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RESUMO: A sociedade está evoluindo de uma economia baseada no capital para 
uma economia baseada em informação e conhecimento. Esta mudança ocorre 
em todos os setores, incluindo o setor agropecuário. Portanto, para o empresário 
rural ser bem sucedido neste novo ambiente, deve   ajustar suas atividades para 
a nova realidade. Neste momento é preciso coletar, armazenar, analisar, usar e 
divulgar informações sobre a sua gestão, adaptando-se, assim, para a evolução 
do mercado. A gestão efi caz do conhecimento gerado a partir da análise das 
informações se tornou um instrumento necessário. Este artigo tem como objetivo 
destacar a necessidade de utilizar as ferramentas da tecnologia de informação 
nas empresas rurais. O método utilizado foi o estudo observacional da literatura.

Palavras chave: Tecnologia de informação, Agronegócio, Empresa rural. 

ABSTRACT: The company is evolving from an economy based on capital to an 
economy based on knowledge and information. This change occurs in all sectors, 
including the agricultural sector. So for the rural entrepreneur to be successful 
in this new environment, must adjust their activities to the new reality. At this 
point, we need to collect, store, analyze, use and disclose information about its 
management, adapting well to the changing market. The eff ective management of 
knowledge generated from the analysis of information has become a necessary 
tool. This article aims to highlight the need to use the tools of information 
technology in the agribusiness sector. The method used was an observational 
study of literature.

Keywords:Information Technology, Agribusiness, Rural Enterprise.

1 INTRODUCÃO

 No fi nal do século XX, iniciou-se uma “revolução” no agronegócio com a 
utilização de novas tecnologias aplicadas à produção rural. Essa nova agricultura 
há muito conta com recursos de biotecnologia, adubação corretiva, defensivos 
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agrícolas, técnicas de manejo, geoposicionamento por satélite (GPS), máquinas 
agrícolas cada vez mais modernas e com tecnologias avançada. Neste cenário, 
os softwares de gerenciamento são uma realidade incorporada ao empresário 
rural. A característica da agricultura tem a sua base nas atividades operacionais 
ligadas diretamente às atividades produtivas, ou seja, saber o que fazer e como 
fazer, se tornou imprescindível para atingir uma maior produtividade em um 
setor altamente instável que sofre infl uência de políticas internacionais, planos 
governamentais, intempéries do clima e pragas que assolam a lavoura.
 A necessidade de tomar decisões em nível crítico de gestão obriga as 
empresas do agronegócio a coletar e processar grande quantidade de informações, 
levando-as a investir em tecnologias da informação. Existe no mercado uma série 
de Softwares e ferramentas para manuseio destas informações. Diante disto, 
percebe-se a importância da elaboração de estudos na área, a fi m de identifi car 
quais as atividades estão efetivamente utilizando a tecnologia de informação na 
gestão do agronegócio.
 A administração rural contempla um conjunto de atividades que facilitam 
aos produtores rurais a tomada de decisões, com a fi nalidade de obter melhores 
resultados econômicos, mantendo a produtividade da terra. Ela passa por 
várias situações de estrutura e comportamental frente à nova ordem mundial 
de globalização, consumindo conceitos antigos e reconhecendo suas teorias na 
busca pelo aprimoramento da organização para a empresa rural (SILVA, 2009).
Na literatura há pouca  discussão  acerca  do  uso  e  não  uso  de  software 
de gerenciamento  rural por  parte  dos  empresários  rurais  do  agronegócio.  
Assim, é oportuno aproveitar a oportunidade  para  explorar  mais  sobre  o  tema  
e  o comportamento dos produtores rurais. Intenta-se oferecer ao meio científi co 
mais informações sobre um tema pouco  esclarecido  em  obras  construídas,  
segundo  métodos  técnicos  de academias (SOUZA,2012)
 A informação é um importante fator  no processo de tomada de decisão 
dos gestores do agronegócio. Desta forma, aumentar a efi ciência no uso da 
tecnologia de informação passa a ser fundamental, isto é, dois aspectos 
devem ser analisados: o conhecimento prático do empresário rural e as novas 
tendências da administração. Estes constituem componentes chaves que 
precisam ser incorporados ao processo de inovação tecnológica e na busca de 
um desenvolvimento agrícola sustentável. 
 O presente trabalho foi realizado com base em pesquisa bibliográfi ca a fi m 
de sanar dúvidas quanto a necessidade da utilização do Software de informações 
gerenciais.
 A pesquisa bibliográfi ca busca segundo Traldi e Dias (2001, p. 43), “explicar 
um problema com base em contribuições teóricas publicadas em documentos 
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[...] e não por intermédio de relato de pessoas ou experimentos”.

