
Soluções completas de 

gestão agronômica para um 

dos maiores grupos agrícolas 

do Brasil

O Desafio

Bom Jesus desejava capturar 

dados agronômicos e 

operacionais em uma grande 

extensão de terra para otimizar 

a produção de soja, milho e 

algodão. Eles também 

queriam automatizar os 

processos de tomada de 

decisão, incluindo métodos e 

modelos proprietários. Isso era 

impossível de fazer com papel 

e caneta ou qualquer software 

disponível no mercado.

A Solução

Agritask forneceu uma 

plataforma de operações 

agronômicas feita sob 

medida exatamente para as 

necessidades da Bom Jesus. 

Ela acomoda protocolos, 

fluxos de trabalho, modelos 

e relatórios personalizados e 

se integra perfeitamente 

com outros sistemas de 

terceiros usados pela Bom 

Jesus, que vão desde 

máquinas até ERP.

Os Resultados

A Bom Jesus tem 

conseguido digitalizar todas 

as suas operações, desde o 

pré-plantio até a pós-

colheita, de forma a se 

adequar aos seus métodos 

de trabalho diferenciados. A 

plataforma Agritask foi 

adotada para cobrir 205.000 

hectares e se tornou uma 

peça central das operações, 

regularmente usada por 180 

funcionários em todos os 

níveis.

Sobre a Bom Jesus

Agronegócio de ponta no Mato Grosso

Bom Jesus é um dos maiores conglomerados agrícolas do Brasil, cultivando mais de 205 mil hectares de soja, 

milho e algodão, entre outras atividades empresariais. Ela combina as melhores técnicas agrícolas modernas 

com uma abordagem de longo prazo para o planejamento agrícola, resultando em uma produção sustentável 

bem acima da média em Mato Grosso. Seus produtos de alta qualidade são comercializados para as maiores 

empresas de processamento em todo o mundo, bem como exportados diretamente.



O Desafio

A busca pela melhor plataforma agronômica de sua categoria

Sempre à frente, a equipe da Bom Jesus reconheceu a necessidade de avançar em direção à agricultura digital 

muito antes de se tornar uma palavra da moda. Eles estão na vanguarda da agronomia moderna com um 

significativo know-how proprietário resultante de cinco décadas de experiência. Há muito que eles adotaram 

tecnologias como máquinas e sensores inteligentes e sabiam que a digitalização de vários processos seria a 

única maneira de capturar e aproveitar ao máximo seus dados.

Em sua busca por uma plataforma de operações, a Bom Jesus buscou um parceiro de longa data que pudesse 

não só incorporar seus métodos de trabalho exclusivos na plataforma, mas também se integrar com outros 

sistemas existentes para tomada de decisão holística. A plataforma também precisaria ser abrangente, cobrindo 

todas as operações agrícolas.

Bom Jesus escolheu a Agritask após tentar várias opções e assinou um contrato de serviço plurianual.

• Monitoramento de plantas e crescimento: Colete dados de 

medição de campo ao longo da safra por meio de 

aplicativo móvel, incluindo estande, estágio fenológico, 

altura, estimativa de produção e muito mais. Os gerentes 

podem verificar a localização exata e o tempo para cada 

entrada de dados de reconhecimento.

• Proteção da cultura: Rastreie pragas, doenças e ervas 

daninhas via aplicativo móvel, de acordo com os 

protocolos exclusivos da Bom Jesus. Os dados coletados 

são visualizados por meio de tabelas, gráficos e mapas 

com marcadores coloridos de acordo com os limites 

especificados.

• Planejar, aprovar e executar as atividades de campo: Inclui 

integração com o sistema ERP para rastrear os custos dos 

recursos utilizados. Planejar e coletar dados operacionais 

para fins específicos - por exemplo, dados de pulverização 

compostos de taxa de fluxo, temperatura, velocidade do 

vento, tipo de bico e mais.

• Integração do maquinário: Integre-se ao maquinário para 

rastrear a cobertura do campo, localização, velocidade e 

RPM.

• Integração de dados meteorológicos: Integração com 

pluviômetros digitais e estações meteorológicas virtuais; 

habilitar relatórios via aplicativo móvel para parâmetros 

adicionais.

• Sensoriamento remoto: Fornece dados de satélite para 

rastrear o índice de vegetação (NDVI).

• Gestão pós-colheita: Inclui o registro de indicadores de 

produtividade e qualidade em campo; rastrear a colheita 

e localizar fardos de algodão para auxiliar no 

planejamento logístico.

• Automatizando relatórios executivos customizados: 

Fornece um relatório resumido do status de campo e 

das atividades ao longo da temporada, no formato 

definido pela Bom Jesus.

A Solução

Gerando valor desde o pré-plantio até a pós-colheita

Agritask tem sido fundamental para as operações diárias no Bom Jesus desde o primeiro dia. A plataforma 

Agritask é usada para:



Aproveite a tecnologia para o crescimento

Solicite uma Demo

Os Resultados

Expandindo em escopo e escala

Com o tempo, a Bom Jesus desenvolveu um banco de dados abrangente de seus campos até o nível de talhão, 

permitindo que eles aprendam e se aprimorem continuamente. De uma safra para a outra, o escopo e a escala 

do trabalho se expandiram significativamente. Hoje, a plataforma Agritask digitalizou cerca de 1.300 talhões, 

incluindo polígonos e outras informações relevantes, como códigos individuais, tipos de cultura e gerentes de 

fazenda. É usado por 180 funcionários em todos os níveis da organização, desde olheiros de campo até gerentes 

de alto escalão e proprietários.

Douglas Mistura, Diretor de Produção Agrícola da Bom Jesus: Utilizamos a Agritask desde 2018. Nossa intenção 

era ter uma plataforma de gestão agrícola capaz de fornecer uma visão real das lavouras e de como elas 

estavam se desenvolvendo, de forma prática e eficiente. E tinha que ser uma ferramenta capaz de facilitar a vida 

de quem trabalha na área. A Agritask tem sido nossa parceira e desenvolveu uma plataforma customizada para 

atender às necessidades da Bom Jesus. Desde então evoluímos e crescemos e expandimos o uso desta 

ferramenta para todas as fazendas da empresa. Nossas equipes hoje são altamente qualificadas e preparadas e 

utilizam essa ferramenta de forma intensiva. Consequentemente, melhoramos nossos resultados, reduzimos 

nossos custos e temos a certeza de que cada hectare de nossas lavouras está sendo bem cuidado.

Rastreamento de Máquinas

Amostragem de Solos

https://start.agritask.com/request-a-demo/

