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A Empresa Planejar
Fundada em 1987, a Planejar vem a mais de 20 anos
desenvolvendo soluções de Tecnologia, produtos e
serviços, entendendo o funcionamento do campo e
facilitando o trabalho de milhares de clientes.
Se destaca por gerenciar o maior banco de dados de
rastreabilidade privado do mundo com 30 milhões de
animais. É pioneira no desenvolvimento de software rural
no Brasil e América Latina.
Referência Nacional em Serviços, Produtos e Conteúdo
para o Agronegócio. Especializada em ferramentas Web,
Mobile e Gestão de Redes Sociais, com inúmeros prêmios
nacionais e internacionais por destaque no setor.

Soluções Planejar
Portfolio

Propriedade Legal (Sustentabilidade)
SIRB – SISBOV
meuRebanho.com
meuDinheiro.com
sysPET& Horse
Gestão em Redes Sociais
ADM Rural 4G

Soluções Planejar Geração
de Conteúdo

Geração Base de
conhecimento

13 obras didáticas que focam em transformar o homem do campo
em um gestor, administrador rural, entre eles se econtram:
Manual de Administração Rural
• Base de conhecimento para universidades e cursos de gestão rural no Brasil – É
considera a Bíblia da dos custos de Produção Rural

AgroQualidade
• Leva para o campo os conceitos de qualidade total aplicados a atividade Rural

Comercialização Agropecuária
• Apresenta os mais modernos conceitos de comercialização voltados para o meio
rural

Projetos e Orçamentação Agropecuária
• Leva ao campo a importância da atividade de orçamentação e seus beneficios

ADM Rural 4G

O software ADM Rural 4G é a ferramenta completa
para o Administrador realizar a GESTÃO TOTAL da
propriedade. Este sistema permite o controle
eficiente e integrado das seguintes tarefas
gerenciais:

Planejamento e
orçamentação de
todas as atividades
a serem
desenvolvidas

Geração e controle
dos custos de
produção de todas
as atividades
agrícolas, pecuárias
e agro-industriais
existentes em cada
uma das empresas
e propriedades
trabalhadas

Controle gerencial
do dia a dia da
empresa com
contas a pagar,
contas a receber,
banco,
fornecedores,
compras, pedidos,
...

Gerenciamento
específico de
atividades de
agroindústria na
visão do produtor e
da indústria

Análise de
resultados em
relação a todas as
informações
registradas no ADM
RURAL 4G através
de relatórios
administrativos e
gerenciais.

Diferenciais
Único software que realiza controles
de custos individualizados de cada
uma das atividade agropecuárias
desenvolvidas;

• Totalmente integrado, não sendo preciso 2, 3 ou 4 softwares para
administrar uma ou mais propriedades com atividades produtivas
diferentes;

Único software utilizado por mais de 6.000 produtores e com mais de 30 diferentes culturas e atividades
sendo controladas;

Único software respaldado por
literatura completa sobre os
conceitos administrativos, gerenciais
e técnicos nele aplicado;

Único software do segmento no
mercado que oferece treinamento
exclusivo voltado a realidade de
cada produtor ;

• Software desenvolvido por equipe especializada de programação e
com equipe própria de implantação e suporte;
• Metodologia Própria e Consolidada de Implantação a campo
incluindo curso, instalação e suporte contínuo;

• Empresa estruturada e comprometida em manter o sistema
atualizado e em contínuo melhoramento e inovação tecnológica e
conceitual;

Benefícios em
Utilizar

Benefícios
Diretos:

• Decisão antecipada por melhor alternativa de produção;
• Redução real nos custos de produção;
• Aumento de produtividade por seleção direcionada;

Benefícios
Indiretos:

• Agilidade, rapidez e segurança nas informações trabalhadas;
• Imagem positiva junto a clientes, fornecedores e colaboradores;
• Disponibilidade de base de dados para consultas de forma imediata e
precisa;
• Apoio e organização da estrutura administrativa;
• Administração de forma eficiente e integrada do volume de informações;
• Profissionalização na tomada de decisões técnicas e gerenciai

