
Campo conectado e operação automatizada 
de ponta a ponta.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

TECNOLOGIA PARA
ORIGINAÇÃO E BENEFICIAMENTO



Gestão e tecnologia para cobrir cada hectare 
da sua produção.

Inovação aplicada à 
realidade do seu negócio.

A TOTVS é a maior 
produtora de tecnologia 
para o agronegócio.

Em uma operação agrícola, erros e falhas não podem acontecer. Pensando nisso, nós vamos muito além do ERP com soluções 

que automatizam processos, geram mais eficiência e garantem controle sobre toda a sua cadeia de valor. Um modelo orgânico de 

gestão, que cresce à medida que seu agronegócio avança, simplificando o gerenciamento de contratos de compra  

e venda, a rastreabilidade de sementes, grãos e cereais, a armazenagem correta de produtos e muito mais. Porque,  

para a TOTVS, isso é acreditar no Brasil que faz e nas empresas que fazem o nosso país.

Gestão e tecnologia muito além 
do ERP para conectar, modernizar 
e transformar as atividades mais 
essenciais do seu agronegócio.

Tudo o que seu agronegócio precisa para crescer.

Operação sempre conectada. Diminuição das falhas 
e aumento da agilidade.

Nossas soluções ligam toda a cadeia agrícola, 

de ponta a ponta, e funcionam mesmo

offline para que sua operação esteja 

sempre disponível.

Rotinas de compra e venda 

e fechamentos financeiros e fiscais com  

menos processos manuais para maximizar  

a produtividade do seu agronegócio.

Integração Automação
Dados para estratégias realmente 
eficientes.
As soluções TOTVS integram a gestão do seu 

agronegócio e oferecem informações em 

tempo real para potencializar suas tomadas  

de decisão.

Visão analítica

totvs.com/agro/

Mais de 35 milhões  
de toneladas de grãos  
são produzidas anualmente com  
o auxílio das soluções TOTVS

Mais de 5 milhões  
de hectares são manejados todo  
ano por meio das soluções TOTVS

Mais de 500 empresas 
do agronegócio escolheram  
as soluções TOTVS

1 >  Planejamento da Produção
Previsão de vendas, planejamento de materiais 

e de capacidade, manutenção de ativos, além 

de toda a gestão do beneficiamento  

de produtos agrícolas.

2 >  Suprimentos
Tudo relacionado a compra de materiais 

consumidos no beneficiamento, compra de 

produtos agrícolas, cotações online e busca  

de fornecedores.

3 >  Recepção da matéria-prima
Automação na recepção da matéria-prima, 

integração com balanças e dispositivos. 

Análise de qualidade e aplicação de descontos 

de peso de acordo com as regras definidas. 
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4 >  Produção
Beneficiamento de produtos agrícolas 

de acordo com suas especialidades, seja 

algodão, sementes, frutas, entre outros. Com 

rastreabilidade da produção através de lotes.

5 >  Análise de Qualidade
Controle de qualidade dos produtos 

garantindo as exigências do mercado e 

certificações através de envio de amostras 

para laboratório, importação de resultados, 

índices de recomendação, resultados de 

análises e descartes.

6 > Armazenagem
Gestão completa e eficiente do 

armazenamento dos produtos beneficiados 

através de endereçamento e distribuição 

de lotes, saldos por local de estoque, 

transferências e também cobrança por 

serviços de armazenagem. 

7 >  Comercialização
Gestão do processo de comercialização dos 

produtos beneficiados, atendendo os pedidos 

de venda e demandas do mercado de maneira 

eficiente.

8 >  Expedição
Gestão de expedição com instrução de

embarque, faturamento, otimizador logístico,

exportação e importação, balanceamento

de estoques, agendamento de entrega,

otimização de malha, arranjo de carga

3D, tabelas de frete, pesagem em balança

rodoviária, roteirização, cálculo de distância

e rastreabilidade com acompanhamento de

entregas em tempo real.

FAZFAZA TOTVS acredita no Brasil que FAZFAZ

http://www.totvs.com/agro/

