
O PORTFÓLIO + COMPLETO
E INTEGRADO PARA O SEU

AGRONEGÓCIO



É composta por prossionais com experiência de mais de 40 anos em planejamento e controle 

agroindustrial. Oriundos de renomado centro de pesquisa, o corpo técnico está capacitado para fornecer as 

melhores soluções informatizadas para o gerenciamento agroindustrial. 

Sediada em Piracicaba (SP) desde 2001, presente em mais de 14 países, com mais de 260 clientes, 

sendo importantes produtores do Brasil, a GAtec é uma empresa de consultoria, treinamento, 

desenvolvimento e integração de sistemas de gestão para os agronegócios da cana-de-açúcar, grãos, 

algodão, café, citros e pecuária, entre outros, controlando mais de 8 milhões de hectares plantados. 



As soluções para cana-de-açúcar e todas as demais culturas agora estão unificadas no 
mesmo sistema, possibilitando a visualização dos dados como um todo, seja culturas 
anuais, semiperenes e perenes.

O SimpleFarm é o software da GAtec S/A que facilita o dia a dia de seus usuários. Com 
ele você pode controlar todas as operações agrícolas de uma forma simples e intuitiva, 
contando com o que existe de mais moderno em tecnologia da informação. O 
SimpleFarm funciona inteiramente no browser, sendo muito fácil de ser operado. Com 
um novo conceito, o software simplifica a forma de controlar a lavoura, integrando 
mapas, indicadores, dashboard e os processos agroindustriais.
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Os sistemas GAtec automatizam e simplicam o trabalho, agregando 
competitividade aos serviços e produtos das empresas. Os softwares 
atuam como ferramentas para otimização de processos, auxiliando na 
redução de custos e aumento da produtividade.

Incorporada ao sistema, possibilita uma infinidade de consultas 
na forma de mapas e imagens de satélite.

Capaz de buscar dados de qualquer base de dados estruturada, todas as 
consultas derivam do conceito de “Fonte de dados”. Cria conjuntos de 

informações que são acessados e podem gerar diversos tipos de outputs, 
como gráficos, listas, relatórios, etc.

SISTEMA TOTALMENTE RESPONSIVO

Especializada na gestão de forças de vendas de sementes e 
insumos agropecuários.

FORÇA DE VENDAS

EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

GESTÃO DE MAPAS

Solução completa para gestão de armazéns. Foco na gestão efetiva dos 
melhores processos logísticos. Otimização do processo de 

armazenamento, manutenção e expedição dos produtos, garantia do 
aumento da performance e racionamento das operações. 

A EVOLUÇÃO DO SEU ARMAZÉM




