
(12) PEDIDO INTERNACIONAL PUBLICADO SOB O TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTES
(PCT)

(19) Organização Mundial da
Propriedade Intelectual
Secretaria Internacional (10) Número de Publicação Internacional

(43) Data de Publicação Internacional WO 2018/217115 Al
29 de Novembro de 2018 (29.11.2018) P C T

(51) Classificação Internacional de Patentes: (84) Estados Designados (sem indicação contrária, para todos
G06Q 30/06 (2012.01) os tipos deproteção regional existentes): ARIPO (BW, GH,

GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ,
(21) Número do Pedido Internacional:

UG, ZM, ZW), Eurasiático (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
PCT/PT20 18/0500 18

TM), Europeu (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
(22) Data do Depósito Internacional: EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,

17 de Maio de 2018 (17.05.2018) MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, Cl, CM, GA, GN, GQ, GW,

(25) Língua de Depósito Internacional: Português KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(26) Língua de Publicação: Português
Publicado:

(30) Dados Relativos à Prioridade: — com relatório de pesquisa internacional (Art. 21(3))
110095 24 de Maio de 20 17 (24.05.20 17) PT

(71) Requerente: GSBS CONSULTING LDA. [PT/PT]; Ta-
guspark, Edifício Núcleo Central, Escritório 154, 2740-122
Porto Salvo (PT).

(72) Inventores: DA COSTA CRISTÓVÃO CAIADO, Aní¬
bal Jorge; Rua das Oficinas a Vapor, 2, 2730-284 Barcare
na (PT). DA SILVA RIBEIRO, Júlio Miguel; Praceta D i

ogo Cão, 24, 3.° Esq.", 2775-563 Carcavelos (PT).

(74) Mandatário: INVENTA INTERNATIONAL S.A.; A la

meda dos Oceanos, 41, K21 Parque das Nações, 1990-207
Lisbon (PT).

(81) Estados Designados (sem indicação contrária, para todos
os tipos deproteção nacional existentes) :AE, AG, AL, AM,
AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ,
CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP,
KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: DITIGAL METHOD FOR PURCHASE CENTRALISATION, OPTIMISATION AND NEGOTIATION

(54) Título: MÉTODO DIGITAL DE CENTRALIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE COMPRAS

(57) Abstract: The present invention relates to a digital, computer-implemented method for centralising, optimising and negotiating
purchases of goods and services, in which at least one user (101) authorised by the purchasing company or centre (108) identifies the
product (102) being acquired and sends a query to at least one potencial supplier ( 103) through a digital purchasing platform (109) housed
in a dedicated server locally or on the cloud. Finally, the purchasing company or centre (109) validates the reviewed proposals (104)
from the suppliers (103) and can generate different selection scenarios for the proposal (104) that is most advantageous economically
and that satisfies ali the conditions imposed by the purchasing company or centre (109) and by the suppliers (103).

(57) Resumo: A presente invenção diz respeito a um método digital de centralização, otimização e negociação de compras de bens e
serviços implementado por computador, em que pelo menos um utilizador (101) autorizado pela empresa ou central de compras (108),
identifica os produtos (102) a adquirir e procede à consulta de pelo menos um potencial fornecedor (103) através de uma plataforma
digital de compras (109), alojada em um servidor dedicado, localmente ou em ambiente cloud. Por fim, a empresa ou central de compras
(109) procede à validação das propostas (104) revistas dos fornecedores (103), podendo criar diferentes cenários de escolha da proposta
(104) economicamente mais vantajosa que satisfaça todas as restrições impostas pela empresa ou central de compras (109) e pelos
fornecedores (103).



DESCRIÇÃO

"MÉTODO DIGITAL DE CENTRALIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO

DE COMPRAS"

Campo do Invento

A presente invenção consiste num processo de

centralização, otimização e negociação de compras de bens e

serviços implementado por computador.

Estado da Técnica

Existem atualmente algumas plataformas de compras

e comércio eletrónico que ligam virtualmente, através da

internet e da computação na cloud, um ou mais compradores a

um ou mais vendedores para realizar transações de bens e

serviços entre consumidores, vulgarmente designado por C2C

(do inglês Consumer-To-Consumer C-2-C) , entre empresas e

consumidores, vulgarmente designado por B2C (do inglês

Business-To-Consumer B-2-C) , e entre empresas vulgarmente

designado por B2B (do inglês Business-To-Business B-2-C) .

O pedido de patente n.° US 20070226082 Al,

publicado a 27 de setembro de 2007, refere-se a um sistema

de comércio eletrónico entre empresas e consumidores (B2C)

em que os potenciais compradores apresentam as suas

intenções de compra através de uma rede de comunicação

virtual, que os vendedores usam para gerar as suas ofertas

personalizadas .

O pedido de patente n.° US 20160055448 Al,

publicado a 25 de fevereiro de 2016, refere-se a um sistema

digital de centralização de informação sobre produtos



comercializados por fabricantes, distribuidores e/ou

representantes para uso por utilizadores credenciados

(lojas de retalho, outlets e empresas especializadas) .

A patente n.° US 9070166 B2, publicada a 30 de

junho de 2015, caracteriza-se por um portal de vendas na

internet de múltiplos produtos caracterizado por um sistema

de monitorização de informação sobre transações e

oportunidades de vendas entre compradores (consumidores ou

empresas) e vendedores.

A patente n.° US7865399 B2, publicada a 4 de

janeiro de 2011, refere-se a um sistema de comércio

eletrónico que permite aos compradores comprar artigos aos

vendedores através de um corretor que monitoriza o

procedimento de compra desde a identificação do artigo,

passando pela apresentação das condições ao comprador, até

à sua expedição.

No caso das compras e comércio eletrónico entre

empresas (B2B) , a maioria dos processos utilizados envolve

a compra de um (ou mais) produto (s) ao vendedor que

apresenta o respetivo preço unitário mais baixo e , nalguns

casos, satisfaz os requisitos do comprador (por exemplo, a

qualidade do produto, o prazo de entrega, o serviço, entre

outros) .