2 O AGRONEGOCIO NO BRASIL

 O Brasil é um país com vocação natural para o agronegócio devido às suas 
características e diversidades, principalmente encontradas no clima favorável, 
no solo, na água, no relevo e na luminosidade (ECOAGRO, 2012)
 O agronegócio, também denominado agrobusiness, consiste na rede que 
envolve todos os segmentos da cadeia produtiva vinculada à agropecuária. Ele 
não se limita apenas à agricultura e à pecuária, incluindo também as atividades 
desenvolvidas pelos fornecedores de insumos e sementes, equipamentos, 
serviços, benefi ciamento de produtos, industrialização e comercialização da 
produção agropecuária (FRANCISCO, 2012).
 Para Fernandes (2005), agronegócio é um conceito, que se iniciou na 
década de 1980, e, para alguns autores, é um ponto de vista para a construção 
de uma ideologia de mudança do sistema latifundiárias da agricultura capitalista. 
O autor ainda acrescenta que no Brasil, o sentido de latifúndio traz imagem da 
exploração, do trabalho escravo e braçal, da extrema concentração da terra, 
do atraso político e econômico (FERNANDES, 2005). É, portanto, um espaço 
que pode ser ocupado para o desenvolvimento do País com tecnologia e 
sustentabilidade.
 O agronegócio compõe-se de cadeias produtivas e estas possuem 
entre seus componentes os sistemas produtivos, que operam em diferentes 
ecossistemas ou sistemas naturais. No ambiente externo do contexto do 
agronegócio, atuam as instituições de apoio, compostas de organizações de 
crédito, pesquisa, assistência técnica, entre outras (DAVIS; GOLDBERG, 1957).
Com seus 8,5 milhões de km o Brasil é o país mais extenso da América do Sul e 
o quinto do mundo com potencial de expansão de sua capacidade agrícola sem 
necessidade de agredir o meio ambiente(ECOAGRO,2012).
 Pode-se dividir o agronegócio em 3 partes:
 1° - Produtores rurais: detentores de pequenas, médias ou grandes 
propriedades onde há a produção rural.
 2° - Fornecedores de insumos rurais: fabricantes de máquinas rurais, 
fornecedores de pesticidas, sementes, equipamentos, etc.
 3° - Processamento, distribuição e comercialização: frigorífi cos, 
distribuidoras de alimentos, indústrias, supermercados, entre outros.
 Segundo Mendonça(2005) “o agronegócio é formado por um conjunto de 
atividades interdependentes que têm em seu centro a agropecuária. Num dos 
pólos dessas atividades estão os fornecedores de máquinas, equipamentos e 
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insumos agrícolas e, no outro, as atividades de processamento industrial, de 
distribuição e serviços.”
  O gráfi co 1 explica que tanto em produção quanto em área plantada, 
o campo brasileiro tem crescido de forma consistente nas últimas décadas e 
consolidado o país como um grande fornecedor global de alimentos.

Gráfi co 1- A evolução do agronegócio.

Fonte: Adaptado de Conab (2012) pelas autoras.

