Compre Bem une compradores e fornecedores, gerando oportunidades de
negócios
Projeto da Fiemg auxilia empresas e proporciona mais competitividade às marcas
mineiras

Criar um ambiente de negócios, auxiliar a indústria mineira a comprar melhor e tornarse mais competitiva, conectando serviços e identificando potenciais fornecedores.
Esses são os objetivos principais do projeto Compre Bem, de acordo com Vanessa
Braga, analista da Gerência de Atração de Negócios e Investimentos do Sistema Fiemg,
em live transmitida pelo canal do Minas Trend, no YouTube, nesta quarta-feira (3/11),
durante o salão de negócios que acontece até amanhã, dia 4 de novembro, no
Expominas, em Belo Horizonte.

O projeto Compre Bem existe há mais de dez anos apoiando empresas investidoras na
identificação e prospecção de novos fornecedores no estado, auxiliando no processo de
compras e oxigenação da área de suprimentos. De acordo com Vanessa Braga, de
janeiro de 2019 até agosto deste ano, já foram desenvolvidos mais de 35 projetos para
empresas mineiras; mais de 1.300 reuniões e foram identificados mais de 1.200
fornecedores. “Até antes da pandemia, fazíamos apenas as reuniões e as consultorias
de forma presencial. Mas, para não deixar a indústria parada, começamos a desenvolver
o Compre Bem de forma virtual e está sendo um sucesso”, conta.

Ainda de acordo com Vanessa, o grande diferencial é que as indústrias podem fazer
compras individuais ou coletivas. “Nós trabalhamos com os sindicatos representantes
de cada setor. O projeto apresenta etapas variadas como a identificação das demandas
das indústrias, o mapeamento dos fornecedores e a conexão entre eles”, explica a
analista.

Marco Tulio Manzi, analista de Negócios da Fiemg, que também participou da live,
destacou a importância das empresas estarem inseridas no mundo virtual, e como o

Compre Bem as auxilia neste ambiente, tornando-a mais competitiva. “É uma ótima
oportunidade de negócios com a redução de tempo e de custos, além de uma maior
assertividade na identificação dos fornecedores e uma maior ampliação do networking
de negócios”, explica.

Para assistir a essa live sobre o Projeto Compre Bem da FIEMG acesse
aqui: https://www.youtube.com/watch?v=DzOBNaGUVKo

Informações sobre a 26ª edição do Minas Trend estão disponíveis no site oficial
www.minastrend.com.br.

Serviço:
26ª edição do Minas Trend
Salão de Negócios
Exclusivo para lojistas e compradores:
Datas: 1° a 4 de novembro de 2021
Horário: 10h às 20h
Local: Expominas - Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte - MG, 30510-000

