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Manual desenvolvido em 28/09/2022 da versão 1.2.2 do plugin Sementes.



CICLO: É O PERÍODO EM QUE A LOJA FICA ABERTA E OS OS ITENS DA LOJA FICAM 

DISPONÍVEIS PARA COMPRA. 

LOCAIS DE RETIRADA: ENDEREÇOS ONDE CONSUMIDORAS/ES PODEM BUSCAR 

SEUS PEDIDOS. 

MARGEM: PERCENTUAL QUE ALGUMAS INICIATIVAS ACRESCENTAM SOBRE O 

PREÇO DA/O FORNECEDOR/A. O PLUGIN SEMENTES PERMITE CONFIGURAR UMA 

MARGEM QUE SERÁ ACRESCENTADA SOBRE TODOS OS PRODUTOS E QUE PODERÁ 

SER APRESENTADA NOS RELATÓRIOS. 

PERFIS: SÃO DIFERENTES TIPOS DE USUÁRIAS COM LOGIN E SENHA PARA ACESSAR 

A PARTE ADMINISTRATIVA DO SITE. 

PLUGIN: É UMA FERRAMENTA QUE OFERECE SOLUÇÕES ESPECÍFICAS. NO CASO 

DO PLUGIN SEMENTES, PERMITE FECHAR A LOJA QUANDO NÃO HÁ CICLOS 

ABERTOS, GERAR RELATÓRIOS DE INTERESSE DE GCRS E CESTAS 

AGROECOLÓGICAS E OUTRAS SOLUÇÕES QUE IMPORTAM PARA ESTAS 

INICIATIVAS. 
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Na página 4 desse manual, é mostrado 
como criar e configurar um ciclo.

PAINEL INICIAL
Vale ressaltar que o painel mostra apenas 
as informações do ciclo aberto atual. Caso 
não haja algum ciclo aberto no período, é 
disposta uma mensagem alertando a não 
existência de ciclo aberto e a opção de 
criar novo ciclo, que redireciona o 
administrador para a página de Ciclos do 
Plugin Sementes.
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NO PAINEL INICIAL É MOSTRADO O CICLO ABERTO ATUAL; UM RESUMO DO CICLO 

COM NÚMERO DE PEDIDOS, TOTAL VENDIDO EM REAIS E QUANTIDADE DE 

CATEGORIAS VENDIDAS; UMA LISTA DE PEDIDOS DO CICLO; E UMA LISTA DE 

VENDA EM REAIS E QUANTIDADE DE PRODUTOS POR CADA CATEGORIA DO CICLO.



CRIAR E CONFIGURAR 
CICLO

CICLOS MANUAIS OU AUTOMÁTICOS

Para criar um ciclo, basta clicar no 
botão 'Adicionar novo' ao lado do título  
da página de Ciclos do Plugin 
Sementes.

Adicione um título para o novo ciclo.
Para que o título do seu ciclo seja de 
fácil entendimento do período do 
mesmo, sugerimos que inclua no nome 
as datas de início e fim do ciclo. Na 
imagem da página de Ciclos há alguns 
exemplos de como isso pode ser feito.
 
Selecione o tipo do seu ciclo: para 
ciclos manuais, é necessário ação 
manual para definir se estará aberto ou 
fechado; para ciclos automáticos, são 
informadas as horas de abertura e 
fechamento da loja e o site irá 
corresponder a esta informação.
Ao final, não esqueça-se de publicar o 
ciclo criado.
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Na página de Ciclos, estão listados todos os ciclos existente, abertos, fechados e suspensos. Podem ser 
aplicadas ações em massa ao selecionar mais de um ciclo para editá-los ou excluí-los.

Os ciclos do tipo Manual devem 
ser fechados manualmente, 
entrando na página do ciclo, 
clicando no nome do ciclo 
específico a ser fechado, 
apertando o botão 'Fechado' e 
atualizando o ciclo. 
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Os tipos de relatório são: (i) Pedidos 
detalhados; (ii) Pedidos detalhados por 
categoria; (iii) Resumo (número total de 
produtos) por categoria; (iv) Pedidos 
detalhados por local de retirada; (v) 
Pedidos detalhados por local de retirada e 
categoria; (vi) Pedidos detalhados por 
categoria e método de pagamento; (vii) 
Endereço dos pedidos com informações 
dos clientes para emissão de etiquetas.

Todos os relatórios são mostrados na 
página e podem ser exportados para XLSX 
e PDF.

VISUALIZAÇÃO DE 
RELATÓRIOS POR CICLO

DIVERSOS FORMATOS DE RELATÓRIO 

COM INFORMAÇÕES DE PRODUTOS, 

PEDIDOS E CLIENTES PARA CADA CICLO

RELATÓRIOS

Informações do cliente: nome, número do pedido, endereço e telefone

É possível escolher a melhor ordenação 
para os Relatórios: Por data do pedido ou 
pela ordem alfabética dos nomes das/os 
consumidoras/es. Ao selecionar a 
ordenação desejada, os relatórios serão 
recarregados.

