
60% dos vendedores passam grande 
parte de seu tempo em "não-negociação", 
lutando pelo cumprimento do modelo de 
contrato.



Webdox: acesso a bibliotecas de cláusulas que 
suportam a criação de modelos personalizados em 
uma única plataforma.

Os "pontos de fricção" no processo de contratação são 
eventos onde é gerada resistência, causando atraso e 
custos potenciais.

Entendendo o valor da 
gestão comercial e 
contratual na Indústria 
de Alimentos e Bebidas 
em 2022

A equipe jurídica 
não se envolve a 
tempo

Descubra porque o Software de 
Gerenciamento de Contratos é uma 
ferramenta operacional crítica e 
colaborativa para a Indústria de Alimentos 
e Bebidas nos dias atuais.

60%

13%

70%

Tempo para assinar o 
contrato

dos pontos de 
atrito ocorrem 
antes que o 
contrato seja 
assinado.

Este problema tem impacto no aumento do custo de 
contratação, mas também nos benefícios comerciais 
atrasados em termos de economia ou receita potencial 
que um contrato rapidamente assinado permite.



Com o , você pode reduzir o tempo necessário 
para assinar contratos em até -90%: 

Webdox

50% dos profissionais jurídicos e empresariais dizem que 
se envolver muito tarde é um problema frequente que 
gera atrasos, retrabalhos ou condições contratuais 
desfavoráveis.



 conta com uma profunda integração com 
Salesforce que conecta perfeitamente a equipe de 
vendas com a equipe jurídica. 

Webdox

Para indústrias 
de alimentos e 
bebidas

O papel que a automação de contratos desempenha na Indústria de Alimentos e 
Bebidas é, em parte, aumentar a eficiência, evitar riscos no processo de contratação 
e reduzir custos. No entanto, esta visão transacional está sendo substituída por uma 

apreciação das maneiras pelas quais ela pode impulsionar o aumento de valor 
através de uma ampla carteira de contratos e relacionamentos com clientes.

Quem tem a solução?
Webdox CL

 Mais rentabilidad
 Maior seguranç
 Menor risc
 Aumento da conformidad
 Menos tempo



Aborde todo o ciclo de vida de seus 
contratos: pré-assinatura, assinatura e 
pós-assinatura, com uma ferramenta 
local de primeira classe.

O impacto da pré-concessão

É na fase posterior à concessão que se ganha ou se 
perde valor. As empresas exigem um software de 
gerenciamento de contratos para supervisionar esta 
fase. 

Os pontos de fricção geram atraso

 O tempo médio desde a oferta até a assinatura de um 
acordo 'simples' negociado é de 4,2 semanas

 Para um acordo complexo, são 24 semanas
 Com Webdox: -85% de tempo para gerar e assinar 

contratos.



Os pontos de fricção geram custos elevados

 Revisão e processamento de um contrato de baixa 
complexidade: 4.900 US

 Um contrato de média complexidade: 21.300 USD
 Um contrato complexo: 49.000+ USD

4.1 milhões de dólares em lucro para empresas 
do setor de alimentos e bebidas*.



Uma empresa pode melhorar sua rentabilidade no 
equivalente a 9% utilizando um sistema de gestão de 
contratos. (Fonte: Poor Contract Management Continues To 
Costs Companies 9% Of Their Bottom Line)



*O cálculo foi feito com base nos lucros anuais relatados em 2021 das 
principais empresas de alimentos e bebidas da LATAM.

O que fazer então?
Digitalize hoje sua gestão de contratos 
com Webdox CLM. Solicite um orçamento 
para o software aqui.

https://www.webdoxclm.com/pt/agenda-tu-demo?utm_campaign=ABM%20Alimentos&utm_source=pdf&utm_content=infografia-abm-alimentos-ventas
https://www.webdoxclm.com/pt/agenda-tu-demo?utm_campaign=ABM%20Alimentos&utm_source=pdf&utm_content=infografia-abm-alimentos-ventas

