Leilão eletrônico
Cooperativa Agrícola Flores de São Paulo
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1. Formas de venda
1. Formato do leilão
- Leilão por redução de preço
Os preços exibidos pelo sistema estão em Reais (R$).
O preço inicial de venda do leilão é reduzido em pequenos intervalos.
O comprador aguarda o preço chegar ao valor desejado e pressiona a tecla de
compra.
O vencedor do leilão é aquele que tiver o valor do maior lance e pressionar
antes o botão de compra.
- Compra com o relógio parado
Quando existirem produtos não-vendidos em um lote, o preço exibido no
relógio ficará parado e será exibida a palavra „Restando‟. Neste momento as
vendas serão feitas aos compradores que pressionarem antes o botão de
compra.
- Produtos não-vendidos após a fase „Restando‟
Se mesmo após a fase „Restando‟ ainda houver produtos não-vendidos,
poderá ser feito um novo leilão a partir de um novo valor inicial a ser definido
pelo leiloeiro.

2. Preço inicial
O leiloeiro atribui o preço inicial aos produtos a serem leiloados.
O relógio está dividido em 100 partes. A redução do preço ocorre em
intervalos de 1%, conforme os exemplos da tabela abaixo:

Preço inicial
Redução

R$ 1,00 R$ 2,00 R$ 3,00 R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 10,00
R$ 0,01 R$ 0,02 R$ 0,03 R$ 0,04 R$ 0,05
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R$ 0,10

R$ 15,00

・・・

R$ 100,00

R$ 0,15

・・・

R$ 1,00

2. Participação no leilão
1. Uso do cartão do comprador
O cartão será fornecido pela Cooperativa aos participantes do leilão.
Para utilizar o terminal de compra é necessário inserir o cartão.

2. Registro dos compradores
O comprador deve se registrar antes do inicio do leilão, para verificar se está
apto a participar do leilão.
Após o registro é possível iniciar a participação no leilão.
Procure evitar atrasos, pois na ocorrência de problemas, será possível tentar
corrigi-los antes do início do leilão.

3. Sobre a tribuna de leilão
Existem 2 relógios (A e B)
Existem 150 lugares disponíveis aos compradores, e é possível participar do
leilão por qualquer terminal.
O número do comprador é identificado através de seu cartão e assento, e o
comprador pode sentar em qualquer assento vago.

4. O cartão do leilão é registrado no terminal do comprador
O comprador será registrado quando inserir o seu cartão no leitor de cartão
conectado ao terminal do comprador. Existe um leitor de cartão para cada
terminal.
O cartão deve ser inserido no leitor de cartão que fica sob a mesa.
Se o terminal reconhecer o comprador, e este estiver apto a participar do
leilão, a tecla “Quantidade” ficará acesa.
Mantenha o cartão no leitor até fazer uma pausa ou finalizar as suas compras.
Por favor consulte a “Parte 4 – Operação do terminal dos compradores” para
maiores detalhes.

5. Participação no leilão
Pressione a tecla que corresponde ao número do relógio que deseja
participar. Quando iniciar o leilão no relógio selecionado, aguarde o preço
desejado e para dar o lance tecle a quantidade a arrematar.
Por favor consulte “Parte 4 – Operação do terminal dos compradores” para
maiores detalhes.
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2. Participação no leilão
6. Para finalizar as compras
Ao sair do seu terminal ou fazer uma pausa, não se esqueça de remover seu
cartão do terminal.
É possível voltar a participar do leilão em outro terminal.
Por favor não esqueça de remover seu cartão e procure não perdê-lo.

