, matérias genéticos (sêmen e o óvulo na pecuária e as 

sementes e mudas na agricultura), hormônios, produtos veterinários (antibióticos, 

por bióticos, ecto e endoparasiticidas, vacinas, medicamentos veterinários, 

estimulantes de apetite) inoculantes, rações, sal comum e minerais.  

E por agentes econômicos, que neste segmento são formadores de preço, e os 

agropecuaristas são tomadores de preços. Sendo os serviços agropecuários 

composto primordialmente por: treinamentos de mão-de-obra, fomento, extensão 

rural e assistência técnica, análises laboratoriais, elaboração de projetos, defesa 

agropecuária, comunicação, infraestrutura, incentivos governamentais, 

assentamentos dirigidos créditos e financiamentos, proteção e defesa ambiental e 

pesquisas agropecuárias (secretarias da agricultura, Ceplac, Copersucar, 

universidades, Embrapa). (ARAÚJO, 2005). 

2.2 Segmento dentro da porteira 

O Segmento dentro da porteira faz referências às atividades realizadas dentro 

das propriedades rurais, desde as tarefas iniciais de preparação para começar a 

produção até a obtenção dos produtos agropecuários in natura prontos para a 

comercialização.  

Para Araújo (2005), está dividido em dois subsegmentos que são a criação de 

animais (pecuária) composto pelo manejo e os sistemas de criação (intensivo, 

extensivo e semi-intensivo) e a agricultura (produção agrícola) formada pelo preparo 



 

 
 

do solo, plantio, viveiros e mudas, tratos culturais, ciclo vegetativo, plantas anuais, 

plantas perenes e plantas semi-perenes, colheita e a pós colheita. 

O segmento dentro da porteira apresenta por característica uma grande 

quantidade de produtores rurais considerados pequenos, distribuídos e distanciados 

em grandes espaços, que apresentam pouca representatividade, consequentemente 

não conseguindo formar os preços dos seus produtos. Demonstrando a fragilidade 

do segmento, consequência da falta de informação, desorganização, a falta de 

organização e de coordenação das cadeias produtivas. Sendo este segmento 

tomador de preços dos outros segmentos.  

A gestão de tecnologias no agronegócio prova mudanças estruturais e fazem 

com que os empresários realizem adaptações e mudanças, pode-se citar como 

exemplos: no manejo, nutrição balanceada, bioquímica, genético animal e vegetal. 

Tal gestão é constituída de variáveis, sendo estas: economia de escala, adequação 

às características locais, regionais e culturais, análise da viabilidade econômica e 

financeira do investimento, acompanhamento de custo e resultados da atividade 

agropecuárias, coordenação da cadeia produtiva, estabelecimento de parcerias e 

compartilhamento, treinamento de usuários, treinamento da administração rural 

mercado consumidor. 

 A gestão de custos agropecuários engloba basicamente a abordagem 

preliminar sobre custos, composta pela definição de objetivos, metas e métodos, 

previsão de custos, controle de contábil e diminuição de custos.  E ainda pela 

composição dos custos de produção, para tal levantamento é fundamental analisar 

individualmente os investimentos e o capital de giro, para compor os custos variáveis 

e fixos (manutenção de investimentos, depreciação, administração), para posterior 

constituição dos custos totais. Em paralelo faz-se o levantamento das receitas 

(brutas e líquidas), para realização futura comparação com os custos totais, podendo 

avaliar os lucros tanto brutos como líquidos. 

2.3 Segmento depois da porteira  

De acordo com Araújo (2005), o segmento depois da porteira é formado 

principalmente pelas etapas de processamento e distribuição de produtos 

agropecuários chegar aos consumidores finais. Os canais de comercialização 



 

 
 

mudam de um local para outro e de um produto para outro envolvendo diferentes 

intermediários, agroindústrias e serviços e logística.  

A formação de preços e agentes comerciais é composta principalmente por 

produtores rurais, intermediários, concentradores, mercado dos produtores, 

agroindústrias, representantes e vendedores, distribuidores, atacadistas, governo, 

supermercados, feirantes, exportadores, consumidores e muitos outros agentes. 

  

3. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DENTRO DA PORTEIRA 

De acordo com Araújo (2005) apud. Júlio (2009), o termo dentro da porteira se 

refere à produção agropecuária. Presente em todos os tipos de propriedades, sejam 

elas grandes, médias ou pequenas. Nas grandes e médias empresas rurais há uma 

rotina administrativa, comparada a grandes empresas de outros setores da 

produção. Portanto, a empresa foca sobre o controle de pessoas bem qualificadas e 

a empresa apresenta um elevado nível de automação, sendo que os setores ficam 

sob controle informatizado do tomador de decisão. Contudo, as pequenas 

propriedades apresentam dificuldades na parte administrativa, pois geralmente são 

dirigidas de forma antiga ou arcaicas, não apresentando um determinado controle 

sobre seus as etapas de produção. 

