
 
Gondola Segura 

 
 
É uma plataforma que registra e gerencia os dados de produção agrícola através de um 
caderno de campo digital disponibilizando para consulta dos consumidores por meio da 
rastreabilidade. Junto ao caderno de campo digital foi implementado a integração de um gestor 
de custos de produção.  
 
Este gerenciamento permite realizar um planejamento de custos através de um plano de 
manejo digital e registrar os custos reais gerando a visualização entre custos planejados e 
custos realizados. Também contempla um sistema financeiro e contábil para produtores rurais 
com Contas a Pagar, Contas a Receber, Plano Contábil e Estoque. 
 
Outros módulos permitem que a plataforma possa ser utilizada como um sistema de gestão 
para controlar: Recepção (Nota Fiscal de Entrada/Contra Nota do Produtor), 
Processamento(Embalagem - QRCODE), Expedição e Nota Fiscal de Saída Eletrônica. 
 
Nesses módulos complementares é possível vincular os dados de uma colheita, que foram 
gerenciadas pelo caderno de campo através de um código QRCODE que permite o consumidor 
visualizar todas as informações de produção inseridas no campo cumprindo a legislação de 
rastreabilidade. 
 

Legislação de Rastreabilidade: 

O Art. 6° do CAPÍTULO II da Instrução 
Normativa Nº 64, DE 18 DE DEZEMBRO 
DE 2008 diz que a unidade de produção 
orgânica deverá possuir registros de 
procedimentos de todas as operações 
envolvidas na produção e que todos os 
registros deverão ser mantidos por um 
período mínimo de 5 (cinco) anos. 

Instrução Normativa Conjunta 
ANVISA/SDA-MAPA nº 02 de 07 de 
fevereiro de 2018, que define 
procedimento para a aplicação da 
rastreabilidade ao longo da cadeia 
produtiva de produtos vegetais frescos 
destinados à alimentação humana, para 
fins de monitoramento e controle de 
resíduos de defensivos agrícolas, em 
todo o território nacional.  

 
Recentemente foi atualizado para também realizar inspeções de qualidade através do 
controle de requisitos, inspeções e oportunidades de melhorias. 
 
 

http://www.gondolasegura.com.br 
 

http://www.gondolasegura.com.br/


 
Quem pode utilizá-lo 

 
 
Produtores Rurais que buscam cumprir a legislação de rastreabilidade, Cooperativas Rurais 
que desejem organizar colheitas por meio de remessas, Distribuidores que desejem controlar 
processos de Packing House, Associações de Produtores que desejem certificar-se, 
Consumidores para consulta de informações. Certificadoras que necessitam preparar o 
produtor para certificação. 
 
Acesso 

 
 

http://app.gondolasegura.com.br 
 

● Plataforma WEB. 
● Também em versão desktop para produtores que não possuam internet. 
● Versão Mobile. 
● Possuímos operadores técnicos que podem utilizar a plataforma para os produtores 

rurais que não possuem conhecimento tecnológico. 
 
Contato 

 
 
Diogo de Castro Lopes 
Unidade Aequalis Arquitetura e Engenharia de Software Ltda. 
http://www.aequalis.com.br 
Gtalk: dl@loopes.com.br 
Cel/WhatsApp/Telegram: +55 61.99806.3575  
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