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Formação prática de compradores
O processo de compras: determinar necessidades, selecionar e avaliar fornecedores, avaliar custos, negociar e gerir

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 031

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O curso Formação prática de compradores permite-lhe obter competências críticas para otimizar a gestão de compras
das organizações, através da aplicação de práticas qualitativas e quantitativas de gestão das compras, promovendo por
consequência a obtenção da redução de custos significativos para organização.

Objetivos

No final da formação os participantes estarão aptos a:

alinhar a política e as estratégias das compras em coerência com as estratégias da empresa e saber comunicá-las
à equipa com elevado impacto;
determinar corretamente as necessidades de compra da organização;
identificar e selecionar a solução de compra que melhor satisfaz as necessidades identificadas;
gerir e avaliar os fornecedores;
reduzir o custo global da compra e conseguir o rendimento máximo da importância gasta através de uma melhor
organização das atividades de compra, estímulo de concorrência entre fornecedores, reforço das competências de
negociação e melhoria do cumprimento de prazos;
controlar a performance de compras e participar ativamente na melhoria contínua da performance do
serviço/departamento de compras.

Destinatários

Responsáveis e chefes de serviços de compras, compradores e profissionais que, na sua função, efetuem atos de
compra.

Percurso de aprendizagem

Compreender a função Gestão de Compras na empresa

Missão estratégica e evolução das compras.
Visão tradicional e nova visão.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/full-digital/formacao-compradores-digital


O papel das compras nos resultados empresariais:
desafios e vantagem competitiva;
atividades estratégicas, operacionais e de suporte.

A função comprador.
Ética nas compras.
As compras e as relações funcionais na empresa.
O planeamento.

Orientar e rentabilizar o processo das compras

Fatores externos e internos que influenciam as compras.
Amplitude das compras.
O processo compra vs. a gestão da compra.
Classificação e tipologia das compras.
Estratégia de compras – seis princípios estratégicos.
Ciclo do procurement vs. Ciclo de encomenda.

Identificar os diferentes custos nas compras

Custo unitário de compra.
Custo ponderado.
Custo médio de compra.
Custo de posse de stock.
TCO (Total Cost Ownership).
Price breakdown.
Targeting Cost.
O agrupamento de necessidades:

contratos, encomendas abertas e o outsourcing.

Conhecer o mercado, selecionar e negociar com os fornecedores

Os cadernos de encargos, funcional e técnico.
Prospeção de mercado de fornecedores.
O processo de seleção e avaliação de fornecedores.
O impacto da qualidade dos fornecedores.
Preparação e desenvolvimento da negociação.
Aspetos técnicos e relacionais.

Controlar as compras

Escolha de indicadores e forma de expressão.
Indicadores de qualidade, produtividade e desempenho.
Os KPI’s de eficácia e eficiência das compras.
Métricas.

Conhecer e compreender o processo de compras através da Internet

Pontos-chave das compras eletrónicas.
E-procurement/e-marketplace/e-sourcing.
Ferramentas e vantagens do e-procurement.
Modelos de e-procurement.
e-procurement vs. e-purchasing.
Modelos de comércio eletrónico.
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Métodos pedagógicos

Debate e troca de experiências.
Técnicas e regras de atuação.
Trabalhos práticos em grupo.

Pontos Fortes

Abordagem transversal ao macroprocesso de compras, desde a interpretação da estratégia da empresa e
definição da política de compras até à seleção de fornecedores e negociação.
Exploração prática e quantitativa do cálculo do custo total de compra e de posse.
Apresentação de boas práticas de trabalho com potencial de impacto elevado no curto prazo ao nível da redução
da despesa.



Best Full Digital

Formação prática de compradores
O processo de compras: determinar necessidades, selecionar e avaliar fornecedores, avaliar custos, negociar e gerir

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 031E

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

O curso Formação prática de compradores permite-lhe obter competências críticas para otimizar a gestão de compras
das organizações, através da aplicação de práticas qualitativas e quantitativas de gestão das compras, promovendo por
consequência a obtenção da redução de custos significativos para organização.

Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes estarão aptos a:

alinhar a política e as estratégias das compras em coerência com as estratégias da empresa e saber comunicá-las
à equipa com elevado impacto;
determinar corretamente as necessidades de compra da organização;
identificar e selecionar a solução de compra que melhor satisfaz as necessidades identificadas;
gerir e avaliar os fornecedores;
reduzir o custo global da compra e conseguir o rendimento máximo da importância gasta através de uma melhor
organização das atividades de compra, estímulo de concorrência entre fornecedores, reforço das competências de
negociação e melhoria do cumprimento de prazos;
controlar a performance de compras e participar ativamente na melhoria contínua da performance do
serviço/departamento de compras.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/compras-aprovisionamento/formacao-pratica-de-compradores


Destinatários

Responsáveis e chefes de serviços de compras, compradores e profissionais que, na sua função, efetuem atos de
compra.

Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (2h00m)

Compreender a função Gestão de Compras na empresa

Missão estratégica e evolução das compras.
Visão tradicional e nova visão.
O papel das compras nos resultados empresariais:

desafios e vantagem competitiva;
atividades estratégicas, operacionais e de suporte.

A função comprador.
Ética nas compras.
As compras e as relações funcionais na empresa.
O planeamento.

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho*.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais), até à sua conclusão.

2ª Classe Virtual (2h00m)

Orientar e rentabilizar o processo das compras

Fatores externos e internos que influenciam as compras.
Amplitude das compras.
O processo compra vs. a gestão da compra.
Classificação e tipologia das compras.
Estratégia de compras – seis princípios estratégicos.
Ciclo do procurement vs. Ciclo de encomenda.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Identificar os diferentes custos nas compras

Custo unitário de compra.
Custo ponderado.
Custo médio de compra.
Custo de posse de stock.
TCO (Total Cost Ownership).
Price breakdown.
Targeting Cost.
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4ª Classe Virtual (2h00m)

Identificar os diferentes custos nas compras (continuação)

O agrupamento de necessidades:
contratos, encomendas abertas e o outsourcing.

Conhecer o mercado, selecionar e negociar com os fornecedores

O processo de seleção e avaliação de fornecedores.
O impacto da qualidade dos fornecedores.
Preparação e desenvolvimento da negociação.
Aspetos técnicos e relacionais.

5ª Classe Virtual (2h00m)

Controlar as compras

Escolha de indicadores e forma de expressão.
Indicadores de qualidade, produtividade e desempenho.
Os KPI’s de eficácia e eficiência das compras.

Conhecer e compreender o processo de compras através da Internet

Pontos-chave das compras eletrónicas.
E-procurement/e-marketplace/e-sourcing.
Ferramentas e vantagens do e-procurement.
Modelos de e-procurement.
e-procurement vs. e-purchasing.
Modelos de comércio eletrónico.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas
de experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e
ferramentas alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos.

Pontos fortes

Abordagem transversal ao macroprocesso de compras, desde a interpretação da estratégia da empresa e
definição da política de compras até à seleção de fornecedores e negociação.
Exploração prática e quantitativa do cálculo do custo total de compra e de posse.
Apresentação de boas práticas de trabalho com potencial de impacto elevado no curto prazo ao nível da redução
da despesa.



Best

Negociação na compra
Técnicas eficazes para negociar com o seu fornecedor

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 032

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O curso Prática da negociação na compra permite-lhe obter as competências essenciais para conduzir processos de
negociação de compras com elevado sucesso.

Objetivos

No final da formação os participantes estarão aptos a:

identificar a estratégia mais adequada a cada situação negocial específica;
preparar uma negociação diferenciadora;
saber como fazer uso do poder negocial e retirar vantagens significativas para a organização;
concluir negociações eficazmente através das técnicas de fecho da negociação.

Destinatários

Responsáveis e chefes de serviços de compras, compradores e profissionais que, na sua função, efetuem atos de
compra.

