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Bem-vindo
à Repro
As novas oportunidades
começam aqui

Comunidade da Achilles: Repro

A comunidade
de gestão de
fornecedores para a
indústria energética
do Sul da Europa e da
América Latina

As empresas do setor energético consideram seus
fornecedores uma extensão delas, esforçando-se para manter
uma relação comercial transparente e eficiente com eles.
A comunidade Repro ajuda a criar oportunidades de
negócios em um ambiente colaborativo, oferecendo a
fornecedores de todos os tamanhos a mesma oportunidade
de demonstrar suas capacidades e comercializar seus
produtos e serviços, enquanto garantem o cumprimento
dos padrões do setor e a redução de riscos no processo de
compras.

O que é
Repro?
Repro é o sistema de préqualificação de fornecedores
para o setor energético usado
pelas empresas desse setor no
Sul da Europa e na América
Latina, para administrar o risco
da cadeia de fornecimento.

Como o Repro da
Achilles pode ajudar a
sua empresa?
Ao participar da Comunidade Repro sua
empresa poderá:

•

Ter acesso a novos compradores e a novas
oportunidades comerciais.

•

Poupar tempo, esforço e dinheiro, preenchendo

Ao participar da comunidade Repro como fornecedor, você

um único questionário de pré-qualificação para

pode listar e apresentar as competências de sua empresa em

as principais empresas compradoras do setor.

um único questionário de pré-qualificação, além de ter acesso
a várias oportunidades contratuais. As comunidades da Achilles

•

necessidades do setor energético.

são utilizadas como fonte dos fornecedores por várias empresas
compradoras em todo o mundo.
Os compradores utilizam o sistema Repro para procurar os
fornecedores mais adequados, de acordo com diversos critérios:
produtos e serviços concretos, padrões de qualidade ou RSC,
critérios específicos de uma atividade... As possibilidades de busca
são imensas.

Demonstrar suas competências, respeitando as

•

Melhorar continuamente sua organização por
meio do nosso sistema de auditorias, para
estar em conformidade com as exigências dos
compradores ou com o próprio interesse da
empresa.

Como
participar
da Repro?
Existem duas formas de participar
da comunidade Repro: Através do
convite de um comprador por e-mail
ou como fornecedor voluntário,
através da web da Achilles.

Se você é um fornecedor voluntário, acesse https://www.
achilles.com/pt-br/community/repro/?return-to=7255 clique
em “Participar como fornecedor”. Complete o formulário de
inscrição e selecione a tarifa que deseja para a sua empresa
(Veja a tabela de tarifas).
Após o pagamento ser confirmado pela Achilles, você será
notificado por correio eletrônico de que o questionário de
pré-qualificação foi ativado e está à sua disposição para ser
preenchido.
Esse passo existe para facilitar as informações e o
carregamento de documentos referentes a finanças,
qualidade, seguros, produtos/serviços, segurança e higiene.
Além disso, outros documentos específicos podem ser
pedidos por clientes específicos.
Finalmente, a equipe especialista de operações validará as
informações fornecidas. Após a validação, as informações
estarão disponíveis no sistema e poderão ser acessadas pelas
empresas compradoras.

Processo de
inscrição e
registro

Processo
Convite de um
comprador
Processo

Fornecedor
Carta-convite com link
direto para a solicitação de
inscrição*
Fornecedor voluntário

Inscrição on-line

Pré-qualificação

Comprador
Necessidade de um
fornecedor

Achilles

Comprador

Preencher o formulário no
site da Achilles e realizar o
pagamento da taxa anual

Envio do questionário
de pré-qualificação e
documentação

Verificação das
informações fornecidas

Validação

Publicação

Busca

Achilles

Registro concluído

Validação completa

Informações publicadas
no sistema
Acesso às informações do
fornecedor

* Nem todos os fornecedores convidados por um comprador estão qualificados para realizar o pagamento da taxa anual.
- Obs.: Alguns fornecedores estratégicos podem precisar passar por uma auditoria.

Faça parte de
uma comunidade
dedicada a
melhorar a
sustentabilidade
e a produtividade
de todos os seus
membros

Os serviços de auditoria da Achilles estão alinhados com os
nossos questionários de pré-qualificação, com a finalidade de
melhorar a validação nos pontos mais suscetíveis da cadeia de
fornecimento. As auditorias e avaliações da Achilles analisam
diversas áreas, incluindo:
•

Qualidade

•

Meio ambiente

•

Saúde e higiene

•

Responsabilidade Social Corporativa (RSC)

•

Segurança

•

Gestão da emissão de carbono.

Analisamos as políticas e os processos para comprovar se suas
operações estão em conformidade. O alcance das auditorias
varia de acordo com o perfil da sua empresa e as exigências
das empresas compradoras da comunidade Repro.

Serviços
complementares:
Auditorias

Para mais informações sobre
o serviço de auditorias, visite:
Auditorias da Achilles

Espanha: +34 91 426 49 35
Argentina: 54 1 5554 0600
Brasil: 55 11 3728 9268
Chile: +56 2 25859600
Colômbia: +57 1 747 7723
Peru: +51 1 640 0651
México: 52 0554739 9231
marketing.ase@achilles.com
marketing.latam@achilles.com
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