
  

EFICIÊNCIA NO SETOR DE COMPRAS

COMO REDUZIR CUSTOS E GERAR ECONOMIA COM
AGILIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA.



  

PANORAMA ATUAL

• Procedimentos ultrapassados 

• Tempo de trabalho homem/hora elevado 

• Número restrito de fornecedores

• Falta de mecanismo de acompanhamento

• Alto índice de erros nos pedidos 

• Limitação para agregar novas tecnologias

• Dificuldade para reduzir os níveis de estoque

• Excesso de funcionários no setor

• Baixo nível de segurança e transparência

• Setor de compras descentralizado 

PANORAMA ATUAL



  

AGILIDADE

• Integrado ao seu sistema de gestão
• Garante agilidade no retorno das cotações

• Várias cotações sendo feitas simultaneamente

• Dispensa negociação com fornecedores

• Tecnologia de ponta com avanços constantes 

• Sistema de multi-operação

• Não atrasa por ausência do funcionário

• Evita erros nos pedidos

• Facilita a centralização do setor de compras

• Registra e armazena todas as informações



  

• Redução ou remanejamento da equipe do 

setor de compras

• Redução de ligações telefônicas e fax

• Redução da necessidade de horas extras 

• Redução do nível de “stress” da equipe 

aumentando a sua produtividade e qualidade 

de vida.

REDUÇÃO DE CUSTOS



  

ECONOMIA

• Redução do nível de estoque da empresa

• Acesso a novos fornecedores 

• Redução de negociações com fornecedores

• Aumento da competitividade entre 

fornecedores

• Oportunidade de conhecer novas marcas 



  

SEGURANÇA E 
TRANSPARÊNCIA

• Permite a auditoria no processo de compras

• Permite que pessoas de outro setor 
acompanhem o andamento do processo

de compras.



  

COBERTURA

• Atende empresas com frotas de veículos 
de CARGAS e de PASSAGEIROS 

• Opera em 13 Estados e no DF

• Estados: AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, 
MG, MT, PI, RJ, RN, SE  e  SP



  

REDE DE CLIENTES

 COMPRADORES
Mais de 350 empresas



  

REDE DE CLIENTES

 FORNECEDORES
Mais de 1.600 empresas



  

• Baixo investimento e grande benefício

• Resultado imediato 

• Tabela de investimentos proporcional ao 
porte da frota

• Manutenção do atual cadastro de 
fornecedores 

• Carência para fornecedores não 
cadastrados (2 meses)

• Sem investimento em novos 
equipamentos

• Sem compra de licença de uso do 
software

INVESTIMENTO

TABELA DE INVESTIMENTO

De    à  veículos -  por carro/mês01 100 R$ 3,00
De  à  veículos -  por carro/mês
De  à  veículos -  por carro/mês
De  à  veículos -  por carro/mês
De  à  veículos -  por carro/mês
Acima de  veículos -  por carro/mês

101 200 R$ 2,60
201 300 R$ 2,20
301 400 R$ 1,80
401 500 R$ 1,40

500 R$ 1,00



  

EMPRESA

• CLSW 303 Bloco C Sala 110
Setor Sudoeste - Brasília - DF
CEP: 70673-623

• sac@mercadonarede.com.br
• Msn:mercadonarede@hotmail.com

• Telefone/Fax: (61) - 3034 6559