Nenhuns dos pedidos e patentes anteriormente

citados descrevem as características técnicas reivindicadas

na presente invenção, concretamente no que diz respeito ao

processo de compras eletrónicas entre empresas (B2B) em que

o comprador pode otimizar matematicamente a negociação e

compra de múltiplos produtos (por exemplo, através da

minimização do custo total de aquisição), sujeita a



restrições impostas pelos compradores e/ou fornecedores

como quantidades mínimas a fornecer, descontos comerciais e

outros prémios de valorização dos produtos e/ou

fornecedores .

Não é conhecido no estado da técnica,

concretamente não existe no mercado nacional ou

internacional nenhum processo, método ou sistema digital de

compras empresariais, baseado num modelo de otimização

matemática, que seja capaz de determinar a compra ótima -

aquela que minimiza o custo total de aquisição de múltiplos

bens e serviços - perante uma infinidade numerável de

restrições impostas pelo comprador e pelo fornecedor

referentes a descontos de produto por escalões de rappel ou

descontos de rappel por volume global de negócio

contratado, descontos financeiros e outros prémios de

valorização ou exclusão de produtos e/ou fornecedores.

Por exemplo, numa consulta a múltiplos

fornecedores, pode ser mais vantajoso o comprador adquirir

um determinado produto a dois ou mais fornecedores em

quantidades distintas ou comprar dois ou mais produtos a um

só fornecedor, beneficiando do escalonamento dos preços

para quantidades distintas das quantidades totais objeto da

consulta ou do escalonamento dos descontos por volumes

globais de negócio contratado (eventualmente, após

negociação) , do que comprar as quantidades necessárias de

um determinado produto a um e um só fornecedor ou de um e

um só produto a um determinado fornecedor) , desde que a

combinação ótima das quantidades a adquirir dos múltiplos

produtos aos múltiplos fornecedores satisfaça as condições

comerciais e financeiras do fornecedor e os melhores

interesses do comprador ao menor custo de aquisição

possível .



Face ao exposto, existe uma lacuna no mercado de

compras eletrónicas entre empresas (B2B) , que permita a um

comprador centralizar, negociar e otimizar a compra de

produtos a múltiplos fornecedores de modo a satisfazer as

restrições funcionais acima descritas.

Sumário da Invenção

A invenção consiste num processo ou método de

centralização, negociação, otimização e monitorização de

compras de bens e serviços implementado por computador, em

que pelo menos um utilizador autorizado de uma plataforma

digital de compras de uma empresa ou central de compras

identifica os produtos a adquirir e procede à consulta de

pelo menos um potencial fornecedor através da plataforma

digital de compras, alojada em servidor dedicado,

localmente ou em ambiente cloud.

Os fornecedores interessados devem preencher uma

matriz de preços, quantidades e eventuais descontos de

rappel por quantidade ou por volume global de negócio

contratado e outros descontos comerciais ou financeiros,

que será validada pela empresa ou central de compras

através da plataforma digital de compras.

Neste processo, a empresa ou central de compras

pode rejeitar qualquer um dos fornecedores ou parte dos

produtos incluídos na sua proposta de fornecimento e/ ou

fixar percentagens mínimas a adquirir das quantidades

propostas desses produtos antes de determinar a solução

ótima de adjudicação, isto é , aquela que minimiza o custo

total de aquisição sujeito às várias restrições quer do

comprador quer do vendedor/ fornecedor.



A obtenção da solução ótima resulta da aplicação

de um algoritmo de otimização linear que recorre a

aproximações de trechos lineares de funções lineares de

variáveis mistas (continuas e inteiras) e restrições

funcionais .

Segue-se uma fase negocial, em que os

fornecedores são convidados a melhorar as suas propostas

iniciais em termos de preços unitários, descontos

comerciais por quantidade adquirida dos produtos ou por

volume de negócio contratado (se desejável, em escalões de

rapei), descontos financeiros e , eventualmente, a

apresentar preços para outros artigos (novos ou

alternativos) através da plataforma digital.

Este processo de negociação eletrónica pode ser

repetido tantas vezes quanto necessário na melhor defesa

dos interesses do comprador.

Por fim, a empresa ou central de compras procede

à validação das propostas revistas dos fornecedores,

podendo criar diferentes cenários de escolha da proposta

economicamente mais vantajosa que satisfaça todas as

restrições impostas pelo comprador e pelos fornecedores.

A empresa ou central de compras pode ainda adotar

um procedimento ótimo de seleção das melhores propostas de

fornecimento de acordo com critérios de avaliação

qualitativa e quantitativa (scores) dos fornecedores para

além do preço e dos eventuais prémios de desconto comercial

e financeiro.

Todos estes procedimentos são controlados por

utilizador autorizado da empresa ou central de compras e



monitorizados através de um processo integrado de

importação dos dados, processamento, negociação, otimização

e exportação de resultados para consultas web ou móvel.

Breve Descrição dos Desenhos

A descrição que se apresenta a seguir é feita com

referência aos desenhos em anexo que são apresentados

apenas a titulo de referência, sem qualquer carácter

limitativo, e em que:

FIG. 1 é um diagrama da plataforma digital de compras

que permite centralizar, negociar, otimizar e

monitorizar procedimentos de compras de serviços e

múltiplos produtos a múltiplos fornecedores;

FIG. 2 é um diagrama detalhado do fluxo do processo de

comunicação ;

FIG. 3 é um diagrama detalhado do processo de

autenticação no acesso à plataforma digital;

FIG. 4 é um diagrama detalhado do processo de criação,

edição e importação de utilizadores da plataforma;

FIG. 5 é um diagrama detalhado da criação de consultas

e subconsultas ;

FIG. 6 é um diagrama detalhado de criação, edição e

importação de produtos e sua inclusão numa determinada

consulta;

FIG. 7 é um diagrama detalhado de criação, edição e

importação de fornecedores e sua inclusão numa

determinada consulta;

FIG. 8 é um diagrama detalhado do processo de inserção

de quantidades, preços e descontos pelo fornecedor e

sua validação pela central de compras;

FIG. 9 é um diagrama detalhado do processo de

otimização matemática de compras; e



FIG. 10 é um diagrama detalhado dos relatórios

dinâmicos produzidos em tempo real a partir da solução

ótima gerada pela plataforma de compras.