Percurso de aprendizagem

Preparar a negociação: método e pontos-chave

Conhecer o processo de negociação: objetivos, princípios e etapas.
Definir o enquadramento e a estratégia a seguir na negociação.
Como organizar o “pay-off” negocial: definir e articular os itens da negociação em função dos interesses de ambas
as partes.
Analisar as alternativas negociais, fixar limites e objetivos a atingir.
Estabelecer as propostas de abertura.
Preparar a argumentação de apoio às propostas.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/full-digital/negociacao-compra-digital
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Conduzir a negociação e criar valor

A importância dos primeiros momentos: conciliar firmeza e relação pessoal positiva.
Detetar o estilo de negociação do interlocutor.
A comunicação verbal e não-verbal na negociação.
Reenquadrar os objetivos negociais usando o ponto de vista do vendedor.
Estratégias de minimização de custos mútuos.
Técnicas de respostas às objeções do vendedor.
Dinâmica das concessões e das contrapartidas: controlar as concessões e exigir as contrapartidas adequadas.

Repartir os ganhos e usar o poder na negociação

Fontes do poder: como se adquire poder na negociação.
Poder real, poder expresso, poder percebido.
O poder baseado no controlo dos recursos do vendedor: dependência e poder.
O poder da especialização e da informação: competência técnica e poder negocial na compra.
O uso das alternativas: a noção de MAPAN.
Equilibrar a relação de poder: como alterar o poder percebido pelo interlocutor.
Descobrir e alterar o ponto de resistência da outra parte.
O padrão de concessões como meio de obtenção de informação sobre o vendedor.

Fechar o acordo e analisar a eficácia negocial

Técnicas de pré-fecho: perguntas de implicação e de exclusão.
Como usar cláusulas de penalização e de compensação na construção do acordo.
Reagir a impasses: saber como reformular as propostas finais e quando propor acordos contingentes.
Auxiliares táticos de fecho na negociação distributiva.
Análise de ganhos e custos das concessões.
Orientações para o follow-up do acordo.

As especificidades da negociação online

Negociação tradicional vs. Negociação Eletrónica:
a nível do processo;
a nível de estratégia e resultado;
a nível da comunicação e atributos;
os 5 passos da negociação eletrónica.

Métodos pedagógicos

Metodologia ativa com recurso a:

Exposições, debates e troca de experiências.
Trabalhos práticos em grupo.
Simulações filmadas e analisadas em subgrupos.
Autodiagnósticos.

Pontos Fortes

Abordagem centrada na condução de processos de negociação de sucesso dedicada a compradores.
Forte componente prática com a realização de dinâmicas de grupo e simulações de negociação de compra.



Best Full Digital

Negociação na compra
Técnicas eficazes para negociar com o seu fornecedor

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 032E

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

O curso Negociação na compra permite-lhe obter as competências essenciais para conduzir processos de negociação de
compras com elevado sucesso, abordando as especificidades da negociação online através de simulação prática.

Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes estarão aptos a:

identificar a estratégia mais adequada a cada situação negocial específica;
preparar uma negociação diferenciadora;
saber como fazer uso do poder negocial e retirar vantagens significativas para a organização;
concluir negociações eficazmente através das técnicas de fecho da negociação.

Destinatários

Responsáveis e chefes de serviços de compras, compradores e profissionais que, na sua função, efetuem atos de
compra.

Percurso de aprendizagem

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/compras-aprovisionamento/negociacao-na-compra


1ª Classe Virtual (2h00m)

Preparar a negociação: método e pontos-chave

Conhecer o processo de negociação: objetivos, princípios e etapas.
Definir o enquadramento e a estratégia a seguir na negociação.
Como organizar o “pay-off” negocial: definir e articular os itens da negociação em função dos interesses de ambas
as partes.
Analisar as alternativas negociais, fixar limites e objetivos a atingir.
Estabelecer as propostas de abertura.
Preparar a argumentação de apoio às propostas.

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho*.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais), até à sua conclusão.

