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Os executivos de relacionamento com a rede de fornecimento, aquisição e fornecedores estão 

mudando sua abordagem, de uma função tática para uma estratégica. Como consultores 

confiáveis para parceiros de negócios internos, eles podem fundamentalmente dar suporte ao 

sucesso da inovação e transformação digital de sua organização.

O desafio 
Em empresas que passaram por aquisições ou que operam em várias áreas geográficas, 

as informações dos fornecedores frequentemente são gerenciadas em vários sistemas e 

aplicativos agrupados em regiões e unidades comerciais. A adição, a alteração ou a correção das 

informações em um sistema não promove uma atualização automática nos demais sistemas.

Além disso, fluxos de trabalho padronizados e automatizados ausentes para a integração e 

colaboração de fornecedores leva a um tempo de comercialização lento, já que as equipes de 

relacionamento com fornecedores passam muito tempo gerenciando de modo ineficaz os ciclos 

de vida, desempenho e informações de seus fornecedores. Como resultado, as informações 

tornam-se imprecisas, inconsistentes, incompletas e fragmentadas, fazendo com que o 

gerenciamento se transforme em uma enorme sobrecarga. O relacionamento com fornecedores 

e o gerenciamento do ciclo de vida ineficazes estão dificultando que organizações da rede 

de fornecimento aceleram a transformação digital de sua cadeia de valor.

"Precisamos entender todos os nossos relacionamentos com fornecedores em todo o país 

e acelerar significativamente nossa integração de fornecedores", disse o vide-presidente de 

gerenciamento da cadeia de fornecimento em um distribuidor global. "Isso nos ajudaria a reduzir 

o tempo e comercialização e a acessar rapidamente informações sobre nossos fornecedores 

no mundo todo, o que é essencial para os negócios."

As equipes de supply chain, compras e provisionamento trabalham arduamente para obter 

acesso a uma visão única de todos os dados do fornecedor, de modo que possam entender 

o relacionamento total com ele na empresa toda. Como resultado, é difícil alcançar seus 

objetivos, como:

• Reagir rapidamente aos requisitos de um mercado dinâmico e lidar com a instabilidade das 

demandas

• Ter acesso rápido a dados confiáveis, governados, relevantes e autoritários para tomar as 

decisões certas, responder rapidamente, monitorar o desempenho de fornecedores e detectar 

anomalias (por exemplo, relacionadas ao risco e conformidade de fornecedores)

Resultados de negócios 

mensuráveis
Impulsione a produtividade 
e reduza os custos com:
• A redução de despesas 

operacionais da empresa e o 
trabalho manual envolvidos no 
gerenciamento das informações 
de fornecedores

• A redução do tempo de 
integração e qualificação de 
fornecedores de semanas para 
dias

• A aceleração do tempo para 
comercialização

• A melhoria do gerenciamento 
de gastos e desempenho dos 
fornecedores

• A negociação de preços e as 
condições de pagamento 
baseado em gastos agregados 
de toda a empresa

• A melhoria da colaboração dos 
fornecedores e do gerenciamento 
de relações com fornecedores

• A avaliação simples de 
conformidade, rede de 
fornecimento e gerenciamento 
de riscos de aquisição

• O estímulo do crescimento do 
faturamento pela seleção dos 
fornecedores certos para o produto 
ou projeto certo no lugar certo
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• Padronizar e automatizar processos e fluxos de trabalho operacionais, como a integração 

de fornecedores, reduzindo fluxos de trabalho manuais e redundantes

• Acelerar o tempo para comercialização

• A melhoria da colaboração dos fornecedores ou do gerenciamento de relações com fornecedores

• Avaliar o gerenciamento de gastos com fornecedores

Gerenciar de modo eficaz a rede de fornecimento global, a terceirização e as atividades de 

aquisição requer que as organizações possam responder a perguntas sobre as empresas, 

os contatos, os produtos ou serviços e o desempenho de seus prestadores ou fornecedores.

