
Transformação digital, eficiência, 

transparência e resultados 

financeiros

Uma plataforma de compras perfeita para 

hospitais, clínicas, laboratórios e homecare

O objetivo das soluções GTPLAN é promover muita tecnologia 

e gerar valor para os processo de Compras e Supply Chain, 

automatizando rotinas, reduzindo trabalhos operacionais e 

focando no desenvolvimento estratégico dos profissionais 

para que se dediquem a entregar os melhores resultados 

financeiros para as instituições onde atuam.



HOSPITAIS INTERNACIONAIS

+12 ANOS
DE EXPERIÊNCIA EM GESTÃO DA
CADEIA DE SUPRIMENTOS +500 clientes

UTILIZANDO A PLATAFORMA

+ 5 mil
FORNECEDORES DA SAÚDE NO 

NOSSO MARKETEPLACE +30 bilhões
DE COMPRAS ANUAIS PELA FERRAMENTA

ESTAMOS PRESENTE EM 80% DOS 
MAIORES HOSPITAIS PRIVADOS DO PAÍS



Quais principais resultados obtidos 

com a plataforma de compras 

GTPLAN?

A comunidade de fornecedores do nosso Marketplace está em constante 

crescimento e você poderá convidar quantos fornecedores desejar, sem 

custos para eles responderem as cotações eletronicamente. 

No nosso marketplace você encontrará os melhores fornecedores de 

materiais, medicamentos, dietas, higiene e limpeza, EPIs, materiais de 

manutenção, enxovais, alimentos, informática, materiais de escritório 

entre outros;

Com a automatização do processo de compras, você executará sua 

rotina de forma muito mais rápida e assertiva, tanto pra compras de 

grandes volumes quanto para compras emergenciais com respostas das 

cotações em até 3 horas após abertura do processo;

Economize seu tempo e energia, gastos no processo operacional de 

buscas de contatos de fornecedores e trocas de e-mails para acesso aos 

preços, e dedique seu tempo às análises e tomadas de decisão 

importantes pra sua empresa;

O mapa de cotação do GTPLAN é o mais completo e intuitivo e permite 

a tomada rápida de decisão pelo comprador a partir da análise das 

oportunidades oferecidas de preços e opções de marcas para os seus 

produtos. 



ASSINE JÁ!

Porque somos a única Health Tech que pode 

alavancar a sua operação para o SUPPLY CHAIN 4.0? 

Acoplado ao processo de Compras (cotações e contratos) temos outros 10 

módulos de Supply Chain que podem agregar inteligência, sincronização e 

assertividade na gestão de planejamento, logística e compras;

A GTPLAN atua com 350 hospitais, clínicas e homecare e está presente em 8 

dos 10 maiores hospitais privados do país. Promovemos inovação e tecnologia 

e atendemos às exigências das maiores e mais respeitadas empresas 

certificadoras e auditorias de processo; 

Você implementará na sua empresa o que há de mais tecnológico, inteligente 

e sofisticado no mercado. As práticas, direcionadas pela nossa solução, 

garantirão para a sua empresa: otimização, velocidade, rastreabilidade e 

transparência nos processos Suprimentos e Supply Chain;

As soluções da GTPLAN estão em nuvem e por isso não precisam ser 

instaladas. Você começa a usar no mesmo dia da contratação, sem custos de 

consultoria ou implementação. Suas informações estarão seguras e protegidas 

na nossa nuvem AWS Amazon;

Conectamos todos os elos da cadeia de Supply Chain da saúde, desde 

indústrias, distribuidores e operadores logísticos de forma a gerar valor para 

todos os players da cadeia de suprimentos. Com isso, garantimos o 

engajamento, colaboração e velocidade nos processos.



Recursos que nos diferenciam de 

portais dos compras convencionais

A Solução GTPLAN entrega ferramentas para a gestão de 

documentação dos fornecedores, além de recursos de qualificação 

qualitativa e quantitativa de performance de entregas;

Todas as rodadas de negociações e prorrogações dos prazos de 

cotações são registradas, com controle de horários e usuários, 

tornando o processo mais robusto e transparente;

Você conseguirá configurar alçadas de aprovação para garantir 

todo o fluxo e registros dentro da ferramenta;

É possível automatizar processos de cotações assim como tomada 

de preços e criação de contratos ou acordos comerciais;

Disponibilizamos APIs (REST) para você integrar seu sistema de 

gestão com nossa plataforma na nuvem;

No nosso mapa eletrônico de cotações, exibimos de forma simples 

e intuitiva os preços no formato de ranking do menor para o maior, 

assim como detalhamos: prazos de entrega, condições comerciais, 

opções de marca, histórico de preços, etc... 

O sistema ajusta automaticamente as quantidades conforme o 

múltiplo de embalagem fornecida pelo fornecedor;

O fornecedor poderá responder preços em várias marcas e você 

pode executar a sua compra de forma fracionada.



comercial@gtplan.com.br

www.gtplan.com.br

(11) 4118-2311

Clique aqui ou fotografe o 

QRCode para acessar nossos 

consultores no WhatsApp

https://api.whatsapp.com/send?phone=551141182311
https://api.whatsapp.com/send?phone=551141182311
https://api.whatsapp.com/send?phone=551141182311

