
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL



Principia é uma plataforma de integração e gestão inteligente de estoques para e-commerce.



  

1. A SOLUÇÃO PRINCIPIA

A Plataforma Principia integra ERPs a Plataformas de E-Commerce e/ou Market Places, 
possibilitando gerenciar múltiplos estoques para alimentação das operações online:

PLATAFORMA

PRODUTO | PREÇO | ESTOQUE

VENDAS

Recebe, concentra e envia
informações de Estoque e Preço.

Aplica as regras do negócio
(define quem fará a venda)

e devolve as infos de
Cliente e Pedidos

ao(s) ERP(s).

ERP Cliente (múltiplos estoques) 

ERP Parceiros (fornecedores/outras lojas) 

Planilhas e Controles

Market Places

Lojas Virtuais



Modelo de gestão 100% integrado entre as Lojas Físicas e E-Commerce.



  

2. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Implemente um modelo de gestão 100% integrado entre as Lojas Físicas e E-Commerce 
(redes de varejo ou franquias), crie projetos de Market Place Próprio e automatize processos de 
Cross-Docking com seus fornecedores e parceiros:

LOJAS 
FÍSICAS

FRANQUIAS

MARKET 
PLACES

• Utilize os estoques de lojas físicas para alimentar sua operação de E-Commerce; 
• Filiais ou CNPJ’s distintos (com controle dos limites do SIMPLES);

• Utilize o estoque da rede de franqueados para alimentar a operação de E-Commerce; 
• Otimize o estoque do seu franqueado; 
• Tenha maior controle sob o quantidade e qualidade de estoque de cada franqueado;

• Crie seu próprio  Projeto de Market Place (seja um Market Place para seu mercado); 
• Automatize e melhore o controle de operações de Cross-Docking ou Drop-Shipping 
     com seus fornecedores e parceiros;

PLATAFORMA



Redesenho de todos os Processos 
• SAC, logística, gestão de pedidos; 
• Gestão de múltiplos estoques (Lojas Físicas, Market Place, Cross Docking); 
• Definição dos fluxos de interação com as outras áreas da empresa; 
• Criação dos KPI’s de gestão + material para treinamento do time;

Adaptação Fiscal / Contratos 
• Consultoria para adaptação fiscal (agenciamento de vendas); 
• Construção dos contratos e controles de repasses entre Market Place e Paceiros;

Integração Omnichannel 
• Desenho do processo de venda em lojas físicas (tablet / terminais de atendimento); 
• Desenho das regras e processo para remuneração da rede de franqueados; 
• Alinhamento da política comercial na ferramenta de E-Commerce.

  

3. IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO DE NEGÓCIO

Após a implantação a Plataforma Principia, (re)desenhamos os processos e 
auxiliamos nas adaptações do cliente para o modelo de gestão proposto:



Entre em contato conosco para planejarmos seu projeto  
no formato mais adequado ao seu negócio.

1. Setup Inicial: 
  Implantação / Integração da Plataforma;  Desenhos dos processos; 
  Customização das necessidades do negócio.

2. Manutenção da Ferramenta: 
   Porcentagem (%) do faturamento para manutenção do 
   serviço de tráfego de informações entre ERP X Plataformas de vendas.

  

4. INVESTIMENTO

Quanto custa a Plataforma Principia? 
Nosso Modelo de Investimento é dividido em duas frentes:



  

5. CLIENTES

Conheça alguns de nossos clientes:



  

6. PARCEIROS ESTRATÉGICOS

Nossos parceiros fundamentais para os resultados positivos:

DESIGN e MARKETING DIGITAL

PLATAFORMA, TECNOLOGIA e PROCESSOS



  

7. GESTÃO DA OPERAÇÃO

Para clientes entrantes do e-commerce, contamos com um departamento que 
completa o time do cliente, terceirizando serviços específicos para necessidade de cada um:

Canais de Atendimento (SAC): 
• Time completo de SAC, com canais dedicados (transparente); 
• Gestão de Indicadores SLA - Reclame Aqui;

Processamento dos Pedidos e Logística: 
• Gestão da análise de risco e de todo o ciclo de faturamento; 
• Gestão de transportadoras e da conta frete;

Marketing Digital: 
• Criação de campanhas, e-mails, banners e gerenciamento de mídias; 
• Gestão de redes sociais;

Gestão de Operação Omnichannel: 
• Gestão de fluxo de interação dos clientes ( Cliente x Vendedor x Estrutura de E-Commerce); 
• Relatórios de acompanhamento e desempenho da equipe de vendas.



  

8. PRINCIPIA LEADERS

Nosso diferencial: Know-how e background do varejo.

Marcio Seixas 
Sócio-Diretor de Operações 
Graduado em Engenharia de Computação e Sistemas 
Digitais na Escola Politécnica da USP, com especialização 
em Gestão de Vendas pela ESPM e com MBA em Gestão 
de Negócios pela FIA, conta com destacada atuação à 
frente da operação de e-commerce PlayTech.com.br. 

        seixas.mo

Marcelo Maurano 
Sócio-Diretor Comercial 
Graduado em Marketing pela ESPM e com MBA em 
Gestão de Negócios pela FIA, conta com 10 anos de 
experiência como idealizador, diretor e sócio da 
PlayTech.com.br, operação de e-commerce líder em 
Instrumentos Musicais e Áudio Profissional no Brasil. 

        marcelomaurano



Entre em contato com a Principia: 

+55 11 4210 0699 
contato@e-principia.com.br

  

www.e-principia.com.br

9. CONTATO

mailto:contato@e-principia.com.br
http://www.e-principia.com.br

