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Clique no PLAY e conheça um pouco mais sobre a Bravo Serviços

Logísticos.

*Necessário Conexão com a Internet

Conheça a BRAVO – Vídeo Institucional

https://www.youtube.com/watch?v=leAKz8zKdkQ&t=3s


Bravo em Campo

Projeto BRAVO EM CAMPO oferece atendimento a, Produtores, Revendas, Grupos 
e Associações Rurais, com toda estrutura e recursos que a Bravo possui para a 
logística de armazenagem e distribuição de defensivos.

ROUBO E ESTRAVIO DE PRODUTOS
Armazenando seus produtos na BRAVO, você terá cobertura de 
seguro tanto na armazenagem quanto no transporte, podendo 
solicitar seus produtos conforme a necessidade para aplicação.
Desta forma, o risco de roubo dos produtos armazenados nas 
áreas rurais, ou galpões próprios deixam de existir.

FALTA DE CONTROLE E PERDA DE PRODUTOS
A BRAVO possui os mais modernos sistemas de controle de 
armazenagem, que gerenciam todo o estoque e gera relatórios 
para que seus clientes não tenham problemas com divergências 
de estoque e produtos vencidos.
Clientes BRAVO tem acesso a ferramenta on-line WebAGil, que 
permite a gestão de seu estoque em tempo real.

RISCOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO
Possuímos todos as licenças necessárias para atuar no 
segmento, tanto na armazenagem, quanto no transporte dos 
produtos químicos.

BRAVO EM CAMPO
Saiba mais sobre oque temos para você!

GO/MG: (19)97145-5199 – Jonathan Delpino
MT/RO: (65)99691-3022 – Davi Mazon
BA/TO: (77)99835-3592 – João Netto

Fale com nossa equipe de campo,  tire suas
duvidas 



Serviços oferecidos na parceria

Armazenagem de 
defensivos agrícolas

em estrutura verticalizada 
e sistemas de controles

Armazenagem de sementes 
em estrutura climatizada

Transporte de distribuição 
para sementes e defensivos 

agrícolas

Defensivos agrícolas Sementes Entregas



• Entrega com maior agilidade, através de veículos disponíveis para 

atendimento da operação AGOPA;

• Coleta de produtos sobra de aplicação para retorno ao armazém;

• Estoque centralizado em um único local;

• Operação de entrega 100% realizada por veículos BRAVO reduzindo fluxo de 

terceiros na propriedade;

• Redução no risco de roubo na propriedade rural, que não precisa manter 

grande estoque de produtos;

• Flexibilidade no atendimento;

• Agilidade no tempo de resposta em casos emergenciais

• Sistema WebAGil que permite ao cliente, visualizar seu estoque em tempo 

real, como se o mesmo estivesse dentro de sua propriedade;

Objetivo da Parceria AGROPA x BRAVO



Produtor adquiri o produto da 
Industria e solicita que a entrega 

seja realizado na BAVO p/ 
armazenagem AG

Produtor emite NF de remessa de 
armazenagem para BRAVO

Pronto!
Produto armazenado na BRAVO

Produtor solicita p/ a BRAVO o 
retorno do produto armazenado

Bravo emite NF de retorno de 
armazenagem

Bravo realiza a entrega
Pronto!

Produtor recebe o produto em 
sua propriedade, com segurança 

e qualidade BRAVO

COMPRA E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS

RETORNO DE PRODUTOS ARMAZENADOS

Fluxo de armazenagem e retorno de produtos



• AG INDUSTRIA

Nesse modelo, ao adquirir o produto junto a Industria (Representante local), é necessário informar que deseja manter o
produto armazenado em regime de AG junto a BRAVO, para posterior entrega na Propriedade do Associado.

Cada indústria possui sua regra de prazo de armazenagem custeada, e isso deve ser negociada no momento da aquisição do
produto.

Nesse modelo, a Bravo recebe o produto da indústria com a informação que ficara em AG, e solicita ao produtor a Nota fiscal
de remessa de armazenagem para regularização do estoque, já informando o prazo que o produto ficara armazenado por
conta da indústria.

Desta forma, durante o período negociado com a indústria para armazenagem e para a PRIMEIRA entrega no
estabelecimento do Associado, “não existem custos” para o Associado, pois tudo está sendo pago pela Industria.

• AG PARTICULAR

Esse modelo é utilizado quando o Associado deseja manter seu estoque PRÓPRIO, ou seja, produtos que não são mais de
responsabilidade da indústria e/ou voltaram das propriedades para minimizar os riscos de roubos, armazenados na BRAVO.

Nesse modelo, os valores dos serviços de armazenagem e transportes serão cobrados diretamente do ASSOCIADO,
conforme valores pré-estabelecidos na parceira.

Os valores de frete para as entregas devem ser previamente solicitados para os contatos comerciais BRAVO abaixo.

Forma de negociação da armazenagem

DUVIDAS: 
GERENCIA COMERCIAL BRAVO – CONTA AGOPA
Jonathan Henrique Delpino
(19)97145-5199
Jonathan.delpino@bravolog.com.br



ENTREGAS FRACIONADAS – de 1 a 10.000,00 Kg

• Produtos devem ser solicitados toda Terça e Sexta nos meses de Outubro a Dezembro;

• Para os demais meses, os produtos devem ser solicitados as sextas feiras;

• A solicitação poderá ser feita via e-mail, informando o produto, a quantidade.

• Prazo de entrega em até 03 dias uteis após a data de corte;

• Quando o AG estiver sendo pago pela indústria, a primeira entrega é de responsabilidade da indústria as 

demais entregas serão cobradas do produtor.

• Para esta operação é necessário realizar a cotação do frete através dos contatos disponíveis no próximos 

slide.

