AGRO PLACE

www.bipp.com.br
BIPP é uma PLATAFORMA que oferece soluções de negócios para o Agro.
Garantindo as relações comerciais entre Produtores rurais, Indústrias de transformação,
Cooperativas, Empresas de Insumos, Marketplaces e profissionais autônomos do campo,
assim como meios de pagamento, para tais transações.

EMPRESA PRÉ-ACELERADA
LIKE A BOSS / SEBRAE

EMPRESA ACELERADA
INOVATIVA BRASIL

66.000

34,7%

4,2%

CNPJs ligados ao AGRO:

do PIB brasileiro:

Fazendas, Agroindústrias, Cooperativas,
Associações, Prestadores de Serviços,
Profissionais de consultoria, pesquisa e
desenvolvimento, Lojas de insumos, Marcas
de Veículos, máquinas e equipamentos.

Em 2019, a soma de bens e serviços
gerados no agronegócio chegou a
R$ 1,55 trilhão.
(CEPEA / FVG Agro)

Foi a melhor taxa de crescimento
desde 2013.
Aumento do faturamento 6,7% em
2019 (R$ 699,9 bilhões, ante os
R$ 656 bilhões do ano anterior)
(ABIA)

REPRESENTAÇÃO

CENÁRIO

MERCADO

9%

45%

46%

Das Startups do agro são soluções
para melhoria da Produtividade.

Das Startups do agro são soluções
para redução de custos operacionais.

Apenas 9% das Startups do agro são
soluções para comercialização. Um
mercado ainda com grandes
oportunidades.

PRODUTIVIDADE

REDUÇÃO DE CUSTOS

COMERCIALIZAÇÃO

PRODUTORES

DORES:
:: Falta de oportunidades de vendas
:: Pouco acesso a canais de vendas
:: Poucas opções de recebimento de pagamentos
:: Limitações de canais de vendas

SERVIÇOS BIPP:
:: Aplicativo, para ofertar a produção
:: Acesso à compradores
:: Atendimento, para ajustes de negociação
:: Fechamento
:: Envio do meio de pagamento (Boletos ou Links de Pagamento)
:: Central de negócios do BIPP (Dashboard da indústria)
:: Recebimento de Propostas de compras (Central de negócios)
:: Gestão de contas (titulares, aberturas, fechamentos e planos)
:: Sucesso do Cliente (PF e PJ)
:: Suporte (contas e equipamentos)
:: Controle de compensação, pagamento e comissões

VEREJISTAS
DORES:
:: Controle de Compras (oferta e demanda)
:: Relacionamento com os produtores
:: Relacionamento Compras x Financeiro
:: Opções tradicionais de recebimento
:: Limitações de canais de compras (atravessadores)

SERVIÇOS BIPP:
:: Ambiente digital de Controle de Compras
:: Envio de Propostas de compras para o Produtores
:: Presença no Aplicativo do Produtor
:: Meio de pagamento (Boletos ou Links de Pagamento)
:: Dashboard Intuitivo e Omni-channel
:: Gestão de contas (titulares, aberturas, fechamentos e planos)
:: Sucesso do Cliente (PF e PJ)
:: Suporte (contas e equipamentos)
:: Controle de compensação, pagamento e comissões

AGROINDÚSTRIAS
SERVIÇOS BIPP:
DORES:
:: Espaço para vendas online
:: Relacionamento com os produtores
:: Setor de Compras (oferta e demanda)
:: Opções tradicionais de recebimento
:: Limitações de canais de vendas

:: Site Exclusivo (Ambiente do Marketplace)
:: Produtos no Shopping
:: Lojas e Marcas Âncoras
:: Meio de pagamento (Maquininhas, Boletos ou Links de Pagamento)
:: Central de negócios do BIPP (Dashboard da indústria)
:: Envio de Propostas de compras (Central de negócios)
:: Gestão de contas (titulares, aberturas, fechamentos e planos)
:: Sucesso do Cliente (PF e PJ)
:: Suporte (contas e equipamentos)
:: Controle de compensação, pagamento e comissões

EMPRESAS DE INSUMOS
DORES:
:: Espaço para vendas online
:: Meios de pagamentos
:: Opções tradicionais de recebimento
:: Limitações de canais de vendas

SERVIÇOS BIPP:
:: Site Exclusivo (Ambiente do Marketplace)
:: Produtos no Shopping
:: Integração: Pagamento / Frete
:: Espaço para Lojas e Marcas Âncoras
:: Atendimento, para ajustes de negociação com produtores
:: Meio de pagamento (Maquininhas, Boletos ou Links de Pagamento)
:: Gestão de contas (titulares, aberturas, fechamentos e planos)
:: Sucesso do Cliente (PF e PJ)
:: Suporte (contas e equipamentos)
:: Controle de compensação, pagamento e comissões

SOLUÇÕES
TRANSAÇÕES COMERCIAIS
PARA COMPRAS: Plataforma de comercialização Web e Mobile ligado
diretamente com produtores ou grupo de produtores;
PARA VENDAS: venda digital (e-commerce, marketplace e links de
pagamento, maquininha e Boletos), no Agronegócio.