2ª Classe Virtual (2h00m)

Conduzir a negociação e criar valor

A importância dos primeiros momentos: conciliar firmeza e relação pessoal positiva.
Detetar o estilo de negociação do interlocutor.
A comunicação verbal e não-verbal na negociação.
Reenquadrar os objetivos negociais usando o ponto de vista do vendedor.
Estratégias de minimização de custos mútuos.
Técnicas de respostas às objeções do vendedor.
Dinâmica das concessões e das contrapartidas: controlar as concessões e exigir as contrapartidas adequadas.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Repartir os ganhos e usar o poder na negociação

Fontes do poder: como se adquire poder na negociação.
Poder real, poder expresso, poder percebido.
O poder baseado no controlo dos recursos do vendedor: dependência e poder.
O poder da especialização e da informação: competência técnica e poder negocial na compra.
O uso das alternativas: a noção de MAPAN.
Equilibrar a relação de poder: como alterar o poder percebido pelo interlocutor.
Descobrir e alterar o ponto de resistência da outra parte.
O padrão de concessões como meio de obtenção de informação sobre o vendedor.

4ª Classe Virtual (2h00m)

Fechar o acordo e analisar a eficácia negocial

Técnicas de pré-fecho: perguntas de implicação e de exclusão.
Como usar cláusulas de penalização e de compensação na construção do acordo.
Reagir a impasses: saber como reformular as propostas finais e quando propor acordos contingentes.
Auxiliares táticos de fecho na negociação distributiva.
Análise de ganhos e custos das concessões.
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Orientações para o follow-up do acordo.

5ª Classe Virtual (2h00m)

Caso Prático: as especificidades da negociação online

Negociação tradicional vs. Negociação Eletrónica:
a nível do processo;
a nível de estratégia e resultado;
a nível da comunicação e atributos;
os 5 passos da negociação eletrónica.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas
de experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e
ferramentas alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos.

Pontos fortes

Abordagem centrada na condução de processos de negociação de sucesso dedicada a compradores.
Forte componente prática com a realização de dinâmicas de grupo e simulações de negociação de compra.



Seleção e avaliação de fornecedores
A importância da avaliação técnica, organizacional, económico-financeira e de risco de fornecedores

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 287

Preço : 790,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Será que seleciona os melhores fornecedores para a sua empresa?
Será que todas as variáveis ao nível do risco e custos, e seus os impactos são conhecidos?
Retira vantagens negociais das políticas de pagamento?

Este curso permite-lhe obter todas as competências necessárias para a seleção e avaliação de fornecedores, com
particular destaque para as financeiras e de avaliação risco.

Objetivos

No final da formação os participantes estarão aptos a:

integrar os fatores técnicos, organizacionais e económico-financeiros da seleção dos fornecedores, para poder
implementar a política de compras com o maior sucesso e ganhos financeiros para a organização;
eliminar o risco de fornecimento à sua organização mantendo a qualidade necessária das fontes de
aprovisionamento.

Destinatários

Responsáveis por áreas de compras, compradores, responsáveis pela gestão, qualificação e avaliação de
fornecedores e auditores internos.

Percurso de aprendizagem

Saber qualificar e classificar fornecedores

Os fornecedores na cadeia do processo de compras.
Tipos de mercados de compras.
Segmentação das compras.
Fornecimento/custo.
Modelo de Kraljic: o risco de fornecimento e o impacto nos resultados.
Manual de aprovisionamento.
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Procedimentos e critérios de cadastro de fornecedores e suas premissas.

Conhecer métodos de seleção de fornecedores

Os 10 C’s de Carter.

Saber como avaliar fornecedores

Que fornecedores avaliar?
Qual a periodicidade da avaliação?
Quem deve avaliar?
Critérios de avaliação.
Tipos de avaliação:

TQRDC (Tecnologia, Qualidade, Resposta, Data e Custo);
Faixas de referência de Merli (fornecedor normal, integrado ou comaker).

Critérios de Dicson (critério, ranking e importância).
Seleção e avaliação de fornecedores de acordo com o CCP (código dos contratos públicos).

Conhecer os modelos de relacionamento com fornecedores

Evolução do relacionamento.
Poder dos compradores e dos fornecedores.
Modelos de parcerias, relacionamentos e estratégias.

