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Planeamento e controlo da produção industrial
A eficácia do planeamento e o seu impacto na produção, qualidade, stocks e seus custos

Presencial Essencial

Duração : 3 dias (21 horas)

Typology : Full immersion

Referência : 556

Preço : 1.100,00 + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Objetivos :

O curso Planeamento e controlo da produção industrial permitir-lhe-á:

interpretar e processar as necessidades de produção para garantir a máxima eficácia do planeamento;
garantir que a produção é planeada e executada com menor custo possível, maximizando capacidades, e sem
atrasos;
acompanhar o planeamento de produção maximizando capacidades e cumprindo custos orçamentados.

Destinatários

Chefes e responsáveis de produção.
Responsáveis pelo lançamento de ordens de fabricação.
Técnicos de planeamento da produção e de aprovisionamento.
Engenheiros e técnicos da função produção (fabricação, métodos, manutenção, qualidade).

Percurso de aprendizagem

Compreender os Instrumentos de gestão do planeamento e produção da empresa

Bases de dados: ficha técnica, gamas e roteiro de fabricação.
Rastreabilidade do sistema.

Gerir os materiais e o seu fluxo

Caracterização do fabrico de uma empresa:
tipologia da produção e seus componentes;
classificação e agrupamento dos produtos.

Logística de entrada:
os aprovisionamentos;
determinação das necessidades: coerência e fiabilidade;
ferramentas: o MRP e suas limitações.

Stocks:
tipologia e natureza;
critérios de gestão dos stocks;
coerência e otimização dos stocks.

Planear a produção e o seu sistema

Planeamento da carga e dos materiais: coerência e exequibilidade.
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Planeamento apoiada em previsões de procura – o MRP 2:
o plano industrial e sua necessidade;
plano diretor de produção.

Planeamento baseado na procura efetiva – o just in time:
produção controlada por kanbans e equivalentes;
kanban de “empurrar” e de “puxar”.
Sistemas mistos: o MRP – just in time.

Controlar e gerir a informação

Planeamento da produção versus execução.
Sistemas informáticos de gestão.
A “informação de retorno” e seu sistema.
Introdução manual de dados e sua fiabilidade.
Sistemas alternativos – a leitura ótica.
Tratamento da informação recebida.
Indicadores e rácios: critérios e sua credibilidade.
Apuramento da atividade real e respetivos custos.

Métodos pedagógicos

Formação muito operacional baseada em:

exposições temáticas e debates.
exercícios práticos e ilustração com estudo de casos e exemplos para tornar acessível os instrumentos e métodos
fundamentais para planear e controlar a produção industrial.