PRODUTORES
Terão acesso ao Aplicativo Mobile, para
receber propostas de compra da sua
produção. No App, poderá receber
pagamentos com cartão, ao comercializar sua
produção com compradores. Com
pagamento direto na sua conta bancária,
aumentando sua oportunidade de negócios.

PESSOAS JURÍDICAS
Agroindústrias, Cooperativas, Associações de
Produtores Rurais, Varejistas, Empresas de Energia
Solar, Perfuração de Poços e infraestrutura,
Consultores e Agrônomos, poderão ter acesso a
todos os Sistemas de COMPRA ou Gateways de
pagamento e controlar tudo pelo seu Dashboard,
com pagamento na sua própria conta bancária.

MARKETPLACE
Integração das Plataformas de Compra e
Venda com Gateways de pagamento para o
Aplicativo Mobile, e-commerce ou
Marketplaces,, com a finalidade de
transações online, de forma ágil e segura.

MODELO DE NEGÓCIOS
MARKETPLACE

BIPP MARKETPLACE - COMPRA:
A PLATAFORMA oferece, a compradores, acesso aos
produtores, ou grupo de produtores, com a finalidade de
comercialização direta.
WORKFLOW: A empresa compradora acessa o seu
Dashboard e realiza sua ”Proposta” de compra que é
disparada automaticamente, para grupos de produtores.

MODELO DE NEGÓCIOS
MARKETPLACE

BIPP MARKETPLACE - COMPRA:
A PLATAFORMA oferece, a compradores, acesso aos
produtores, ou grupo de produtores, com a finalidade de
comercialização direta.
WORKFLOW: Ao enviar uma proposta, todos os
Produtores receberão automaticamente em seu aplicativo,
fechará a venda e emitirá seu meio de pagamento, tudo
integrado.

MODELO DE NEGÓCIOS
MARKETPLACE

BIPP MARKETPLACE - VENDA:
A PLATAFORMA oferece 03 canais de vendas digitais para
os Estabelecimentos: (Site Exclusivo, E-commerce do BIPP
e Shopping no Aplicativo do Produtor).
WORKFLOW: Empresas que queiram vender para
o Agro, tem espaço exclusivo no Markeplace (ecommerce), com presença digital em todo Brasil.

MODELO DE NEGÓCIOS
EMISSÃO DE BOLETOS

BIPP AGRO PAY:
Além do Split de pagamento do Marketplace e
Gateways de máquinas e Links de Pagamento,
oferecemos emissão de boleto e recorrência.

SEM Taxa de Emissão, de Baixa, de Alteração
de data, ou de Antecipação.
Taxa apenas por Boleto Pago.
RECEBIMENTO:
Direto na conta da Empresa
Prazo: D+1 (Primeiro dia útil)

RECEBIMENTO

MODELO DE NEGÓCIOS
GATEWAYS E LINKS DE PAGAMENTO

BIPP AGRO PAY:
Além do Split de pagamento do Marketplace,
integrado a Compradores e Produtores
vendedores, oferecemos estrutura de pagamento,
para atender as mais diversas demandas das
Empresas.

DIFERENCIAIS

OMNI-CHANNEL

SEM PEGADINHAS

DASHBOARD

PRODUTOS NOS MAIS
DIVERSOS CANAIS DIGITAIS

SEM SURPRESA NAS COBRANÇAS

INTUITIVO - WEB & MOBILE

FUTURO
CRÉDITO

SEGURO

DIANTE DA SUA REPUTAÇÃO DE ”BONS
PAGADORES”, UM DOS PRÓXIMOS SERVIÇOS
A SER OFERECIDO PELO BIPP É O CRÉDITO
(OU MICRO-CRÉDITOS) PARA PRODUTORES.

A SAFRA É O MAIOR BEM DOS PRODUTORES
E ALGUMAS ADVERSIDADES PODEM TRAZER
RISCOS.PORTANTO, UM DOS FUTUROS
SERVIÇOS DO BIPP PODE SER O OFERTAS DE
PLANOS DE SEGURO.

AGRO
PLACE

LINKS IMPORTANTES

SITE | E-COMMERCE | MARKETPLACE

www.bipp.com.br
APLICATIVO MOBILE
:: Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.bipp
:: Apple iOS:
https://apps.apple.com/br/app/bipp-tecnologia/id1515518094

www.bipp.com.br

Marcus Linhares
(86) 99971.8324
marcus-linhares@hotmail.com

