
 

 

 

o Modelos de processos de Compras: modelos de organização da 
gestão de compras 

o KPI para Compras: por sector, de gestão, individuais, económicos, 
de preços, da Cadeia de Abastecimento 

o Service Level Agreements (SLA): tipos, níveis de criatividade, 
definição dos níveis de prestação do serviço 

o Negociação com Fornecedores: preparação, fases, estratégias e tácticas, 
condução da negociação,   

o Gestão de Fornecedores: a Qualidade nas compras, estratégias de controlo, 
avaliação de fornecedores, análise de risco 

o Abordagens à Gestão de Contratos: ciclos de vida e tipos 

Inclui : Simulações e Resolução de casos práticos

Metodologias e Técnicas para uma optimizar as suas

GESTÃO EFICAZ DE 
COMPRAS

Obtenha maior eficiência e reduza os custos da sua organização 

Luanda, 29,30 e 31 de Março de 2017 - Hotel**** 

3 dias de Formação Intensiva para aprofundar:

www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 921018466

Seminário Prático

1. Preços Especiais para Equipas da mesma Empresa 

2. Importantes descontos inscrevendo-se até 15 de 
Março 

3. Disponível em formato à Medida

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

Inscreva-se 
até 15 de Março 

e obtenha 
descontos 
especiais
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Estimado/a Profissional, 

A gestão de compras constitui um factor de êxito para a grande maioria das 
organizações. 

Se esta é eficaz, além de satisfazer o Cliente em tempo e em quantidades 
solicitadas, permite ainda reduzir custos e obter benefícios empresariais directos. 

Sendo que as principais responsabilidades e atribuições dos profissionais de compras são 
a escolha de fornecedores adequados e a negociação dos preços mais 
competitivos, é imprescindível que estes conheçam as ferramentas, metodologias e 
técnicas que lhes permitam desenvolver as suas funções de forma estruturada e 
enfocada à estratégia da empresa ou organização. 

Assim, S-Training tem o prazer de trazer até si em primeira mão o Seminário capaz de 
garantir uma 

GESTÃO EFICAZ DE COMPRAS 
Luanda, de 29 a 31 de Março de 2017 

Ao longo de 24 horas de Formação Intensiva e Prática, abordam-se e analisam-se 
de A a Z questões relacionadas com Processos de Compra, KPI, Negociação, 
Fornecedores, Contratos, SLA e muito mais! 

Esta é uma oportunidade única de colocar as suas dúvidas a um Especialista e de tirar o 
máximo proveito desta Formação indispensável a todos os profissionais de Compras! 

Com a confiança que este é um Seminário no qual vai querer estar presente, despedimo-
nos esperando poder cumprimentá-lo/a no dia 29 de Março. 

Com as melhores saudações 

A Direcção 

      P.S. - Inscreva-se já e aproveite os preços especiais! 

Luanda, 29,30 e 31 de Março 
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Modelos de processos de Compras 

• Exemplos de organizações de gestão de compras 

Modelos de processos Logísticos e Indicadores 
chave de gestão e qualidade (KPI's) 

• Indicadores chave por sector 

o São mais as semelhanças ou a diferenças? 

o Diferenças entre produção e serviços 

o Exemplos de KPI´s 

• Indicadores de gestão 

o Volume de compras 

o Volume de negociados 

o Informação de tempos 

o Abastecimento 

o Controlo de fornecedores 

o Prazos de pagamento 

o Incumprimentos 

• Indicadores individuais 

o Volume de compras por comprador 

o Volume negociado por comprador 

o Prazos de negociação 

 

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 29,30 e 31 de Março 
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Indicadores económicos e indicadores de preços 

• Cálculo e informação de economias/ poupanças 

• Economias por artigo/família de produtos 

• Volume negociado total 

• Volume total de compra ou contratação 

• Peso específico no balança financeira 

• Margens de preço 

Indicadores da Cadeia de Abastecimento 

• Qualidade da logística 

o Manutenção dos níveis de armazenagem 

o Prazos de resposta 

• Estabelecimento de categorias de prioridades e incumprimentos 

• Estratégias de nível de serviço logístico segundo produto/família de produtos 

• Controlo de custos por produto/família de produtos 

Fundamentos do SLA 

• O que é um Service Level Agreement - SLA 

• A importância do SLA para a Estratégia de Compras 

• Tipos de SLA's que se podem definir 

• Elementos para decidir o SLA mais adequado 

• Definição de Níveis de Criatividade 

• Impacto do SLA nos Objectivos Organizacionais, Departamentais e Pessoais 

Luanda, 29,30 e 31 de Março 

PROGRAMA 
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Requisitos de Níveis de Serviço para a 
Organização 