7. Inserindo o cartão no terminal

① Insira o cartão no leitor localizado sob a mesa.
② Após a inserção do cartão, digite sua senha de 4 dígitos.
③ Se a senha estiver correta, o terminal emitirá um sinal sonoro uma vez e a
tecla “Quantidade” ficará acesa.
Notas:
- Caso ocorra algum problema, o terminal emitirá um ruído repetidamente.
- Quando o comprador já se registrou, sua senha está correta e mesmo
assim houver um problema, tente utilizar outro terminal.
- Se depois de trocar de terminal o problema persistir, o cartão pode estar
com problemas. Neste caso, solicite a troca de seu cartão por um cartão
reserva.
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3. Explicação dos itens do relógio
1. Telão

②

③

④

①
⑥

⑤

⑦
⑧

⑨
⑬
⑩

⑪
⑫
① Identifica o relógio (A ou B).
② Indicador de preço do leilão, começando no preço inicial e diminuindo até atingir
o preço mínimo, em intervalos de 100 partes. Os pequenos círculos brancos
indicam grupos de 10 partes. O leilão tem início após o término do contador inicial
(③). A cor do indicador de preço muda e o valor do preço atual é exibido na tela.
③ Contador inicial antes do início do leilão. O sistema ignora lances efetuados
durante a passagem pelo contador inicial.
④ Preço inicial do leilão.
⑤ Informações dos produtos dos próximos leilões.
⑥ Preço atual do leilão e sua forma de venda.
⑦ Informa a quantidade a ser vendida por lance.
⑧ Quantidade de lances possíveis. Este número número vai sendo reduzido à
medida em que os lances são feitos. O valor no campo à direita é indica a
quantidade de sobras no lote. Quando a venda é feita por caixa, esta quantidade é
zero.
⑨ Valor médio, corresponde à metade do preço inicial.
⑩ Informações do produto: flor de corte ou de vaso, variedade, produtor, cor, etc.
Nem sempre todas as informações estão disponíveis.
⑪ Quantidade de compradores que já deram lance no leilão atual.
⑫ Situação atual do leilão (preparando, em leilão, restando, fim).
⑬ Resultado do leilão (compradores, quantidade comprada).
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3. Explicação dos itens do relógio
1. Preço do leilão, forma de negociação e forma de venda
– Padrão 1 – Venda unitária – flor de corte (indicador vermelho)
①Valor apresentado
②Forma de venda
③Quantidade de venda

R$ 10,00
A unidade (cada flor) custa R$10,00
Lote: 100
(100 flores por lote)
A venda é em múltiplos de 100 flores
Itens: 25
Resto: 0
Total de 2.500 flores (100 x 25), podendo aceitar até 25 lances

O valor da unidade de venda é R$10,00 x 100 flores por lote = R$ 1.000,00

– Padrão 2 – Venda por vaso (indicador laranja)
①Valor apresentado
②Forma de venda
③Quantidade de venda

R$ 10,00
A unidade (cada vaso) custa R$ 10,00
Lote: 6
(6 vasos por lote)
A venda é em caixas com 6 vasos (R$60,00)
Itens: 25
Resto: 0
Total de 150 vasos (6 x 25), podendo aceitar até 25 lances

O valor da unidade de venda é R$ 10,00 x 6 vasos por lote = R$ 60,00

– Padrão 3 – Venda por caixa (indicador amarelo)
①Valor apresentado
②Forma de venda
③Quantidade de venda

R$ 10,00
Cada caixa custa R$ 10,00
Lote: 100
(100 vasos por caixa)
A venda é em caixas com 100 vasos
Itens: 10
Resto: 0
Total de 1.000 vasos (100 x 10), podendo aceitar até 10 lances

O valor da unidade de venda é R$ 10,00 x 1 caixa por lote = R$ 10,00
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3. Explicação dos itens do relógio
– Padrão 4 – Venda por lotes (indicador verde)
①Valor apresentado
②Unidade de venda
③Quantidade de venda

R$ 35,00 (lotes de 2)
O valor unitário de cada lote é de R$ 35,00.
Lote: 40
20
A venda é em lotes duplos (40 caixas em cada lote duplo).
Itens: 30
Resto: 0
Total de 1.200 (30 x 40) caixas à venda, podendo aceitar até
30 lances.

O valor da unidade de venda é R$ 35,00 para cada lote duplo com 40 caixas.

