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Desenvolvemos as melhores soluções digitais para 
empresas hortifruti, olivícolas, vitivinícolas... 
Software eficiente para agriculturas de valor

Mais de 500 empresas 
confiam em nossas 
soluções.

Soluções personalizadas 
e flexíveis. Porque cada 
negócio tem as suas 
próprias necessidades.

Experiencia em dezenas 
de tipos de culturas 
e processos agrícolas 
diferentes.

Presentes em 5 
continentes.

Desde 1985 ajudamos 
a Rede Agroalimentar 
a melhorar os seus 
resultados.

Ferramentas para 
todos os pontos da 
Rede Agro (agricultores, 
engenheiros agrônomos, 
diretores...).

Nossa missão: Ajudar 
a rede a produzir mais 
com menos, de forma 
justa, sustentável e mais 
rentável.

Mais de 200 
profissionais 
especialistas em Agro 
Tecnologia e Ciência 
de Dados.

O número de negócios 
dos nossos clientes 
no mundo todo é de 
20.000 milhões de 
dólares/ano.

Participamos na 
digitalização do setor 
na Espanha, Chile, 
Peru, México, América 
Central, Brasil...

O que pode ser medido, 
pode ser melhorado”
Peter Drucker.



Estamos orgulhosos dos nossos clientes. Os seus resultados econômicos e sociais nos respaldam.
Gostamos de pensar que além de criar software e ferramentas tecnológicas, criamos soluções que 
ajudam os nossos clientes a dar um passo além no desenvolvimento do seu trabalho e objetivos.

Alguns dos nossos clientes

Motivos para escolher as  
nossas soluções

Dispomos das 
soluções e 
tecnologias mais 
especializadas do 
mercado”

Podemos lhe ajudar

As nossas ferramentas estão desenvolvidas por 

profissionais que conhecem profundamente tanto 

a tecnologia quanto o setor agroalimentar. Procura 

melhorar a produtividade? Sabemos como você 

pode fazê-lo. Necessita reduzir o tempo utilizado 

nos processos agrícolas? É possível. Quer criar 

modelos preditivos que gerem impactos positivos na 

rentabilidade? Melhore os seus benefícios graças à 

Inteligência analítica.

Se você tem claros os objetivos, temos 
uma solução tecnológica e inovadora 
para a sua empresa. 

Soluções pré-colheita
Tecnologia pré-colheita 
Sistemas de gestão produtiva dos 
cultivos, sementeiras, insumos, 
folha de pagamento…

Tecnologia pós-colheita
Controla todos os processos 
de produção, embalagem, 
embarques, fornecimentos, 
contabilidade, finanças…
 
Inteligência de negócio
Toma e executa as melhores 
decisões com serviços de 
analítica descritiva, diagnóstica, 
preditiva e prescritiva, de forma 
personalizada.

Compartilhando a tecnologia como motor da mudança em direção a uma 
agricultura mais sustentável, eficiente e benéfica para a humanidade.



ERPagro é a única solução vertical do mercado 
criada expressamente desde e para a agricultura 
por profissionais da tecnologia especializados no 
setor agroalimentar. 

Módulos ERPagro
Personalização abrangente

Toda a empresa em 
ordem e sob controle

ERPagro é uma ferramenta focada na 
integração da empresa.

Ajuda a ter uma perspectiva global 
de todos os processos de negócio 
(cultivos, compras, elaboração, vendas, 
logística, contabilidade, finanças, 
folhas de pagamento, rastreabilidade, 
qualidade...) em tempo real.

Sistemas de dados integrados
Gestão de explorações agrícolas.

Programação de cultivos.

Programação de adubação.

Gestão de viveiros.

Controlo de qualidade.

Gestão de armazéns.

Gestão de adegas.

Gestão de moinhos de óleo.

Painel de comandos.

Gestão de armazéns de 
fornecimentos.

Gestão de compras, insumos 
e armazéns.

Gestão de embalagens e 
comercialização.

Gestão se sementeiras e produção de 
mudas.

Contabilidade geral e custos, gestão 
financeira, folha de pagamento.

Gestão de vendas, operações 
comerciais e emissão de pedidos.

IoT- Sensores agrometeorológicos.

Maquinaria.

Sensoriamento Remoto - Satélite, drone, etc

Mercados.

Bases de conhecimento agronômico.

Mapas de solos, meteorológicos, 
fitossanitários, etc.

