
Como um bom gestor da área de suprimentos, você sabe que a busca 
pela qualidade, segurança e eficiência na cadeia de fornecimento deve 
ser constante. Conheça dicas simples que vão tornar o processo mais 
produtivo.

5 dicas para melhorar a performance
da cadeia de fornecimento

1Conheça e segmente
seus fornecedores

Segmentar fornecedores precisa se 
tornar uma habilidade organizacional de 
seu departamento. Isso ajudará na hora 
de identificar os bons parceiros. Classi-
fique os perfis dos fornecedores avalian-
do a importância de cada um.

2Estabeleça métricas 

3Integre operações de
vendas e finanças

Faça um plano de ações único que integre 
as projeções de vendas do planejamento 
estratégico da empresa, o planejamento de 
produção e as finanças. 
Isso trará equilíbrio entre a demanda dos 
clientes internos, a capacidade de pro-
dução e o desempenho financeiro do seu 
negócio. 

4Monitore o desempenho
dos fornecedores

Se um fornecedor falhar, poderá causar im-
pacto negativo na receita da sua empresa. 
Avalie constantemente o desempenho de 
quem lhe fornece matérias-primas, produtos 
ou serviços. Hoje, o mercado conta com 
soluções que otimizam tempo e os processos 
de sua equipe, diminuindo riscos na escolha 
e avaliação de um parceiro.

5Automatize processos

Planejamentos em Excel são um processo 
lento, complexo e que requer atualizações 
constantes. A saída pode ser em um 
clique: automatize! Confira as vantagens:

Seus parceiros de negócio ficam 
responsáveis pelo cadastro e 
atualização complementar dos 
dados.

Integração com fornecedores

É possível configurar perfis, 
parametrizando quais documen-
tos serão necessários para cada 
tipo de fornecimento.

Matriz de fornecimento

Montagem do dossiê de forma 
eletrônica e automática, agilizan-
do o processo.

Rapidez e eficiência

Evita-se a ilegalidade no processo 
de fornecimento e suspensão de 
suas atividades.
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Métricas são importantes para avaliar a efi-
ciência da sua equipe da área de compras e 
precisam ir ao encontro do planejamento 
estratégico da empresa, ajudando a reagir a 
ameaças e otimizar oportunidades. 
Comece com métricas de fácil avaliação, in-
terna e externamente, como cash-to-cash, 
tempo de ciclo e indicadores de agilidade.
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