
 

 

 

 

COMO CONSEGUIR E MANTER BONS FORNECEDORES

Os insumos, matérias 
primas e serviços  as 
vezes representam o 
maior custo do negócio. 
Por isso ter um bom 
relacionamento e 
conseguir bons preços 
com seus fornecedores 
é fundamental. 

Seus fornecedores 
podem ser responsáveis 
pelo sucesso ou 
fracasso do seu negócio, 
por exemplo: fechar 
uma grande venda e 
descobrir que o seu 
fornecedor não é capaz 
de suprir esse pedido.

Dividimos em 3 etapas 
para você pensar a 
construção de um bom 
relacionamento com 
seus fornecedores: 

NEGOCIAÇÃO
Quais os preços e condições
oferecidas no mercado? 

Antes de iniciar a negociação 
tenha um objetivo claro 
(o que você busca? preço 
baixo? Condições de 
pagamento específicas?).

Pense em um plano B caso a 
relação com esse fornecedor 
não dê certo (qual o valor 
máximo que está disposto a 
pagar?, por exemplo).

Organize a compra 
da melhor forma (qualidade, 
atendimento, reunir outros 
empreendedores que buscam 
a mesma matéria prima para 
fazer uma compra coletiva e 
reduzir o preço). 

Seja racional e justo
com o seu  fornecedor
(ambos precisam
ganhar com esse acordo).

REALIZAÇÃO
DE PARCERIAS

Enxergue seus
fornecedores como 
parceiros e aliados, 
não simplesmente como 
um fornecedor.

Busque um 
relacionamento de 
longo prazo com seus 
fornecedores pois quanto 
mais tempo de relação  
maior a relação de confiança.

Compartilhe suas 
necessidades e sugestões 
com eles. 

Procure lhes dar um prazo 
aceitável e confortável. 

Mostre que eles são 
importantes, convide
para visitar o seu negócio
e  eventos que você
possa promover. 

DESAFIO:
Liste os seus fornecedores atuais de cada área e posicione-os por ordem de 
preferência especificando - preço, condições de pagamento, prazo e qualidade. Ex.: 

Fornecedor X
Preço | Condições de pagamento | Prazo | Qualidade

 

 

LEVANTAMENTO E
ESCOLHA DE FORNECEDORES
Encontrar bons fornecedores é
fundamental ou ter várias opções
para não depender de um único.

COMO PROCURÁ-LOS?
Revistas e catálogos voltados para
o seu ramo de negócio. 
Internet (fornecedores não só da sua cidade).
Participando de feiras e eventos locais 
relacionados ao seu negócio.
Buscando no comércio local. 

Busque conhecê-los, converse com pessoas,
solicite amostras e busque informações no Procon
e Reclame Aqui por exemplo.

Utilize critérios como: Preço, forma de pagamento, 
qualidade, prazo e pontualidade, reputação, 
localização, políticas ambientais, e outros critérios que 
você queira estabelecer. 

Mantenha um cadastro atualizado de fornecedores: 
Pessoa de contato, telefone, localização.

DESENVOLVIDO POR


