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Novas funcionalidades 
 

Faturamento de fixações de preços 
O Gerente Rural agora permite o faturamento de fixações de preços com a geração das respectivas 
contas a receber. Para criar uma fatura de fixação de preços proceda da seguinte forma: 

1) Lance a fixação na tela de contatos de venda de grãos. 
2) Clique no botão “Incluir” da tela de faturamento e escolha a fixação desejada na lista de 

vendas a faturar. 
 
Balanço de contratos de vendas de grãos 
A tela de contratos de venda de grãos agora oferece um ícone para consulta do balanço do 
contrato onde são apresentadas quantidades, valores e preços médios por contrato. As 
informações do balanço estão presentes também na própria listagem de contratos. Como parte da 

melhoria, a listagem de contratos agora permite que o usuário escolha as colunas que deseja 
visualizar. As colunas escolhidas pelo usuário serão “lembradas” pelo sistema na próxima consulta. 
 
Tela para implantação de saldo financeiro 
A tela de movimentação financeira agora oferece um ícone para implantação de saldo para novas 
contas correntes. 
 

 
Melhorias 
 

Identificação das contas correntes com nome do titular 
Nas telas onde é necessário escolher a conta corrente como as telas de transferências, 
adiantamentos, pagamentos e recebimentos, o campo de seleção agora mostra também os nomes 
dos respectivos titulares de cada conta. 

 
Seleção do nível de detalhe no relatório de evolução de colheita 

O relatório de evolução de colheita agora permite a escolha do nível de detalhe desejado. 
 
Importação de ordens de compra para notas fiscais 
A importação de ordens de compra para as notas fiscais de fornecedores agora inclui também o 

transporte de informações sobre o bem do ativo fixo, no caso de compra de peças e/ou serviços 
destinados a manutenção. 
 
Código reduzido em contas sintéticas 
No plano de contas foi removida a obrigatoriedade de informação de código reduzido para contas 
sintéticas. 
 

Requisição de compras em Excel 
O Gerente Rural agora exporta a requisição de compras para Excel. 
 
Simplificação dos históricos nas fichas de movimentação de estoque 
Nas fichas de movimentação de estoques, os históricos de algumas movimentações, como as 
retiradas de insumos, movimentações de grãos e abastecimentos de combustíveis, entre outras, 

foi simplificado para facilitar a leitura. 

 
Entrada de datas sem necessidade da digitação de barras 
Nas telas abaixo, a entrada de datas agora pode ser realizada sem a necessidade de digitação das 
barras: 

 Faturamento, aba contas a receber. 
 Lançamento de contas a pagar parceladas. 

 Lançamento de contas a receber parceladas. 
 Lançamento de notas fiscais de fornecedores no contas a pagar. 

 
Lançamento de descontos em movimentações de grãos 
A tela de cargas de grãos agora permite também o lançamento dos descontos já calculados (em 
kg). 



 

Lançamento de duas cargas com mesmo número de nota ou romaneio 
A tela de cargas de grãos passa a permitir duas cargas com mesmo número de romaneio e/ou 
Nota Fiscal. A melhoria viabiliza o lançamento de parte da carga para um contrato de venda e 

parte para outro contrato. Para prevenir erros de digitação, o sistema solicitará confirmação 
sempre que detectar duplicidade de números dos referidos documentos. Ainda como parte da 
melhoria, a tela de cargas passa a permitir que os campos de número do romaneio e/ou Nota 
Fiscal sejam deixados em branco.  
 
Criação de requisições de materiais a partir de ordens de serviços 
A criação de requisições de materiais a partir de ordens de serviços agora não exige mais o vínculo 

da ordem com o requisitante, isto é, passa a ser permitido incluir em uma requisição ordens de 
serviços de diferentes operadores. 
 
Escolha de colunas na listagem de contratos de venda 
A listagem de contratos de venda agora permite que o usuário escolha as colunas que deseja 
visualizar. A escolha do usuário é salva automaticamente para uso na próxima consulta. 

 
Layout do filtro do fluxo de caixa 
No filtro do fluxo de caixa, a disposição dos campos foi alterada para melhor aproveitamento do 
espaço. 
 
 

Correções e Ajustes 

 
Valores incorretos na tela de abastecimentos 
A listagem de abastecimentos estava apresentando custos médios incorretos. A causa era a falta 
de atualização da referida listagem após recálculos da ficha de estoque de combustível. 
Corrigimos. 
 