Controle de custos e produtividade em linhas 
de produção com balanças de precisão.

As pessoas que integramos a Hispatec  
conhecemos a Agricultura e os seus processos, 
bem como as chaves de cada nicho da Rede”

Campogest

App para sócios agricultores 
O App definitivo para Técnicos 
Agrícolas Controle de múltiplos 

cultivos, recomendações 
de tratamentos, geração de 

Caderno de Campo... A partir 
do celular e integrado com 

ERPagro.

Agrotareo

Controle diretamente do 
campo, através de seu 

dispositivo móvel e em tempo 
real, a execução de todas 
as ações - gerenciando os 
recursos e comparando-

os com seu planejamento: 
controle de mão de obra, 

produtividade, maquinario, 
transporte e tarefas em 
campo. Integrada com 

ERPagro.

App para sócios agricultores

A partir de agora, e graças a um 
telefone celular, a empresa está em 

constante contato com os agricultores 
e/ou sócios.  Isso permite ter acesso 
a todas aquelas opções e pontos de 
comunicação mantidos na relação 
comercial e social com a empresa. 

Podem consultar:

As suas demonstrações contábeis.
Preços reais dos seus produtos.
Pagamentos, guias de remessa, 

fornecimentos, embalagens e toda a 
informação como agricultor. 

E tudo o que se relaciona com 
o departamento técnico sobre 

conselhos, recomendações de manejo, 
previsões...

Tudo começa na Semente Controle total da atividade comercial

Melhora a gestão a partir do Campo com  
soluções sob medida para cada perfil profissional.

Entrada, venda, comercialização, 
elaboração, logística... Contamos 
com a solução perfeita para o 
controle integral de todos os 
processos de Pós-colheita

Pré-colheita Pós-colheita

Desde 1985, a Hispatec oferece soluções para 
empresas hortifrutis, vitivinícolas, olivícolas, 
cereais... ERPagro é uma referência em nível 
mundial, por se tratar de um software 
integral em gestão agroalimentar.

Controle de cultivo em tempo real através de sensores de 
campo e previsões meteorológicas locais.



MONITORAMENTO
E OTIMIZAÇÃO
DE CARGAS E ENVIOS
EM TEMPO REAL

A HispatecTrack monitora 
cada um dos seus envios
em tempo real para que você 
saiba se a temperatura, 
umidade, condição da polpa 
e posição são adequadas a 
todo momento.. 

Características
› Centro de atendimento ao cliente 24/7.

› Gestão de estoque de dispositivos
  de rastreamento.

› Relatórios diários.

› Alertas personalizáveis.

› Serviço Anti-Intrusão.

› Relatório final em entrega de cada  
  carga.

› Integração com EDI / ERPagro.

› Interpretação de dados coletados para  
   dúvidas e relatórios de reclamação.

› Serviço compatível com qualquer  
  dispositivo loT de rastreamento.

Serviços

A HispatecTrack oferece
o rastreamento da mercadoria
e análise da logística,
independente do meio de transporte.

Você vai poder otimizar os seus processos 
logísticos devido à analítica avançada dos 
dados do estado do produto, a sua posição, a 
continuidade ou não da Cadeia de Frio e 
demais informação para controlar entregas, 
reclamações ou intrusões. 

Análise e auditoria logística.

Serviço de rastreamento
terrestre/aéreo.

Serviço de rastreamento
marítimo.

Serviço de controle
de câmaras frigoríficas.

Registradores:
USB, NFC y RFID.

Plataforma digital
personalizada.

Monitoramento
✓ Temperatura
✓ Umidade
✓ Posição

✓ Temperatura da Polpa
✓ Intrusão 
✓ CO2 t rack



Exclusividade. Modelos 100 % personalizados.
Mais agilidade e precisão na tomada de decisões

O poder dos dados
Tome as melhores decisões

Queremos ajudar você a tomar e aplicar as melhores 
decisões aportando Dados e Inteligência

Para ser mais competitivas, as empresas da rede 
agroalimentar devem tomar decisões corretas (no 
momento adequado) e aplicá-las com sucesso. As 
boas decisões são consequência da obtenção 
de dados precisos e suficientes, e de como 
transformá-los em ações e resultados.

Os 4 eixos de valor da 
Hispatec Analytics
· Organizar e integrar dados internos e     
  externos à organização (IOT, maquinária,  
  instalações, sistemas, mercados, Remote   
  Sensing, GIS, etc.).

