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AgroShopping 
Pronto!

Software para gestão de revendas agropecuárias no varejo.



A venda ao varejo para o agronegócio evoluiu 
muito nos últimos anos.  A linha de produtos 
aumentou, sendo em PET, rações, insumos 
agrícolas, material para jardinagem, sementes e 
mudas, HF, produtos veterinários, material para 
pesca, roupas e acessórios, máquinas e 
ferramentas; assim como os serviços agregados 
como banho&tosa, consultoria agronômica, 
serviços veterinários, assistência técnica à 
pequenas máquinas. 

Para ser eficiente na venda desta grande gama de 
produtos, exigiu-se das lojas um lay-out diferente, 
mudando das vendas no balcão para o padrão de 
auto-atendimento, com ampla área de exposição 
de produtos, organizados por setores, em bons 
mostruários. Por consequência, isto exige um 
check-out rápido e recebimento seguro, integrado 
com cartões e bancos.

Os procedimentos fiscais das vendas também 
sofreram fortes mudanças, principalmente com a 
NFCe, a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. 
Agora os PDVs (pontos de venda) podem ficar mais 
rápidos e baratos, não ficando sujeitos a 
equipamentos caros, homologados e lacrados; 
permitindo inclusive a venda por tablets, além de 
outros equipamentos não fiscais. A NFCe pode ser 
utilizada inclusive para entrega de produtos a 
domicílio, permitindo soluções mistas de loja física 
e internet (ecommerce). A contabilização é 
simplificada, automática a cada transação, não 
mais dependendo de fechamentos diários, com 
leituras e reduções. 

Considerando todas estas evoluções, a Agrotis 
Agroinformática (com seus 25 anos de experiência 
em sistemas de gestão ao Agronegócios), numa 
joint venture entre seu sistema ERP com a empresa  
T.Info Tecnologia da Informação (com 26 anos 
trabalhando em automação comercial), 
desenvolveu a solução AgroShopping Pronto!  
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Venda simples e rápida (check-out moderno e automatizado com NFC-E)
Contabilização on-line
Rápida escalabilidade nos PDVs da loja, inclusive com uso de tablets
O cliente se serve de produtos e serviços, pagando-os tudo junto
Permite programas de fidelização de clientes, mesmo com vendas ao 
consumidor
 Análises gerenciais completas das vendas, com  BI (Business Intelligence)
Organização da equipe de vendas, facilitando controle por metas e 
comissionamentos

Veja algumas das vantagens:  

Software para automação  comercial  e 
gestão de revendas  agropecuárias no varejo.



O que é a NFC-e? 

A NFC-e é a utilização da já consagrada Nota Fiscal Eletrônica (NFe), 
para vendas diretas ao consumidor, numa versão simplificada, mas 
utilizando a mesma plataforma das NFe. Esta tecnologia substitui o 
Cupom Fiscal emitido por impressoras fiscais com ECF ou PAF-ECF. Na 
NFC-e  a contablilização de cada venda é automática e on-line com a 
SEFAZ, não necessitando de equipamentos próprios lacrados, de 
leituras acessórias. Ao invés de um cupom fiscal é emitido um 
DANFEC-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal ao Consumidor 
Eletrônica), que tem um modelo parecido com um cupom, mas traz 
um QRCODE onde o cliente poderá acessar diretamente em seu 
smartphone a nota fiscal completa, diretamente do site da SEFAZ.

O que é  TEF? 

A TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) centraliza 
toda a comunicação entre sua revenda e os bancos e 
administradoras de cartões, para que os pagamentos de 
seus clientes sejam eletrônicos e diretamente integrados 
no sitema ERP. O sistema Agroshopping Pronto! 
contempla solução de TEF dedicado, permitindo que 
utilizando apenas um leitor de cartões (Pin-Pad), possa 
realizar todas as operações, integradas às vendas e 
trazendo economia do custo mensal de aluguel de 
máquinas de cartão. 

  O que é SAT? 

