
CURSO IMERSIVO EM 

GESTÃO ESTRATÉTICA DE ESTOQUES

MELHORE O NÍVEL DE SERVIÇO AOS 

SEUS CLIENTES E REDUZA CAPITAL 

DE GIRO ATRAVÉS DA GESTÃO 

ESTRATÉGICA DE ESTOQUES

INSCRIÇÕES ABERTAS

Online (ao vivo)

SET02 e 03
17h00 – 21h00 



• Conteúdo avançado em classe mundial

• Experiência e background diferenciado do facilitador

• Networking qualificado e especializado

• Gamificação (atividade prática)

• Assessment em Gestão de Estoques

Desenvolver os participantes, capacitando-os a 

implementar, liderar e elevar a maturidade da gestão 

de estoques na cadeia de suprimentos, impulsionando 

os resultados obtidos nas suas empresas.

Estoques bem dimensionados são determinantes para garantir a performance operativa

das organizações. Pesquisas apontam que a grande maioria das empresas não exploram os

benefícios do bom uso deste ativo para obter vantagens competitivas como: melhor nível

de serviço aos clientes; redução de perda de vendas através de disponibilidade de estoque

mais assertiva; menores índices de obsolescência e perda de margem de contribuição;

além de reduzir necessidade de capital de giro e otimizar custos de armazenagem e

movimentação.

Objetivos

Diferenciais

02 e 03| Setembro

Online (ao vivo)
ZOOM

Data

17h00 – 21:00 horas

Local

CURSO IMERSIVO EM 

GESTÃO ESTRATÉTICA DE ESTOQUES



R$ 390,00 + taxas

Formas de Pagamento:
• Boleto Bancário

• Transferência Bancária

• Cartão de Crédito em até 12x

• Certificado de Participação

• Material Didático em PDF

• Assessment em Gestão de Estoques

• Atividade prática

• Nota fiscal 

InvestimentoIncluído

Guilherme Gomes
MSc, CPIM, CSM

Sócio-fundador da Value Chain Consultoria, sendo 

responsável pelas iniciativas de Supply Chain Planning, 

Guilherme Gomes é Engenheiro de Produção (UDESC), pós-

graduado em Gestão de Projetos (PUC-PR) e mestre em 

Supply Chain Management pela Zaragoza Logistics Center 

(Espanha), instituição do Programa MIT Global Scale

Network. Certificado pela APICS em CPIM (Certified in 

Production and Inventory Management). Carreira 

desenvolvida em empresas de grande porte, como Amanco, 

Grupo Boticário, Karsten SA e Portobello, tendo sólida 

experiência com implementações e desenvolvimento de 

metodologias para Gestão de Estoques.

Instrutor

CURSO IMERSIVO EM 

GESTÃO ESTRATÉTICA DE ESTOQUES



CURSO IMERSIVO EM 

GESTÃO ESTRATÉTICA DE ESTOQUES

1. Motivos a favor e contra os estoques

2. Objetivo da gestão de estoques

3. Níveis de estoques

4. Composição de estoques

5. Classificações

6. Tipos de demanda

7. Custos do estoque

8. Fatores impactantes na gestão de estoques 

9. Filosofia de gerenciamento de estoques

Conteúdo

Atividade Prática
Jogo que simula um cenário empresarial, com 
objetivo de  estabelecer os melhores parâmetros 
e política de estoques para maximizar os 
resultados operativos.  

Assessment em Gestão de Estoques
Programa que visa mapear o nível de maturidade 
atual do processo de gestão de estoque de cada 
empresa participante do curso, e oferecer uma 
devolutiva personalizada com insights para 
elevação do nível maturidade do processo.

Conteúdos Adicionais:

10. Cálculo do Lote Ótimo (EOQ e variações)

11. Política de estoques

12. Cálculo do Estoque de Segurança

13. Técnicas de gestão de estoques

14. Indicadores 

15. Sistemas de gestão de estoques

16. Distribuição do estoque na cadeia

17. Efeito chicote

18. Acuracidade dos estoques

19. Cases de sucesso

Carga Horária: 8 horas 



contato@valuechainconsultoria.com

/company/value-chain-consultoria
(47) 9 9971-6919
(47) 9 9762-2626