2.1 A importância econômica do agronegócio 

 O agronegócio é o motor da economia nacional, registrando importantes 
avanços quantitativos e qualitativos, que se mantém como setor de grande 
capacidade empregadora e de geração de renda, cujo desempenho médio, tem 
superado o desempenho do setor industrial, ocupando, assim, a posição de 
destaque no âmbito global, o que lhe dá importância crescente no processo de 
desenvolvimento econômico, por ser um setor dinâmico da economia e pela sua 
capacidade de impulsionar os demais setores (MAPA, 2011).
 O crescimento do agronegócio brasileiro nos últimos anos é visível, 
quebrando recordes de produção, produtividade e exportação e se tornou uma 
ancora do governo nacional na política de contenção da infl ação.
 O setor de agronegócios é um dos setores importantes da economia 
brasileira. Pode-se analisá-lo dividindo-o em três macrossegmentos 
distintos, o macrossegmento rural, referente às atividades agropecuárias, o 
macrossegmento da produção industrial, abrangendo as empresas de primeira 
e segunda transformação e o macrossegmento da comercialização (BATALHA E 
SCARPELLI ,2002).
 “O agronegócio brasileiro é responsável por cerca de 1/3 do produto 
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interno bruto do Brasil, empregando 38% da mão de obra e sendo responsável 
por 36% das nossas exportações” (PORTAL DO AGRONEGÓCIO, 2007).
 Atualmente o país ocupa notável posição mundial na produção 
agroindustrial sendo o primeiro produtor mundial de café, açúcar, cana e laranja, 
o primeiro exportador mundial de carne bovina e de aves, açúcar e etanol, e o 
segundo produtor mundial de soja (RN7, 2013).
 De acordo com a grafi co 2, elaborado por Vicente(2012) “A participação 
dos agronegócios nos totais do País aumentou 2,3 pontos percentuais nas 
exportações, mas diminuiu 0,7 ponto percentual nas importações . “

Grafi co 2 - Participação dos Agronegócios na Balança Comercial

Fonte: VICENTE, 2012.

 Os números comprovam a força do agronegócio brasileiro. O país está 
cada vez mais competitivo internacionalmente e continuaremos trabalhando, ao 
lado dos produtores, na busca de novos mercados.

3 A EMPRESA E O EMPRESARIO RURAL

 Com as devidas mudanças ao longo dos anos, várias denominações 
foram atualizadas e uma dessas mudanças se é observado naquele que vive 
do trabalho no campo, os agropecuários são chamados de empresários rurais e 
suas propriedades de empresas rurais.
 Empresa rural é a unidade de produção em que são exercidas atividades 
que dizem respeito a culturas agrícolas, criação de gado ou culturas fl orestais, 
com a fi nalidade de obtenção de renda. Qualquer tipo de empresa rural, seja 
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familiar ou patronal é integrada por um conjunto de recursos, denominados 
fatores da produção (Ferreira, N. 2009).
 O  empresário  rural  é  o  centro  da  cadeia  do  agronegócio.  Ele  recebe  
a  tecnologia gerada  antes  da  porteira  e  entrega  as  matérias-primas  vegetais  
e  animais  à agroindústria,  aos  processadores,  aos  restaurantes  e  a  todo  o  
tipo  de transformação realizada no pós-porteira (TEJON; XAVIER, 2009).
 Nas empresas rurais, assim como nas indústrias, a gestão administrativa 
abrange dois  aspectos  principais:  o  processo  produtivo  e  as atividades  
comerciais.  Os aspectos  sobre  o  processo  produtivo  se  desenvolvem  no  
âmbito  da  empresa, enquanto  os  aspectos  sobre  as  atividades  comerciais 
se  desenvolvem  entre  as empresas e o ambiente externo (CALLADO, 2006).
 Os empresários rurais buscando a melhoria em seus resultados estão 
cada dia mais tendo de observar a importância de uma gestão apropriada do 
negócio rural focado nos aspectos do mercado, tecnologia, desenvolvimento de 
pessoas
 As macro-tendências mundiais nos negócios tem-se dado em função 
das mudanças nos padrões de competitividade com incorporação rápida e 
crescente do conhecimento, da tecnologia, da inovação e da qualidade dos 
recursos humanos, como fatores decisivos de diferenciação competitiva, além 
da introdução dos valores ambientais e da qualidade dos serviços e produtos 
nas disputas comerciais,  a revolução científi ca e tecnológica com os grandes 
avanços da informática e da biotecnologia, além das inovações gerenciais 
e institucionais, base da chamada nova economia, vem  gerando mudanças 
importantes nos processos produtivos e nos produtos (Bastos, 2011).
 A  tomada  de  decisão  na  empresa  rural  passa  por  um  processo coeso  
e  claro  em  termos  gerenciais  para  melhores  práticas  de  rentabilidade  e 
possibilidade  assertiva  do  planejamento  executado  para  obtenção  do  êxiton 
(ARAÚJO, 2003) 
 Neves Zylbersztajn e Neves (2006) ainda chamam a atenção para a 
necessidade de  melhores  práticas  para  a  formação  de  mão  de  obra 
operacional  no  campo, pois,  para  ele,  como  o  Brasil  passa  pela  década  
do  agronegócio.  E  um  dos gargalos  ainda  é  o  baixo  nível  de  informação  
e  formação  que  o  campo  possui, fazendo com que isso possa ser um 
enfraquecimento produtivo na cadeia como um todo.
 Santos (1993) frisa que a modernização do agronegócio proporciona um 
conceito de produção efi ciente, pressionado pela necessidade de aumentar o 
uso dos fatores de produção, no intuito de obter sempre o mais alto índice de 
produtividade. Montoya e Parré (2000) complementam tal afi rmativa sublinhando 
que, em função dessa pressão por melhores resultados, houve a necessidade 
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de adoção de novas práticas administrativas por parte dos empresários rurais, 
comoredução dos custos e implementações de tecnologias para aumento da 
produtividade. Nesse sentido, ele foca a necessidade do uso da administração 
rural para o diagnóstico e prognóstico de tais situações. 

