
     

Solução Web EDI Fornecedores da Saphety é 
destaque no 9º Workshop de Fornecedores Produflex 

Evento reuniu em Diadema, São Paulo, cerca de 80 empresas que formam 
a cadeia de fornecedores diretos da Produflex 

A Saphety, tecnológica do Grupo Sonae especializada na otimização de processos 
de negócio e sincronização de dados entre empresas, participou nesta quinta-feira 
da 9ª edição do Workshop de Fornecedores Produflex. Estiveram no evento, 
realizado no CIESP em Diadema (SP), cerca de 80 empresas que formam a cadeia 
de fornecedores diretos da Produflex. Especialistas do setor debateram assuntos 
como responsabilidade social, desenvolvimento de fornecedores, sistemas logísticos 
das montadoras automotivas, mudanças fiscais e o projeto Web EDI fornecedores, 
através do portal SaphetyDoc.  

O Desenvolvedor de Negócios na Saphety, Alexandre Bastos, apresentou a solução 
Web EDI Fornecedores, destacando suas principais funções e como cada fornecedor 
deve gerenciar as informações. A programação do encontro contou também com a 
participação do Diretor da Produflex, Marcelo Solano, que apresentou os highlights 
de 2016 e as perspectivas de novos negócios para o próximo ano. A Gestora 
Ambiental e de Qualidade da Produflex, Camila Lordelo, falou sobre BIQS, auditoria 
GM e Fiat para novos desenvolvimentos e QSD da Fiat. Participaram também o 
estagiário em Meio Ambiente da Produflex, Caio Rosa, que pontuou a importância 
da gestão ambiental para as empresas, a Assistente de Qualidade Claudia Barbosa, 
que falou sobre as dificuldades de aprovação dos PPAP’s e monitoramento dos 
fornecedores, e a Analista Fiscal Marcia Maria, apresentou as mudanças fiscais 
realizadas pela Produflex. 

Sobre a Saphety  

A Saphety (saphety.com) é uma empresa líder em soluções de trocas eletrônicas de 
documentos, faturação eletrônica e sincronização de dados entre empresas. 
Atualmente, a sua carteira de clientes conta com mais de 4700 empresas e mais de 
129 mil utilizadores em mais de 30 países. 
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