
        

Ata 1 - AgroemRede - FLLV - Cultivadora / SoloVivo&GondolaSegura 
 

Autor Descrição Data 

Diogo Lopes Criação de Documento 26/10/2018 

Diogo Lopes Atualização de Documento 11/11/2018 

Diogo Lopes Atualização de Documento 21/01/2019 

 
A proposta de realizar uma rede colaborativa setorial do “mundo agro” reuniu aproximadamente 
60 pessoas, entre elas, Reginaldo, empreendedor, produtor rural orgânico e empresário do 
ramo através da empresa familiar Solo Vivo, localizada no município de Ibiúna/SP e Diogo, 
CoEmpreendedor da plataforma de rastreabilidade Gondola Segura. 
 
A rede Agro gerou grupos de ações, chamados de círculos, onde  em si, onde o primeiro 
círculo foi realizado por produtores rurais de FFLV - Frutas, Legumes e Verduras. No primeiro 
encontro desse círculo de ação, ou grupo, Diogo e Reginaldo sentaram junto para almoçar, 
onde trocaram informações sobre suas necessidades e interesses, foi identificado uma sinergia 
na área de gestão tecnológica e qualidade.  
 
Durante os dias 24 e 25/10 de 2018 a plataforma Gondola Segura visitou a empresa Solo Vivo 
orgânicos após um encontro realizado em São Paulo na Syntese, organizado pela própria 
Syntese e Agenttia, duas empresas de consultoria em facilitação de processos colaborativos. 
 
A visita presencial foi agendada depois de um acordo informal entre Reginaldo e Diogo para 
atuar em 12 meses, por meio de uma relação de reciprocidade, onde a plataforma Gondola 
Segura se propõe em facilitar a evolução do produto de rastreabilidade para incluir a gestão de 
custos e apoio a tomada de decisões bem como de venda direta para grupos de co produtores.  
 
A reciprocidade fixa que definimos foi de R$ 1.000.00 por mês, por 12 meses a definir o valor 
mensal de co investimento.  
 
 
 
 



        

Preparar a Terra de 
Ciclo de 

Reciprocidade 

Semear Ciclo de 
Reciprocidade 

Cultivo Ciclo de 
Reciprocidade 

Colheita de Ciclo de 
Reciprocidade 

 
Outubro/2018 

 
 Novembro/2018 

 

Janeiro a 
Novembro/2019 

 
Novembro/2019 

 
 

Valor Total Reciprocidade 

 
R$ 12.000,00 

 

 
Novas Liberações Mensais e Melhorias 

 
Demonstrativo de % de Co Empreendedores e Co Investidores da Plataforma 
 

Porcentagem Membro Função Valor Mês Total 12 M 

10% Bia Lopes Co Fundadora R$ 100 R$ 1 200 

10% Cristina Filardo Co Investidora R$ 100 R$ 1 200 

10% Fabiano Filardo Co Investidor R$ 100 R$ 1 200 

35% Diogo Lopes Co Empreendedor R$ 350 R$ 3 500 

35% Rodrigo 
Benedicto 

Co Empreendedor R$ 350 R$ 3 500 

 
 

● Verificar reciprocidade futura com SoloVivo 
● Verificar reciprocidade futura com AgroemRede - Círculo FLLV - Cultivadora 
● Verificar reciprocidade futura com Instituto Value Builders - Rede de Valor Aberta 

 



        

Implantação da Versão BETA do Prático Produtor:  Prazo / Outubro de 2018 - Realizado! 
 

 
 
O acordo tinha como premissa a apresentação e instalação para uso da versão Beta do 
módulo Prático Produtor na empresa SoloVivo, tarefa realizada em 24 e 25 de Outubro. 
Reginaldo e Ezequiel aprovaram a versão, dizendo que 100% dela é aderente.  
 
Levantamento técnico e Condições para implementação: PROPOSTA 1 
As melhorias e ajustes necessários foram levantadas e classificados em Melhorias e 
Liberações e Novas Funcionalidades. 
 

Melhorias e Liberações   Novas Funcionalidades 

Fazem parte do acordo inicial.  Dependem de um novo acordo 



        

 
As melhorias e liberações para complementar o sistema Prático que integra a Plataforma 
Gondola Segura será relacionado abaixo. 
 

Liberações Melhorias Novas funcionalidades 

L1: Tela de Procedimentos: 
Inserir insumos (anexo de 
nota fiscal) custo do insumo 
ou custo / base de cálculo de 
mão de obra (relaciona com 
valor do funcionário), uso de 
máquina e equipamentos. 

M1: Consulta QRCode de 
Rastreabilidade da Cultura e 
do Talhão com anexo - foto e 
documentos. 

NF1: Integração com 
PeckHouse 

L2: Incluir preço de venda em 
Culturas, para depois calcular 
Lucro em módulo futuro de 
gestão. 

M2: Filtros / Relatórios Novos 
a especificar. 

NF2: Nota fiscal eletrônica 

L3:Inserir quantidade de 
mudas utilizadas e preço 
unitário em Gestão de 
Culturas 

M3: Apresentar fundo 
vermelho quando atrasa 
plano de manejo em talhão e 
gestão de culturas. 

NF3: App para inserir 
procedimentos no campo 

L4: Inserir unidade de 
medida em Colheitas 
(cadastro) 

M4: Relacionar Unidades de 
Produção com Talhão e 
Culturas. 

NF4: App para venda direta / 
formação de grupo de 
consumos 

L5: Inserir Plano de Manejo 
cálculo de custos e preço de 
vendas 

M5: Fluxo de Caixa com 
contas a pagar e receber do 
campo. 

NF5: Hospedagem de APP e 
Web 

Prazo para desenvolvimento de Melhorias e Liberações: 12 meses. 
Prazo para desenvolvimento de Novas Funcionalidades: A combinar 
 



        

Anexos: Estrutura de formação de Custos. De Caderno de Campo para Gestor Agrícola.

Saiba mais: https://youtu.be/XqZBtforveU 
 

https://youtu.be/XqZBtforveU


        

 



        

Escopo por Módulos - Funções e Áreas: Apreciando a terceira visita presencial a Ibiúna e a 
definição do nosso Planejamento Estratégico 2019, aprovação de escopo e estrutura de 
governança, temos o seguinte escopo a ser detalhado. 

 
 

Áreas Funções do 
Módulo Caderno de Campo 

Funções do 
Módulo Gestor Agrícola 

Cultura Procedimentos e Insumo Custo do M² e Gestão de 
Quantidade de Colheita Vs 

Plantio de Mudas 

Processamento Lista de Colheita e 
Quantidade Processada 

Detalhamento do Custo por 
Colheita e Tipo de 

Processamento 

Venda Relacionamento da Cultura 
com Lote da Colheita e 

Código de Rastreabilidade 

Resultados Financeiros: 
Preço Venda X Custo 

 



        

 
 
Fluxo Estrutural para Formação de Custos:  
 