Há também a possibilidade de incluir as 
informações do cliente, endereço e 
telefone no relatório selecionando a caixa 
de seleção.



ANÁLISES

UMA FERRAMENTA PARA ANALISAR 

RAPIDAMENTE OS DADOS DE UM OU MAIS 

CICLOS
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A análise de produto gera um relatório que 
poderá ser exportado, em formato xlsx 
(tabela excel) ou formato arquivo pdf, com 
dado de venda de todos os produtos 
do(s) ciclo(s) selecionado(s) para análise. 
Para cada produto, são expostas as 
informações de quantidade total vendida, 
a média de venda por ciclo, e as 
informações de estoque, sobre o 
esgotamento do produto nos ciclos.

Na análise de cliente, é apresentada a lista 
de todos os cliente que compraram 
produtos no(s) ciclo(s) selecionado(s) 
para análise com as informações: valor 
total gasto pelo cliente, quantidade de 
pedidos realizados, valor médio do(s) 
pedido(s), quantidade média de itens por 
pedido, quantidade de ciclos em que 
comprou e o título de cada ciclo que 
realizou compra. 

ANÁLISE DE PRODUTO ANÁLISE DE CLIENTE

Há também a opção de exportar, em 
formado xlsx (para tabela excel) ou 
formato arquivo pdf, todos os dados  
utilizados pelo plugin sem filtros para 
análise personalizada.

DADOS BRUTOS



Para cada momento do ciclo, é indicado 
que exista uma página inicial configurada 
para expor ao consumidor se a loja 
encontra-se aberta ou fechada. 
Assim, recomenda-se a criação de duas 
páginas diferentes, uma para ciclo aberto 
e outra para ciclo fechado.

Pode ser definido o tempo em minutos para exibir um aviso 
aos consumidores acessando a loja alertando a proximidade 
de fechamento do ciclo vigente. Esse tempo pode ser 
definido nas configurações.

Ao final da página de Configurações há uma Seção para Desenvolvedoras, que contém 
funcionalidades específicas que serão explicadas na próxima página deste manual. 

Uma sugestão de página para o ciclo aberto 
é a página da loja, com a disposição de 
todos os produtos.
Para o ciclo fechado, recomendamos dispor 
uma página com aviso de ciclo fechado e 
com informações de funcionamento da 
cesta, como quando será a próxima 
abertura e outras informações importantes.

PÁGINA DE CICLO ABERTO E PÁGINA DE CICLO FECHADO

TEMPO DE AVISO DE FECHAMENTO DO CICLO

SEÇÃO PARA DESENVOLVEDORAS
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CONFIGURAÇÕES
GERAIS



Ao selecionar essa caixa de seleção, o painel de 
administração do seu site, que é acessado em 
www.seusite.com.br/wp-admin, é reduzido para 
conter as funcionalidades principais para 
administração rotineira da loja, simplificando o 
uso. Mesmo com essa funcionalidade ativada, 
ainda poderá acessar o painel completo clicando 
no botão Painel avançado.

Ao habilitar essa função, aparecerá na aba de 
relatórios a opção de incluir margem nos relatórios, 
isso é, para os sites que possuem isso configurado, 
será mostrado o preço unitário do produto, o preço 
do produto e o valor com margem. Para o caso dos 
sites que não têm isso configurado, em todas as 
colunas parecerá o mesmo valor e essa funcionalidade 
não será útil.

Essa categorização será utilizada para gerar os 
relatórios filtrando pela categoria escolhida. 
Primeiro deve-se escolher a taxonomia, ou 
classificação inerente do Woocommerce, a qual 
será referente a sua categorização. Depois, 
escolha um nome que represente essa 
categorização: tipo de produto, fornecedor(a), 
assentamentos....

PAINEL DE ADMINISTRAÇÃO SIMPLIFICADO

MARGEM NOS RELATÓRIOS

FORNECEDORAS E CATEGORIAS

SEÇÃO PARA 
DESENVOLVEDORAS

CONFIGURAÇÕES DE 

FUNCIONALIDADES MAIS 

AVANÇADAS PARA O SEU SITE.
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Por Cooperativa EITA e TICDEMOS/SOLTEC-UFRJ

BAIXE O PLUGIN EM SEU SITE PELA LOJA DE PLUGINS DO WORDPRESS!

SAIBA MAIS SOBRE O PLUGIN EM: 

HTTPS://BR.WORDPRESS.ORG/PLUGINS/SEMENTES-CAS-GCRS/

NOS CONHEÇA!
https://eita.coop.br/
https://cestaagroecologica.com.br/
https://www.nides.ufrj.br/index.php/projetos-soltec/ticdemos

EITA - TICDEMOS

https://br.wordpress.org/plugins/sementes-cas-gcrs/
https://eita.coop.br/
https://cestaagroecologica.com.br/
https://www.nides.ufrj.br/index.php/projetos-soltec/ticdemos