Novas oportunidades para a utilização de inovações nas áreas de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC), vem surgindo na agricultura com o desafio de 

aumentar a produção agrícola, sem ampliar a área plantada. Possuem como 

particularidade agregar valor e benefícios para as diversas áreas de negócios, 

mercado, meio ambiente e agricultura. A tecnologia da informação auxilia as várias 

áreas do conhecimento, permitindo assim a automatização de processos, a troca de 

informações e conhecimento, o armazenamento e o processamento de uma grande 

quantidade de dados.  

No quesito, dentro da porteira a tecnologia de informação e comunicação se 

destacam em: sistema de irrigação inteligente, monitoramento de doenças, variáveis 

meteorológicas, sensoriamento remoto para obter o detalhamento sobre a produção 

e os aspectos climáticos e ambientais, agricultura de precisão com alta inovação. 

Outras inovações pretendem modificar as pesquisas na agricultura, construindo um 

conjunto de aplicações específicas para a agricultura que utilizam ferramentas 



 

 
 

baseadas em TIC, como por exemplo: sistemas baseados em conhecimento, 

sistemas de suporte à decisão, sistemas de informações geográficas. (FERREIRA et 

al, 2017). 

Na agricultura o processo dentro da porteira começa pelo preparo do solo, 

seguido pelo plantio, adubação, tratamento fitossanitário, irrigação e termina com a 

colheita. Para auxiliar no controle, softwares podem monitorar o histórico de uma 

máquina, definindo informações como: local que trabalhou, qual era o operador, 

período de trabalho, período que ficou parada, motivo da parada, atividade que foi 

desenvolvida. (JÚLIO, 2009) 

     Para Umezu (2006), apud Júlio (2009) o termo agricultura de precisão "é 

utilizado para descrever o uso de diversas tecnologias avançadas, buscando-se a 

redução de custos de produção, cuja preocupação diz respeito a preservação do 

meio ambiente". 

     Na agricultura de precisão, as decisões são realizadas em tempo real. A 

máquina agrícola é composta por vários sensores, os quais monitoram as decisões 

programadas e o ambiente. Sendo composta principalmente pela combinação do 

GPS (Global Positioning System) e SIG (Sistemas de Informações Geográficas). 

Seguem alguns exemplos de tecnologias da informação utilizados dentro da 

porteira: 

 Global Positioning System (GPS), 

geralmente utilizadas máquinas e aviões agrícolas, para facilitar a orientação 

do operador, já que manda o operador dentro de uma área pré-estabelecida. 

É caracterizado por apresentar a atual localização (latitude e longitude) de 

forma imediata para o computador a bordo. Sendo composto por 24 satélites 

em órbita a 20.200Km de altitude, realizando a cada 12 horas uma volta em 

torno da terra. 

 

 Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), sendo composto por hardware, software, informações geográficas. O 

sistema separa e armazena as informações em diferentes camadas. Estas 

informações, junto com as informações geográficas são transferidas para um 

computador de bordo. A máquina que realiza a operação apresenta vários 



 

 
 

princípios de sensores detectando indicadores como velocidade, clima ou 

relevo e GPS. Durante a aplicação os sensores e o GPS enviam em tempo 

real informações para o computador de bordo, que irá processar e analisar 

estas informações o sistema define qual a quantidade de defensivo deve 

aplicada neste setor da lavoura. Assim cada setor irá receber a quantidade 

ideal de defensivos, evitando desperdícios e danos ambientais. (OLIVEIRA, 

2009 apud JÚLIO, 2009). 

 

Além destes aplicativos, que são utilizados junto a cultura, existe outro aspecto 

do agronegócio dentro da porteira que deve ser considerado e implantado, a gestão 

da propriedade. Seguem alguns controles importantes e hoje a disposição via 

tecnologia da informação. 

 

Controle de custos de equipamento 

Equipamento são máquinas ou instrumentos que realizam tarefas agrícolas. 

Para apurar o custo dos equipamentos em um determinado período é interessante 

apurar separadamente máquinas de implementos, veículos e aeronaves, pois os 

custos com os implementos são bem menores. Para facilitar tal controle por parte do 

empresário é sugerido a utilização de um software que controle, o período de 

trabalho, período que ficou parada, qual o operador, onde realizou o trabalho qual foi 

esse trabalho. (JÚLIO, 2009). 