• Definição dos níveis de prestação do serviço na organização 

• Análise das necessidades da empresa/ Segmentação Categorias 

• Procura dos níveis de serviço das unidades de negócio da organização 

• Estudo das prestações a melhorar e/ou alterar 

• Feedback com o negócio: nível de serviço e preços 

NEGOCIAÇÃO 

• Negociação 

o Enquadramento Geral 

o A Importância da comunicação na negociação 

o Objectivos da negociação 

o Quando negociar?  

• O Processo de negociação 

o O processo de negociação 

o A preparação da negociação 

o Dinâmica e fases da negociação 

• Negociar Eficazmente 

o Processos interpessoais da negociação 

o Estratégias e tácticas de negociação 

o Como conduzir uma negociação?  

• Os profissionais de Compras 

o Perfil, competências 

o Capacidades comportamentais e emocionais 

Luanda, 29,30 e 31 de Março 

PROGRAMA 
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FORNECEDORES 

• Problemas de Qualidade nas Compras 

o Problemas de controlo de compras de produtos e funcionalidades 

o Os possíveis tipos de erro de uma compra  

• Adaptação da Gestão 

o Contratação de produto e fornecedores 

o Codificação, descrição do serviço, pedidos e inspecção de entrada 

o Certificações de serviço e informação de qualidade 

• Estratégias de controlo de qualidade nos fornecedores 

o Formas de controlo de qualidade e análise de fornecedores 

• Avaliação dos fornecedores 

o Razões para avaliar fornecedores 

o Avaliação prévia: procedimento de homologação de fornecedores 

o A avaliação de fornecedores: seguimento da avaliação e acções de melhoria 

• Análise de riscos 

o Riscos técnicos, financeiros e de serviço 

o Avaliação dos riscos ligados aos fornecedores 

o Ferramenta da investigação: questionário de homologação  

• Enquadramento com Sistema de Gestão da Qualidade 

o Normas e procedimentos aplicáveis 

• Ética na relação cliente/fornecedor 

o Ética nas compras 

o Valores presentes na função compras e nas negociações com fornecedores 

o Ética no relacionamento 

Luanda, 29,30 e 31 de Março 

PROGRAMA 
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CONTRATOS 

• Tipos de abordagem à gestão de contratos 

o Benchmarking 

o Centralizada, Transversal, Sectorial  

• Os contratos: Ciclo de Vida e Tipos 

o Single Sourcing vs. Multiple Sourcing

o As fases do ciclo de vida dos contratos 

o O contrato como instrumento de mitigação de risco para a Gestão 

o Tipos de contratos: várias classificações 

o Exemplos de Gestão de Contratos  

• CLM - Contract Lifecycle Management 

o Descrição e pontos distintivos do modelo 

o Controlo do ciclo de vida dos contratos 

o Factores críticos de sucesso da implementação 

o Vantagens e dificuldades do modelo 

o O outro lado do espelho - a perspectiva dos fornecedores 

Especialmente desenvolvido para: 

• Directores de Compras 

• Técnicos de Compras 

• Analistas de Compras 

• Responsáveis de Planificação e Aprovisionamento 

• Supply Chain Managers 

• Todos os profissionais que necessitem reciclar ou aumentar os seus conhecimentos 
nestas matérias 

PROGRAMA 

Luanda, 29,30 e 31 de Março 
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As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com a Gestão de Compras  

Luanda, 29,30 e 31 de Março 
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Data e lugar de celebração 
Luanda, 29,30 e 31 de Março de 2017 

Hotel **** 

Facturação 
Belas- Benfica Rua 6 Travessa 4 - Edifício 
Palanca TV Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 3 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

O valor da inscrição inclui a documentação 
 almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído o valor 
da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor pago. No 
entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada por escrito até 48 
horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 15 de Março  

339.900 AKZ  
Depois de 15 de Março 

359.900 AKZ  
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