ENTREGAS LOTAÇÃO – Acima de 10.000,00 Kg

• Produtos pode ser solicitado em qualquer dia da semana;

• A solicitação poderá ser feita via e-mail, informando o produto, a quantidade.

• Prazo de entrega em até 03 dias corridos após a data da solicitação;

• Quando o AG estiver sendo pago pela indústria, a primeira entrega é de responsabilidade da indústria as 

demais entregas serão cobradas do produtor.

• Para essa operação já disponibilizaremos uma tabela previamente negociada para associados AGOPA

Regras para solicitação de produtos



AG INDUSTRIA

Negociado diretamente com a indústria, sendo na maioria das vezes, isento de cobrança de frete na realização da
primeira entrega.

É comum que a indústria faça o pagamento da primeira entrega da mercadoria que se encontra em AG, da
responsabilidade dela, porem é necessário que o produto no momento da aquisição solicite

AG PARTICULAR
Todas as entregas devem ser cotadas junto a BRAVO através dos contatos de COTAÇÃO DE FRETE relacionados abaixo.
Esse custo de frete será pago diretamente pelo proprietário da mercadoria.

O objetivo da AGOPA é evitar que defensivos agrícolas sejam roubados dentro das propriedades rurais, causando
prejuízo aos produtores e risco a quem habita ou trabalhas nessas propriedades.

Para mais informações, ligue para a Agopa: 62-3241-0404

COTAÇÃO DE FRETE FRACIONADOS – ÁREA COMERCIAL BRAVO (19)3844-9159
william.santos@bravolog.com.br (William)
rodrigo.albino@bravolog.com.br (Rodrigo)
ieda.nunes@bravolog.com.br (Ieda)
lucas.rocha@bravolog.com.br (Lucas)

Forma de negociação de Transportes

DUVIDAS: 
GERENCIA COMERCIAL BRAVO – CONTA AGOPA
Jonathan Henrique Delpino
(19)97145-5199
Jonathan.delpino@bravolog.com.br



Armazenagem de Sementes – Principais parceiros

A armazenagem climatizada, garante a 
manutenção da germinação e pode gerar 
um ganho de até 1,5 sc/ha segundo a 
Embrapa.

{



Estrutura física- SEMENTES



O WebAGil é um sistema desenvolvido pela BRAVO para gestão de estoques de AG, e tem como principal tarefa a missão de facilitar o acesso 

dos clientes, sejam eles embarcadores ou destinatários, nas rotinas diárias de acompanhamento dos produtos armazenados e na solicitação de 

retorno do estoque.

Sendo uma plataforma web, o sistema permite acesso através de qualquer dispositivo (PC, tablet ou smartphone) a qualquer momento.

+ Controle+ Acessibilidade

WEB AGIL – Controle de AG para clientes finais
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Principais funcionalidades

ESTOQUE

ATENDIMENTO

✓ Consulta de Estoque

✓ Consulta Estoque Retroativo

✓ Consulta Movimentação por Período

✓ Consulta Movimentação por Processo

✓ Relatórios de IN e OUT

✓ Consulta de Devoluções

✓ Solicitação de Retorno

✓ Dados de entrega

✓ Bloqueio de produtos
13



Intuitivo e Dinamico

✓ Visualização simplificada dos processos de retorno de AG e regularização de 

armazenagem

Possibilita o acompanhamento de cada fase do processo, seja este uma solicitação de retorno 

do AG ou uma regularização de armazenagem, de forma bastante simples e intuitiva
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Intuitivo e Dinamico

✓ Consultas por PROCESSO

Com relatório especifico para acompanhamento das movimentações por processo, é possível 

ter total rastreabilidade dos produtos em cada fase da operação.
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Intuitivo e Dinamico

✓ Relatórios de consulta de estoque e Estoque Retroativo

Esses relatórios, permitem que o usuário possa acompanhar os produtos armazenados, 

gerando alertas totalmente configuráveis em relação ao vencimento dos produtos, e 

acompanhar a situação de estoque em datas especificas (retroativo). 
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Intuitivo e Dinamico

✓ SOLICITAÇÃO DE RETORNO

Sendo uma das funções mais dinâmicas, o WebAGil permite que tanto o embarcador, quanto o 

destinatário realize a solicitação de retorno de armazenagem on-line em pouco cliques.

Através das telas do sistema é possível selecionar quantidades e lotes dos produtos 

armazenados, solicitar a data de entrega e até modificar o endereço onde a mercadoria será 

entregue.
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Intuitivo e Dinamico

✓ Detalhamento

Todos os relatórios possuem telas com detalhamento das Notas Armazenadas, com as 

informações necessárias para uma processo de gestão, e também de permitir a configuração 

das informações a serem exibidas e, executa o processo de exportação dos dados para 

planilhas.
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Treinamento e ativação
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Para clientes AGOPA que já possuem produtos armazenados e
queiram utilizar a ferramenta WebAGil, basta entrar em
contato no numero abaixo e agendar seu treinamento.

Jonathan Henrique Delpino
(19)97145-5199

Jonathan.delpino@bravolog.com.br



CONTATOS BRAVO LOGÍSTICA GOIANIA
(regularização de NF e solicitação de retorno dos produtos):

IARA SANTOS – atendimento direto AGOPA

(62)3280-0330 Ramal:220

iara.rodrigues@bravolog.com.br

Oberdan Campos – Gerente de filial
(62) 99906-0459
oberdan.campos@bravolog.com.br

Contatos APARECIDA DE GOIANIA

mailto:iara.rodrigues@bravolog.com.br
mailto:oberdan.campos@bravolog.com.br


OBRIGADO!

Rod. BR 050 KM 185 loja 08 Zona rural 
Cep:38.055-010 | Uberaba, MG

www.bravolog.com.br

www.facebook.com/bravolog
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