
Cenários comuns de cadeias de suprimentos
CENÁRIO 1

Rastreamento  
de transações 

Permita visibilidade de 

diversas organizações e o 

atendimento de pedidos.

CENÁRIO 2

Rastreamento  
de produtos  

Confirme o histórico 

e a serialização ou 

garantia e devoluções.

CENÁRIO 3

Origem do produto   
 Verifique a autenticidade 

da origem e evite produtos 

falsificados. 

CENÁRIO 4

Proteção contra danos  

 Monitore a cadeia de frio e  

o estado dos produtos. 

Operacionalize a transparência 
e a confiança na nuvem 

Um aumento nas interrupções de suprimento, nos atrasos de envio e nos problemas de qualidade 
de produtos revelou limitações nas funcionalidades da cadeia de suprimentos, que contam com 
processos manuais e sistemas díspares. Obtenha visibilidade multicamada em toda uma rede de 
cadeia de suprimentos e estabeleça confiança entre parceiros com um aplicativo de negócios SaaS 
que conta com tecnologia blockchain.

Veja como conectar parceiros usando uma solução 
inteligente de rastreamento

Inicie o fluxo de dados

Fundador

O fundador da rede convida os membros da cadeia de 
suprimentos a participar de um repositório contábil 
distribuído para estabelecer um conjunto de dados à prova 
de falsificações que é:

• Compartilhado e transparente, seguro e privado
• Automatizado, para eliminar processos manuais
• Uma fonte da verdade no caso de disputas

Construa a confiança entre parceiros  

Crie transparência em toda a rede da cadeia de suprimentos 
registrando com segurança todas as atividades e transações, 
para criar uma fonte única de informações que:   

• Não podem ser alteradas no repositório contábil distribuído
• Estabelecem a confiança na cadeia de suprimentos
• Identificam disrupções no atendimento das demandas

Fabricante

Acelere a transformação da sua cadeia de suprimentos em um ecossistema 
inteligente de operações e construa confiança em uma rede global de 
parceiros com o Oracle Intelligent Track and Trace. 
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Saiba mais

Transforme sua cadeia de suprimentos

Veja o que está acontecendo em tempo real

Ganhe visibilidade de toda a sua rede de cadeia de 
suprimentos com uma visão padronizada e confiável dos 
processos, além de transações essenciais e documentos 
associados em um único aplicativo para:   

• Fornecer status de localização com precisão 
• Manter automaticamente todos informados
• Viabilizar a inteligência operacional e a agilidade

Logística

Evite problemas antes que aconteçam  

Descobrir o que houve de errado, onde e como é uma tarefa 
complexa. A integração com tecnologias avançadas como a IoT 
permite capturar dados na origem para:  

• Monitorar a condição das mercadorias
• Prever interrupções na cadeia de suprimentos
• Encontrar a causa raiz de problemas e tomar ações

A Internet das Coisas

Saber de onde vêm os limões da sua limonada, onde 
é cultivado o algodão da sua camiseta e a fábrica 
que forneceu os componentes do seu smartphone — 
esse é o futuro do blockchain. 

Cumprindo a promessa 
do blockchain 

https://www.oracle.com/br/scm/solutions/insights-collaboration/