Características
Gerais de Uso

Excelente
navegabilidade,
incluindo todas as
facilidades e
ferramentas de
navegação do
padrão windows;

Dezenas de
relatórios que
podem ser
configurados pelo
usuários através
de ferramentas e
filtros especiais;

Integração total
das informações.
A informação
lançada é
automaticamente
relacionado com
todos os módulos
do sistema;

Permite cadastrar
e controlar várias
empresas, com
várias
propriedades,
com inúmeras
atividades
produtivas sendo
desenvolvidas;

Utilização
na Prática

A seguir serão apresentados as principais
funcionalidades software ADM RURAL 4G
de acordo com os seguintes módulos:

Módulo
Configurações

Módulo Bens
do Inventário

Módulo
Orçamentação

Módulo
Controle de
Custos

Módulo
Pecuária
(multiespécies)

Módulo
Agroindústria

Módulo
Análise de
Resultados

Utilização
na Prática

Modulo de
Configurações

• Cadastro de unidades utilizadas em controles de estoque
• Cadastro de indexadores financeiros e de produtos para
atualização de valores e comparações históricas de custos
• Cadastro das empresas e propriedades a serem controladas
• Cadastro de clientes, fornecedores e contatos
• Cadastro das categorias animais utilizadas nas atividades de
pecuária

O módulo de configurações permite ao usuário
PERSONALIZAR o software de acordo com a
realidade de suas propriedades e atividades
produtivas desenvolvidas.

Utilização
na Prática

Configuração Indexadores
• Permite cadastrar vários
indexadores;
• Permite comparar todos
lançamentos financeiros em
Reais e com um indexador a sua
escolha;
• Garante a perpetuidade das
informações no tempo.

Utilização
na Prática

Controle de Bens do Inventário

O módulo dos Bens do Inventário permite ao usuário cadastrar e
controlar todos os bens existentes em suas empresas e
propriedades rurais (açúdes e barragens, cercas e bretes,
benfeitorias, máquinas, veículos, equipamentos e implementos).
Neste módulo o
usuário realiza os
seguintes controles:

• Controle da depreciação e do valor patrimonial atualizado
• Controle de manutenção preventiva
• Controle de manutenções realizadas
• Controle de horas trabalhadas ou por taxa de utilização dos bens
• Controle do custo / hora por máquina, veículo e implemento utilizado
• Geração de mais de 15 tipos de relatórios analisando e integrando todas estas informações

Utilização
na Prática

Bens do Inventário
• Permite cadastrar todos os bens do
inventário existentes nas
propriedades;
• Permite realizar o controle por horas
trabalhadas ou por taxa de
utilização dos bens
• Permite ao usuário fazer o
acompanhamento de custos de
manutenção e utilização por bem,
assim como a evolução patrimonial;

Utilização
na Prática

Modulo de Orçamentação

O módulo de Orçamentação permite ao usuário gerar e
analisar todo o planejamento e previsão quantitativa e
financeira das atividades agrícolas e de pecuária a serem
desenvolvidas.
Neste módulo o
usuário realiza os
seguintes controles:

• Controle de cotações de insumos e serviços
• Controle de cotações dos custos de mão de obra, despesas administrativas e encargos trabalhistas
• Simulação dos custos de operações de máquinas, tais como ARAR, SEMEAR, COLHER, ..
• Realização de várias simulações de custos de produção de atividades agrícolas e de pecuária de forma
rápida e eficiente
• Integração automática dos valores orçados com o que realmente é efetivado no módulo de controle de
custos
• Geração de mais de 10 tipos de relatórios analisando e integrando todas estas informações

Utilização
na Prática

Orçamentação
• Permite ao usuário criar uma base
de orçamentos de acordo com sua
realidade econômica e produtiva;
• Permite ao usuário realizar várias
simulações de forma rápida e
consistente
• Ferramentas especiais facilitam a
pesquisa e a busca de informações.