Conhecer os principais indicadores e métricas / realizar o benchmarking

Indicadores e métricas mais utilizadas na relação com os fornecedores.

SRM (Supplier Relationship Management)

Áreas de atuação e abrangência.
As 4 etapas do SRM.
Integração SRM/ERP/CRM/MES/SCM.

Métodos pedagógicos

Pedagogia ativa baseada em:

exposições orais apoiadas por meios audiovisuais;
troca de experiências entre os participantes;
exercícios práticos de aplicação;
estudo de casos e de situações apresentadas pelos participantes.

Pontos fortes

Abordagem que agrega todas as dimensões da qualificação à seleção, potenciando escolhas com menor risco de
fornecimento.
Curso que aborda as ferramentas financeiras essenciais para a redução do risco no processo de seleção de
fornecedores.



Os aspetos jurídicos das compras
Os aspetos jurídicos e os mecanismos legais dos contratos de compras a estabelecer com fornecedores

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 431

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Este curso permite-lhe obter competências específicas sobre os aspetos jurídicos das compras para elaboração de
contratos de compra e venda, eliminando riscos associados não só na redação do contrato mas também na execução e
extinção do mesmo.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

redigir contratos que incorporam todos os aspetos jurídicos e contratuais necessários e relevantes e
proporcionadores de relações de fornecimento sem risco ou integrando, nos seus contratos, cláusulas que os
minimizem;
executar a redação de uma consulta, conhecer as especificidades das condições gerais de compra e de venda
para adaptar às regras gerais cada tipo de compra da sua empresa;
Conhecer as Claúsulas Gerais e Particulares dos Contratos de Compra e Venda, bem como, quais as que devem
utilizar ou restringir nos contratos da sua empresa.

Destinatários

Compradores chamados a negociar as cláusulas jurídicas e a apreender as condições gerais de venda e as
propostas dos fornecedores.

Percurso de aprendizagem

Noções Gerais

O que é um contrato. Identificar vários.
Tipos de contratos.
O contrato de compra e venda.

A fase pré-contratual do contrato

Proposta, receção, aceitação.
Responsabilidade pré-contratual.
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A formação do contrato

Princípios gerais.
Vícios na formação do contrato.

Execução do contrato

Extinção do contrato

Cumprimento Integral.
Revogação.
Caducidade.
Dação em Cumprimento.
Compensação.

O Contrato de Compra e Venda

Forma.
Efeitos.
Obrigações das partes.

As Cláusulas Contratuais

Cláusulas Contratuais Gerais.
Cláusulas Contratuais Particulares.
Cláusulas Proibidas. Efeitos.
Contratos com Cláusulas Contratuais.

O Incumprimento

Tipos de Incumprimento e como detetá-lo.
Prevenção do Incumprimento – Garantias.
Cláusula Penal.
Resolução, Arbitragem, Cobrança.

Normas de Direito Internacional

Incoterms.
Os riscos nos contratos internacionais.

Métodos pedagógicos

O formador alterna contributos precisos em matéria jurídica, trabalhos em grupo sobre exemplos de condições
gerais de vendas e de compras.
Apresenta os pontos-chave dos contratos de compras com troca de pontos de vista e debate com os participantes.

Pontos fortes

Este curso dotará o comprador dos conhecimentos jurídicos essenciais no âmbito das compras e contratação.
Especial atenção para a eliminação dos riscos jurídicos associados à redação, execução e extinção do contrato de
compra.



Métodos práticos de controlo e gestão de stocks
Os métodos fundamentais para otimizar o ciclo de aprovisionamento

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 034

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Este curso permite-lhe adquirir competências críticas para otimizar a gestão de stocks das organizações, através da
aplicação de métodos qualitativos e quantitativos de gestão e controlo de stocks.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

reduzir custos através da correta definição de níveis de stockagem;
otimizar a satisfação do cliente cumprindo os níveis de serviço exigidos pelo cliente evitando situações de rutura
de stock;
controlar a performance da gestão de stocks e melhorar a mesma continuamente.