 

Custo de materiais diretos 

Para Júlio (2009), é definido com material todo insumo rural produzido ou 

adquirido para ser utilizado durante o ciclo produtivo. Defensivo agrícola é um 

exemplo de insumos utilizados no ciclo produtivo. 

 

Cotação de preços 

Interfere diretamente no custo de produção. Para a realização de uma cotação 

deve-se levar em consideração fatores como preço, prazo de pagamento, qualidade, 

tempo de entrega e custos de entrega. É recomendado que se faça no mínimo três 



 

 
 

cotações. Quanto maior o número de alternativas, melhor será o resultado. Após 

isso é hora de escolher a melhor opção de compra. 

  Atualmente com a chegada da internet esta atividade ficou mais fácil, sendo 

possível a utilização de sites, que fazem cotação em tempo real, ou mesmo por e-

mail, estabelecendo-se contato com o estabelecimento de preferência solicitando a 

cotação. ( JÚLIO,2009). 

 

Manutenção do estoque 

     Sendo essencial na empresa rural um sistema para manutenção do 

estoque, pois estoque desnecessário gera prejuízos com manutenção e 

armazenagem. 

     Devendo ser muito bem avaliada pelo gestor, pois geralmente as 

propriedades se encontram distantes do fornecedor, sendo necessário a manter um 

estoque. Por outro lado, não existe a necessita da grande quantidade de estoque 

para aquelas propriedades localizadas próximas dos fornecedores. Outro ponto é 

relacionado ao fato de que grande parte dos insumos são importados de outros 

países, e estão sujeitos a variação de preços. 

  Mediante a compra do material, é essencial fazer a sua conferência, 

identificado se é mesmo o produto solicitado bem como seu estado de conservação. 

Mediante esse passo é importante que os produtos sejam cadastrados em um 

sistema de controle de estoque. (JÚLIO, 2009). 

 

4. VANTAGENS PARA A GESTÃO RURAL COM A UTILIZAÇÃO DO 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DENTRO DA PORTEIRA 

Os sistemas de informação são essenciais para uma boa circulação de dados, 

pois é fundamental em qualquer empresa. Porém, as informações devem ter baixo 

custo, ser precisas, ser benéficas, de fácil utilização, estejam dispostas com fácil 

acesso e de modo organizado. Sendo necessário a atualização do sistema de forma 

constante para atender as necessidades dos clientes e as expectativas da empresa. 

(OLIVEIRA, 2015). 

De acordo com Oliveira (2015), existem várias vantagens na gestão rural onde 

há o emprego do sistema de informação dentro da porteira, que são eles: elimina a 



 

 
 

redundâncias das atividades, aperfeiçoamento no processo de tomada de decisões 

(que ocorre com chances de menos risco), apresenta maior segurança de admissão 

de informações, aperfeiçoamento e melhora a eficiência do fluxo das informações na 

organização, o sistema de informações pode ainda oferecer para os usuários uma 

 grande diversidade de mudança, como também de apresentações de informações e 

também executar diferentes tarefas. 

Tarefas como manutenção de estoque, cotação de preços, controle de 

equipamentos, custos de materiais diretos.       

Além de apresentar integridade e informações verídicas, redução de custos 

administrativos, custos operacionais, ganho de produtividade, obtenção de 

informações precisas, elimina o uso de interfaces manuais, e por último permite ao 

usuário acessar, compreender e responder às informações de forma rápida e eficaz. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presenta artigo faz uma abordagem do sistema de informação dentro da 

porteira, propondo analisar como este atua na propriedade rural. O sistema de 

informação possui como objetivo expandir e melhorar os princípios para as decisões 

administrativas. Sendo um conjunto que apresenta uma inter-relação entre 

hardware, software, pessoas e processos de negócios, visando gerar informações 

que possam auxiliar um processo organizado. 

No segmento do agronegócio que cresce a cada ano, envolve uma grande 

quantidade de informações e dados que devem ser gerenciados de maneira correta, 

de modo especial dentro da propriedade rural, que engloba a produção propriamente 

dita, tanto pecuária como agrícola. 

A partir da pesquisa realizada, evidenciou-se a importância do sistema de 

informação dentro da propriedade rural. Pois, atua no auxílio da imediata tomada de 

decisões dos produtores, sobre posicionamento de fluxo de caixa, movimentação e 

atuação das máquinas através software que controlam o histórico destas, pelo uso 

do GPS que transfere os dados imediatamente sobre a região trabalhada, bem como 

pelos sistemas de informações geográficos que informam sobre a área geográfica. 



 

 
 

Com informações mais precisas e de rápido acesso, o produtor rural tende a tomar 

decisões mais assertivas, tanto na questão produção como na gestão.  
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