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LOGÍSTICA OUTBOUND

Contratação
de Fretes
Ganhe escalabilidade nas
contratações de frete e gestão
de portfólio de transportadoras.

Mais confiabilidade e segurança
no gerenciamento e contratação
de parceiros de transporte.

BENEFÍCIOS
Ganhe inteligência e compliance em
suas operações de contratação de fretes.

Acesse um portfólio de transportadoras
com transparência e segmentadas.

Reduza custos e ganhe competitividade
nas negociações.

Tenha indicadores em tempo real para
apoiar uma melhor tomada de decisão.

Centralize informações sobre seus
processos de contratação de fretes.

Garanta segurança para sua operação
sem perda da escalabilidade.

COMO FUNCIONA

1. INÍCIO DO PROCESSO
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A transportadora realiza o cadastro completo
de seus dados e documentos exigidos para
operação de transportes no Portal Entregou.
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2. OFERTA DE CARGAS
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A empresa, tendo uma demanda de
transporte, abre uma nova oferta de cargas na
no Portal Entregou selecionando todos os
parâmetros como rota, características da
carga, data e outras exigências, além da
modalidade de negociação escolhida.

3. TRANSPORTADORAS
5
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Principais Funcionalidades
• Padronização do processo de contratação de
fretes;
• Realização de cotações de forma ágil e
eficiente;
• Cadastro de parâmetros adequados ao seu
negócio.

As transportadoras que atendem aos
pré-requisitos da demanda podem
candidatar-se a atendê-la, formalizando seu
interesse no Portal Entregou.

4. NEGOCIAÇÃO

A empresa, após avaliação das negociações e
critérios, seleciona a transportadora escolhida
e formaliza a contratação de forma online.

5. ACOMPANHAMENTO

A empresa terá acesso contínuo a dados e
indicadores de sua operação de fretes,
permitindo análises para aprimorar e otimizar
seus processos.

• Gestão de conformidade das transportadoras
e seus documentos;
• Dashboards com indicadores de sua
operação.

Quem já inovou no seu processo de contratação de fretes:

SOBRE NÓS
A eSales nasceu em 1995 diante de um cenário no
Brasil que ampliava as relações entre as empresas
e os parceiros de sua comunidade de negócios.
Esse novo foco empresarial, que rompia as
fronteiras dos processos internos, trouxe novas

Nossos Números
25 anos de experiência.

necessidades e exigiu um novo olhar sobre os
processos interempresariais. Assim, surgiu a
eSales, pioneira no Brasil em integração de

2,5 mil transportadoras integradas.

parceiros e desenvolvimento de comunidades de
negócios.

+ 1 mil clientes embarcadores.

Nosso propósito é transformar a cadeia de
negócios de nossos clientes e do mercado por
meio de plataformas de gestão alinhadas aos
conceitos da Indústria 4.0. Por meio da total
integração entre parceiros de negócios,
fornecemos a capacidade de análise, crítica e

280 mil interconexões empresariais
governamentais via EDI.
340 mil usuários atendidos pelo
portfólio de soluções.

tomada de decisões em real time, além da
conexão entre processos internos e externos do negócio, automatização, robotização e total
disponibilidade das plataformas na nuvem.
A eSales é uma das empresas que compõem o Grupo eSales, juntamente com a Oobj.

Vamos conversar? Estamos esperando seu contato!

esales.com.br