Legenda dos números de referência:

Utilizador autorizado (101)

Produtos (102)

Fornecedor (103)

Proposta (104)

Subconsultas (105)

Tabelas (106)

Gráficos (107)

Empresa ou central de compras (108)

Plataforma digital de compras (109)

Utilizadores (201)

Fornecedores (202)

Solução (2013)

PC/Mac (204)

Tablet (205)

Smartphone (206)

Palavra chave (301)

Utilizador (302)

Homepage (303)

Login (304)

Criar utilizador (401)

Apagar utilizador (402)

Procurar utilizador (403)

Criar grupo (404)

Apagar grupo (405)

Procurar grupo (406)

Nova consulta (501)



Exportar consulta (502)

Procurar consulta (503)

Editar consulta (507)

Apagar consulta (504)

Usar consulta ativa (505)

Criar subconsulta ativa (506)

Criar produto (601)

Apagar produto (602)

Editar produto (609)

Procurar produto (603)

Adicionar produto à consulta (604)

Retirar produto da consulta (605)

Alterar quantidade necessária (606)

Exportar produtos (607)

Importar produtos (608)

Criar fornecedor (701)

Apagar fornecedor (702)

Editar fornecedor (708)

Procurar fornecedor (703)

Adicionar fornecedor à consulta (704)

Retirar fornecedor da consulta (705)

Exportar fornecedores (706)

Importar fornecedores (707)

Inserção de melhores preços pelo fornecedor (8

Propostas de fornecimento (805)

Inserção de valores aprovados na base de dados

Rejeição de valores (803)

Definir condições (804)

Restrições compradores e fornecedores (901)

Preços (902)



Quantidades necessárias e propostas (903)

Descontos de rappel por quantidade (904)

Desconto de rappel por volume global de negócio (905)

Descontos financeiros (906)

Exclusão/valorização de produtos e/ou fornecedores (908)

Outros critérios de avaliação qualitativa de fornecedores

(909)

Seleção dos fornecedores (910)

Solução ótima (911)

Produtos e quantidades a adquirir (912)

Lista de fornecedores (913)

Avaliação qualitativa dos fornecedores (914)

Informação detalhada (1001)

Tabela do custo total da adjudicação (1002)

Tabela das quantidades ótimas a adquirir por produto (1003)

Tabela dos melhores preços propostos por produto (1004)

Tabela dos produtos e quantidades ótimas por fornecedor

(1005)

Tabela do resumo da compra ótima por consulta (1006)

Tabela da comparação de subconsultas (1007)

Gráficos da comparação de consultas (1008)

Relatórios exportados para formato Excel (1009)

Descrição Detalhada da Invenção

Em seguida, faz-se a descrição pormenorizada da

invenção com referência aos diagramas apresentados nas

Figuras 1 a 10.

A FIG. 1 é um diagrama da plataforma digital de

compras que permite centralizar, negociar, otimizar e

monitorizar procedimentos de compras de serviços e de

múltiplos produtos a múltiplos fornecedores (103), em que

pelo menos um utilizador (101) autorizado de uma empresa ou



central de compras (108) identifica os produtos (102) e as

quantidades a adquirir de acordo com as suas necessidades e

procede à consulta de pelo menos um fornecedor (103)

interessado em proceder ao seu fornecimento através de uma

plataforma digital de compras.

Os fornecedores (103) interessados apresentam as

suas propostas de fornecimento através do preenchimento de

duas componentes da plataforma digital de compras (109),

introduzindo para o efeito as credencias de acesso

disponibilizadas pelo utilizador (101) autorizado da

empresa ou central de compras (108) .

Na primeira componente, os fornecedores (103)

interessados devem preencher uma matriz de preços, a qual

deve conter para cada produto (102) a melhor proposta (104)

em termos de preço unitário a quantidade máxima que se

propõe fornecer e eventuais descontos de rappel para

quantidades distintas.

Na segunda componente, os fornecedores (103),

caso o desejem, podem apresentar eventuais descontos por

volume global de negócio contratado, eventualmente por

escalões em função do volume de negócio efetivamente

realizado, assim como descontos financeiros.

A empresa ou central de compras (108), caso o

deseje e de forma automática, pode proceder, de forma

automática e sem aviso prévio, à rejeição da proposta (104)

de fornecimento de qualquer um dos fornecedores (103) ou de

parte dos produtos (102) incluídos na proposta de qualquer

um dos fornecedores (103) e à valorização de um ou mais

produtos incluídos na proposta (102) de qualquer um dos

fornecedores (103) fixando uma percentagem mínima a



adquirir das quantidades propostas desses produtos (102)

pelos respetivos fornecedores (103) .

A empresa ou central de compras (108), caso o

deseje e de forma automática e também sem aviso prévio,

pode estabelecer um ranking inicial ou preliminar de

fornecedores (103) para cada um dos produtos (102)

incluídos nas suas propostas (104) de fornecimento com base

em critérios de avaliação dos fornecedores (103) como a

eficácia dos prazos de entrega, a qualidade do serviço

prestado, os níveis de assistência técnica, a solidez

empresarial, a localização, entre outros.

