MANUAL DO USUÁRIO

PLATAFORMA ALIMENTO DE ORIGEM
Ferramenta Gratuita de Divulgação dos Produtos da Agricultura Familiar e
Agroindustrializados
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1. INTRODUÇÃO
A Plataforma Alimento de Origem é uma tecnologia social para inclusão de todos os membros da cadeia produtiva
atendendo às necessidades de agricultores, agroindústrias, associações, cooperativas, varejistas e atacadistas. Seu
desenvolvimento é fruto da união entre a Agência de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai (ADMAU) e a Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), o mesmo pode ser acessado e usufruído por todas as regiões do Brasil.
Além de prospectar novos mercados, a Alimento de Origem possibilita a formalização das agroindústrias e a
rastreabilidade de produtos vegetais, com auxílio técnico especializado para o suporte no cumprimento da

legislação,

garantindo a sua diferenciação no mercado.
Este e-book visa apresentar as funcionalidades interna do sistema Vitrine - uma ferramenta para exposição e divulgação
dos seus produtos - para que você possa conhecer um pouco mais do nosso serviço e orientá-lo durante a utilização do sistema
em caso de dúvidas.
Nossa Vitrine é uma ferramenta digital que possibilita apresentação dos produtos das Agroindústrias, Agricultura
Familiar, Industrializados e Minimamente Processados para serem comercializados. Na Vitrine é possível identificar o que
está sendo produzido na região, em que quantidades e em quais períodos do ano estes produtos estão disponíveis para
comercialização, além de poder visualizar o local da produção. Assim os compradores podem verificar a disponibilidade dos
produtos que procura e realizar negociações direto com o produtor, além de fidelizar os consumidores.
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2. CADASTRO DE USUÁRIO

Diagrama Vitrine

2.1. REALIZANDO O SEU CADASTRO
Para realizar o seu cadastro no serviço da Vitrine você deve acessar a Plataforma alimentodeorigem.com.br, clicar em
<REGISTRAR>, selecione o item <PRODUTOR> e informe os dados solicitados. Após o preenchimento das informações
clique no ícone <REGISTRAR> no final da página e o envio do registro será realizado, então você deve aguardar a aprovação
do cadastro pelo suporte técnico do serviço.
ATENÇÃO: Na geração de sua senha de acesso há um padrão obrigatório onde é necessário que a sua senha
tenha letra maiúscula, número e símbolo totalizando o mínimo de 8 caracteres. Exemplo: Carlos#07.
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Figura 1. Escolha do perfil no formulário de cadastro do usuário.

Depois da aprovação, você poderá acessar o serviço realizando o login com seu USUÁRIO e SENHA, clicando no
ícone <ENTRAR>, após informado seus dados de acesso.

Figura 2.Painel de acesso

Clique em <ACESSAR>. Assim você estará acessando seu perfil dentro na vitrine interna conforme a figura 3.

Figura 3. Painel de indicadores
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2.2. ACESSANDO O SERVIÇO DA VITRINE PELA 1ª VEZ
Como você está acessando pela primeira vez o sistema, será necessário registrar o seu estabelecimento (UNIDADE DE
PRODUÇÃO/PROPRIEDADE), registrar o catálogo de produtos para que os mesmos sejam expostos na vitrine virtual do
alimento de origem. A seguir vamos detalhar o passo a passo dos registros necessários.
3. PRIMEIROS PASSOS DO PRODUTOR NA VITRINE
3.1. REGISTRO DO ESTABELECIMENTO
Clique no item <ESTABELECIMENTO> localizado no painel de entrada, clique no ícone <NOVO> no canto direito
superior para inserir as informações solicitadas.

Figura 4. O primeiro passo é a criação de um Estabelecimento.

Figura 5. Novo estabelecimento
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No item <PRODUÇÃO PRIMÁRIA> selecione a opção que mais se adequa a sua produção, se for produtos de origem
animal coloque a opção <NÃO> na produção primária. Essa seleção é essencial para que você consiga, posteriormente,
realizar o registro do local de produção.

Figura 6. No formulário de cadastro, deve-se definir se o estabelecimento é de produção primária ou não.

No ponto de origem dos produtos, selecione uma das opções <VEGETAL OU ANIMAL> e também verifique o
georreferenciamento da sua propriedade.

Figura 7. No formulário de cadastro do Estabelecimento, deve-se definir se a Origem dos Produtos

3.1.1. REALIZANDO O GEORREFERENCIAMENTO DA PROPRIEDADE
É importante ao realizar o registro do estabelecimento verificar se o georreferenciamento da propriedade está correto.
Após preencher todos os campos, clique em <SALVAR> no final da página, como mostra a figura 8.
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Figura 8. No formulário de cadastro, deve-se georreferenciar o Estabelecimento.

3.2. REGISTRO DOS PRODUTOS NO CATÁLOGO
Após registrar seu estabelecimento, você deve fazer seu catálogo de produtos. Clique no ícone <CATÁLOGO>, que
fica no canto esquerdo da tela inicial.
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Figura 9. Catálogo

Depois vá em <NOVO>, e preencha as informações solicitadas, adicione a imagem desejada de seu produto. Essa
imagem irá aparecer na Vitrine como forma de expor seus produtos.

Figura 10. No ícone novo para colocar mais um produto.
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Após colocar todas as informações solicitadas para o cadastro do produto, clique em <SALVAR> no final da página
no canto direito embaixo, conforme a figura 11. Após salvo seu produto já estará exposto na vitrine no site do Alimento de
Origem.

Figura 11. Salvando as informações do produto no catálogo.

Quando for necessário você pode adicionar mais produtos no seu catálogo e consequentemente ficará disponível na vitrine.
Conforme for adicionando mais produtos no catálogo eles ficam salvos no sistema e aparecem no painel de indicadores, de
acordo com a figura 12.
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Figura 12. Painel de Indicadores do Perfil Produtor no Módulo Vitrine

Após colocar seus produtos no catálogo estes estarão sendo divulgados na vitrine no site do Alimento de Origem, onde
é possível visualizar as informações de sua propriedade e de seu produto, isso possibilita que quem tiver interesse em seu
produto possa entrar em contato para realizar negócios.
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Figura 13. Layout do site com o Produto exposto na Vitrine.

12

Através da exposição do seu produto na vitrine também é possível visualizar o georreferenciamento de sua propriedade.

Figura 14. Layout do site com informações do produtor e produto.
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