Falha na exclusão de adiantamentos 

A exclusão de adiantamentos na tela de movimentação financeira não funcionava e retornava 
mensagem de erro. Corrigimos. 

 
Falha ao alterar lançamento contábil de fatura 
O sistema estava apresentando mensagem de erro nas tentativas de alteração de lançamentos 
contábeis gerados pelo faturamento. Corrigimos. 

 
Centros de custos inativos na tela de abastecimentos 
A tela de lançamento de abastecimentos permitia a escolha de centros de custos inativos. 
Corrigimos. 
 
Previsões de contas a pagar salvas erroneamente como títulos 
Em algumas situações, a tela de lançamento de contas a pagar recorrentes gerava títulos mesmo 

quando o usuário assinalava a opção “Previsão”. Corrigimos. 
 
Falha ao lançar adiantamentos a fornecedores 
O lançamento de adiantamentos a fornecedores com seleção de centro de custos retornava 
mensagem de erro. Corrigimos. 
 

Produção efetiva no relatório de evolução de colheita 

O relatório de evolução de colheita estava calculando a produção efetiva através da multiplicação 
da área colhida pela produtividade efetiva quando deveria realizar o cálculo a partir da soma das 
cargas lançadas no sistema. Corrigimos. 
 
Falha na exclusão de lavouras inativas 
O Gerente Rural estava exibindo a mensagem 'Falha ao excluir centro de custo' nas tentativas de 

exclusão de lavouras inativas. Corrigimos. 
 
Inconsistência no relatório de abastecimentos de combustíveis 
O relatório de abastecimento de combustíveis estava apresentando quantidade zero quando o 
usuário aplicava filtros de períodos curtos (poucos dias). 
 



Falha na inclusão de novos eventos financeiros 

O cadastramento de novos eventos financeiros a partir da tela de movimentação financeira não 
estava funcionando. Corrigimos. 
 

Inconsistência nas quantidades entregues por contrato 
Para contratos de venda com peso e classificação na origem o sistema estava considerando 
erroneamente o peso de destino. Corrigimos. 
 
Lavouras inativas no relatório de evolução de colheita 
O relatório de evolução de colheita estava incluindo lavouras inativas. Corrigimos. 
 

Desvinculação de ordem de serviço e requisição de materiais 
Ao desvincular ordens de serviço de requisições de materiais o sistema não deduzia as quantidades 
de insumos referentes à ordem removida e também não permitia que a ordem fosse vinculada a 
outra requisição. Corrigimos. 
 
Lançamento de cargas para talhões inativos 

A tela de cargas de grãos estava permitindo o lançamento de cargas para talhões inativos. 
Corrigimos. 
 
Retirada final de estoque via ficha de aplicação de insumos 
Nos casos em que uma ficha de aplicação de insumos com várias baixas do mesmo produto 
encerrasse o estoque o sistema deixava, ocasionalmente, alguns centavos no estoque. Corrigimos. 
 

Endereço de entrega da ordem de compra 
A tela de manutenção de ordens de compra estava sobrepondo a cidade do endereço de entrega 
com a cidade do endereço de cobrança. Corrigimos. 
 
Data de referência para contabilização de notas fiscais de fornecedores 
Até a versão anterior, as compras para o estoque eram lançadas no controle de estoque pela data 
de entrada da nota fiscal e na contabilidade pela data de emissão da nota o que dificultava as 

conciliações. A partir desta versão o sistema passa a utilizar a data de entrada também para a 
contabilização. 

 
Descontos sobre fretes de movimentação de grãos 
O Gerente Rural aplicava descontos apenas em fretes pagos pelo peso de origem. Ajustamos para 
aplicar também aos fretes pagos pelo peso de destino. Importante notar que para ambos os casos 

vales as seguintes regras: 
 O desconto só será aplicado quando for excedido o limite de tolerância. 
 O cálculo do desconto baseia-se sempre na diferença entre os pesos de origem e destino. 
 O limite de tolerância é sempre deduzido da quantidade descontada. 

 
Pesos no relatório de classificação de grãos 
O relatório de classificação de grãos agora inclui o total de desconto e o peso limpo e seco de cada 

carga. O relatório também foi adaptado para permitir que o usuário escolha as colunas que deseja 
visualizar. 
 
 

 