3.1 Particularidades da empresa rural

 O agronegócio brasileiro compreende atividades econômicas ligadas, 
basicamente, a insumos para a agricultura, como fertilizantes, defensivos, 
corretivos, a produção agrícola, compreendendo lavouras, pecuária, fl orestas 
e extrativismo, a agroindustrialização dos produtos primários, transporte e 
comercialização de produtos primários e processados (MAPA, 2011).
 De  maneira  geral,  as  empresas  rurais  apresentam  as  seguintes  
características sugeridas por Valle (1985, p. 32): 

• As  pequenas  empresas  utilizam  uma  caderneta  para  registrar  
os serviços  efetuados  e  outros  lançamentos  com  a fi nalidade  de  
controlar as contas a receber e a pagar; 
• as médias empresas apresentam registros fi nanceiros não somente 
das contas pendentes,  mas  também  de  todas  as  transações 
efetuadas,  da existência do livro diário, dos registros individuais dos 
empregados e das contas correntes existentes; 
• as grandes empresas possuem uma contabilidade fi nanceira completa 
e registros minuciosos para controlar suas atividades. 

 Zylberstjan (2002) ainda lembra que a atividade rural depende de outros 
fatores, como  o  climático  e  biológico,  além  de  ter  a  terra  como  fator  
participante  da produção. Isso faz com que a atividade tenha signifi cativo grau 
de risco em suas camadas produtivas.
 O clima é a característica peculiar mais citada pelos estudiosos e da 
qual, muitas outras dependem. O clima condiciona a maioria das explorações 
agropecuárias. Infl uência nas decisões sobre a época de plantio, os tratos 
culturais, as colheitas, a escolha de variedades e espécies vegetais e animais.
 O processo produtivo agropecuário se desenvolve, em algumas de suas 
fases, independentemente da existência do trabalho. Em outros setores da 
economia, a indústria, por exemplo, somente o trabalho modifi ca a produção, e 
assim, pode-se dizer que o tempo de produção de um determinado bem é igual 
ao tempo de trabalho consumido na obtenção do produto fi nal. Na pecuária, por 
exemplo, o desenvolvimento do feto ocorre sem a necessidade constante do 
trabalho.
 O ciclo de produção da agropecuária está intimamente relacionado 
às condições biológicas. As condições biológicas determinam também a 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 5, nº 5, jan. 2017.ISSN: 2317-7284