Sem dados confiáveis, governados, relevantes e autoritários para alimentar sistemas 

operacionais e analíticos, as organizações não podem acessar as informações necessárias para 

responder estas questões de modo rápido e fácil. Isso compromete a habilidade de administrar 

as operações de supply chain, de compras e de provisionamento com eficiência, o que gera perda 

de tempo com o gerenciamento ou a reconciliação manual de dados, além de oportunidades 

de provisionamento não aproveitadas e altos custos administrativos.

A solução: Alimentar sua cadeia de valor com uma visão inteligente 
e completa do fornecedor
O Informatica MDM — Supplier 360 libera o poder dos dados de fornecedores de uma empresa, 

oferecendo uma visão inteligente e completa de todas as informações de fornecedores 

essenciais para os negócios em toda a empresa.

O aplicativo permite que organizações da cadeia de fornecimento transformem seu 

gerenciamento do relacionamento com fornecedores pela transformação de informações 

imprecisas, restritas ou desconectadas em dados confiáveis, governados, relevantes 

e autoritários para alimentar aplicativos corporativos e analíticos. Ele oferece

um ecossistema flexível onde todos podem acessar informações relevantes e gerenciar 

fornecedores, seus relacionamentos e produtos e serviços que fornecem.

Ao simplificar o relacionamento e o gerenciamento de ciclo de vida dos fornecedores, o Supplier 360 

acelera a transformação digital impulsionada por dados de toda a cadeia de valor de informações.

Supplier 360

Portal de 
autoatendimento do 

Supplier 360

Usuários de Org 
compradora

Carregar e atualizar 
catálogos de produtos

Validar e aprimorar 
informações de 

fornecedores

Product 360

A única solução completa e modular de MDM do mercado

Contas pagáveis

Cotação

Lances

Faturamento

PIM

ERP

Monitorar 
conformidade 

de fornecedores

Analisar o 
desempenho do 

fornecedor
Atualizar 

informações da 
empresa

Registro

Receber novos 
fornecedores

Alimentar outros 
sistemas com 

informações confiáveis 
e governadas pelo 

fornecedorFornecedores

Aprovar

Monitorar 
risco de 

fornecedores

Gerenciar 
relacionamento 

com fornecedores

2



O aplicativo corporativo alimentado por dados mestre é integrado junto a única solução modular 

completa de MDM do mercado, um líder reconhecido em relatórios de análise independentes. 

Clientes se beneficiam do Intelligent Data Platform™ da Informatica, a solução modular mais 

completa da indústria para ajudar empresas a liberarem o poder e o valor de todos os dados 

na empresa híbrida, incluindo qualidade de dados proativos líderes da indústria, governança 

de dados holísticos e solução de integrações de dados completas.

O Supplier 360 é perfeitamente incorporado ao MDM da Informatica. O Product 360 é usado 

para upload de catálogo de produtos e gerenciamento das informações do produto e um único 

aplicativo para todas as interações com fornecedores. A oferta de DaaS (Dados como um Serviço) 

da Informatica pode ser potencializada para verificação e enriquecimento de dados de contato.

MDM – Supplier 360 está disponível na edição on-premises ou na nuvem e pode ser hospedado 

em plataformas de nuvem pública, como o Amazon Web Services ou o Microsoft Azure.

Principais recursos
Autoatendimento de fornecedores para registro e upload do catálogo de produtos

O processo de cadastro de fornecedor permite que os próprios fornecedores se cadastrem 

usando uma interface fácil de usar e que disponibiliza as informações necessárias ao 

comprador, o que inclui documentos financeiros, tributários e de conformidade. A automação 

desse procedimento com o aplicativo economiza tempo e é um pré-requisito para acelerar todo 

o processo de integração do fornecedor. Depois de integrados ao sistema, os fornecedores 

podem atualizar as informações sobre suas empresas e carregar novos catálogos de produtos 

a qualquer momento, bastando acessar a Product 360 View integrada. Isso garante que 

o comprador terá sempre os dados mais atuais sobre o fornecedor e os produtos. 

