BREU DESCRIPCIÓ
Apreneu els principis de la
gestió de compres de les
matèries primeres alimentàries,
basats en els mètodes d’anàlisis
de mercats i de gestió de riscos
de compra.

SEMINARI: MERCATS DE MATÈRIES
PRIMERES EN LA INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA
GESTIÓ DE COMPRES DE MATÈRIES PRIMERES
PER A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

Gestió de compres de matèries
primeres per a la indústria
alimentària

1. PRESENTACIÓ
Actualment, en un entorn econòmicament difícil, les indústries alimentàries
necessiten guanyar competitivitat millorant la gestió de les compres de
matèries primeres, evitant els increments de costos inesperats per les
fluctuacions dels mercats amb alta volatilitat.
Aquest seminari exposa els mètodes actualitzats d’anàlisis i gestió de riscos de
mercats aplicats a matèries primeres agroalimentàries.

2. A QUI VA DIRIGIT


A llicenciats o graduats d’estudis tècnics com ciència i tecnologia dels aliments,
biologia, química o veterinària que treballen o volen desenvolupar la seva
activitat en àrees de gestió de compres de la indústria agroalimentària.



A directors, caps o responsables de compres, compradors, gerents o directius
que gestionen les compres de matèries primeres en la indústria
agroalimentària.

3. OBJECTIUS
 Mostrar els mètodes actualitzats d’anàlisi i gestió de riscos de mercats
de matèries primeres.
 Conèixer i aplicar els mètodes exposats per a millorar el cost mitjà de
matèries primeres a les indústries alimentàries.

4. PROFESSORAT
Jordi Civit
Actualment es dedica a l’assessoria, la formació i el mentoring en gestió
estratègica de compres.
Doctor en biologia, al llarg de la seva carrera professional ha ocupat llocs de
direcció de compres a empreses nacionals i multinacionals dels sectors
alimentari, farmacèutic i distribució.
És coordinador acadèmic i professor en el MIP (Management International
Purchasing) de l’IQS, primer postgrau en gestió estratègica de compres.
Ha desenvolupat activitats formatives a escoles de negocis i institucions
públiques i privades com URL, IQS, Fundació UPC, EAE, Universitat Adolfo
Ibáñez.

5. PROGRAMA
A. CONTINGUT:


Principis de l’anàlisi de mercats de matèries primeres
alimentàries:
- Conceptes generals
- Anàlisi fonamental
- Anàlisi tècnica




Gestió de riscos en mercats de matèries primeres
Descripció i dinàmica dels principals mercats de matèries
primeres alimentàries:
- Cereals i farines
- Olis i greixos
- Sucre i sacàrids
- Cacau i derivats
- Matèries càrniques
- Altres mercats

B. DURACIÓ: 8 hores
C. DATA: dimarts 6 d’octubre de 2015
D. HORARI: de 9.00 h a 13.00 h i de 14.30 h a 18.30 h
6. TERMINI I PREU DE LA INSCRIPCIÓ
El termini per a la inscripció és del 22 de juny al 22 de setembre de 2015
Preu : • 475 €
• 400 € socis de la ICEA
En aquest import s’inclou la documentació, l’esmorzar i el certificat d’assistència

Heu d’enviar el document d’inscripció a Josefina Plaixats (coordinadora):
josefina.plaixats@uab.cat

7. DRETS D’INSCRIPCIÓ






Transferència bancària al compte ES10-2100-0424-37-0200193047.
S’hi ha de fer constar «Seminari Mercats Matèries Primeres» i el nom i
cognoms de l’assistent.
S’ha d’enviar el comprovant de pagament per correu electrònic a
gd.animal.aliments@uab.cat
La matrícula quedarà formalitzada un cop s’hagi abonat la quota.
Si necessiteu factura, cal que indiqueu les dades fiscals:
o Nom i cognoms o raó social
o Adreça fiscal
o NIF/CIF

8. CONSULTES
Josefina Plaixats (coordinadora): josefina.plaixats@uab.cat
Jordi Civit (ponent): civitj@gmail.com

9. LLOC


Sala de Juntes de la Facultat de Veterinària
Edifici V. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

10. COM S’HI ARRIBA
http://www.uab.cat/accessibilitat-transports/

11. FITXA D’INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ
Nom
Cognoms
Centre de treball
Càrrec
Adreça postal
Població/Ciutat
Província
Codi postal
País
Telèfon
Adreça de correu electrònic

Soci/Sòcia ICEA

Sí

No

Necessiteu factura?

Sí

No

En cas afirmatiu:
o

Nom i cognoms o raó social: ………………………………………………………………….

o

Adreça fiscal …………………………………………………………………………………………………

o

NIF/CIF ……………………………………………..

