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            Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de 
caminhos perversos ainda que seja rico.”

Provérbios 28 : 6

“

Conheça mais sobre administração rural e saiba 
porque ela é importante para o agronegócio no 
Brasil.
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#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Conheça mais sobre administração rural 
e saiba porque ela é importante para o 
agronegócio no Brasil

O que é administração rural?
A administração rural reúne atividades que auxiliam 
o produtor a tomar decisões em relação à sua 
empresa agrícola, pensando em atingir resultados 
positivos, lucro e rentabilidade no negócio.

A gestão das fazendas se modernizou com o 
passar dos anos, e os conceitos de administração 
familiar passaram a dar lugar a uma empresa rural 
administrada por profissionais especializados, com 
capacitação em aplicar conceitos administrativos 
nas empresas agrícolas brasileiras.

Isso porque o gestor precisa estar preparado para 
o mercado moderno e globalizado, que oscila em 
relação a valores dos insumos e custos de produção, 
o que pode afetar produtores rurais caso não haja 
organização e planejamento estratégico.

Além disso, na administração rural é necessário 
observar fatores como comercialização da 
produção, aspectos ambientais, a concorrência que 
também é global, etc. A partir disso e de questões 
estruturais da propriedade como tamanho, tipo de 
exploração e volume de negócios, o administrador 
monta um planejamento.

Qual a importância da administração rural na 
fazenda?
A administração rural na fazenda faz com que os 
proprietários possam administrar wwde forma 
segura o seu negócio, com informações confiáveis 
sobre a produção, além de possibilitar controlar 
adequadamente recursos, acessar novos mercados 
e basear decisões estratégicas no futuro.
Importância da administração rural para a 
agricultura

O agronegócio é um dos setores mais importantes 
para a economia brasileira e tem uma das maiores 
movimentações de bens do país. Além disso, ele é 
um dos pilares centrais do PIB e registra números 
quase sempre positivos.

De acordo com o Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (CEPEA), em 2019 o PIB do 
agronegócio representou 21,4% do PIB nacional. 

A posição geográfica do Brasil é muito favorável à 
exportação, pondo o país como um dos principais 
líderes no mercado agro internacional. No entanto, 
isso não torna a administração rural imune a 
problemas por aqui.

Por isso, é de extrema importância saber trabalhar 
com as tecnologias aplicadas à agricultura, para 
garantir que as operações sejam mais eficientes e o 
planejamento estratégico seja mais lucrativo para 
empresas agrícolas. Assim é possível acompanhar 
o crescimento do país.

Agricultura 4.0
Para acompanhar essas importantes demandas 
da administração agrícola e realizar os registros 
necessários, é necessário se informatizar e seguir 
as tendências tecnológicas. Atualmente existem 
diversos recursos tecnológicos voltados para 
fazendas, tanto softwares para computador 
quanto aplicativos para smartphones.

Os registros da administração rural podem ser 
feitos de forma informatizada, assertiva, dinâmica 
e com fácil integração das informações de 
campo, comunicação entre todos os envolvidos 
nos processos, além de garantir a segurança e 
qualidade dos dados e facilitar a verificação do 
gestor. 

O agronegócio tem extrema importância para a economia nacional e é necessário 
olhar para as fazendas com uma visão ampla e empresarial. Uma administração 
profissional é essencial para garantir o crescimento desse setor no país. 

O sistema de administração da agricultura 4.0 
permite que tudo seja acessado e acompanhado 
com apenas poucos cliques na tela, de qualquer 
lugar do mundo. Esse acesso dinâmico facilita que 
gestores planejem e executem operações sem a 
necessidade de estar presentes fisicamente nas 
propriedades.
Diferença entre administração rural e gestão 
agrícola
Algumas pessoas podem achar que administração 
rural e gestão agrícola são a mesma coisa, mas, na 
realidade, existem algumas diferenças conceituais 
entre ambas. 

A administração agrícola é um conceito amplo, 
que envolve conhecimentos técnicos e aplicações 
práticas no dia a dia da fazenda. Administrar é 
planejar com uma visão mais ampla da parte 
financeira da fazenda, pensando sempre em atingir 
níveis positivos de produtividade e lucratividade.

Já a gestão agrícola é ligada a questões operacionais, 
que também envolvem um planejamento 
complexo e se relacionam com a administração, 
mas dizem respeito a ações agrícolas realizadas na 
fazenda.

Por que fazer um curso de administração rural?
Com tantas demandas ligadas a questões 
administrativas e operacionais, a administração 
rural é essencial para produtores, proprietários e 

gestores que desejam estar à frente de negócios 
rurais. 

Além do mais, com o agronegócio sendo um dos 
setores mais importantes para o crescimento 
econômico brasileiro, é importante que a atenção 
da administração se volte para o campo. Após a 
recessão, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
cresceu 1% em 2017 – sem os números da atividade 
rural, o crescimento estaria em torno de 0,3%.