Utilização
na Prática
Fluxo da Movimentação Financeira em uma Propriedade Rural
Infográfico

Utilização
na Prática

Módulo Controle
de Custos

•O módulo de Controle de Custos permite ao usuário gerar e analisar toda a confecção
de custos das atividades desenvolvidas. Este módulo também permite
PERSONALIZAR, de acordo com a realidade do usuário, toda a estrutura de plano de
contas, centros de custos e grupo de receitas e despesas.
•Este módulo contempla a realização do custo total considerando os desembolsos
(custos diretos, de estoques, administrativos e de manutenção), a depreciação dos
bens do inventário (citado anteriormente) e os custos de oportunidade em cada uma
das atividades

O controle de
custos é
executado
através dos
seguintes passos

•1 - Cadastro do Plano de Contas: estrutura que organiza todas as movimentação
financeiras
•2 - Cadastro dos Centros de Custos: estrutura que representa as atividades produtivas
das empresas e propriedades, permitindo a correta apropriação de valores
•3 - Cadastro dos Grupos de Receita e Despesa: visão macro das informações
•4 - Cadastro dos Bens do Inventário (módulo anterior)
•5 - Cadastro de Parâmetros de Custos de Oportunidade (módulo anterior)
•6 - Lançamento das Movimentações Financeiras do Dia a Dia (custos diretos,
administrativos, de estoque e de manutenção)

Utilização
na Prática

Controle de Custos – plano de
contas
• Permite cadastrar níveis ilimitados de
contas;
• Permite ao usuário criar um plano de
contas gerencial simples e objetivo, de
acordo com sua realidade e desejo;
• Contas custos, estoque e corrente para
controles de cada tipo de movimentação
financeira
• Ferramentas especiais facilitam a
pesquisa e a busca de informações.

Utilização
na Prática

Controle de Custos – centros de
custos
• Permite cadastrar níveis ilimitados de
centros de custos;
• Lançamentos em centros de custos a
partir de qualquer nível da árvore criada
• Rotinas automáticas para rateio de custos
integrados ao software.
• Ferramentas especiais facilitam a
pesquisa e a busca de informações.
• Centros de custos especiais para
agricultura, pecuária e agroindústria

Utilização
na Prática

CADASTRO
GRUPOS
DE
RECEITAS
E
DESPESAS

• Este cadastro permite ao administrador rural
configurar no software os principais itens de
custos a serem controlados, oferecendo
relatórios gerenciais de alta importância sem
perder a funcionalidade administrativa de
um plano de contas detalhado.
• Os Grupos de Despesas e Receitas são
também muito úteis na integração entre os
módulos do ADM Rural 4G e permitem que
atividades produtivas desenvolvidas em
diferentes realidades sejam perfeitamente
comparadas.

Utilização
na Prática

Controle de Custos –
grupos de receita e despesa
• Permite cadastrar vários grupos
de receita e de despesa;
• Ferramentas especiais facilitam a
pesquisa e a busca de
informações;
• Mais de 15 relatórios avaliando as
informações de acordo com os
grupo cadastrados;

Utilização
na Prática

CONTROLE
DOS BENS
DO
INVENTÁRIO

• O controle dos Bens do Inventário permite
ao usuário cadastrar e controlar todos os
bens existentes em suas empresas e
propriedades rurais (açúdes e barragens,
cercas e bretes, benfeitorias, máquinas,
veículos, equipamentos e implementos).
• Na visão de controle de custos de
produção, este módulo será utilizado pelo
usuário poderá obter dados de custos
referentes a Depreciações e Manutenções
de cada um dos bens cadastrados.

Utilização
na Prática

Bens do inventário – lançamento
• Permite cadastrar todos os bens do
inventário existentes nas
propriedades;
• Permite realizar o controle por horas
trabalhadas ou por taxa de utilização
dos bens
• Permite ao usuário fazer o
acompanhamento de custos de
manutenção e utilização por bem,
assim como a evolução patrimonial;

Utilização
na Prática

Controle dos
Custos de
Oportunidade

• O controle de Custos de Oportunidade
permite ao usuário avaliar de forma correta
os recursos que estão sendo investidos
nas atividades produtivas desenvolvidas.
• Através deste o Administrador Rural
poderá ter pleno conhecimento se os
recursos de terra, capital e investimentos
imobilizados utilizados em cada atividade
produtiva serão apropriadamente
remunerados. Esta avaliação é de suma
importância na visão de perpetuidade dos
negócios desenvolvidos.