Qualificação e integração de fornecedores

Usando o portal de gerenciamento de fornecedores, as organizações podem substituir a 

tradicional abordagem fragmentada – existente nas unidades de negócios e nas regiões onde 

atuam – relacionada ao gerenciamento de todo o ciclo de vida de seus fornecedores. Por meio 

de um fluxo de trabalho orientado por processo, é possível verificar facilmente as informações e 

os documentos de fornecedores e qualificá-los para inclusão ou até mesmo exclusão por motivo 

de não conformidade. Isso simplifica todo o processo de qualificação e aprovação de novos 

fornecedores e agiliza a disponibilização de novos produtos e serviços no mercado. 
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Painéis permitem que compradores e gerentes de produtos monitorem e analisem fornecedores com base 
em localização, produtos fornecidos ou status de fatura.

Gerenciamento de informações de fornecedores

Com a próxima geração da exibição do Supplier 360 da Informatica, as organizações se 

beneficiam de uma única fonte confiável de informações para gerenciar e analisar dados 

de fornecedores essenciais aos seus negócios. 

Entenda o relacionamento total de seus fornecedores e suas respectivas empresas controladoras, 

de fornecedores secundários ou de subsidiárias, e melhore a colaboração com eles. Com base 

nessas informações, as empresas podem negociar melhor os preços e as condições de pagamento. 

Além disso, podem se beneficiar do pacote de verificação de dados de contato DaaS (Dados como 

um Serviço) da Informatica (como endereço, e-mail e telefone) e das várias possibilidades de 

enriquecimento de dados, visando acrescentar outras informações aos perfis dos fornecedores.

Alimentação de aplicativos

Gerencie fornecedores e suas respectivas informações e documentos de forma centralizada. 

Abasteça outros aplicativos de negócios e análise, inclusive sistemas ERP (planejamento de 

recursos empresariais), de licitação, de cotação, de contas a pagar, de faturamento e sistemas 

de gerenciamento de informações de produtos (PIM) com informações limpas, consistentes 

e conectadas referentes aos fornecedores, que possibilitam entender o relacionamento total 

com eles. 
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Sobre a Informatica

A transformação digital 
muda expectativas: são 
esperados serviços melhores 
e entregas mais rápidas 
e com menos custos. As 
empresas devem mudar 
para continuar competitivas, 
e a solução está nos dados.

Como líder mundial em 
Enterprise Cloud Data 
Management, estamos 
preparados para ajudar você 
a ocupar de maneira inteligente 
uma posição de liderança – 
em qualquer setor, categoria 
ou nicho. A Informatica oferece 
a perspectiva para que você se 
torne mais ágil, aproveite novas 
oportunidades de crescimento 
ou invente coisas novas. 
Estamos 100% focados em 
todos os tipos de dados para 
oferecer a versatilidade que 
você precisa para prosperar.

Convidamos você a explorar 
tudo o que a Informatica 
tem a oferecer — e estimular 
o poder dos dados para 
impulsionar sua próxima 
revolução com inteligência.
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Análise de fornecedores

Painéis (veja o exemplo, página 4) permitem que compradores e gerentes de produtos 

monitorem e analisem fornecedores com base em localização, produtos fornecidos ou 

status de fatura. Obtenha uma visão centrada nos negócios referente ao tempo de inclusão 

e integração de fornecedores ou a expiração da validade de contratos de fornecimento. Pesquise 

detalhadamente esses fornecedores para realizar tarefas durante o processo de inclusão 

e integração do fornecedor. Crie alertas sobre as atualizações de perfis, a validade de contratos 

ou qualquer outra informação necessária.

Para saber mais, visite o site www.informatica.com/supplier360.
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