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RESUMO: 

Introdução: A agricultura vem passando por uma grande mudança tecnologia, além da utilização 

de softwares ajudando a torná-la precisa e digital vindo ganhar espaço no mercado agrícola. 

Vindo a suar aplicativos de clima, comercialização de insumos e maquinário, as ferramentas de 

gestão rural vêm ganhando grande atenção dos agricultores. Objetivo: Sendo assim o presente 

artigo teve como objetivo o levantamento de ferramentas disponíveis na internet para facilitar a 

gestão agrícola. Metodologia: As metodologias empregadas foram as pesquisas bibliográficas de 

artigos científicos relacionados a gestão rural e aplicação de ferramentas digitais na atividade 

agrícola e pesquisa exploratória na internet sobre softwares e planilhas ligadas a gestão 

disponíveis para a agricultura. Resultados: Ferramentas no seguimento agrícola são hoje um 

grande nicho de mercado para as empresas de TI que investem na agricultura digital. Quando 

analisamos as ferramentas para planejamento estratégico ou controle de custo, notasse 

principalmente a busca do agricultor a se liberta do consultor técnico financeiro ou a gestão dos 

próprios agricultores através, principalmente, de aplicativos ligados aos smartphones, sobretudo 

quando se analisa pequenos e médios produtores. Considerações finais: O presente estudo foi 

possível avaliar que algumas vezes a utilização de ferramentas disponíveis na internet podem ser 

analisadas como benefício e malefícios, pois podem levar a falsos resultados, sendo necessário 

uma análise minuciosa a sua adoção. Espera-se assim contribuir com a melhoria ao acesso a essas 

ferramentas disponíveis aos produtores agrícolas, visando a melhoria pela busca e sua efetiva 

aplicação como ferramentas de gestão rural. 
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