· Modelar dados e fornecer tecnologias para  
  se desenvolver analítica e preditiva com  
  Inteligência Artificial e Big Data. 

· Fornecer soluções para uma ação analítica,  
  descritiva e diagnóstica.

· Consultoria e desenvolvimento de analítica  
   prescritiva.

Quatro
perguntas críticas na Rede 

Agroalimentar
Se você não sabe como fazer a pergunta correta, não descobrirá 

nada, por mais dados dos que disponha.  Vamos começar com as 
quatro perguntas básicas:

 
O que está acontecendo? (Analítica descritiva)

Por que está acontecendo? (Analítica diagnóstica)
O que vai acontecer? (Analítica preditiva)

Qual é a melhor decisão? (Analítica prescritiva)

QUE tipo de decisões pode 
ser tomada com maior 

objetividade e antecedência?
  Estimativa e predição de colheita 

(volume, qualidade, melhores datas de colheita, tarefas, etc.).
  Análise de mercados (volumes, tendências, preços, fluxos, etc.).

  Análise de rentabilidade multidimensional 
(desde a propriedade ao linear).

  Estimativa de maturação.
  Estimativa de pedidos de venda 

e análises comerciais.
  Análise e simulações econômico-financeiras 

de processos agrícolas.

Agrifood Analytics



Margaret é capaz de adquirir, 
capturar e armazenar 
dados de qualquer fonte 
de informação disponível, 
como dispositivos loT, 
sensoriamento, maquinária, 
fontes de satélites,  
climatológicas, agronômicas, 
legais ou de comércio, 
além de se integrar com 
ERPs (ERPagro, SAP, Oracle, 
Navision) e ferramentas 
como Excel.

Trata-se da ferramenta analítica com maior 
alcance e possibilidades, desenvolvida com o 
objetivo de que o gestor agroalimentar tome as 
melhores decisões.

Margaret organiza e 
estrutura os dados 
mediante um nível 
de taxonomia que 
realiza traduções de 
dados, de definições 
e de conceitos para 
as necessidades de 
cada usuário final, 
realizando funções de 
“Data Lake”, podendo 
utilizar diferentes 
sistemas de bases de 
dados.

Graças aos seus motores de 

processamento, Margaret 

está desenhada para a 

análise de dados mediante 

algoritmos e modelos 

de Inteligência Artificial 

(internos e externos) que 

combinam as capacidades 

matemáticas avançadas e de 

análise geográfico.  Margaret 

pode se conectar a outras 

nuvens de IA como Amazon 

Al, Microsoft Azure ou 

Tensor Flow, entre outras.

Margaret prepara os dados para 
que sejam explorados tanto no 
ecossistema Hispatec quanto 
nas aplicações e plataformas de 
que os clientes disponham:
Power Blf Qlik, Tableau, SAP, 
Dynamics, Oracle, John Deere, 
Esri ou qualquer tecnologia 
que o cliente proponha.

Margaret é a primeira plataforma
de Inteligência Artificial agroalimentar 
do mercado

Está composta por diferentes níveis de tecnologia 
que aportam habilidades para permitir o máximo 
valor aos seus clientes e usuários.



Digital Services

Capacidade Analítica

Desde descritiva a prescritiva 
nas decisões e operações pré 
e pós-colheita.

Dados

Agregamos, tratamos e 
normatizamos dados internos 
à organização e externos.

Digitalização

Ferramentas digitais 
personalizadas para tomar 
as melhores decisões e para 
desenvolver relações digitais 
com clientes e fornecedores.

Acompanhamento

Parceiro dos nossos 
clientes para desenvolver 
e gerar impacto das 
estratégias de analítica e 
Data Driven.

Desenvolvimento e personalização de ferramentas digitais para 
a indústria auxiliar, para aumentar o SEU conhecimento de 
mercado, taxas de venda e relações digitais com os seus 
distribuidores e produtores.

Ampliar a sua Relação 
Digital com o Agricultor e 
Distribuidor

Agregar valor à Relação digital 
com o canal de distribuição 
e o agricultor.  Fornecer 
soluções personalizadas 
de assessoria, ferramentas 
de ajuda na tomada de 
decisões. Soluções de 
compartilhamento de dados e 
valor com clientes chaves.