Destinatários

Profissionais responsáveis pela logística e compras, gestão de armazém e de stocks.

Percurso de aprendizagem

Gerir os stocks

Importância dos stocks.
Tipos de stock face ao estado de transformação e utilidade.
Stocks involuntários e stocks deliberados.
Gestão económica, administrativa e física dos stocks.
Fatores a considerar na gestão de stocks: Procura, custos e prazos.

Análise ABC aplicada aos stocks

O que é e a que materiais se aplica?
Exercício de análise ABC.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/full-digital/metodos-gestao-stocks-digital
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Efetuar a previsão da procura

Tipologia da procura.
Caraterísticas da previsão.
Tipos e leis de procura.
Métodos de previsão qualitativos e quantitativos.
Controlar o Bullwhip effect (efeito de chicote): distorção na perceção na procura.

Gestão clássica de stocks

Método de revisão contínua e periódica:
ponto de encomenda;
stock de segurança;
QEE - Quantidade Económica de Encomenda (fórmula de Wilson);
período de revisão.

Fórmulas de cálculo e exercícios.

Utilizar indicadores na gestão de stocks

Indicadores de performance, investimento e nível de serviço.

Reduzir os investimentos em stock

Definição de políticas/níveis de serviço.

Realizar o Inventário

Inventário, o que é e para que serve.
Tipos e etapas do inventário físico.
Métodos contabilísticos mais comuns para a valorização:

LIFO, FIFO e Custo Médio Ponderado.

Métodos pedagógicos

Os contributos de experiências e de métodos do formador são enriquecidos pela troca de opiniões e experiências
dos participantes e ilustrados por numerosos exercícios práticos.

Pontos fortes

Curso centrado na otimização de stocks da organização.
Formação eminentemente prática com forte componente de aplicação de ferramentas qualitativas e quantitativas
à gestão de stocks:

os contributos de experiências e de métodos do formador são enriquecidos pela troca de opiniões e
experiências dos participantes e ilustrados por numerosos exercícios práticos.



Full Digital

Métodos práticos de controlo e gestão de stocks
Os métodos fundamentais para otimizar o ciclo de aprovisionamento

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 034E

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

Este curso permite-lhe adquirir competências críticas para otimizar a gestão de stocks das organizações, através da
aplicação de métodos qualitativos e quantitativos de gestão e controlo de stocks.

Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

reduzir custos através da correta definição de níveis de stockagem;
otimizar a satisfação do cliente cumprindo os níveis de serviço exigidos pelo cliente evitando situações de rutura
de stock;
controlar a performance da gestão de stocks e melhorar a mesma continuamente.

Destinatários

Responsáveis e chefes de serviços de compras, compradores e profissionais que, na sua função, efetuem atos de
compra.

Percurso de aprendizagem

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/compras-aprovisionamento/metodos-praticos-de-controlo-e-gestao-de-stocks


1ª Classe Virtual (2h00m)

Gerir os stocks

Importância dos stocks.
Tipos de stock face ao estado de transformação e utilidade.
Stocks involuntários e stocks deliberados.
Gestão económica, administrativa e física dos stocks.
Fatores a considerar na gestão de stocks: Procura, custos e prazos.

Análise ABC aplicada aos stocks

O que é e a que materiais se aplica?

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho*.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais), até à sua conclusão.

2ª Classe Virtual (2h00m)

Análise ABC aplicada aos stocks (continuação)

Exercício de análise ABC.

Efetuar a previsão da procura

Tipologia da procura.
Caraterísticas da previsão.
Tipos e leis de procura.
Métodos de previsão qualitativos e quantitativos.
Controlar o Bullwhip effect (efeito de chicote): distorção na perceção na procura.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Gestão clássica de stocks

Método de revisão contínua e periódica:
ponto de encomenda;
stock de segurança;

4ª Classe Virtual (2h00m)

Gestão clássica de stocks (Continuação)

Método de revisão contínua e periódica:
QEE - Quantidade Económica de Encomenda (fórmula de Wilson);
período de revisão.

Fórmulas de cálculo e exercícios.