Estes critérios de avaliação de fornecedores

(103) podem ser ponderados na decisão da escolha ótima de

compra, relaxando parcialmente ou totalmente a função da

proposta (104) economicamente mais vantajosa em favor de

outros fatores (quantitativos ou qualitativos) que melhor

satisfazem os interesses da empresa ou central de compras

(108) .

Segue-se uma fase negocial, na qual a empresa ou

central de compras (108), após conhecer a solução ótima de

compra produto (102)/ fornecedor (103) da consulta inicial

da proposta (104), pode criar uma ou mais subconsultas

(105) através da plataforma digital de compras (109),

convidando os fornecedores (103) a melhorar as suas

propostas (103) inicias em termos de preços unitários,

descontos comerciais escalonados por produto (102) ou por

volume global de negócio e descontos financeiros, nos casos

em que não o tenham feito com a sua proposta (104) inicial

ou pretendam melhorar as condições em que naquela o

fizeram, e ainda a apresentar preços para outros produtos



(102), os quais podem ser produtos (102) novos ou produtos

(102) alternativos.

Após a conclusão da fase negocial, a empresa ou

central de compras (108) procede à validação das propostas

(104) revistas dos fornecedores (103), podendo criar, se

assim o desejar, diferentes cenários de escolha ótima da

melhor proposta (104) de fornecimento de produtos (102),

tendo por base, o custo de aquisição e as restrições

impostas para a melhor defesa dos seus interesses como a

valorização de produtos (104) e fornecedores (103) .

A obtenção da solução ótima para cada um dos

cenários ou (sub )consultas de propostas (104), resulta de

forma automática da aplicação de um algoritmo de

programação linear que recorre a aproximações de trechos

lineares de funções de programação inteira com uma

infinidade numerável de variáveis (binárias e inteiras) e

restrições funcionais, para determinar a combinação ótima

de quantidades de múltiplos produtos (102) a adjudicar a

múltiplos fornecedores de produtos (102), de modo a

minimizar o custo total de aquisição de produtos (102) .

O método descrito na presente invenção fornece

informação detalhada sobre cada um dos diferentes cenários

de compra através de tabelas (106) e gráficos (107)

dinâmicos (em tempo real) de quantidades ótimas a adjudicar

para cada produto (103), melhores preços propostos para

cada produto, descontos de produto, descontos de volume de

negócios e descontos financeiros totais e por cada

fornecedor, custos iniciais, custos ótimos, poupanças

obtidas em cada subconsulta de propostas (104) e a sua

desagregação em descontos comerciais e financeiros.



O processo de centralização, otimização e

monitorização de compras será de seguida descrito em

pormenor para cada uma das componentes da invenção:

1 ) Plataforma digital de compras

A plataforma digital de compras (109) para

otimização e negociação de compras de bens e serviços entre

empresas (B2B) , anteriormente descrita, está alojada em um

servidor dedicado, localmente ou em ambiente cloud, é

utilizada para a realização do método digital de

centralização, otimização e negociação de compras de bens e

serviços entre empresas (B2B) , implementado por computador.

A plataforma digital de compras (109) compreende

as seguintes funções:

- Consultar um ou mais fornecedores (103) com potencial

interesse no fornecimento de um ou mais produtos (102)

a adquirir por uma empresa ou central de compras (108)

de produtos (102);

Receber dos fornecedores (103) interessados as

propostas (104) de fornecimento de produtos (102);

- Validar pela empresa ou central de compras (108) as

condições propostas pelos ditos fornecedores (103) de

produtos (102)

Determinar, em tempo real, a combinação ótima de

quantidades dos múltiplos produtos (102) a adjudicar

aos múltiplos fornecedores (103) de produtos (102);

- Criar uma ou mais subconsultas de negociação com os

fornecedores (103) de produtos (102);

- Validar as propostas (104) revistas dos fornecedores

(103), contidas nas ditas subconsultas aos fornecedores

(103) de produtos (102);



- Processar tabelas (106) de relatórios em tempo real

com informação detalhada sobre cada um dos diferentes

cenários de compra de produtos (102); e

- Adjudicar as propostas (104) a um fornecedor (103) ou

aos respetivos fornecedores (103) que melhor defendem

os interesses da empresa ou central de compras (108) de

produtos (102) .

2 ) Canal de comunicação

A FIG. 2 é um diagrama detalhado do fluxo de

comunicação da solução (203) .

Os utilizadores (201) e fornecedores (202) acedem

à plataforma usando uma ligação segura sob o protocolo

HTTPS com certificado digital de forma a criar uma ligação

segura. A plataforma está alojada na cloud, num servidor na

internet com acesso protegido por nome de utilizador (201)

e password.

O layout da informação é responsive, e é

automaticamente ajustado de acordo com o tipo de cliente

que está a aceder seja PC/MAC (204), tablet (205) ou

smartphone (206) garantindo sempre uma visualização

perfeita .

3 ) Login

A FIG. 3 é um diagrama detalhado do processo de

autenticação do administrador ou de utilizadores (302) da

base de dados no acesso à plataforma digital.

O administrador ou utilizador (302) autorizado

deverá introduzir um nome de utilizador e uma palavra-chave

(301) para ter acesso à aplicação.



Estes dados de acesso são armazenados na base de

dados aquando da criação do utilizador (302) pelo

administrador ou utilizador autorizado.

Os dados de acesso do administrador são criados

aquando da criação da empresa.

Os dados de acesso do administrador ou utilizador

(302) introduzidos são comparados com os existentes na

tabela de utilizadores da base de dados (302), se forem

iguais o utilizador tem acesso à homepage (303), em caso

contrário volta para o login (304) .

4 ) Utilizadores

A FIG. 4 é um diagrama detalhado do processo de

criação, edição e importação de utilizadores (401) da

plataforma .

