
12/ABR a 13/MAI   |   2ª a 5ª feiras   |   18h30 a 21h30

CURSO PRÁTICO
12 horas

Treinamento Avançado em

S&OE
02, 03, 04 e 05   |   AGOSTO/21   |   18h30 até 21h30



Em franca expansão no mundo, o processo de Sales and Operations Execution consiste no link entre o S&OP, cujo foco é o

planejamento tático (médio prazo), e a execução da cadeia de suprimentos, que, por sua vez, foca no curto/curtíssimo

prazo. Pesquisas apontam que, embora os maiores investimento feitos pelas empresas estão vinculados ao horizonte tático,

o maior dispêndio de esforços e tempo está na gestão do cotidiano. Para isto, o S&OE fornece uma abordagem completa

que integra as diversas funções empresariais para avaliação da exceções e correções de rota, de uma maneira cíclica,

organizada e focada em resultados, sempre com uma perspectiva demand/market-driven e uma reconciliação financeira

acoplada.

O Treinamento Avançado em S&OE foi desenvolvido para

suprir os anseios dos gestores da cadeia de suprimentos em

elevar a maturidade da gestão da cadeia de suprimentos em

curto/curtíssimo prazo. Há uma evidente falta de conteúdo

disponível no Brasil e no mundo sobre o tema, visto que

trata-se de um processo consideravelmente recente no

âmbito empresarial.

| Por que o curso foi desenvolvido?

70%

5%

30%

95%

0-12 SEMANAS (S&OE) A PARTIR DO 3 MÊS (S&OP)

TEMPO
Tempo despendido 
no cotidiano

INVESTIMENTO
Investimento em Inovação



| Diferenciais
Treinamento exclusivo de curta duração no Brasil com enfoque prático em S&OE – Sales and Operations Execution,

contemplando:

• Conteúdo avançado em classe mundial

• Experiência e background diferenciado do instrutor

• Networking qualificado e especializado no processo

• Gamificação do processo S&OE, através de atividades em grupo

• Quizzes interativos para avaliação da assimilação de conteúdo

• Acesso ao Programa de Assessment e Benchmarking em S&OE

Indicado para líderes hierárquicos ou técnicos que atuem no gerenciamento da cadeia de suprimentos em funções como, por 

exemplo, Planejamento, Comercial, Marketing, Produção, Compras, Logística, dentre outras. 

| Para quem é indicado

| Pré-requisitos
Prévia experiência mínima de 2 anos de atuação em alguma das vertentes do gerenciamento da cadeia de suprimentos.



| Ementa Completa

1. Introdução ao S&OE

2. S&OP x S&OE

3. Ciclo Semanal de S&OE (Framework)

4. Funções Habilitadoras 

4.1. Gestão de Demanda

4.2. Gestão de Estoques

4.3. Gestão de Produção

4.4. Gestão Abrangente de Capacidades

5. Indicadores

6. Estrutura Organizacional

7. Tecnologias Emergentes

8. Estratégias de Implementação

9. Níveis de Maturidade

10. Fatores Preponderantes de Sucesso

S&OE GAME

ENQUETES 
INTERATIVAS

DISCUSSÕES 
EM GRUPO

QUIZZES



| Instrutor

Guilherme Gomes

Sócio-fundador da Value Chain Consultoria, é responsável pelas iniciativas de Supply

Chain Planning. Engenheiro de Produção (UDESC), pós-graduado em Gestão de Projetos

(PUC-PR), mestre em Supply Chain Management pela Zaragoza Logistics Center

(Espanha), instituição do Programa MIT Global Scale Network, mestre em Logística 4.0

(UFSC - on going), MBA em Data Science e Analytics (USP – on going). Certificado pela

APICS em CPIM – Certified in Production and Inventory Management. Carreira

desenvolvida em empresas de grande porte, com projetos no Brasil, Espanha e

Eslováquia.



| Agenda

• Certificado de participação;

• Material didático digital (atenção ao copyright);

• Gratuidade (em caso de interesse em projeto de consultoria) no Programa de Assessment em S&OP/E, que diagnostica 

o estágio de implementação de S&OP/E na sua empresa, e oferece devolutiva customizada;

• Encontros online e ao vivo via Zoom;

• De 2ª a 5ª, das 18h30 até 21h30;

• Carga horária 12 horas/aula;

| Investimento

| Incluído

Standard

R$ 690,00 

Pagamento via cartão de crédito/débito:
Inscrições apenas via plataforma Sympla, que pode ser acessada via este link

Pagamento via boleto ou transferência bancária (TED, DOC ou PIX):
5% de desconto (valor final R$ 656,00). Para inscrições nesta modalidade, entrar em contato via 
contato@valuechainconsultoria.com

https://www.sympla.com.br/treinamento-avancado-em-soe__1260887
mailto:contato@valuechainconsultoria.com


| Algumas empresas que aprovam nossas capacitações



Inscrições
www.valuechainconsultoria.com.br/treinamentosoe

VAGAS LIMITADAS

http://www.valuechainconsultoria.com.br/treinamento

