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porte remoto, correção de erros e 
melhorias, e um valor mensal, re-
ferente ao número de usuários e 
propriedades controladas.

Para entrar em contato:
agrosolutions.agr.br
Telefone: (34) 2589-7226

ADM AGRÍCOLA, 
ADM REBANHO e
ADM MÁQUINAS

A empresa Agrimanager 
fornece os softwares ADM RE-
BANHO, ADM AGRÍCOLA e ADM 
MÁQUINAS, com foco financeiro, 
contábil e fiscal, além de gestão de 
operações e dados do campo. Os 
recursos principais são o geren-
ciamento de culturas no campo e 
produção, insumos e estoque, ma-
quinário, entre outros. O software 
permite incluir dados para contro-
le do fluxo de caixa da proprieda-
de, e pode ser usado para emissão 
e controle das notas fiscais ele-
trônicas. O Agrimanager permite 
exportação de extratos e relató-
rios do programa em diferentes 
formatos, além de diversas opções 
de visualização de gráficos e rela-

AGROSOLUTIONS
 

O sistema da empresa AGRO-
SOLUTIONS tem foco nas opera-
ções e dados de campo, e no con-
trole financeiro, contábil e fiscal 
das propriedades. O programa 
permite a visualização, análise e 
exportação de relatórios e gráfi-
cos de diferentes períodos, assim 
como a visualização das áreas da 
propriedade a partir de imagens 
do Google. Esse software possi-
bilita controle de transporte e ar-
mazenagem, insumos, cultivos e 
variedades, maquinas e patrimô-
nio, fluxo de caixa e documentos 
fiscais/contábeis, além de permi-
tir gerenciamento de dados sobre 
fertilidade e produtividade. O sis-
tema também possibilita emissão 
de nota fiscal da propriedade. O 
Agrosolutions tem informações 
integradas de diferentes fontes de 
previsão meteorológica (API ofi-
cial, YR, Windy, Clima Tempo e CP-
TEC).  É possível também a orga-
nização dos usuários que acessam 
o sistema e também utilização em 
todas as modalidades (desktop, 
mobile, tablet). Não é cobrado taxa 
de implantação, somente a licen-
ça de uso a qual está incluso o su-

tórios, com comparação de dife-
rentes períodos, e também com-
paração com simulações. Também 
permite a inclusão de usuários 
na equipe com diferentes níveis 
de privilégios e restrições. Os sof-
twares da Agrimanager possuem 
uma versão demonstrativa para o 
usuário que tem interesse em co-
nhecer os recursos do programa. É 
um software customizável e pode 
ser integrado com outros tipos de 
software, além de permitir uso no 
computador, smartphone e tablet. 
Há um custo de aquisição do siste-
ma, bem como há um custo opcio-
nal para serviço de manutenção, 
que varia de valor conforme o pla-
no.

Para entrar em contato:
agrimanager.com.br
Telefone: (11) 3884-1612

aGrow

O aGrow é um software de 
gestão integrado (ERP) para pro-
priedades rurais e revendas de 
insumos, focado no controle finan-
ceiro, contábil e fiscal. O sistema 
permite a visualização, análise e 
exportação de relatórios e gráficos 
de diferentes períodos. O progra-

Conheça alguns dos Softwares 
de Gestão de Propriedade Rurais 
disponíveis no mercado

Para a primeira edição de 2020, a Revista Plantio Direto realizou um levantamento com algumas empresas que 
oferecem softwares/plataformas de gerenciamento de empresas envolvidas na cadeia do agronegócio (produtores, 
revendas, cerealistas, etc.). Entramos em contato com diversas empresas, fazendo perguntas objetivas a respeito 
dos recursos e funcionalidades de cada ferramenta.

O intuito foi oferecer ao leitor da Revista Plantio Direto, informações sobre a diversidade de ferramentas de 
gestão existentes no mercado, de forma que o agricultor e assistente técnico possam pesquisar com facilidade os 
programas que mais se ajustam às suas necessidades e preferências. Na sequencia, apresentamos informações 
sobre oito softwares de gerenciamento participantes do levantamento. Importante destacar que a Revista Plantio 
Direto & Tecnologia Agrícola não tem nenhum vínculo com as empresas, produtos e serviços citados.
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Tabela 1. Comparação referente a presença de recursos nos softwares contatados no levantamento.

Contagri/Planagri

Além das empresas trazi-
das nesse artigo, podemos citar 
também os softwares fornecidos 
de forma pública pelo Epagri/SC, 
chamados Contagri/Planagri. O 
Contagri tem o foco administra-
tivo/contábil e permite efetuar 
as seguintes tarefas: contabilida-
de individual de propriedades e 
a análise dos resultados técnico/
econômicos globais da proprieda-
de e das atividades; custo de pro-
dução dos produtos produzidos 
pelas atividades desenvolvidas 
pela propriedade; comparações de 
grupos de propriedades;  referên-
cias de administração rural; análi-

se interanual de propriedades. Já o 
Planagri tem foco no planejamen-
to agrícola, e permite visualizar as 
diversas possibilidades de com-
binações de diferentes atividades 
agrícolas, dimensionando-as de 
acordo com as disponibilidades 
de terra, capital e mão-de-obra;  
elaborar o orçamento e fluxo de 
caixa da propriedade; construir a 
matriz de atividades e tarefas e a 
respectiva matriz de mão de obra; 
fazer análises de investimentos, 
calculando a taxa de retorno e o 
valor presente líquido dos novos 
investimentos sugeridos para a 
propriedade.

Para entrar em contato:
cepa.epagri.sc.gov.br
Telefone: (48) 3665 5080