77

irreversibilidade do ciclo produtivo, ou seja, não se pode alterar a sequência 
da produção (interromper o desenvolvimento de uma lavoura de milho para se 
obter soja, por exemplo). Por outro lado, limita a decisão e adoção de medidas 
que normalmente são utilizadas em outros setores da economia como recursos 
para acelerar a produção, como, por exemplo, o estabelecimento de um terceiro 
turno de trabalho. A pesquisa agropecuária pode conseguir espécies animais e 
variedades vegetais mais precoces e produtivas, mas ainda assim, sujeitas às 
condições biológicas.
 Na agropecuária a terra não é apenas um suporte para o estabelecimento 
de atividades produtivas. Ao contrário, na maioria das explorações agropecuárias, 
participa diretamente do ciclo produtivo. Assim, é importante conhecê-la e 
analisá-la em suas condições químicas, físicas, biológicas e topográfi cas e tomar 
decisões racionais para a adequada utilização.
 Analisando estas características constata-se que o empresário rural 
precisa assumir ações planejadas para evitar possíveis efeitos prejudiciais das 
mesmas.

4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI

 Segundo Alecrim(2013), a Tecnologia da Informação (TI) pode ser defi nida 
como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos 
computacionais que visam permitir a obtenção, o armazenamento, o acesso, o 
gerenciamento e o uso das informações. Na verdade, as aplicações para TI são 
tantas - estão ligadas às mais diversas áreas - que há várias defi nições para a 
expressão e nenhuma delas consegue determiná-la por completo.
 Para  Jamil  (2001),  a  TI,  a  partir  do  desenvolvimento  de  sistemas, 
possibilita  a  implementação  de  ferramentas  adequadas  de  armazenamento  
de dados  e  informações,  visando  à  sua  recuperação  de  forma  e  qualidade,  
necessárias ao processo de tomada de decisão.
 Davis  (1994,  p.  112)  sugere  a  seguinte  defi nição:  “[...]  conjunto  de  
dados, máquinas  e  métodos  organizados  de  modo  a  cumprir  certo  número  
de  funções específi cas”.  Para  Jamil  (2001),  a  TI,  a  partir  do  desenvolvimento  
de  sistemas, possibilita  a  implementação  de  ferramentas  adequadas  de  
armazenamento  de dados  e  informações,  visando  à  sua  recuperação  de  
forma  e  qualidade, necessárias ao processo de tomada de decisão.
 Sendo a informação um patrimônio, um bem que agrega valor e dá sentido 
às atividades que a utilizam, é necessário fazer uso de recursos de TI de maneira 
apropriada, ou seja, é preciso utilizar ferramentas, Softwaresou outros meios que 
façam das informações um diferencial. Além disso, é importante buscar soluções 
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que tragam resultados realmente relevantes, isto é, que permitam transformar as 
informações em algo com valor maior, sem deixar de considerar o aspecto do 
menor custo possível (Alecrim, 2013). 
 Laudon e Laudon (1999) defi nem sistema de informação como sistemas 
sociotécnicos envolvendo a coordenação de tecnologia, organização e pessoas. 
Esses sistemas devem se ajudar de forma recíproca, para melhor desempenho 
da organização que os utiliza, para adaptar-se às novas situações. Os autores 
defendem que os sistemas de informações dependem de recursos humanos, 
de hardwares, softwares, dados e tecnologias de rede de comunicações para 
coletar, transformar e disseminar informações em uma organização e auxiliá-la 
na tomada de decisões que envolvem mercado, risco e incertezas. 

4.1  Sistemas de Informação e Tecnologias da Informação para o setor de 
Agronegócios.

 O conhecimento empresarial de seus dados operacionais e de seus 
processos é essencial para uma boa administração. O Sistema de Gestão 
Empresarial e o Sistema de Informações Gerenciais têm por objetivo apoiar 
a análise, planejamento, operação e controle da empresa. O Sistema de 
Gestão Empresarial é o sistema responsável pela coleta da maioria dos dados 
operacionais. Ele possibilita que as diversas áreas da empresa atuem de forma 
integrada, pois os dados coletados em uma área fi cam disponíveis para as demais. 
Já o Sistema de Informações Gerenciais visa atender os níveis de decisão da 
empresa e muitas vezes usa a base de dados gerada pelo sistema de gestão 
empresarial para, através de recursos computacionais, permitir que os gestores 
controlem, analisem e planejem a empresa como um todo. Normalmente estes 
sistemas são orientados para necessidades funcionais bem estabelecidas, e 
apresentam como principal ferramenta relatórios gerenciais bem estruturados. 
(TORRES, 1995). 
 Todo  sistema  operacional  é  um  software e  nem  todo  software é  
um  sistema operacional,  justamente  pela  fi nalidade  que  ambos  possuem  
(DEITEL;  DEITEL; CHOFFNES, 2005). 

