
MODELOS DE GESTÃO DE STOCKS

Formação em Supply Chain Management

Curso realizado ONLINE em formato Live-TRAINING.

 Na SIMAB Academy 
procuramos ir ao encontro 
das necessidades e 
expectativas de formação 
dos nossos colaboradores, 
parceiros, operadores dos 
mercados e seus clientes, 
para que estes possam 
valorizar e fazer crescer as 
suas competências.

uma oportunidade para VaLoriZar 
aS SuaS CompetÊnCiaS proFiSSionaiS

Formação que o leva mais longe



Formação em Supply Chain Management

moDelos De gesTão De sToCKs

1. Origem, evolução e enquadramento da logística.

2. As compras como fator propulsor do circuito 
logístico.

3. Objetivos das compras. 

4. Qualificação de fornecedores. 

5. Tipo de procura vs. gestão de stocks. 

6. Custos de stockagem: 
> Custo de aquisição, processamento de encomenda 

e posse
> Custo anual do(s) stock(s)

7. Análise ABC de stocks:
> Exposição e resolução de caso(s) prático(s)

8. Modelos de Gestão de Stocks:
> Quantidade económica de encomenda (QEE/Qe);
> Sistema de ponto de encomenda ou modelo de 

revisão de contínua
> Sistema / modelo de revisão periódica
> Stock de segurança

ConTeúDos ProgramáTiCossinoPse
A função “compras” é, seguramente, 
uma das mais importantes atribuições 
de âmbito Logístico e, por consequência, 
de maior impacto no (in)sucesso das 
organizações. Tão importante como 
comprar e, desse modo, dar corpo 
à satisfação de uma necessidade é 
necessário que os stocks sejam “bem 
pensados”. A sua gestão coerente, 
efetiva e eficiente depende do tipo de 
produto(s). Contudo, a atenção voltada 
a esta gestão é cada vez mais crítica e 
tem como objetivo fulcral, em paralelo, 
a manutenção (e se possível elevação) 
do nível de serviço ao cliente e, por 
outro lado, uma gestão que tenda a 
minimizar o valor em stock através de 
uma ágil rotação de stocks. O fluxo dos 
materiais deve dar resposta à crescente 
pressão exercida pelo mercado. Desse 
modo e, definidos os parâmetros 
relativos aos níveis de stock e nível de 
serviço pretendido, estaremos sempre 
mais perto de obviar às ruturas de 
stocks que, em muitos casos e para 
as empresas, além do custo da “não 
venda” tem um custo intangível na sua 
imagem e reputação. Este workshop está 
direcionado para todos os profissionais 
(M/F) com responsabilidade pela gestão 
de stocks que pretendam consolidar e 
aprofundar - através de casos práticos 
aplicados (resolvidos e propostos) - 
competências e, sobretudo, ferramentas 
de aplicação práticas, que lhes permitam 
ser o fator de aceleração da mudança (e 
adaptação) nas suas organizações.

meToDologia
> Workshop eminentemente prático 
> Análise de Casos Práticos 
> Resolução de exercícios

objeTivos
> Conhecer e identificar a abrangência da logística
> Conhecer a importância da função “Compras”
> Reconhecer o impacto e valor da eficiente gestão 

de stocks no “cash-flow” libertado
> Conhecer e elaborar uma análise ABC de Stocks, 

compreendendo a sua importância
> Calcular indicadores base de gestão de stocks – 

stock de segurança e quantidade económica de 
encomenda

> Analisar impacto dos descontos de quantidade na 
aquisição de produtos

> Conhecer e aplicar, na prática, os modelos de 
revisão contínua e de revisão periódica

> Criar e aplicar políticas de gestão dos stocks em 
função do tipo de produto(s)

> Automatizar procedimentos de compra, aplicando 
sistemas práticos de gestão de stocks 

> Monitorizar a gestão de stocks ao longo do tempo.



a Formação que o leva mais longe

ProPosTa De valor
Horas    Dias   Valor Unitário  

6         3   160,00 €190,00 €

Para mais de 3 pessoas da mesma empresa.
Mínimo de 5 pessoas para constituição da turma.

...valorizamos a formação 
dos nossos colaboradores, 
parceiros, operadores dos 
mercados e seus clientes. 

 Por isso disponibilizamos 
cursos de capacitação e 
formação profissional que 
procuram ir ao encontro 
das suas necessidades e 
expectativas, para que 
possam valorizar e fazer 
crescer as suas competências 
dentro das suas áreas de 
atuação profissional.

na Simab aCademy...

 Atribuição de certificado de participação 
a todos os formandos, com referência 
à temática do curso, data de realização, 
carga horária e aproveitamento.

CerTiFiCaDo De ParTiCiPação

 Conteúdos programáticos com 
interação personalizada em tempo 
real, que permite forte proximidade 
entre formador e formandos com forte 
dinâmica de grupo.

Formação online 

 Este projeto de capacitação e formação 
é dedicado a todos os profissionais 
que desenvolvem a sua atividade nos 
Mercados do Grupo SIMAB.

DesTinaTários

   Numa modalidade flexível, online que lhe permite aceder a ações 
de capacitação e formação diversas, sem ter que se deslocar.

simabacademy.pt
geral@simab.pt

Saiba maiS
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