E-SOURCING
Tome decisões mais assertivas em seu
processo de compras

As funcionalidades abrangem o
planejamento das demandas, o processo de
negociação e toda a gestão do fornecedor.

Plan
Planeje as demandas de suas
compras de forma rápida e assertiva
A plataforma do Mercado Eletrônico tornou mais fácil e ágil a
atividade de planejar e executar todas as fases do processo de
compras. Visualize o cronograma com tarefas e recursos e faça a
gestão de custos e dos SLAs de cada fase dos projetos.

Plano

Projetos

Com o plano de suprimentos é
possível planejar, controlar e gerir
todo o orçamento destinado para a
área de suprimentos, saber quanto os
projetos estão consumindo do
planejado e ainda conseguir, de forma
rápida, direcionar o foco para os
planos com maior distorção ou para
um eventual replanejamento
financeiro..

Permite a organização dos projetos
associados aos planos de suprimentos e ajuda no controle de gastos,
recursos e cumprimento dos prazos.
A visão agregada e compartilhada de
projetos em andamento ainda provê
ao gestor o conhecimento da
alocação de seus profissionais de
compra.

Tipos de Compra
Os tipos de compra são configurados de acordo com o planejador e podem
contar com cadastro de SLAs, associados a um cronograma com fases
obrigatórias e não obrigatórias e integrados com o calendário de cada usuário
por meio de notificações e sinalização por cores, que ajudam na gestão do
planejamento da compra.

Benefícios
· Acompanhe SLAs de cada
projeto.
· Faça a gestão da alocação da
equipe.
· Defina cronogramas e fases
por tipo de compra.

· Administre a cadeia de
processos de forma
consolidada.
· Controle a gestão dos custos
e de budget por projeto ou
por plano de suprimentos.

Materials & Services
Itens padronizados de acordo as
normas técnicas de mercado
Organize o cadastro de produtos e serviços em um padrão
específico. Exclua duplicidades de registro e a possibilidade de erros,
garantindo a consistência e a identificação da descrição dos itens.

Padronização

Identificação

Oferece a padronização descritiva de
materiais para estabelecer critérios
específicos de produtos e serviços.

Ajuda a identificar com precisão os
materiais em toda a cadeia de
abastecimento.

Importação

Localização

Permite a importação de dados
brutos a partir de fontes diversas.

Assegura a alta performance na
busca e localização de produtos

Benefícios
· Identifique, classifique e
organize itens de forma
padronizada.

· Conquiste melhores
resultados em processos de
Demand e Spend Analysis.

· Esteja de acordo com leis
fiscais ao ter todos os itens
codificados.

· Evite duplicidade nas
descrições.

· Reduza custos ao evitar erros
nas aquisições e estoques
desnecessários.

· Aumente a eficiência da área
de compras.

· Unifique cadastros de
materiais.

· Aumente o saving recebendo
respostas de cotações de
maneira uniforme.

· Faça a análise preditiva.

Suppliers Management
A solução para evitar riscos e fazer a gestão
dos fornecedores em um único ambiente
Gerencie e avalie as informações dos parceiros de negócio ao longo de todo
o período de fornecimento. Diminua os riscos com a gestão de contratos de
mão de obra terceirizada para mais integração na cadeia e compliance.

Cadastro

Homologação

Reúna os dados de compradores,
fornecedores e bases externas como
Receita Federal e Sintegra, para
garantir a precisão dos dados e
informações do fornecedor e verificar
a situação legal de parceiros junto
aos órgãos responsáveis.

Verifique aspectos fiscais, trabalhistas, financeiros, técnicos operacionais, ambientais e normas internas
dos compradores para promover a
adequação dos fornecedores aos
objetivos e diretrizes da sua
organização.

Avaliação

Gestão de Terceiros

Analise a performance do fornecedor
ao longo do período de fornecimento. Inclua requisitantes, gestores e
fornecedores no processo e crie um
ranking dos seus fornecedores com
os KPI mais adequados para sua
empresa.