– Padrão 5 – Venda por maço (indicador púrpura)
①Valor apresentado
②Unidade de venda
③Quantidade de venda

R$ 5,00
Cada maço custa R$5,00
Lote: 1
1
A venda é feita em maços individuais.
Itens: 10
Resto: 0
Total de 10 maços, podendo aceitar até 10 lances

O valor da unidade de venda é R$ 5,00 x 1 maço = R$ 5,00

– Padrão 6 – Quando existe sobra no lote e há lance para este lote
①Valor apresentado
②Forma de venda
③Quantidade de venda

R$ 500,00 (lotes de 2)
Cada lote (duplo) custa R$ 500,00
Lote: 100
50
A venda é feita em lotes de 2 caixas, cada uma com 50 vasos
Itens: 12
Resto: 1
Total de 25 caixas, vendidas em 12 lotes de 2 caixas mais uma
sobra de 1 caixa

O leilão acontece e a sobra de 1 caixa é vendida ao último comprador.
O valor da unidade de venda é R$ 500,00 x 1 maço = R$ 500,00.
O valor da sobra de 1 caixa é R$ 500,00 x (1 caixa de sobra ÷ 2 caixas por
lote) = R$ 250,00.
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4. Explicação do terminal dos compradores
1. Para utilizar o terminal do comprador
Insira o cartão no terminal e digite sua senha de 4 dígitos.
A mensagem “Registro de comprador OK” é informada, se estiver tudo correto.
Acende a tecla „Quantidade‟, que é o modo padrão de compra.

2. Lances
Existem duas formas de participar do Leilão : Por relógio e por quantidade.
As duas formas são explicadas a seguir :
Forma de
participação

Relógio

Preparação

Digitar a quantidade a ser adquirida.
No caso de números com 2 dígitos,
pressionar antes a tecla “2 dígitos” e
em seguida digitar a quantidade
desejada.

Pressionar a tecla correspondente ao
relógio com o produto a ser adquirido (A
ou B). A lâmpada do relógio selecionado
se acende. Prestar atenção no preço
exibido no telão do relógio selecionado.

Quando o preço atingir o valor
desejado e o comprador quiser dar o
lance, deverá pressionar a tecla do
relógio correspondente (A ou B).

Quando o preço atingir o valor desejado e
o comprador quiser dar o lance, deverá
pressionar o número correspondente à
quantidade desejada. Se o número tiver 2
dígitos, pressionar antes a tecla “2 dígitos”
e em seguida digitar a quantidade
desejada. Neste caso, o lance é dado no
momento em que o segundo dígito é
pressionado.

Quantidade

Participação

3. Valor do leilão :
É informado o valor de cada relógio, e com o andamento do leilão, esse valor
vai diminuindo, até que ocorre um lance.
Para dar o lance, no terminal, digite a quantidade a arrematar, e não o valor
do lance.

4. Confirmação de compra :
Caso a oferta seja confirmada, o terminal emite um sinal sonoro e o tecla do
relógio onde foi efetuada a compra fica piscando.
Na tela do terminal aparece a mensagem de que a compra foi efetuada.

5. Comprador que arrematou :
Para verificar o que foi arrematado, pressione o botão „Listas‟
Utilize as teclas „Acima‟ e „Abaixo‟ para verificar todos os lances.
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4. Explicação do terminal dos compradores
6. Quando existe uma mensagem
A tecla “Listas” fica piscando, quando esse botão é pressionado, a mensagem
aparece na tela do terminal do comprador.
A mensagem desaparece ao apertar a tecla “Listas” novamente

Funções e métodos de operação

№

Tecla

① Listas
② Abaixo / Acima

Descrição
Mostra os produtos arrematados e mensagens enviadas
para os compradores.
Botões de navegação ao mostrar os produtos
arrematados.

③ Modo participação

Formas de venda no leilão:
Quantidade: O lance se dá ao apertar a tecla 'Quantidade'
Relógio: O lance é dado ao apertar a tecla 'Relógio'

④ 2 dígitos

Para comprar quantidades acima de 9.

⑤ Relógios

Seleciona o relógio (A ou B).

⑥

Quantidade a ser
adquirida

⑦ Representantes
⑧ Pausa

Digitar a quantidade a ser comprada. Para desfazer o que
foi digitado, utilize a tecla limpar.
C1 é o próprio comprador, os demais são os compradores
que estão sendo representados.
Pressione esta tecla para sair da mesa e voltar mais tarde.
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