Soluções Sustentáveis com

EXPERtise & EXPERiência

Portfólio

Quem somos

Somos uma consultoria empresarial especializada
em Supply Chain Management.
Atuamos na implementação de soluções simples e
eficientes para aumentar a competividade dos nossos
clientes.
Possuímos um conjunto de profissionais, experiências e
soluções voltados para a otimização dos processos
e informações em todas as etapas do ciclo de
atendimento às demandas de suprimentos de produtos
e serviços.
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adequado entre os
direcionadores é o que
norteia a todo o momento
as recomendações
de boas práticas.
Onde devemos buscar
flexibilização de processos
para garantir podutividade ?
Onde os processos são
frágeis e implicam em riscos
excessivos para a
organização ?
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Nossa abordagem, com foco

em soluções customizadas e
adequadas à cultura,
estratégia e ao negócio do
nosso cliente, é a base para
que a evolução contínua dos
processos seja assimilada,
mesmo após a conclusão dos
trabalhos.

Planejamento
e Execução
das Ações

Desenvolvimento
de Soluções
(To be)

O que nos diferencia

C

ada novo projeto é

uma nova experiência.
Compreender as
diferentes realidades e
expectativas desde o
início do trabalho trás o
verdadeiro sentido de
atuação altamente
personalizada,
aplicando as boas
práticas, mas sempre
de olho na realidade de
cada organização e do
mercado que atua.

#time

#visão

Consultores experientes em
desenvolvimento de
projetos de SCM

Foco nas oportunidades
baseadas em experiências
práticas

#estratégia

#metodo

Estratégias alinhadas às
necessidades dos clientes

A adoção de métodos e processos
que melhores se adequam à cada
realidade.

#conhecimento
Transferência de conhecimento de um
time com vivência em posições
executivas e de liderança

#customização
Uma atuação voltada a criar soluções
próprias para cada organização.

Nossa Experiência
E

xperiência

prática de
consultores,
com longa atuação
em posições
executivas e de
liderança em grandes
empresas nacionais e
internacionais, aliada
ao histórico de
projetos
desenvolvidos
em importantes
setores da economia
são o que qualificam
a Exper.

Mineração

Energia

Óleo & Gás

Siderurgia

Ind. Cosmética

Ind. Alimentícia

Sourcing &
Procurement

▪ Strategic Sourcing

▪ Padronização de Processos de Compras
▪ Padronização dos Dados Mestres de materiais e serviços (PDM)

O grande desafio de suprimentos

é obter a melhor relação
custo/benefício nos processos de
aquisição.

Nossa abordagem, por meio da
metodologia consolidada de
Sourcing & Strategic Sourcing,
busca maximizar a obtenção de
valor, garantindo ganhos
sustentáveis aos nossos clientes.

▪ Inteligência em Compras

▪ KPIs Estratégicos, Táticos e Transacionais
▪ Estrutura de Governança
▪ Plano de Desenvolvimento das Equipes de Compras
▪ Suporte consultivo para seleção, desenvolvimento e implantação
de solução e-procurement
▪ Otimização dos Recursos de Tecnologia

Gestão de
Contratos

▪ Procedimentos, normas e padrões
▪ Matriz de Riscos dos Contratos
▪ SLAs definidos para os principais contratos

A nossa metodologia de gestão de

contratos aborda processos,
procedimentos, governança e
solução de tecnologia com medidas
de controle eficazes do ciclo de vida
dos contratos, proporcionando aos
clientes maior segurança jurídica,
gestão eficaz do desembolso dos
contratos e mitigação dos riscos
inerentes aos contratos.

▪ Auditorias em Contratos

▪ Taxonomia da documentação de Gestão de contratos
▪ Estrutura de Governança
▪ Suporte consultivo para seleção, desenvolvimento e implantação
de solução de CLM
▪ Minuta do Manual de Gestão de Contratos.
▪ Gestores, Fiscais e demais stakeholders treinados
▪ Quality Assurance

Gestão de
Fornecedores

▪ Processos de qualificação, homologação e avaliação de
fornecedores

Uma gestão ineficaz na relação com os

fornecedores certamente acarretará riscos
financeiros, comerciais e de reputação
para uma empresa.
Nossa metodologia proporciona um
processo eficiente de gestão ,
alavancando uma considerável vantagem
competitiva para a organização, pois
contempla todo o processo desde a
estruturação do cadastro, homologação,
avaliação de desempenho e de riscos até
a aplicação de gestão de consequências,
permitindo ao cliente antever os riscos e o
nível de atendimento do fornecedor.

▪ Política de relacionamento com fornecedores
▪ Política de terceirização de serviços
▪ Gestão de riscos dos fornecedores
▪ Avaliação de Desempenho dos Fornecedores

▪ Suporte consultivo para seleção, desenvolvimento e
implantação de solução de gestão de fornecedores
(obrigações trabalhistas e previdenciárias, Avaliação e
homologação)
▪ Inovação Colaborativa com Fornecedores

Gestão de Estoques
e Almoxarifado

▪ Gestão de Estoques

A função principal de um almoxarifado é

manter a empresa sempre abastecida, de
forma contínua e sem interrupção de
materiais e matérias primas, garantindo um
estoque em nível adequado e sem onerar
desnecessariamente o capital da empresa
e ao mesmo tempo sem desguarnecer as
atividades fundamentais para
os resultados da empresa.
Nossa metodologia possui uma abordagem
de análise e definição de aquisição e níveis
de estoques adequados e uma gestão
otimizada das operações de
Armazenagem, Estocagem e Expedição,
visando aumentar a Produtividade e
Reduzir os Custos das empresas.

▪ Operações Logísticas de Almoxarifados
▪ Auditorias em Gestão e Movimentação de Estoques
▪ Otimização e Construção de Processos Logísticos Inbound

▪ Análise e definição para utilização de sistemas de intralogística
▪ Análise e estudos de otimização de transportes
▪ Suporte consultivo para seleção, desenvolvimento e implantação
de solução de armazenagem e movimentação de materiais.

Inventário de
estoques

A maioria das empresas tem boa parte

de seu capital aplicado em estoques.
Portanto, é de fundamental importância a
realização de inventários.
Existem dois tipos de inventario: o Periódico
(anual) que é feito ao final do período
contábil, tem efeito fiscal e é feito em 100%
dos itens e o Rotativo, realizado ao longo do
período, que tem como finalidade detectar
e corrigir diferenças, eliminar possíveis
perdas e é realizado em um
número reduzido de itens.
Para a execução das atividades de
Inventário, possuímos uma equipe de
profissionais com vasta experiência, o que
nos confere uma alta capacidade de
execução e um nível de competência
acima da média do mercado.

▪ Inventário Geral
▪ Inventário Parcial ou Dinâmico
▪ Inventário Anual
▪ Inventário Cíclico ou Rotativo
▪ Identificação de Materiais e Inventário de sobras de obras

Nossos Parceiros

Nossos
Parceiros

Nossos projetos

Para atuar com objetividade e apresentar resultados
sustentáveis é preciso conhecimento e experiência
www.experconsultores.com.br
(27) 99605-5068 | (11) 99872-9126
exper@experconsultores.com.br

Entre em contato conosco