Automatize e simplifique o processo
de gerenciamento e controle de
informações trabalhistas, de saúde e
de segurança do trabalho de
companhias e colaboradores
terceirizados.

Benefícios
· Reduza custos do processo
de compra com a gestão de
fornecedores.
· Centralize a gestão de
fornecedores em um
ambiente auditável.
· Automatize a captação e a
verificação de documentos
dos fornecedores, mantendo
as informações atualizadas
para evitar riscos trabalhistas.
· Faça a gestão dos riscos em
sua cadeia de suprimentos.

· Acompanhe a capacidade
dos seus fornecedores em
honrar compromissos
financeiros e oferecer
padrões de fornecimento.
· Tenha disponível relatórios
gerenciais para auxiliar as
tomadas de decisão rápida.
· Otimize a seleção de
fornecedores para processos
de cotações e pedidos.

· Estreite a comunicação com
seus fornecedores em um
ambiente colaborativo.
· Permita que o fornecedor
faça a atualização de seus
dados cadastrais na
plataforma.
· Monitore a performance do
fornecedor e crie planos de
ação sempre que necessário.

Source RFx
Conduza seus processos de compras com
agilidade e segurança
Gerencie com alta performance e governança seus processos de compras que
necessitam de grande interação com toda a cadeia. Tome decisões mais
assertivas. Conquiste maior colaboração entre todos os envolvidos no
processo, maior governança com processos rastreados e auditáveis de acordo
com as suas regras de compliance e, ainda, mais agilidade e economia.

RFI / RFP

RFQ

Cronograma

Fluxo de Aprovação

Nas fases de RFI, RFP o profissional de compras pode criar
questionários com critérios e
ponderações específicos para
levantar informações dos eventuais
parceiros, refinar e alinhar o escopo
do que será negociado e com isso
fazer uma primeira avaliação
ponderada para cada critério
definido. De acordo com as
respostas, as notas de cada
fornecedor são calculadas
automaticamente e o comprador
consegue facilmente comparar as
primeiras etapas de negociação de
cada fornecedor.

Já na fase de RFQ, o negociador
abre e equaliza as propostas
comerciais dos fornecedores,
define seu target e gerencia o
saving. Toda a comunicação
entre comprador e fornecedor é
facilitada e registrada pela
plataforma, criando um
histórico que pode ser acessado
quando necessário.

De acordo com o planejamento
realizado no módulo Plan, é criado
automaticamente um cronograma
para cada processo, permitindo
visualizar o andamento das
atividades com prazos planejados
versus executados, e ainda
apresenta a tendência de datas de
acordo com processos históricos
semelhantes. O cronograma
mostra o histórico das atividades
de cada fase do processo de
compra, assim como consultar o
retrato exato do documento em
uma determinada fase histórica.

Estruture as aprovações do
processo de compra da forma
flexível, com quantos níveis forem
necessários e utilizando campos
como valor, categoria, empresa ou
qualquer outra informação do
processo. Visualize as aprovações
já realizadas, o tempo médio de
aprovação por fase/aprovador e as
futuras aprovações.Toda notificação ou interação entre os
envolvidos no processo são
gravadas no histórico de aprovação.

Gestão de Categoria

Homologação

Analise a performance do Por meio
desta prática, os envolvidos no
processo de compra acompanham
o histórico de negociações
relacionado com a categoria de seu
processo, assim como a análise de
gastos da categoria negociada,
promovendo benchmarking,
interação entre os profissionais de
compra e acesso facilitado a
fornecedores que já participaram
de negociações da mesma
natureza.

Tenha à disposição ferramentas
para ajudar sua empresa na
tomada de decisão: histórico de
negociações, lista de fornecedores
que participaram do processo com
suas devidas atuações nas fases de
RFI, RFP e RFQ, avaliações
técnicas e mapa comparativo de
ofertas com capacidade para
exportação e importação em
planilha Excel e exibição dos
critérios de avaliação das
propostas.

Benefícios
· Faça a gestão das aquisições em um único
ambiente eletrônico.