Sistema operacional é um  software que habilita as aplicações a interagir 
com  o  hardware  de  um  computador.  O  software que  contém  os 
componentes  centrais  do  sistema  operacional  é  denominado  núcleo. 
Sistemas operacionais podem ser encontrados em dispositivos que 
vão de telefones  celulares  e  automóveis  a  computadores  pessoais  
e computadores  de  grande  porte  (mainframes).  Na  maioria  dos  
sistemas operacionais  um  usuário  requisita  ao  computador  que 
realize  uma  ação (por  exemplo,  executar  uma  aplicação  ou  imprimir  
um documento),  e  o sistema  operacional  gerencia  o  software e  
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o  hardware  para  produzir  o resultado desejado (DEITEL; DEITEL; 
CHOFFNES, 2005,p. 4). 

 Hardware,  sistemas  operacionais  e  softwares  de  aplicação  para  
computadores, como  é  o  caso  dos  de  gerenciamento  rural,  são  projetados  
para  alavancar  o tempo das pessoas, para melhorar efi ciência e produtividade 
(STALLINGS, 2002). O autor ainda afi rma que alto desempenho é essencial a 
partir dos softwares, que são  fundamentais  para  a  melhor  tomada  de  decisões  
e desenvolvimento  de estratégias de mercado.
 Para atender ao setor de agronegócios, o Software devem ter capacidade 
de lidar com grande número de produtos, pois dentro da cadeia produtiva é 
estratégico trabalhar com variáveis de produtos e serviços para obter o melhor 
resultado.
 Esses Softwares agrupam as informações e  possibilitam  ao  empresário  
rural  selecionar  indicadores  que permitem  desempenho  e  levantamento  de  
informações  relativas  a  esses indicadores.  Estes,  por  sua  vez,  viabilizam  
seu  monitoramento,  disponibilizando relatórios  de  indicadores  com  desvios  
em  relação  ao que  foi  previamente planejado.  Com  isso,  os  problemas  
poderão  ser  identifi cados  e  diagnosticados, com o desenvolvimento de ações 
preventivas e/ou corretivas (BATALHA 2001).
 Ou seja, o entendimento sobre um software de gerenciamento, 
primeiramente, passa pela ordem  das  informações,  ou  seja,  a  clareza  e  
precisão  de  um  sistema  de informação gerencial adequado à realidade de 
cada empresário rural faz com que o mesmo tome decisões mais assertivas.