Utilização
na Prática

Controle de custos Custos de oportunidade
• Permite cadastrar as taxas e
valores de cálculo específicos
para cada propriedade e
empresa
• Permite gerar índices de
comparação financeira entre
diferentes oportunidades de
negócio

Utilização
na Prática

Controle de Custos – lançamentos
• Tela única e integrada de lançamentos
• Informações solicitadas de forma
automática de acordo com o tipo de conta
cadastrada (corrente, estoque e custos)
• Facilidade na busca de informações
através de cores e filtros
• Em um único registro todas as
informações pertinentes são cadastradas
(plano de contas, centros de custos,
indexação, rateios, ...)

Utilização
na Prática

Módulo de
Agroindústria

• O módulo de Agroindústria contempla os controles
necessários ao produtor que entrega grãos a terceiros como
também todas as rotinas e funções necessárias a empresas
que recebam e processem produtos próprios ou de uma rede
de fornecedores.
• Volumes, descontos, quebras, subprodutos, fretes e outros
itens são controlados de forma integrada. Os custos de
produção da unidade de recebimento e processamento
podem ser integrados aos volumes movimentados, trazendo
ao administrador da atividade uma visão clara de eficiência
econômica.
• Na visão do produtor, um controle preciso de volumes brutos
colhidos, descontos, impostos, quantidade e valor real de
seus produtos apresentam a realidade de produção de suas
lavouras e apontam para fatores a serem trabalhados.

Utilização
na Prática

Módulo
Análise de
Resultados

• O módulo de análise de resultados é a ferramenta
mais importante para o administrador tomar as
decisões corretas e precisas sobre o futuro do seu
negócio.
• Dezenas de relatórios cuidadosamente desenhados
trazem índices, valores e avaliações de todas as
atividades produtivas desenvolvidas, apresentando
desde uma visão macro de avaliação até o
detalhamento de cada item com subsídios
imprescindíveis a correta tomada de decisões.
• Ferramentas de filtros e de geração de relatórios
permitem ao usuário que, em poucos segundos,
informações cruciais antes impossíveis e de muito
difícil obtenção, estejam prontamente disponíveis.

Utilização
na Prática

Ferramentas – relatórios
• Excelente ferramenta de geração de
relatórios com vários filtros e
agrupamentos
• Relatórios com período de avaliação
a ser determinado pelo usuário
• Todos relatórios com opção de
indexar ou não os valores
• Possibilita escolha entre visão
sintética e analítica

Utilização
na Prática

Ferramentas – planilhas
de coleta de dados
• Geração automática de todas
as planilhas necessárias para
coleta de dados a campo
• Planilhas desenhadas de
forma integrada as rotinas de
lançamento do software

Utilização
na Prática

Módulo Ferramentas –
realização de back up
• Permite realizar cópias de
segurança a qualquer
momento e em qualquer
local de armazenamento
• Ferramenta ágil e de fácil
uso

Implantação,
Atendimento e Suporte

IMPLANTAÇÃO,
ATENDIMENTO
E SUPORTE
AOS CLIENTES

• Implantação e treinamento personalizado a
cada cliente (sob contratação dos serviços,
consulte a Planejar)
• Implantação em uma das nossas sedes ou
na propriedade / escritório do cliente
• Atendimento disponível 5 dias por semana, 8
horas por dia via telefone, fax, e-mail e em
nossos escritórios ou no cliente (mediante
orçamento)
• Material didático completo para o perfeito
entendimento e utilização do ADM Rural 4G

Obrigado

Rua Sete de Setembro, 760 – 7º Andar
Bairro Centro
Porto Alegre – RS – 90010-190
Fone: (0xx51) 3218-8400
www.planejar.com
planejar@planejar.com