Nesta opção, o utilizador (401) pode criar/

apagar ou editar utilizadores (401) e grupos com as

seguintes funcionalidades:

2.1) Criar utilizador (401) - Através desta

funcionalidade o utilizador (401) pode criar novos

utilizadores (401) para a sua empresa inserindo o nome,

o e-mail, o nome de utilizador (username) para login, a

palavra-passe (password) , grupo a que pertence,

telefone, cidade e pais. Além disso, para cada opção da

aplicação pode definir-se se o utilizador (401) tem

acesso à mesma e em caso afirmativo, se poderá alterar

ou apenas consultar dados. Pode ainda definir-se o

idioma usado na aplicação para cada um dos utilizadores

(401) .



2.2) Apagar utilizador (402) - Através desta

funcionalidade o utilizador pode apagar utilizadores se

para isso tiver permissões (402) .

2.3) Editar utilizador (401) - Permite a alteração dos

dados de um determinado utilizador (401) .

2.4) Procurar utilizador (403) - É possível procurar

um determinado utilizador (401) introduzindo o texto de

procura no campo "Procura utilizador" (403) .

2.5) Criar grupo - Através desta funcionalidade o

utilizador (401) pode criar novos grupos para a sua

empresa inserindo o nome do grupo e opcionalmente uma

descrição (404) .

2.6) Apagar grupo - Através desta funcionalidade o

utilizador pode apagar grupos (405) .

2.7) Editar grupo - Permite a alteração do nome do

grupo (404) .

2.8) Procurar grupo (406) - É possível procurar um

determinado grupo introduzindo o texto de procura no

campo "Procura grupo" (406) .

5 ) Consultas

A FIG. 5 é um diagrama detalhado da criação de

consultas e subconsultas .

O utilizador pode criar/ apagar ou editar

consultas e subconsultas com as seguintes funcionalidades:

3.1) Nova consulta (501) - O utilizador pode criar

novas consultas para a sua empresa inserindo data,

grupo, nome da consulta e observações. Poderá também

fechar uma determinada consulta (501), se assim o

desejar, o que faz com que mais nenhum fornecedor

consiga aceder à mesma consulta (501) .



3.2) Exportar consulta (502) - Permite exporta os

dados das consultas existente para a empresa do

utilizador em formato Microsoft Excel (xlsx) (502) .

3.3) Procurar consulta (503) - É possível procurar uma

determinada consulta introduzindo o texto de procura no

campo "Procura" (503) .

3.4) Editar consulta (507) - Permite a alteração dos

dados de uma determinada consulta (507) .

3.5) Apagar consulta (504) - O utilizador pode apagar

consultas desde que não existam subconsultas associadas

e tenha permissões para o efeito (504) .

3.6) Usar consulta - O utilizador pode tornar ativa a

consulta que pretende. Uma vez ativa, todas as

operações da aplicação serão efetuadas nessa mesma

consulta (505) .

3.7) Criar subconsulta - O utilizador pode criar uma

subconsulta da consulta ativa, sendo importados todos

os produtos, preços e fornecedores da mesma para a nova

(506) .

6 ) Produtos

A FIG. 6 é um diagrama detalhado de criação,

edição e importação de produtos e sua inclusão numa

determinada consulta. Esta opção apresenta as seguintes

funcionalidades :

4.1) Criar produto (601) - O utilizador pode criar

novos produtos para a sua empresa inserindo referência,

descrição, unidade e preço (601);

4.2) Apagar produto (602) - O utilizador pode apagar

produtos se para isso tiver permissões (602) .

4.3) Editar produto (609) - Permite a alteração dos

dados de um determinado produto (601);



4.4) Procurar produto (603) - É possível procurar um

determinado produto introduzindo o texto de procura no

campo "Procura" (603);

4.5) Adicionar produto à consulta (604) - Podem

adicionar-se produtos à consulta usando o ícone "+" na

lista de produtos existentes na base de dados na esquerda

do écran (604 );

4.6) Retirar produto da consulta (605) - Podem retirar-

se produtos da consulta usando o ícone "apagar" na lista de

produtos existentes na consulta na direita do ecrã (605);

4.7) Alterar quantidade necessária (606) - O utilizador

deve introduzir a quantidade pretendida para cada produto

da consulta (606);

4.8) Exportar produtos (607) - Exporta a lista total de

produtos existentes para a empresa do utilizador em formato

Microsoft Excel (xlsx) (607);

4.9) Importar produtos (608) - O utilizador pode, se

assim o desejar, importar a lista de produtos a partir de

um ficheiro Excel. Para isso, deve escolher a opção

importar ficheiros e escolher a localização no seu

computador do ficheiro Excel que contem essa informação. Ao

fazê-lo, pode escolher o início e o fim das linhas dos

dados a importar do ficheiro Excel, assim como a

especificar o que cada coluna representa (referência,

descrição, unidade e preço) . O utilizador pode também

decidir se os dados de produtos existentes deverão ser

apagados ou não antes da importação (608) .

7 ) Fornecedores

A FIG. 7 é um diagrama detalhado de criação,

edição e importação de fornecedores e sua inclusão numa

determinada consulta. Esta opção apresenta as seguintes

funcionalidades :



5.1) Criar fornecedor (701) - O utilizador pode criar

novos fornecedores para a sua empresa inserindo as

respetivas referências e nome (701) .

5.2) Apagar fornecedor (702) - O utilizador pode

apagar fornecedores se para isso tiver permissões

(702) .

5.3) Editar fornecedor (708) - Permite a alteração dos

dados de um determinado fornecedor (708) .

5.4) Procurar fornecedor (703) - É possível procurar

um determinado fornecedor introduzindo o texto de

procura no campo "Procura" (703) .

5.5) Adicionar fornecedor à consulta (704) - Podem

adicionar-se fornecedores à consulta usando o ícone "+"

na lista de fornecedores existentes na base de dados na

esquerda do ecrã (704) .

5.6) Retirar fornecedor da consulta (705) - Podem

retirar-se fornecedores da consulta usando o ícone

"apagar" na lista de fornecedores existentes na

consulta na direita do ecrã (705) .

