
 Por meio do programa Jeito Certo Empresas, que facilita o processo de compra de materiais de escritório 

de empresas de todos os portes e necessidades, a Staples cadastrou todos os itens de materiais de escritório 

no sistema ERP, eliminando o canal de compra por meio do site. Com isso, a Ultragaz tem, agora, 100% de 

controle sobre as compras.  
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ESTUDO DE CASO 

Automação e atendimento 
 

Processo de compra da maior empresa 

aeroespacial brasileira ganha mais velocidade e 

confiança com o programa Jeito Certo 

Empresas da Staples. 

 
Com um serviço de atendimento personalizado e 100% do sistema integrado 

com a Staples, o cliente reduz tempo no processo de compra e gera economia 

Com mais de 40 anos de existência e 19 mil colaboradores, nosso cliente é hoje 

uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo. Com escritórios e fábricas 

em diversos lugares, este cliente enfrentava dificuldades em seu processo de 

compra de suprimentos, principalmente na agilidade para atender sua enorme 

fábrica localizada em São José dos Campos – São Paulo. 

Antes, diversos setores efetuavam suas compras de materiais através de seu 

sistema de gestão empresarial ERP (Enterprise Resource Planning) que eram 

direcionadas para o comprador via workflow para fazer as devidas aprovações. 

Devido ao grande volume de pedidos de compras, a empresa perdia muito tempo 

no processo, desde o pedido até a entrega dos materiais. 

Além dos gargalos no processo de pedido de compra, a cliente ainda tinha que 

efetuar as entregas dos materiais dentro de sua fábrica em São José dos 

Campos/SP em diversos setores espalhados pelos mais de 290 mil metros 

quadrados de área, o que  consumia mais tempo das pessoas no processo de 

compra.  

www.staplesempresa.com.br

“A agilidade no atendimento 

e o comprometimento da 

equipe são qualidades que, 

para a empresa, define a 

Staples como parceira.” 

 

Administrador de contratos  

do Cliente 
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ESTUDO DE CASO 

Automação e atendimento 
 

Sabendo que estes problemas no processo de compras poderiam afetar o core 

business da companhia, a cliente contou com a parceria da Staples Brasil, 

divisão nacional da maior rede de artigos de papelaria e materiais de escritório 

no mundo e 3ª maior operação e-commerce mundial, para implantar soluções 

estratégicas para resolver os problemas no processo de compra. 

Por meio do programa Jeito Certo Empresas, que facilita o processo de 

compra de materiais de escritório de empresas de todos os portes e 

necessidades, a Staples fez a integração de sua plataforma de compras online 

com o sistema ERP do cliente. A Staples efetuou o cadastro dos códigos dos 

itens do cliente em seu sistema, facilitando a comunicação no processo de 

compra. Com isso, a empresa tem, agora, 100% de confiabilidade nos pedidos de 

compra por ter um contrato e ao visualizar a imagem, preço e informações 

técnicas dos produtos em seu próprio sistema ERP.  

Atualmente, o colaborador da empresa efetua 100% de suas compras em seu 

próprio sistema ERP, preenchendo todas as informações necessárias, como 

Centro de custo, endereço de fatura e endereço de entrega. Após finalização do 

pedido, a Staples recebe um arquivo eletrônico com todas as informações e 

inicia o processo de logística, eliminando de vez, o processo manual feito 

anteriormente. 

Ainda, a pedido do cliente, a Staples disponibilizou motoristas dedicados para 

fazer as entregas dos materiais dentro de sua maior fábrica, em São José dos 

Campos – SP, em cada setor. Esta medida, além de poupar o tempo dos 

funcionários que efetuavam esta tarefa, teve uma alta performance nas entregas 

www.staplesempresa.com.br

Saving Time 

100%  de integração 

entre os sistemas do cliente 

e Staples gerou redução no 

tempo do processo de 

compras. 
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ESTUDO DE CASO 

Automação e atendimento 
devido aos motoristas dedicados já conhecerem as pessoas e processos em cada 

setor dentro da fábrica.  

 

www.staplesempresa.com.br

"Para as empresas terem 

economia em compras, é 

preciso enxergar além dos 

preços dos produtos. Com 

boas ferramentas de gestão 

e controle, é possível reduzir 

de 5% a 12% os custos 

atrelados ao processo de 

compra de materiais." 

 
Leo Piccioli 

CEO da Staples na América 

Latina. 

 

A STAPLES TEM UM JEITO ESPECIAL DE TRABALHAR COM OS 

CLIENTES. O JEITO CERTO EMPRESAS É O ÚNICO PROGRAMA DE 

COMPRA DO MERCADO QUE OFERECE SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS 

COM IMPLEMENTAÇÃO FÁCIL E ÁGIL, GARANTINDO O MELHOR 

CUSTO FINAL. 

 FERRAMENTAS DE GESTÃO DE COMPRA 

 EXPERTISE EM AUTOMAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO ENTRE PLATAFORMAS DE 

COMPRA 

 ECONOMIA EM LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 

 EQUIPE ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO E SUPORTE 

 CONSULTORIA E ANÁLISE NO CADASTRO DE ITENS 

 ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS INVISÍVEIS NO PROCESSO DE COMPRA 

 

STAPLES BRASIL

A STAPLES

65
mil clientes

+300
associados

+500
produtos de

marca própria

+10
mil itens 

comercializados

24
US$ bilhões

em faturamento

+90
mil

assosiados

27
países

presença mundial

3º
maior e-commerce

do mundo


