Sistema OCB/SESCOOP-GO lança Portal de Negócios para as cooperativas goianas
Plataforma vai aproximar compradores e fornecedores
Promover a aproximação comercial entre cooperativas e clientes é o objetivo do Portal de Negócios
Goiás Cooperativo, que o Sistema OCB/SESCOOP-GO acaba de lançar. O ambiente virtual foi
desenvolvido para aproximar compradores e fornecedores. A ferramenta disponibiliza um ambiente
único para a divulgação dos produtos das cooperativas goianas. Além disso, por meio dele,
comerciantes e outras indústrias poderão conhecer estes produtos e realizar encomendas.
Com a plataforma, os usuários poderão localizar fornecedores no Estado, entrar em contato e solicitar
orçamento, cotações. Além disso, o Portal também dará visibilidade para as cooperativas goianas. “É
um ambiente para potencializar negócios com empresas do nosso Estado e, principalmente, promover
a intercooperação”, explica o presidente do Sistema OCB/SESCOOP-GO, Joaquim Guilherme Barbosa
de Souza.
As cooperativas que farão parte deste Portal vão contribuir para o desenvolvimento local e
adensamento da cadeia de valor do comércio e indústria goianos. Para Joaquim Guilherme, as
cooperativas precisam estar atentas aos desafios que a digitalização dos modelos de negócios
apresenta. “A tendência é que o fornecedor entregue cada vez mais valor e mais serviços. Para isso, a
competitividade e a busca pela eficiência são fundamentais”, destacou.
Canal de divulgação
Entre as principais características do Portal de Negócios está a economia de recursos humanos,
financeiros e tecnológicos pelo setor produtivo, que terá neste portal uma opção de canal de
divulgação adicional às atuais. Ou mesmo para aquelas cooperativas que não possuem site, esta pode
ser a opção principal. Mas é importante lembrar que o Portal de Negócios Goiás Cooperativo não será
um e-commerce, ou seja, toda a negociação, logística de entrega estarão por conta dos envolvidos, de
acordo com sua negociação.
As cooperativas que se interessarem em participar do Portal de Negócios Goiás Cooperativo devem
acessar o site e responder a um formulário de cadastro. Lá mesmo será possível informar qual produto
ou serviço serão oferecidos. Há possibilidade de exibir fotos e descrição do que será apresentado.
Serviço:
Portal de Negócios Goiás Cooperativo
Endereço: http://portaldenegocios.coop.br
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