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ampliar os conhecimentos 
com os materiais 
gratuitos do

Mercado Eletrônico

Resiliência para lidar 
com situações 
adversas
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A palavra resiliência vem do latim “Resilire”, que significa 

“voltar atrás”. Em um mundo que muda tão rapidamente, 

ter esta virtude é essencial para superar com facilidade 

os obstáculos que aparecem no meio do caminho.

Conhecimento em 
Strategic Sourcing
Por meio do Strategic Sourcing é possível verificar os 

custos internos e externos, rede de fornecimento e níveis 

de serviços prestados para determinado grupo de 

produto e, então, planejar ações específicas e estratégicas 

que visam atender as necessidades da organização.

Conhecimento de 
mercado para as 
melhores tomadas 
de decisão
Conheça a fundo o mercado em que atua. Só 

assim é possível extrair o melhor das relações

com os fornecedores e ainda coletar 

informações importantes para os 

processos de compras.

Gestão de riscos 
como aliado em 
compras
Tenha sempre um plano de contingência. O 

planejamento deve incluir fontes alternativas de

suprimentos e níveis de estoque, considerando 

também uma possível queda na demanda dos

produtos ou serviços. Quem não faz a gestão de 

riscos, dificilmente consegue se manter em 

evidência na empresa.

Pensamento analítico para 
prever as necessidades 
da empresa
Atuar de forma analítica permite que você 

esteja sempre um passo à frente das 

necessidades do negócio. Faça a previsão 

das demandas de produtos, sugira melhorias 

e antecipe possíveis problemas da área.

Inteligência social e 
emocional para promover 
boas relações com os
fornecedores
Duas competências essenciais para

construir bons relacionamentos com os 

parceiros de negócios. Construa laços de 

confiança e estabeleça parcerias que 

beneficiarão ambos os lados da cadeia.

Capacidade de 
negociação
Por mais que pareça uma atividade simples e 

corriqueira, negociar exige um grande preparo. 

É necessário estar munido de informações, 

conhecer o fornecedor, o produto, outras 

empresas do mesmo segmento e demais 

fatores que podem impactar no fechamento 

do negócio.

O mundo muda rápido e foi-se o tempo que o currículo contava muitos 

pontos na hora de encontrar um bom emprego. O comprador do futuro 

precisa ir além e ter uma série de outras habilidades.

Veja uma lista com os itens que podem ajudá-lo a se 
destacar no mercado.

Criatividade para 
melhorar a gestão 
de compras
Criatividade e coragem andam de mãos dadas. 

Busque referências de maneira constante, seja 

ousado e criativo, se quiser se destacar e encontrar 

novas formas de melhorar a gestão de compras B2B.

Gestão de tempo
para atender todas 
as demandas

Organização é indispensável para conseguir 

cumprir todas as responsabilidades. 

Fazer o autogerenciamento do tempo permite 

criar janelas para realizar outras atividades 

estratégicas do dia a dia.

Atenção às regras 
de compliance
Tire proveito do compliance dentro dos 

processos e utilize-o como um diferencial 

competitivo. Relacionar-se com fornecedores 

que seguem as novas regulamentações e 

obrigações legais traz muito mais valor para 

a cadeia de suprimentos, além de 

diminuidiminuir os riscos.

Aceitação da tecnologia 
como melhor amiga
Aceite a tecnologia como uma grande aliada em 

compras. As plataformas digitais otimizam os

processos, que antes eram lentos e burocráticos, e 

ajudam você a ser mais estratégico e importante 

para os negócios da empresa.

Sintonia com a área 
de planejamento 
de demanda
As áreas de planejamento e compras precisam 

trabalhar juntas. Desta maneira, poderão fazer

a oferta máxima de produtos com o menor 

estoque possível. Um estoque parado 

representa custos de armazenamento. 

EEm contrapartida, a falta de materiais também 

reduz os rendimentos, podendo até causar 

grandes prejuízos para a empresa.

Capital 
intelectual
Mantenha-se em constante atualização e atento 

às novidades. Investir em capital intelectual é

investir na carreira. É se preparar para atender 

melhor o mercado e saber extrair o máximo

das oportunidades e desafios do dia a dia 

de trabalho.
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Procure se atualizar com os artigos do blog, e-books, podcasts, lives 

e todos os materiais exclusivos que o Mercado Eletrônico 

disponibiliza para o segmento B2B.

Além disso, siga as nossas redes sociais para ter na sua timeline 

todas as tendências e novidades.
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