
Cadeias de fornecimento enxutas, rápidas e disciplinadas 
são os principais fatores de sucesso nas indústrias globais 
de hoje.

A PBS é especializada no gerenciamento proativo de 
pedidos de compra, orientando-os de forma dinâmica 
através de processos de fabricação e transporte.

Nossa equipe de expedidores profissionais está ligada aos 
planejadores de produção de nossos clientes e é res-
ponsável pelo follow-up proativo dos pedidos de com-
pras de fornecedores locais e globais.

Nossos anos de experiência e investimento em sistemas 
de ponta resultam em eficiência e competitividade.

Temos um serviço comprovado na indústria automotiva 
(segmentos Tier 1 e 2), ferroviária e de infra-estrutura 
(energia).

Nossos projetos incluem o monitoramento de operações 
de entrega em série, bem como direcionamento de pro-
cessos graduais de transição phase-in ou phase-out.

Venha à PBS para o gerenciamento de sua rede 
de fornecimento global.
»O excelente serviço oferecido pela PBS logistics nos proporciona uma linha direta e um 
contato frequente com o departamento de vendas de nossos fornecedores europeus. Isto 
nos garante uma cadeia de fornecimento contínua desde a colocação de pedidos até a 
chegada de bens em nosso estoque. A PBS aproximou nossos fornecedores europeus tanto 
quanto os fornecedores de Johanesburgo.«
Stuart Scott, Gerente Comercial, África do Sul



Se você deseja on-time delivery, os processos de plane-
jamento e fabricação do fornecedor devem acontecer 
sem percalços. Ao trabalhar com a PBS, começamos o 
acompanhamento desde o momento em que o pedido 
é feito. Solicitamos uma confirmação de pedido em um 
prazo de 2 dias úteis, descobrimos possíveis desvios                     

(data, quantidade) e os eliminamos, controlamos marcos, 
acompanhamos e aprovamos datas de despacho reais. 
Nossa missão é assegurar que os pedidos sejam produ-
zidos on-time e a cadeia de fornecimento seja cumprida 
através do meio de transporte mais econômico e eficiente 
possível.

POM - Gerenciamento de Pedido de Compra

Seus Benefícios

»No segmento automotivo, necessitamos de parceiros rápidos, ágeis e confiáveis. A PBS 
nos proporciona tudo e permanece como um ponto de conexão valioso em nossa cadeia 
de fornecimento.«
Manfred Wimber, Supervisor Sênior de Logística, Brasil

Tempo Reduzido
A PBS Logistics ajuda-o a reagir às crescentes demandas 
para garantir uma cadeia de suprimento mais dinâmica e 
enxuta na economia global.

Custo Reduzido 
Um Gerenciamento de Pedido de Compra (POM) com-
petente permite que você tire vantagem dos meios de 
transporte mais ágeis para otimizar o custo de estoque 
total e reduzir os lotes de entrega, otimizando seu fluxo 
de caixa. 

Risco Reduzido 
O gerenciamento proativo de pedidos de compra permite 
que você identifique e elimine possíveis riscos e reaja a 
tempo para evitar a escalada.

Maior Transparência
Você possui as informações que necessita para o controle 
efetivo da cadeia de suprimentos e o planejamento ante-
cipado de complexos projetos logísticos.

e-Xpedite – Poderosa Ferramenta de 
Gerenciamento de Pedido de Compra (POM) 
• Obtenha acesso à ferramenta de uso simples de 
     Gerenciamento de Pedido de Compra (POM) orientada      
     pelo cliente com função de rastreamento incorporada.
•	 e-Xpedite	permite	a	supervisão	de	todos	pedidos	por	 
     produto, projeto ou fornecedor.
•	 e-Xpedite	integra	dados	do	cliente,	fornecedor	e	agente	de	 
     carga em uma única plataforma com direitos de acesso  
     específicos para todas as partes envolvidas.
•	 Tire		vantagem	de	uma	ferramenta	online	que	é	compatível	 
     com a ferramenta SAP.

Para uma descrição completa dos serviços oferecidos pela 
PBS, favor visitar o site :
www.pbs-logistics.de



Estabelecida em 1993
+ 500 fornecedores coordenados mundialmente
+ 700 embarques organizados semanalmente
+ 3000 peças ativas gerenciadas

Principais setores atendidos  
Automotivo Tier 1 e 2, Infra-estrutura, Ferroviário, Energia 

Na PBS, nossos especialistas em Logística conduzem 
uma abordagem de serviço proativa que é a chave para 
nosso sucesso nesse desafiador ambiente de negócios. 

Munique, Alemanha
 
PBS logistics
Uma divisão da PBS Outsourcing GmbH
Dachauer Str. 342
80993 Munique, Alemanha

Fone +49 (89) 14 38 36 - 0
Fax +49 (89) 14 38 36 - 22

contact@pbs-logistics.de
www.pbs-logistics.de

 

Representative Offices

Xangai, China
Detroit, EUA
Pretoria, África do Sul

Histórico da Empresa 
1993 Primeiros clientes nos EUA e no Brasil

1994 Primeiro cliente na África do Sul

1995 Primeiros clientes na Ásia (Coréia, Índia)

2003 Abertura da filial em São Paulo 

2004 Desenvolvido o software e-Xpedite POM

2005 Primeiro cliente no México

2007 Crescimento significativo da PBS do Brasil

2008 Lançamento da nova geração de CI e websites

Identificamos os possíveis riscos, antecipamos problemas 
em potencial e procuramos eliminá-los antes que sejam 
concretizados.

Sao Paulo, Brazil

PBS do Brasil
Logistica de Compras Internacionais Ltda
Rua Indore, 24
04910-010 São Paulo – SP – Brazil

Fone +55 11 5518 2943
Fax +55 11 5518 2943

contact@pbs-logistics.de
www.pbs-logistics.com.br

Perfil da Empresa

Escritórios e Contatos

Mônica Carvalho Roßner  
Gerente Geral

Thomas Payer 
Gerente de Operações

Marcus Hofmeister
Gerente de Vendas