O SAT (Sistema Autenticador e 
Transmissor) é um equipamento 
(hardware) exigido pelo SEFAZ-SP para 
o Estado de Sâo Paulo, que organiza, 
autentica e transmite os cupons de 
NFCe. A solução AgroShopping Pronto! 
está apta para esta tecnologia.

INOVAÇÃO E 
PIONEIRISMO

A 1ª AGROREVENDA A IMPLANTAR NFC-e no 
PARANÁ É CLIENTE AGROTIS!

A MBR Shopping Agropecuário, de Mandaguari, foi a primeira empresa paranaense 
do agronegócio a utilizar a NFC-e no Paraná. Trata-se de uma revenda de produtos 
agropecuários focadas no varejo, com oferta de vários serviços e produtos 
complementares, conforme o infográfico abaixo:

No check-out, o cliente é atendido rapidamente pagando 
as mercadorias que comprou juntamente com os serviços 
que consumiu, em operação única, com várias opções de 
pagamento, inclusive cartões e bancos on-line.

Na ampla área da loja, o cliente se servirá 
nas seções de ferramentaria, produtos para 
horti-fruticultura, chapéus, elétrico & 
hidráulico, pesca, rações, roupas pet e 
acessórios, selaria e segurança. 

A gerência acompanha todo a 
movimentação da empresa 
d e  f o r m a  s i nté t i c a  o u  
analítica, com completo 
sistema gerencial, incluindo 
ferramentas de BI (Business 
Inteligence).
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As operações administrativas 
de compras, pagamentos, 
comissões, obrigações fiscais, 
contabilidade são feitas 
integradas no ERP Pronto!.

Há uma sala especial para as 
vendas de roupas de moda 
country e acessórios, com 
vendedores especializados e 
provadores.

Todo consultório veterinário é controlado no 
sistema. As consultas e agendamentos 
ficam no sistema CRM. Os serviços aqui 
consumidos são lançados diretamente para 
o CPF do cliente.

Os serviços de banho e tosa para 
Pets são também agendados e 
controlados no sistema CRM. Os 
serviços e produtos consumidos 
nestes setor são lançados no 
CPF do cliente.

A seção Pet concentra, para 
auto-atendimento, os produtos 
que encantam os donos de 
pequenos  animais.  Para  
comercializar produtos com 
grande volume, pode ser feito 
check-out especial para entrega 
a domicílio.

Produtos de venda técnica e 
controlada ficam numa seção 
de farmácia veterinária, com 
b a l c ã o  e  a t e n d e n t e  
especializado. 
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Fundada em 1991, a Agrotis Agroinformática possui um rico histórico no 
desenvolvimento de software e serviços para a gestão de empresas do 
agronegócio. Atualmente, a empresa atende mais de mil clientes, localizados 
em todo o território nacional, permitindo que mais de 6.000 profissionais 
gerenciem e automatizem os principais processos e rotinas do setor. 

A Agrotis 

Por que escolher a Agrotis
»   Torna seu negócio mais competitivo.
» Reduz riscos e aumenta a lucratividade.
» Transparência e segurança nos processos e informações.
» Praticidade e agilidade na utilização do sistema.
» Flexibilidade - Ajusta-se aos processos da sua empresa.
» Totalmente em conformidade com a legislação vigente (federal, estadual e municipal)
» Evolução constante - Atualizado com o que há de mais moderno para o setor

Rua Treze de Maio, 46 - Centro - Curitiba 

comercial@agrotis.com - 41 3523 8200 

www.agrotis.com

CONHEÇA NOSSAS SOLUÇÕES:

Agroindústria     Armazém de Café     Contabilidade Rural      Cooperativa Agrícola      Cooperativa de Café Distribuidoras de HF
Fábrica de Ração     Indústria de Fertilizante      Interpretação e Análise de Solo     Pesquisa Agropecuária     Produtores Rurais
Produção de Sementes     Revenda e Distribuidora Agrícola     Receituário Agronômico      Silo e Armazém     Check-Out

MAIS DE 1.000
CLIENTES EM
TODO O BRASIL anos252255
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