5 SISTEMA DE INFORMACAO GERENCIAL

 Do desenvolvimento do computador eletrônico, nos anos 50, ao boomda 
internet, nos  anos  90,  a  sociedade  presenciou,  simultaneamente,  as  
automações  dos processos  produtivos  e  a  informatização  do  trabalho de  
escritório.  A  gestão  na atualidade é mediada por sistemas de informação 
que incorporam as regras de negócio  e  defi nem,  em  certa  medida,  quão  
competitivo  uma  empresa  ou  setor serão (LAURINDO; ROTONDARO, 2011).
Segundo O’Brien  (2004,  p.  6):  “Sistema  de  informação  é  um  conjunto  
organizado de pessoas, hardware, software, redes de comunicação e recursos 
de dados  que  coletam,  transformam  e  disseminam  informações  em  uma  
organização.”
 Atualmente vemos um cenário de grande competitividade entre as 
empresas nos mais diversos segmentos e para que possam obter êxito nessa 
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acirrada disputa em busca de resultados cada vez mais ambiciosos. Além da 
manutenção e da satisfação de seus clientes, as empresas são obrigadas a 
lançar mão da utilização de ferramentas de otimização do gerenciamento das 
informações disponíveis em suas bases de dados, possibilita os executivos e 
gestores tomar suas decisões com base em informações atuais e fi dedignas. 
Diminuindo então signifi cativamente o tempo de resposta aos diversos 
comportamentos do mercado e da própria empresa. 
 Uma das ferramentas que pode ser usada para essa fi nalidade são os 
sistemas de informações gerencias - SIG.
 Basicamente os sistemas de informações gerenciais são conjuntos de 
dados que são transformados em informações organizadas e estruturadas de 
forma que possam ser utilizadas para dar suporte ao processo decisório da 
empresa, proporcionando, ainda, sustentação administrativa para aprimorar os 
resultados esperados. 
 Segundo Oliveira (2008), os sistemas de informações gerenciais tornam-
se indispensáveis, pois na grande maioria das empresas que utilizam sistemas 
informatizados, há muitos dados que estão à disposição, mas esses dados por si 
não podem ser utilizados no processo de tomada de decisões sem antes passar 
por um processo de conversão, de transformação, fazendo com que se tornem 
efetivamente informações. É nesta etapa onde os sistemas de informações 
gerenciais atuam, compilando estes conjuntos de dados em informações 
processadas. 
 O sistema de informação gerencial dá suporte às funções de planejamento, 
controle e organização de uma empresa, fornecendo informações seguras e 
em tempo hábil para tomada de decisão. O sistema de informação gerencial é 
representado pelo conjunto de subsistemas, visualizados de forma integrada e 
capaz de gerar informações necessárias ao processo decisório.
 De acordo com Magalhães e Gedres (2008) o sistema de informação 
gerencial pode sobre determinadas condições reduzir os custos operacionais, 
melhorar o acesso as informações, proporcionar relatórios mais precisos e 
rápidos, aumentar a produtividade de todas etapas presentes no processo. 
 O Software proporciona com seus resultados uma tomada de decisão 
mais precisa e consequentemente uma melhora signifi cativa na qualidade de 
vida  aumentando sensação de bem-estar de todas as pessoas envolvidas no 
empreendimento.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O agronegócio brasileiro é um caso de sucesso e é evidente que existe 
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enorme potencial de crescimento seja para atender o mercado doméstico, 
seja para alcançar consumidores em todo mundo. Entretanto, o caminho 
de crescimento do agronegócio  brasileiro dependerá do desenvolvimento 
tecnológico em todos os elos das diferentes cadeias produtivas. Melhoramento 
genético de plantas e animais, ciência da nutrição, técnicas de manejo, logística, 
engenharia de alimentos, processamento e distribuição dos produtos agrícolas, 
tecnologia da informação, certifi cação, rastreabilidade, segurança do alimento 
(ressaltando a relevância do sistema sanitário brasileiro) são alguns dentre 
inúmeros fatores que dependem essencialmente do desenvolvimento de capital 
humano na área de ciências agrárias e biológicas. O futuro do agronegócio 
brasileiro seguirá dependendo da construção de inteligência para lidar com os 
riscos que envolvem a produção agrícola no país.
 A implantação de um sistema de informações gerenciais torna-se  essencial 
no setor do agronegócio, pois é através desse Softwareo gestor terá todas as 
informações da empresa rural com fácil acesso, diminuindo o tempo gasto para 
acessa-los auxiliando a tomada de decisão mais precisa e efi caz.
 Tudo isso faz com que o administrador da empresa controle, organize e 
planeje as atividades operacionais com mais detalhes, de modo mais efi ciente 
e rápido. Desta forma percebe-se que empresas rurais algumas das vezes 
desprezam o uso de tecnologia avançada e prefere o método tradicional por não 
querer investir na implantação e também em treinar ou contratar mão de obra 
qualifi cada.
 Arbage (2006) defende que o meio rural precisava seinovar e reinventar 
com a nova  geração,  pois  os  produtores  acima  dos  50  anos  de  idade  e  com  
dada experiência  de  anos  anteriores  se  tornaram  resistentes  à  propensão  
ao  uso  de inovações  não  só  tecnológicas,  como  também  de  informação.  
E  com  isso  a atividade perde a oportunidade de se articular em forma de uma 
nova plataforma ou modelo de desenvolvimento econômico.
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