Contar com uma 
Inteligência competitiva 
agronômica superior

Aproximar-se do seu consumidor. 
Conhecer melhor e de forma 
antecipada as necessidades do 
Agricultor. Explorar o potencial 
de marketing e vendas do canal, 
maximizar a eficiência das ações 
comerciais, tomar decisões de 
vendas e marketing com base 
nos dados.

Contar com uma Digitalização 
e automatização de processos 
(RPA)

Digitalização de tarefas 
e de processos manuais, 
desenvolvendo as interfaces 
digitais e móveis necessárias 
para que cada tipo de usuário 
possa introduzir/registrar ou 
visualizar dados no âmbito 
das diferentes atividades 
empresariais.  Automatização de 
processos e robotização. 

Contar com a melhor informação é chave, mas 
contar com ela nas ferramentas adequadas é 
fundamental”

Valor através dos dados



Mabe  
Controle de acesso biométrico por reconhecimento facial

É possível que 600 trabalhadores tenham acesso ao armazém em 
apenas 6 minutos? Sim, Mabe S.A.T., em El Ejido, Almería, solicitou 
que desenvolvêssemos um sistema que, utilizando câmaras 
e Inteligência Artificial, detectasse o rosto de um trabalhador 
entrando nas instalações e, sem deter o seu movimento, autorizar 
o seu acesso ou não. 

Trata-se do primeiro controle de acesso com essas características 
instalado na Espanha capaz de atender um fluxo de 100 
trabalhadores por minuto e atualizar em tempo real os registros de 
entrada, saída, saídas temporárias e deslocamento entre unidades 
de trabalho. Integra-se com ERPagro e com qualquer sistema de 
gestão de R.H.

Casos de sucesso
O sucesso dos nossos clientes é a nossa maior recompensa. Por isso 
são eles que melhor podem falar das nossas soluções tecnológicas para 
o setor agroalimentar.

Costa de Huelva SCA 
Hispatec Analytics

O cruzamento e análise de dados permite que Costa de Huelva 
possa predizer colheitas de morangos, mirtilo e framboesa 
com precisão.  Essa predição permite relacionar as previsões 
de produção com as necessidades do mercado.  Conhecendo o 
cenário, podemos tomar as  melhores decisões.  

Carlos Cárdenas (administração Cooperativa Costa de Huelva): 
“Prever o que vamos produzir em um futuro próximo e relacioná-
lo com as vendas” é uma ferramenta muito útil que nos ajuda a 
tomar a dianteira no jogo. 

Soltir 
Sistema de pesagem automática

O sistema de pesagem automática de caminhões facilitou uma 
mudança radical no funcionamento diário da Soltir.  O sistema 
reconhece as matrículas, identifica o produto entrante e informa 
ao sistema de venda e comercialização.  Os trabalhadores 
podem ser alocados a outras atividades não automatizadas e 
evitar os erros humanos nas pesagens.  Os tempos de espera 
do agricultor são reduzidos em 60% e os pagamentos são feitos 
mais rapidamente e com total transparência. 

Ángel García, gerente da Soltir: “A Hispatec nos entregou 
diferentes soluções tecnológicas desde o ano 2002”. Desde 
então, “tem facilitado informação em tempo real, transparência 
e tomada de decisões mais rápida e segura”.

Trops  
Agroindustria 4.0

Empresa líder em Abacate e Manga da costa Tropical 
de Málaga / Granada e que incorpora grande parte da 

nossa tecnologia em todos os seus processos agrícolas. 
Concretamente, o Controle de Produção, o App para sócios 
cooperativos e o App para funcionários são as três últimas 

inovações que desenvolvemos para eles. 
 

Com elas, além dos demais módulos de gestão vertical com 
que contam, continuam o seu crescimento para ser uma das 
empresas produtoras e comercializadoras mais importantes 

do mundo dos produtos tropicais.  Técnicos de qualidade, 
engenheiros agrônomos, sócios agricultores e membros 

do conselho trocam informação de gestão com os seus 
celulares, contribuindo para a rentabilidade e a eficiência 

em custos graças ao ecossistema de informação que os 
ajudamos a criar. 



Anecoop  
Monitoramento de câmaras de refrigeração e logística

Uma das principais cooperativas espanholas e europeias confia 
o controle da cadeia de frio e logística aos serviços da 
HispatecTrack.