5.7) Exportar fornecedores (706) - Exporta a lista

total de fornecedores existentes para a empresa do

utilizador em formato Microsoft Excel (xlsx) (706) .

5.8) Importar fornecedores (707) - O utilizador pode,

se assim o desejar, importar a lista de fornecedores a

partir de um ficheiro Excel. Para isso, deve escolher a

opção importar ficheiros e escolher a localização no

seu computador do ficheiro Excel que contém essa

informação. Ao fazê-lo, pode escolher o início e fim

das linhas dos dados a importar do ficheiro Excel assim

como a especificar o que cada coluna representa

(referência, nome, e-mail, fax e telefone) . O

utilizador pode também decidir se os dados dos

fornecedores existentes devem ser apagados ou não antes

da importação (707) .



8 ) Validação

A FIG. 8 é um diagrama detalhado do processo de

inserção de quantidades, preços e descontos pelo fornecedor

e sua validação pela central de compras. Esta opção

apresenta as seguintes funcionalidades:

6.1) Após o preenchimento (801), dentro do prazo

fixado pela Central de Compras, das propostas de

fornecimento pelo fornecedores (805) em termos de preço

unitário, quantidade máxima que se propõem fornecer de

cada produto e eventuais prémios de desconto por

quantidade ou por volume global de negócio contratado,

os quais são expressos com percentagem global do

desconto por escalões em função da quantidade ou do

volume de negócio efetivamente contratado, assim como

descontos financeiros, a Central de Compras procede à

avaliação inicial de todas as propostas admitidas

através da plataforma de otimização de compras (806) .

6.2) O recebimento das propostas apresentadas pelos

fornecedores não compromete a Central de Compras a

qualquer adjudicação nem limitam o seu direito de

negociar em defesa dos seus melhores interesses.

6.3) Durante a avaliação inicial das propostas, a

Central de Compras pode rejeitar (803) qualquer dos

fornecedores ou parte dos produtos a que estes se

propuseram fornecer e/ou admitir a determinado ou

determinados fornecedores o fornecimento de uma parte

das quantidades dos produtos a que este ou estes se

candidataram, fixando uma percentagem mínima a adquirir

das quantidades propostas dos produtos pelos respetivos

fornecedores (804) .

6.4) Se a soma das quantidades admitidas de

fornecimento de um qualquer produto for superior à

quantidade necessária, será apresentada uma mensagem de



aviso a informar a Central de Compras que deverá rever

as condições de validação de fornecimento pois o

problema não tem solução admissível.

6.5) Se a soma das quantidades propostas de

fornecimento de um qualquer produto for inferior à

quantidade necessária, será apresentada uma mensagem de

aviso a informar a Central de Compras que deve ajustar

a quantidade necessária em conformidade com a

capacidade de oferta do respetivo produto.

9 ) Otimização

A FIG. 9 é um diagrama detalhado do processo de

otimização matemática de compras.

A invenção implementada por computador descrita

na presente invenção compreende a utilização de um

algoritmo de programação linear inteira mista com variáveis

contínuas e inteiras sujeitas a uma infinidade numerável de

restrições, que apresenta um número, na maioria dos casos,

muito elevado de soluções possíveis (com 10 produtos e 5

fornecedores, há pelo menos 9.765.625 soluções possíveis),

para determinar muito rapidamente, a combinação ótima de

quantidades de múltiplos produtos a adjudicar a múltiplos

fornecedores, de modo a minimizar o custo total de

aquisição .

O comprador ou utilizador autorizado de uma

central de compras identifica os produtos e as quantidades

a adquirir (912) e procede à consulta de potenciais

fornecedores (913) através da plataforma digital de

compras .

Os fornecedores são previamente avaliados de

acordo com critérios qualitativos (914) antes de conhecer



as suas propostas de fornecimento em termos de preços,

quantidades e eventuais prémios de desconto.

A solução ótima (911) do problema pode atribuir a

um ou mais fornecedores (910) o fornecimento de uma parte

das quantidades do produto a que este ou estes se

propuserem fornecer, tendo em linha de conta,

exclusivamente, o custo mínimo de aquisição sujeito a

múltiplas restrições funcionais (901) de preços (902),

quantidades necessárias e propostas (903), descontos de

rappel por quantidade (904), desconto de rappel por volume

global de negócio (905), descontos financeiros (906),

exclusão/valorização de produtos e/ou fornecedores (908) e

outros critérios de avaliação qualitativa de fornecedores

(909) .

Por exemplo: suponhamos que um comprador consulta

dois potenciais fornecedores (Fl e F2 ) para o fornecimento

de 100 e 50 unidades dos produtos PI e P2, respetivamente .

Os fornecedores Fl e F2 decidem apresentar as mesmas

condições em termos de preços unitários (6,25€ para PI e

17,50€ para P2) e quantidades propostas (100 para PI e 50

para P2 ).

Contudo, o fornecedor Fl apresenta descontos de

rappel para quantidades distintas dos produtos PI (6.5% se

adquirir pelo menos 25 unidades, 9% se adquirir pelo menos

50 unidades e 12% se adquirir pelo menos 75 unidades) e P2

(4% se adquirir pelo menos 20 unidades e 6% se adquirir

pelo menos 30 unidades), bem como um desconto financeiro de

pronto pagamento ou até 30 dias de 10.5%.

Por sua vez, o fornecedor F2 oferece descontos de

rappel por volumes globais de negócio contratado (5% se o



valor da compra for superior a 500€, 8.5% se exceder os

750, 00€ e 13.5% se ultrapassar os 1050, 00€) , para além de

um desconto financeiro de pronto pagamento ou até 30 dias

de 5.5%.