· Planeje e acompanhe as atividades de toda a
equipe de compras.

· Agregue demandas e aumente o poder de
negociação.

· Analise seu histórico de compras nas próximas
negociações.

· Reduza os custos operacionais e o lead time do
processo de compras.

· Conte com relatórios gerenciais para ajudar as
tomadas de decisão.

· Analise gastos e o potencial de economia.

· Mensure, em tempo real, os KPI e sua
performance de compras.

· Participe de ilimitadas rodadas de negociação e
opere Leilões Reversos na plataforma.
· Realize o planejamento preventivo da vigência
de contratos.

· Registre seus processos e tenha mais
comodidade em auditorias.
· Incentive a colaboração com seus fornecedores.

Reverse Auction
Uma estrutura de leilões prática e ágil
para economizar tempo e recursos
Estimule o espírito de competição entre os fornecedores,
tornando o processo de compras mais econômico a partir de
reduções de custos de cerca de 35% do valor inicial dos produtos.

Leilão Reverso

Leilão Direto

Leilão de compra online onde os
vendedores entram em competição
para fechar negócio com os
compradores.

Leilão de venda de produtos e
serviços realizado com em uma
plataforma eletrônica segura e
robusta.

Benefícios
· Adquira produtos e serviços
de qualidade com preços
reduzidos.
· Seja mais competitivo em
suas negociações.
· Analise o preço dos produtos
e serviços com os valores do
mercado.

· Conquiste maiores savings,
prevenindo gastos.

· Otimize o tempo da equipe
de vendas.

· Alcance novos fornecedores,
ampliando sua rede de
parceiros.

· Tenha mais segurança e
privacidade nas transações.

· Aumente sua receita evitando
custos.

CLM
Faça a gestão de todo o ciclo de
vida de seus contratos
Administre todo o processo de elaboração e aprovação de minutas
contratuais de forma compartilhada. Acompanhe o consumo dos
contratos, renovações e vencimentos, SLAs e multas e ainda avalie seus
fornecedores para garantir a boa prestação de serviço.

Minuta

Versões

Minuta padrão associada ao tipo de
contratação, com cláusulas
pré-definidas pela área jurídica.
Visualize prévias do contrato
finalizado ainda em tempo de
elaboração da minuta, reúna grupos
de cláusulas e grave templates para
ajudar na criação e administração de
minutas, além de controlar
aprovações no nível da cláusula e da
minuta completa. Por fim utilize
qualquer parceiro de certificação
digital para assinar seu contrato com
segurança.

Poderosa ferramenta de controle de
alterações que permite comparações
de texto por meio de algoritmos de
machine learning que facilitam a
revisão das versões da minuta,
destacando mudanças por tipos
como alteração, inclusão ou exclusão.
Apresenta o histórico de revisões da
minuta e permite visualizar uma
imagem do contrato em uma
determinada fase histórica do fluxo
de aprovação.

Consumo
O catálogo de materiais e o acordo comercial de fornecimento também podem
fazer parte do contrato. Desta forma, tudo o que for consumido, assim como o
saldo, serão gerenciados pelo responsável, o que inclui os pedidos de compra
associados ao contrato.

Benefícios
· Ganhe agilidade na
assinatura de minutas
contratuais.
· Garanta a segurança da
informação.
· Conquiste compliance
jurídico.
· Reduza erros na elaboração e
manutenção de minutas.

· Rastreie as aprovações e
alterações de contrato.
· Gerencie o ciclo de vida do
contrato.
· Receba alertas de
vencimento e consumo do
contrato.

· Receba alertas para
identificar pontos de atenção
nas minutas.
· Conte com assinatura digital
em seus contratos.
· Melhore a comunicação
entre contratante e
contratada.

Quer saber mais?
Entre em contato:
comercial@me.com.br
(11) 2175-3500

linkedin.com/company/mercado-eletronico
facebook.com/mercado.eletronico
blog.me.com.br
youtube.com/c/CanalMercadoEletronico