Utilizar indicadores na gestão de stocks

Indicadores de performance, investimento e nível de serviço.
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Reduzir os investimentos em stock

Definição de políticas/níveis de serviço

Realizar o Inventário

Inventário, o que é e para que serve.

5ª Classe Virtual (2h00m)

Realizar o Inventário (Continuação)

Tipos e etapas do inventário físico.
Métodos contabilísticos mais comuns para a valorização:

LIFO, FIFO e Custo Médio Ponderado.
Orientações para o follow-up do acordo.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas
de experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e
ferramentas alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos.

Pontos fortes

Formação eminentemente prática com forte componente de aplicação de ferramentas qualitativas e quantitativas à
gestão de stocks:

os contributos de experiências e de métodos do formador são enriquecidos pela troca de opiniões e experiências
dos participantes e ilustrados por numerosos exercícios práticos.



Gestão de armazém
A importância da gestão de armazém e o seu impacto na gestão logística e de stocks

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 035

Preço : 850,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Este curso permite-lhe adquirir competências críticas de gestão de armazém, através da aplicação de métodos e
práticas de otimização das várias dimensões da gestão de armazenagem e da liderança eficaz de equipa.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

organizar o armazém para melhor responder aos clientes (internos/externos), promovendo simultaneamente a
redução de custos de armazenagem;
controlar a performance do armazém e melhorar a mesma continuamente;
promover melhores índices de produtividade da sua equipa de trabalho.

Destinatários

Responsáveis logísticos e de operações, responsáveis e chefes de armazéns (MP, PA, sobressalentes, etc.), de
depósitos afetos a redes de distribuição e transporte, estaleiros de obras, bem como profissionais que pretendam
conhecer as melhores práticas de armazenagem.

Percurso de aprendizagem

Gestão estratégica da armazenagem

Fatores que obrigam à mudança.
Armazenagem e supply chain.

Gerir o armazém

Funções base.
Tipos de armazéns.
Layout:

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/full-digital/gestao-armazem-digital


caraterísticas;
fatores a ter em conta na receção e expedição;
fluxos: em U, em L e I;
fatores que afetam a armazenagem.

A arrumação: Análise ABC.
O manuseamento:

manuseamento na armazenagem de acordo com altura, peso e tipo de produtos.
Conhecer as tarefas administrativas do armazém:

da receção à expedição.
Má gestão de armazéns:

as causas nas diferentes atividades de armazenagem.

Calcular elementos base da armazenagem

Fator de estiva.
Capacidade estática, estática nominal, estática estrutural e capacidade dinâmica.
Cálculo da área necessária para armazenar.
Armazenagem dedicada e aleatória.
Capacidade de carga e descarga.
Número de docas necessárias.
Custos na armazenagem: Identificação dos itens de custos.
Alocação de custos.

Distinguir e avaliar os diferentes equipamentos de movimentação

Tipos/modelos: Manual, mecanizado e automático.
Critérios de seleção dos equipamentos de acordo com a função: transporte, expedição ou armazenagem.

Escolher o modelo de paletização mais adequado

Otimizar o sistema de picking

Picking como diferencial de vantagem.
Tipos de Picking.
Equipamentos de comunicação e leitura.

Conhecer, distinguir e escolher diferentes Paletes/Contentores/Material de embalagem

Vantagens e tipos de paletes e envoltórios.
Tipos de contentores.
Material de embalagem exterior e interior.

Implementar um sistema de segurança no armazém

Prevenção de riscos na movimentação de veículos e nas operações de carga e descarga.
Planos de emergência. Classes de fogos vs. agentes extintores. Sinalética: Símbolos de perigo, proibição,
obrigação e emergência.

Realizar Inventários

Erros mais comuns.
Métodos contabilísticos e reconciliações.
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Utilizar indicadores para avaliar o desempenho da gestão da armazenagem

Indicadores de produtividade e de serviço ao cliente.

Métodos pedagógicos

Pedagogia ativa baseada em:

exposições e debates;
troca de experiências;
trabalhos práticos em subgrupos;
estudo de casos.