A s combinações possíveis de adjudicação das

quantidades necessárias dos produtos PI e P2 a um só

fornecedor (Fl ou F2 ) conduzem às soluções: 1228, 39€ (100

unidades do PI e 50 unidades do P2 a Fl), 1226, 14€ (100

unidades do PI e 50 unidades do P2 a F2 ), 1248, 84€ (100

unidades do PI a Fl e 50 unidades do P2 a F2 ) e 1297, 23€

(100 unidades do PI a F2 e 50 unidades do P2 a Fl) .

Contudo, nenhuma das opções de compra anteriores é solução

ótima de compra. Caso não existam outros critérios de

valorização de produtos e/ou fornecedores, a escolha ótima

de compra consiste em comprar 72 unidades de PI a Fl, 28

unidades de PI a F2 e 50 unidades de P2 a F2, o que conduz

ao custo mínimo de 1224, 80C.

O algoritmo de otimização e negociação de compras

implementado por computador a que se refere a presente

invenção dá resposta a este e outros problemas sem impor

qualquer restrição quanto ao número de produtos e/ou

fornecedores .

A Central de Compras pode adotar um procedimento

ótimo de seleção das melhores propostas de fornecimento de

acordo com critérios ou scores de avaliação qualitativa

(909) dos fornecedores para além do preço e dos eventuais

prémios de desconto.

Os critérios como a eficácia dos prazos de

entrega, a qualidade do serviço prestado, os níveis de

assistência técnica, a solidez empresarial, a localização,



entre outros, podem ser ponderados na decisão da escolha

ótima de compra, relaxando parcialmente ou totalmente a

função da proposta economicamente mais vantajosa em favor

de critérios de avaliação que melhor satisfazem os

interesses do comprador.

Neste processo, o comprador estabelece

previamente os pesos a dar a cada um dos parâmetros de

escolha dos fornecedores, atribuindo posteriormente as

pontuações ou scores aos respetivos critérios, exceto ao

preço, o que permite estabelecer um ranking inicial ou

preliminar de fornecedores para cada um dos produtos

incluídos nas suas propostas de fornecimento.

Em seguida, o comprador determina a solução ótima

de adjudicação na proporção direta dos referidos critérios

de avaliação dos fornecedores, incluindo o preço e os

eventuais prémios de desconto, ponderando a função custo e

as múltiplas restrições do lado do comprador e do lado dos

fornecedores (901) e os outros critérios de avaliação (907)

de acordo com os respetivos scores, através do algoritmo

matemático de otimização linear.

10) Relatório

A FIG. 10 é um diagrama detalhado dos relatórios

dinâmicos produzidos em tempo real a partir da solução

ótima gerada pela plataforma de compras. Esta opção

compreende as seguintes funcionalidades:

8.1) O método de otimização de compras produz

informação detalhada (1001) sobre o total da

adjudicação (1002), as quantidades ótimas a adquirir

por produto, melhores preços propostos por produto,

produtos e quantidades ótimas a adquirir por

fornecedor, resumo da compra ótima por consulta,



comparação de subconsultas nas formas tabular e

gráfica .

8.2) Na tabela das quantidades ótimas a adquirir por

produto (1003), encontra-se o identificador do produto,

a designação do produto, o identificador do fornecedor

do produto, a designação do fornecedor do produto, o

preço proposto do produto, a quantidade ótima a

adquirir do produto, o custo inicial do produto, o

desconto do produto em valor e a diferença entre o

custo inicial e o desconto do produto.

8.3) Na tabela dos melhores preços propostos por

produto (1004), encontra-se a listagem dos melhores

preços unitários de cada um dos produtos ou lote de

produtos objeto de cotação.

8.4) Na tabela dos produtos e quantidades ótimas por

fornecedor (1005), encontra-se a listagem de cada um

dos fornecedores selecionados com os produtos ou lotes

de produtos adjudicados e as condições contratadas em

termos de preços unitários, quantidades ótimas a

adjudicar e eventuais descontos por produto ou por

volume global de negócio contratado e descontos

financeiros .

8.5) Na tabela do resumo da compra ótima por consulta

(1006), encontra-se a listagem dos preços e quantidades

ótimas dos produtos ou lotes de produtos a adquirir e

respetivos fornecedores assim como as condições de

adjudicação (descontos de produto ou por volume global

de negócio e descontos financeiros) .

8.6) Na tabela da comparação de subconsultas (1007),

são listadas as propostas de fornecimento em termos de

descontos por produto, descontos por volume global de

negócio, descontos financeiros, custos iniciais, custos

ótimos e poupanças.



8.7) Nos gráficos da comparação de consultas (1008),

encontram-se gráficos de barras com os custos iniciais,

os custos ótimos e as poupanças obtidas para cada uma

das subconsultas e gráficos de queijos com a

distribuição das poupanças em termos de descontos de

produto, descontos de volume de negócios e descontos

financeiros. Todos estes relatórios podem ser

exportados para formato Excel (1009) .

Vantagens da Invenção

A utilização do método digital de centralização,

otimização e monitorização de compras descrito na invenção

permite obter seis vantagens centrais:

1 ) Económicas - Redução dos custos de aquisição de

bens e serviços, dos custos administrativos dos

processos e dos custos com pessoal;

2 ) Estratégicas - Aumento da eficácia e eficiência

do processo de seleção de produtos e serviços, a partir

da centralização da negociação e otimização de

procedimentos negociais, permitindo uma melhor gestão

de risco;

3 ) Organizativas - Reforço da centralização da

função de compras, beneficiando de economias de escala

pela aquisição e gestão global de bens e serviços,

permitindo obter uma estrutura de recursos humanos mais

especializada;

4 ) Processuais - Melhoria da eficácia com a

introdução de processos normalizados de acordo com as

melhores práticas, controlo dos stocks, redução do

tempo do ciclo de aprovisionamento;

5 ) Tecnológicas - Automatização da função de compras

através de um método integrado de otimização de base

cientifica, suportado informaticamente,



disponibilizando a informação e ferramentas de

reporting em tempo real;

6 ) Competitivas - Solução altamente parametrizável e

customizável que permite minimizar o custo total de

aquisição, impondo uma infinidade numerável de

restrições funcionais de natureza comercial,

financeira, organizacional e logística que melhor

defendem os interesses da central de compras.