Com um serviço de visualização e controle de dados em tempo 
real, alertas e análises  detalhadas, os operadores comerciais da 
companhia controlam a todo momento o estado do produto 
fresco nas câmaras de carga e durante toda a viagem até os 
mercados finais. 

Graças a esse serviço são mantidos os padrões de Qualidade da 
Cooperativa e os profissionais da Anecoop são capazes de reagir, 
em tempo real, a qualquer quebra da cadeia de frio, otimizar 
as rotas de transporte por terra e mar e evitar reclamações 
posteriores. 

Grupo Paisano 
Transferência tecnológica com ERPagro

Esta importante empresa mexicana desenvolve o seu negócio 
conectando a forragem agrícola desde o campo, no México, 
até os mercados de exportação.  Fortemente focada na 
eficiência dos seus agricultores, resolveram instalar todo 
o ERPagro para, dessa forma, controlar desde a Semente 
até a Exportação final (principalmente para os EUA).

A sua missão como empresa com uma forte vocação de 
Responsabilidade Social a faz investir na modernização 
da gestão agrícola dos seus associados e fornecer as 
nossas Soluções de gestão e, assim, transferir Tecnologia, 
Conhecimento e Boas Práticas. 

Dessa forma, e graças à estruturação de todo o negócio, são 
um dos principais grupos exportadores, desde exportações 
de tamanho médio e pequeno de produto fresco para os EUA, 
com comercialização própria.

Casos de sucesso

Unica Group 
Plataforma de gestão cooperativa unificada

A Hispatec unificou o software utilizado pelas 14 cooperativas 
da Unica Group. A forma de fazê-lo permitiu que cada uma 
das cooperativas possa continuar tendo os seus processos e 
módulos personalizados, mas agora a central da Unica Group 
tem acesso a todos os dados relevantes dos seus sócios para 
trabalhar com maior eficiência e tomar as melhores decisões 
estratégicas.  Gera tal volume de informação que estão usando 
técnicas de Big Data para gerar modelos preditivos de um valor 
incalculável.
 
Enrique de los Ríos, diretor geral da Unica Group: “Sem dúvidas, 
a Hispatec pode ajudar as empresas do setor agroalimentar em 
direção à transformação digital. Mas, principalmente, é um sócio 
confiável com o qual trabalhamos ombro a ombro”.

Camposol  
Controle de Presença em Campo e Transporte com Agrotareo

A Composol é a principal Agroexportadora de produtos 
agrícolas do Peru. Com milhares de hectares em produção, 

temos o desafio de, juntos, ordenar, modernizar e digitalizar os 
processos de presença no campo e a gestão do transporte dos 

trabalhadores aos locais de trabalho. 

“Agrotareo” é o aplicativo de Pré-colheita com o qual se 
realizou o desenvolvimento que, em apenas a primeira 

campanha, representou uma economia de 4.5 milhões 
de USD ao controlar de forma efetiva a presença correta de 
trabalhadores nos locais de trabalho, bem como a ocupação 

e rotas dos transportes utilizados no dia a dia. 
Cada trabalhador se identifica por meio de um crachá com 

RFID ou QR e o responsável registra com seu celular e o 
Agrotareo quem é quem, e a necessidade de logística 

que se requer.

Em tempo real e com uma possibilidade mínima de erros, são 
organizados turnos de trabalho, rotas, previsões de colheita e 

os departamentos de planejamento de Pré-colheita e Recursos 
Humanos contam com informação precisa a todo momento 

sobre o que está acontecendo em Campo.



+34 950 28 11 82
hispatec.com

linkedin.com/company/hispatec/

@HispatecAGRO

hispatec

Espanha
+34 950 281 182
Avenida de la Innovación, 1
04131, Almeria.

C/ Basílica 19, 3º
28002, Madrid. 
 

Chile
+56 956 574 285
Av.Kennedy lateral 5600, 
Oficina 508, Santiago, 
Santiago Vitacura.

México
+52 55 7520 0032
Avenida Patriotismo 409
03800, Cidade do México.

+52 442 721 4731
Condesa de Tequisquiapan 1015 Col. 
Condesa Juriquilla
76230 Juriquilla, Querétaro.
 
Peru
+51 978 608 322
C/ Mártir José Olaya 129, oficina 1806
15074 Miraflores, Lima.

Brasil
+55 51 999 587849
Av. Benjamin Constant, 1468 – sala 202
Bairro São João 90550-002,
Porto Alegre, RS.

América Central
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