Pontos Fortes

Curso orientado não só para a melhoria do desempenho operacional do armazém mas também para a redução de
custos de stocks da empresa.
Apresentação de casos práticos e de boas práticas de trabalho com potencial de impacto elevado no curto prazo,
em particular na gestão eficaz de equipas do armazém.



Full Digital

Gestão de armazém
A importância da gestão de armazém e o seu impacto na gestão logística e de stocks

Á distância

Duração : 10 horas Referência : 035E

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

Este curso permite-lhe adquirir competências críticas de gestão de armazém, através da aplicação de métodos e
práticas de otimização das várias dimensões da gestão de armazenagem e da liderança eficaz de equipa.

Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

organizar o armazém para melhor responder aos clientes (internos/externos), promovendo simultaneamente a
redução de custos de armazenagem;
controlar a performance do armazém e melhorar a mesma continuamente;
promover melhores índices de produtividade da sua equipa de trabalho.

Destinatários

Responsáveis logísticos e de operações, responsáveis e chefes de armazéns (MP, PA, sobressalentes, etc.), de
depósitos afetos a redes de distribuição e transporte, estaleiros de obras, bem como profissionais que pretendam
conhecer as melhores práticas de armazenagem.

Percurso de aprendizagem

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/compras-aprovisionamento/gestao-de-armazem


1ª Classe Virtual (2h00m)

Gestão estratégica da armazenagem

Fatores que obrigam à mudança.
Armazenagem e supply chain.

Atividades digitais entre sessões

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar o comprometimento com o percurso de
aprendizagem e estimular a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho*.

* Estes desafios ocorrem entre todas as etapas do percurso de aprendizagem (classes virtuais), até à sua conclusão.

2ª Classe Virtual (2h00m)

Gerir o armazém

Funções base.
Tipos de armazéns.
Layout:

caraterísticas;
fatores a ter em conta na receção e expedição;
fluxos: em U, em L e I;
fatores que afetam a armazenagem.

3ª Classe Virtual (2h00m)

Gerir o armazém (continuação)

A arrumação: Análise ABC.
O manuseamento:

manuseamento na armazenagem de acordo com altura, peso e tipo de produtos.
Conhecer as tarefas administrativas do armazém:

da receção à expedição.
Má gestão de armazéns:

as causas nas diferentes atividades de armazenagem.

Calcular elementos base da armazenagem

Cálculo da área necessária para armazenar.
Armazenagem dedicada e aleatória.

4ª Classe Virtual (2h00m)

Calcular elementos base da armazenagem (continuação)

Capacidade de carga e descarga.
Número de docas necessárias.
Custos na armazenagem: Identificação dos itens de custos.
Alocação de custos.

Distinguir e avaliar os diferentes equipamentos de movimentação
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Tipos/modelos: Manual, mecanizado e automático.
Critérios de seleção dos equipamentos de acordo com a função: transporte, expedição ou armazenagem.

Otimizar o sistema de picking

Picking como diferencial de vantagem.
Tipos de Picking.
Equipamentos de comunicação e leitura.

Conhecer, distinguir e escolher diferentes Paletes/Contentores/Material de embalagem

Tipos de contentores.
Material de embalagem exterior e interior.

5ª Classe Virtual (2h00m)

Implementar um sistema de segurança no armazém

Prevenção de riscos na movimentação de veículos e nas operações de carga e descarga.
Planos de emergência. Classes de fogos vs. agentes extintores. Sinalética: Símbolos de perigo, proibição,
obrigação e emergência.

Realizar Inventários

Erros mais comuns.
Métodos contabilísticos e reconciliações.

Utilizar indicadores para avaliar o desempenho da gestão da armazenagem

Indicadores de produtividade e de serviço ao cliente.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas
de experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e
ferramentas alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos.

Pontos fortes

Curso orientado não só para a melhoria do desempenho operacional do armazém mas também para a redução de
custos de stocks da empresa.
Apresentação de casos práticos e de boas práticas de trabalho com potencial de impacto elevado no curto prazo,
em particular na gestão eficaz de equipas do armazém.