Já em 2019, o PIB brasileiro cresceu 1,1% e somente 
o setor agro cresceu 3,8%, ou seja, continuou sendo 
o motor do crescimento da economia brasileira.

Para acompanhar a demanda de tecnificação 
dessa área, os profissionais que lidam com o 
agro precisam se especializar. Existem cursos 
de bacharelado e pós-graduação na área de 
administração rural, que capacitam o profissional 
a administrar e gerir diferentes setores rurais.

O bacharelado em administração rural, por 
exemplo, capacita estudantes para compreender 
desde instalação, manutenção e operação do 
maquinário até o envolvimento direto com 
controle de produção.

https://blog.ipog.edu.br/gestao-e-negocios/
administracao-rural/

#SALMOS
Juliana Dereviani - juliana.fatima@agpr5.com

À meia-noite me levantarei para te louvar, pelos teus justos juízos.
Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos.

A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade; ensina-me os teus estatutos.
Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra.

Ensina-me bom juízo e ciência, pois cri nos teus mandamentos.
Antes de ser afligido andava errado; mas agora tenho guardado a tua palavra.

Tu és bom e fazes bem; ensina-me os teus estatutos.
Os soberbos forjaram mentiras contra mim; mas eu com todo o meu coração guardarei os 

teus preceitos.

Salmos 119:62-69
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#GESTÃODEPESSOAS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e 
que seus sonhos se realizem sempre!”

21/11
Jorge Silva de Almeida

01/11

Rafael da Silva Dagostim

Aniversariantes

21/11

21/11
Hélio Vânio Ferreira

AGPR5 nas mídias 

Acesse nosso Linkedin: 
https://cz.linkedin.com/company/agpr5-automa-o-e-sistemas

Datas Comemorativas

#MARKE TINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com

15/11 - Proclamação da República

17/11 - Dia da Criatividade

20/11 - Dia do Técnico em Contabilidade

20/11 Dia Nacional da Consciência Negra

Juliana Fátima - juliana.fatima@agpr5.com

Novembro Azul
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Automação e Software
Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

C002 - JBS Nuporanga-SP
C003 - JBS Criciúma-SC
C007 - Cooprata Prata-MG
C014 - BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
C029 - Frivasa Itajubá-MG
C051 - Macedo Campo Mourão-PR
C054A - JBS Aves Morro Grande-SC
C068 - DB-DanBred Patos de Minas-MG
C071 - Cotrijal Não-Me-Toque-RS
C076 - Poli-Nutri Treze Tílias-SC
C088 - BRF Videira-SC
C091 - SCALA Sacramento-MG

C104 - Vibra Itapejara D’Oeste-PR
C112 - JBS Brasilia-DF
C295 - Timac Agro Rio Grande-RS
C297 - Timac Agro Candeias-BA
C317 - BRF Chapecó-SC
C326 - Copagri Cuiaba-MT
C327 - Itabom Itapui-SP

002-JBS Nuporanga-SP
010 - Bunge Rondonópolis-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
034 - JBS Rolândia-PR
049 - Agrogen Montenegro-RS
051-Macedo Campo Mourão-PR
066-Vibra Sete Lagoas-MG
088 - BRF Videira - SC
091-SCALA Sacramento-MG

104 - Vibra Itapejara D’Oeste - PR
112-JBS Brasilia-GO
115-Copacol Cafelândia-PR
178-JBS Guapiaçú-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
278-JBS Foods Garibaldi-RS
317-BRF Chapecó-SC
1010-Italcol Girón-CO

#PROJE TOSESER VICE

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

C002 - JBS Nuporanga-SP
C003 - JBS Criciúma-SC
C029 - Frivasa Itajubá-MG
C031 - JBS Dourados-MS
C034 - JBS Rolândia-PR
C054A - JBS Aves Morro Grande-SC
C061 - JBS Santo Inácio-PR
C068  - DB-DanBred Patos de Minas-MG
C076 - Poli-Nutri Treze Tílias-SC
C088 - BRF Videira-SC
C091 - SCALA Sacramento-MG
C112 - JBS Brasilia-DF
C285 - Louis Dreyfus Paranaguá-PR
C286 - Louis Dreyfus Rio Verde-GO
C295 - Timac Agro Rio Grande-RS
C297 - Timac Agro Candeias-BA

C310 - ADORO São Carlos SP
C317 - BRF Chapecó-SC
C321 - Copagril Marechal Cândido Rondon-PR
C323 - JBS Itaiópolis-SC
C324 - JBS Seberi-RS
C326 - Copagri Cuiaba-MT
C327 - Itabom Itapui-SP
C330 - Agrominas Araguaína-TO
C331 - Frigobet Betim-MG
C332 - Lar Ceu Azul-PR
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança


