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PROCUREMENT AGILITY

Competitividade e sucesso em tempos de crise

Workshops/Cursos Inter-Empresas estruturados e construídos à medida,
realizados ONLINE em Live-TRAINING.



Formação em Supply Chain

A agilidade em Procurement nunca foi tão importante 
como nos dias que correm.

Os desafios são uma constante no dia a dia das 
empresas e só uma estrutura flexivel e ágil em 
Procurement garante a competitividade e o sucesso, 
especialmente em dias conturbados como os que 
vivemos atualmente.

Como poderão a empresas manter esta 
competitividade e este sucesso, como poderá 
Procurement contribuir eficazmente para fazer face a 
estes desafios, é algo que se pretende mostrar neste 
workshop.

     Além de explicar sucintamente o que é Procurement 
e qual a sua importância para uma empresa, os 
principaos objetivos deste workshop passam por: 

> Conhecer e explorar o que é o VUCA world, quais os 
seus desafios e oportunidades;

> Discutir a evolução de Procurement ao longo dos 
anos (onde estamos, para onde vamos?);

> Identificar quais as vantagens da utilização da novas 
tecnologias ao serviço de Procurement;

> Quais as ferramentas que podemos utilizar no dia a 
dia para tornarmos o Procuremet mais ágil;

> Elaborar estratégia de E-Procurement e/ou 
Procurement Digital.

> 6 horas

METODOLOGIA

OBJECTIVOS

1. O que é o Procurement, quais os seus objetivos?

2. VUCA World – Ameaça vs Oportunidade

    2.1 Volatilidade vs Visão (Volatility vs Vision)

    2.2 Incerteza vs Compreensão (Uncertainty vs 
Understanding)

    2.3 Complexidade vs Clareza (Complexity vs Clarity)

    2.4 Ambiguidade vs Agilidade (Ambiguity vs Agility)

3. Evolução do procurement

    3.1 Procurement estratégico

    3.2 E-Procurement

    3.3 Procurement Digital

4. Benefícios da utilização de soluções digitais em 
Procurement

5. Competitividade e sucesso do E-Procurement e 
Procurement Digital

6. Como preparar Procurement e Supply Chain para a 
transformação digital?

7. Procurement Transformation: E-Procurement e 
Procurement Digital

8. Estratégia de E-Procurement e Procurement Digital

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

PROPOSTA DE TEMPO DE ACÇÃO

SINOPSE

GESTÃO DE COMPRAS >

> Formação feita via Zoom

> Documentação de suporte à formação será em 
formato digitial (powerpoint) que no final será 
distribuida pelos participantes

> Exercício interativo, no último dia, para avaliar o nivel 
de absorção dos conceitos (TBD)

> Video sobre E-Procurement / Procurement Digital 
(TBD)

Competitividade e sucesso em tempos de crise



Logística OperaçõesCompras
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> Melhorar o desempenho das operações do próprio 
negócio pela via da inovação;

> Garantir que os produtos e serviços prestados 
pelos parceiros da Cadeia de Abastecimento são 
sustentáveis;

> Trabalhar colaborativamente com os seus parceiros 
para aumentar a eficiência e a competitividade.

ASSEGURAR que os nossos clientes possam:

SAIBA MAIS EM:

www.supplychainmagazine.pt/flow/

flow@supplychainmagazine.pt

Ao acreditar na atualização 
profissional como forma das pessoas 
e das empresas evoluírem mais 
rapidamente, a Flow Training Academy 
aposta em workshops sólidos, muito 
práticos e flexíveis.

Desenhados a pensar nas 
necessidades de formação  
dos profissionais de supply chain  
e nas solicitações das empresas,  
os nossos workshops visam dotar  
os profissionais de mais 
conhecimento, que lhes permita de 
forma competitiva e diferenciadora, 
vencer os novos desafios.

    ...
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