A presente invenção deve apenas ser limitada pelo

espírito das reivindicações que se seguem.



REINVIDICAÇÕES

1 . Método digital de centralização, otimização

e negociação de compras de bens e serviços entre empresas

(B2B) , implementado por computador, caracterizado por

compreender as seguintes etapas de:

a . Consultar um ou mais fornecedores (103) com

potencial interesse no fornecimento de um ou mais

produtos (102) a adquirir por uma empresa ou central de

compras (108), através de uma plataforma digital de

compras (109), alojada em um servidor dedicado,

localmente ou em ambiente cloud;

b . Preencher pelos fornecedores (103) interessados

as propostas (104) de fornecimento dos ditos produtos

(102) ou produtos (102) alternativos em termos de

preços unitários, quantidades máximas de produtos (102)

que os fornecedores (103) se propõem fornecer,

descontos de rappel para quantidades distintas dos

produtos (102), descontos de rappel por volumes globais

de negócios contratados e outros descontos comerciais

ou financeiros, utilizando para o efeito as credenciais

de acesso à plataforma digital de compras (109)

disponibilizadas pela empresa ou central de compras

(108) ;

c . Validar pela empresa ou central de compras (108)

as condições propostas pelos ditos fornecedores (103)

através da plataforma digital de compras (109), podendo

a referida empresa ou central de compras (108) proceder

à rejeição da proposta (104) de fornecimento de

qualquer um dos fornecedores (103) ou de parte dos

produtos (102) incluídos na proposta (104) de qualquer

um dos fornecedores (103) e/ ou à valorização de um ou

mais produtos (102) incluídos na proposta (104) de
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qualquer um dos fornecedores (103), fixando uma

percentagem mínima a adquirir das quantidades propostas

desses produtos (102) pelos respetivos fornecedores

(103), e/ ou através de critérios de avaliação {scores)

de fornecedores (103), para além do preço e dos

eventuais prémios de desconto, como a eficácia dos

prazos de entrega, a qualidade do serviço prestado, os

níveis de assistência técnica, a solidez empresarial, a

localização, relaxando parcialmente ou totalmente a

função da proposta (104) economicamente mais vantajosa;

d . Determinar, em tempo real, a combinação ótima de

quantidades dos múltiplos produtos (102) a adjudicar

aos múltiplos fornecedores (103), de modo a minimizar o

custo total da compra de produtos (102), utilizando um

algoritmo de programação linear inteira mista com

variáveis contínuas, inteiras e binárias, sujeito a

múltiplas restrições de preço e quantidade, comerciais,

financeiras e outras valorizações ou exclusões de

produtos (102) e fornecedores (103) que melhor defendem

os interesses da empresa ou central de compras (108);

e . Após conhecer a combinação ótima de compra da

consulta inicial de produtos (102), criar uma ou mais

subconsultas de negociação com os fornecedores (103)

através da plataforma digital de compras (109),

convidando os fornecedores (103) a melhorar as suas

propostas (104) inicias em termos de preços unitários,

descontos comerciais e descontos financeiros, nos casos

em que não o tenham feito com a sua proposta (104)

inicial ou pretendam melhorar as condições em que

naquela o fizeram, e ainda a apresentar preços e

eventuais descontos para produtos (102) novos e/ ou

produtos (102) alternativos aos produtos (102) lançados

nas ditas subconsultas pela empresa ou central de

compras (108), de modo a otimizar o processo de



negociação e compra de produtos (102) ao menor custo

possível ;

f . Validar as propostas (104) revistas dos

fornecedores (103), contidas nas ditas subconsultas ,

através da plataforma digital de compras (109) podendo

a empresa ou central de compras (108) criar em tempo

real, se os fornecedores (103) assim o desejar,

diferentes cenários de escolha ótima da proposta (104)

economicamente mais vantajosa que satisfaça todas as

restrições impostas pelos compradores (110) e

fornecedores (103), como a valorização e/ ou exclusão

de produtos (102) e fornecedores (103), descontos

comerciais de produtos (102) por escalões de rappel e

outros prémios comerciais ou financeiros;

g . Processar tabelas (106) de relatórios em tempo

real com informação detalhada sobre cada um dos

diferentes cenários de compra de produtos (102) através

da plataforma digital de compras (109), concretamente

no que diz respeito às quantidades ótimas a adjudicar

por produto (102) a cada fornecedor (103), melhores

preços propostos (104) de cada produto (102), descontos

comerciais por produto (102) e por volume global de

negócio contratado, descontos financeiros, custos

iniciais, custos ótimos e poupanças obtidas por

fornecedor (103) e por consulta ou subconsulta (105),

tudo isso através de quadros, tabelas (106), gráficos

(107) dinâmicos e análises comparativas; e

h . Adjudicar as propostas (104) que melhor defendem

os interesses da empresa ou central de compras (108)

através da plataforma digital de compras (109),

informando os fornecedores (103) selecionados dos

produtos (102) e quantidades indicativas para cujo

fornecimento cada proponente é escolhido bem como as

condições acordadas em termos de prémios de descontos



por quantidade de produto (102) ou por volume global de

negócio contratado e descontos financeiros.

2 . Um sistema digital de centralização,

otimização e negociação de compras caracterizado por

compreender meios para implementar as etapas da

reivindicação n.° 1 .

3 . Um produto de programa de computador

caracterizado por estar adaptado para desempenhar o método

da reivindicação n.° 1 .

. Um meio de armazenamento legível por

computador caracterizado por compreender instruções que

permitam que um método digital de centralização, otimização

e negociação de compras realize as etapas a., b., c , d.,

e., f., g . e h..
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