
 

 

CURSO: 
GESTÃO ESTRATÉGICA E NEGOCIAÇÃO PARA COMPRAS 

 (ONLINE AO VIVO) 
Objetivos: 
 Apresentar e discutir os desafios empresariais e suas influências no cenário de compras; 
 Refletir sobre os maiores desafios dos compradores e como construir relações de valor com 

fornecedores; 
 Preparar os participantes para realizar negociações de compras e obter vantagens 

competitivas através do conhecimento e informações conceituais aliadas à prática de 
mercado; 

 Refletir sobre as concessões que mais interessam ao comprador, os acertos e erros em 
estratégias de compras e a posição mais adequada à mesa de negociações; 

 Realizar práticas simuladas de negociação em compras protagonizadas entre os 
participantes com análise e devolutiva pelo facilitador. 

Conteúdo Programático: 
 Desafios em compras 

o Desafios empresariais – formação do lucro 
o Desafios da área de suprimentos 
o Contribuições de compras ao orçamento de resultados 

 Gestão estratégica em compras 
o Estratégias de classificação em compras – ABC/XYZ 
o Acertos e erros em negociação de compras 
o Influência financeira em compras 

 Habilidades em Negociação 
o Você é um bom negociador? – Teste 
o Estudo de caso – simulado 
o Cenário de negociação – A arte da guerra 
o Postura ganha x ganha é o diferencial 
o Confiança na negociação 
o As bases do poder em negociação 
o Estilos de negociador 

 Etapas da Negociação 
o Planejamento – Execução – Controle 

 Estratégias do Negociador 
o Postura na visita com o fornecedor 
o Persuasão e influência no processo 
o Concessões que interessam ao comprador 
o Tratando impasses nas negociações 
o Negociando com monopolistas 
o Posição à mesa de negociação 
o Recomendações fundamentais ao comprador 

 Simulação em casos práticos 
o Simulação de casos práticos com análises e devolutivas pelos participantes e 

facilitador. 

Público Alvo: 
Compradores, gerentes de produtos, gerentes de compras, coordenadores, assistentes de 



 

 

compras, marketing e logística; diretores, analistas e assistentes de suprimentos, comercial, 
vendas ou áreas correlacionadas como controladoria, supply-chain, BI (business intelligence), 
procurement (compras), planejamento e finanças. 

Metodologia: 
O curso será desenvolvido por meio de uma metodologia interativa, com base em conceitos 
modernos e práticas baseadas na realidade. A aprendizagem será reforçada por dinâmicas de 
grupo, cases e exercícios, permitindo aos participantes uma maior assimilação e interiorização 
dos conceitos apresentados. 

Carga Horária: 
16 horas 

Período: 
17 a 20/05/21, de 18h às 22h 

Possíveis Facilitadores: JEAN PAULO DA COSTA AMORIM 
 
Contador, Especialista em Contabilidade, Auditoria e Controladoria (2017-2018); Especialista 
em Gestão e Planejamento Tributário (2010-2011); Ensino Superior em Ciências Contábeis 
(2009); Auditor Externo no Comitê de Auditoria da AFEAM – COAUD – mandato 2019 a 2022; 
Conselheiro nas Câmaras de Fiscalização & Ética, Câmara de Registro Profissional – mandato 
de 2016 a 2019; Comitê de Política Institucional – mandato de 2016 a 2019; Experiência em 
Treinamentos – implantação de controladoria, gestão financeira, depto pessoal, fiscal e 
tributos, planejamento e organização de estrutura contábil, contabilidade para iniciantes e 
empresários, Estudos da Lei Sarbanes-Oxley, Governança Corporativa; Normas Brasileiras de 
Contabilidade e IRFS– Parte I; Apresentação das Demonstrações Contábeis – Parte II; Análise 
das Demonstrações Contábeis – Parte III; Formação básica para empresários e 
empreendedores; Incentivos Fiscais da Zona Franca de Manaus; ICMS básico para iniciantes – 
Parte I; ICMS avançado – Parte II; Formação para Contador Consultor; Escrituração Contábil 
para Micro e Pequenas Empresas (CRC-AM). 
 
MÁRCIO SANTOS GUEDES 
Graduado em Administração com ênfase em Gestão Financeira; Sólidos conhecimentos em 
Legislação Internacional, Fiscal e Aduaneira para o PIM; Mais de 20 anos de experiência em 
empresas de médio e grande porte nas áreas de logística, materiais, suprimentos, produção e 
controladoria, com forte atuação em projetos de redução e otimização de custos, melhorias de 
processos e controles, bem como nível de qualidade de entregas para atendimento de metas; 
Black Belt Six Sigma; Facilitador de treinamentos voltados para a área da Qualidade, Compras, 
Financeira e Ferramentas Lean. 

Investimento por participante: 
R$ 265,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais) ou 3x R$ 97,00 nos cartões Visa, MasterCard, 
Visa Electron, MasterCard Maestro, Elo, Hipercard, Hiper e Amex. 
 
Este valor inclui: material didático digital e certificados de participação. 
 
Condições de Pagamento: 
Pessoa Física: Transferência Bancária, Cartão de Débito ou Crédito. 
Pessoa Jurídica: Caso a empresa já possua cadastro na QUALYNORTE, efetuado através de uma 
compra já realizada, seguiremos a forma de pagamento acordada. Em caso de primeira 
compra, o pagamento deverá ser antecipado, mediante confirmação do curso, podendo ser 



 

 

através de Boleto, Transferência Bancária, Cartão de Débito ou Crédito. 

Observações Importantes: 

 A cada 7 (sete) inscrições você ganha 1 CORTESIA.* 

 A frequência necessária é de, no mínimo, 75% para ter direito ao certificado de participação 
ao final do curso. 

 O link da sala virtual será enviado no dia do curso. 

 O participante poderá acessar através de computador, tablet ou celular, desde que tenha 
internet disponível e o programa/aplicativo ZOOM instalado; 

 Sugerimos utilizar fone de ouvido para melhor captação e transmissão de áudio. 

 Não esqueça, no horário do curso esteja focado e em um ambiente adequado, evitando 
interrupções. 

 A Qualynorte não se responsabiliza pela ausência ou desistência do participante, 
ressaltando que será cobrado o valor total das inscrições solicitadas pela Contratante. 

 Participantes poderão ser substituídos a qualquer momento e sem nenhum custo extra. 

 A Qualynorte se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento caso o mesmo não 
tenha a quantidade mínima de participantes para sua realização. 

 Este treinamento pode ser realizado in company. Consulte-nos sobre as condições 
comerciais. 

 
* Válido para inscrições na mesma turma e sem aplicação de descontos. 

Por que escolher a Qualynorte? 
 25 anos de forte atuação no mercado local; 
 Transparência e cumprimento do que foi tratado; 
 Estrutura física e pessoal administrativo, garantindo suporte em qualquer etapa da 

contratação; 
 Índice de satisfação de clientes superior a 98%; 
 Consultores experientes, comprometidos em proporcionar os melhores resultados; 
 Compromisso com o resultado dos nossos serviços, buscando a utilização de ferramentas 

práticas que auxiliem o atingimento dos objetivos propostos; 
 Visita de diagnóstico, objetivando identificar as reais necessidades da empresa contratante 

para o alcance dos resultados propostos (exclusivo para cursos in company); 
 Relatório analítico e gráfico de avaliação de reação, oportunizando ao cliente obter retorno 

sobre o desempenho de seus colaboradores, bem como sugestões de melhoria na busca de 
melhor eficácia; 

 Certificado de Reconhecimento de Desempenho oferecido ao participante que melhor se 
desenvolveu durante o curso, como forma de incentivo à prática dos conhecimentos 
adquiridos. 

 

 


