ainda somos

pequenos...

mas já ajudamos na
formação de
profissionais...

... de muitas corporações

Grandinhas

... também já atuamos em
projetos estratégicos e de
relevância em diversos
setores com diferentes níveis
de complexidade.

para ver como atuamos nos
projetos abaixo, visite-nos em
www.trans4mar.com.br /
casos de sucesso
Uso do MRP no ERP/SAP
O cliente

Uma das 10 maiores empresas farmacêuticas no Brasil

O problema

A empresa utiliza o ERP/SAP em suas transações rotineiras, mas, não utilizava
adequadamente o módulo de planejamento de materiais – MRP e
consequentemente este planejamento era feito manualmente e de forma
inadequada, levando a excesso de estoques em determinados produtos e rupturas
em outros.

Métricas de desempenho
O cliente

Uma multinacional nipônica/francesa do setor de vidros

O problema

A empresa não possuía uma visão clara dos níveis de atendimento de ordens de
seus clientes, uma vez, que somente os pedidos entrados em seus sistemas eram
utilizados para monitorar os níveis de satisfação do cliente e qualidade do processo
de entrega. Os pedidos não entrados, devido a rupturas nos processos logísticos e
de produção não eram medidos.

Mudança de fábrica
O cliente

Uma multinacional americana do setor farmacêutico

O problema

A empresa vivia uma fase de mudança estratégica com o fechamento da fábrica
aqui no Brasil, novo portfólio de produtos e estava mudando seus escritórios para
um novo site adequado as novas necessidades da empresa. O processo logístico
seria terceirizado e um novo laboratório de controle de qualidade seria construído.
Naquele instante a empresa precisava de um Escritório de Projetos - PMO para
gerenciar de forma coordenada todas as iniciativas pertinentes a estas mudanças

Gestão de projetos
complexos como
construções ou
mudanças de plantas
Terceirização logística
O cliente

Uma multinacional italiana do setor farmacêutico

O problema

A empresa em busca de seus objetivos estratégicos decidiu pela troca de seu
operador logístico, que prestava serviços a mais de 18 anos para ela, e se deparou
com uma situação de caos após esta mudança, pois, se deparou com novos
processos, pessoas e sistemas em seu novo operador logístico, sem que a empresa
estivesse devidamente preparada para estas mudanças.
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temos como Visão ser a
parceira para a Trans4mação
dos resultados de nossos
clientes

Aliado com uma base teórica
desenvolvida por organizações
mundialmente reconhecidas
www.apics.org
Fundada em 1957, a Associação para Gestão de Operações, APICS, é
uma organização internacional com mais de 45.000 membros em
20.000 empresas. APICS é líder global e principal fornecedora de
informações e serviços na gestão da produção e áreas relacionadas.
http://www.apics.org/sites/apics-supply-chain-council
O Supply Chain Council foi organizado em 1996 e tem cerca de 1.000
membros corporativos no mundo. O seu modelo SCOR, permite que
empresas possam comparar o desempenho do seu Supply Chain com
o de outras empresas. Em 2014 o SCC e a APICS se uniram formando
a APICS Supply Chain Council.
www.pmi.org
PMI é uma associação sem fins lucrativos que se tornou referência
mundial para os profissionais de gestão de projetos, com mais de meio
milhão de membros e profissionais credenciados em 185 países.
Fonte: Desenvolvimento e Análise Trans4mar

O Brasil enfrenta importantes desafios para
o seu crescimento, principalmente quanto
à Produtividade
Situação da produtividade no Brasil
Produtividade por trabalhador por ano

Observações
160.302,0

Catar - 1

•

•
•
•

114.095,0

Luxemburgo - 2

105.969,0

EUA - 3
Argentina - 48

37.589,0

Chile - 51

35.864,0
29.077,0

Uruguai - 61

11.931,0

Bolívia - 90
000

050

100

150

kUS$/Ano.trabalhador

200

baixa qualificação do trabalhador brasileiro
gargalos industriais
baixo investimento

•

The Conference Board: a produtividade
média do brasileiro é quase 20% da do
trabalhador americano.

•

Modelo econômico do país é calcado na
produção de commodities. Não investimos
em produtos de maior valor agregado

•

O Brasil cresceu a partir da força de seus
trabalhadores. Não há mais como crescer
empregando mais gente.

19.764,0

Brasil - 75

Impactos no indicador:

A produtividade se ressente da defasagem de investimento e da educação da população
- Flávio Castelo Branco, gerente de Políticas Econômicas da CNI
Fonte: O Globo.com

Como sair da armadilha em que
o Brasil se encontra?
Identificando oportunidades
Observações

Participação da produtividade no crescimento do PIB (2005 a 2011)

Oportunidade 56%

90%
80%
70%
60%
50%
40%

74%

84%

•

Existe uma relação direta entre o tamanho
da economia e o volume de investimento em
educação.

•

Para compensar a falta de qualificação,
empresas investem nos funcionários

•

"Investimento em treinamento é vital para
manter competitividade" – José Antonio Rosa -

30%
20%

28%

10%
0%

EUA

Nações com
média baixa
renda

Brasil

www.manager.com.br

O caminho para a melhoria de produtividade necessária para o desenvolvimento do país
passa pela capacitação técnica e desenvolvimento em operações
Fonte: Robert Atkinson – presidente da Fundação para Inovação e Tecnologia da Informação – ITIF – Washington/USA

Os treinamentos Trans4mar são focados
no desenvolvimento do participante e
também no impacto para o negócio
A medição do retorno do investimento em treinamento é complexo e de difícil
mensuração. A metodologia Trans4mar introduz dois componentes na Capacitação que
impactam diretamente nos indicadores do negócio: Levantamento das Características da
empresa e Oficina de Processos
Classificação das empresas no modelo de mensuração

Modelo de Maturidade

100%

9%

90%
14%

80%
70%

Modelo de maturidade da mensuração do
impacto do treinamento na organização:
•

Nível 1 - nenhum método formal de
avaliação do impacto do treinamento é
utilizado

•

Nível 2 - utilizam exclusivamente as reações
do participante

•

Nível 3 - utilizam três métodos de avaliação
de treinamento: reação, aprendizagem e
aplicabilidade do conteúdo do treinamento

•

Nível 4 - determinam o impacto do
treinamento nos indicadores do negócio ou
resultados financeiros

60%
50%

59%

40%
30%
20%

10%

18%

0%
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

A Trans4mar é uma APICS International Channel Partner- ICP, provedora de conteúdo em
Gestão de Operações reconhecida em todo o mundo
Fonte: Adaptado da Pesquisa Anual MOT / ABTD / Revista T&D 2014

Oferecemos serviços associados aos
treinamentos que vão muito além da sala
de aula
Para ampliar a captura dos conhecimentos por parte dos participantes e assegurar
o retorno do investimento para empresa, oferecemos alguns serviços adicionais:

1

2

3

4

1

Levantamento das características da organização para utilizar em sala de
aula durante o treinamento

2

Treinamento dos conceitos APICS

3

Dinâmica com os participantes do treinamento com o objetivo de
identificar oportunidades de melhoria nos processos internos da empresa

4

Construção de uma academia na empresa para a disseminação e
sustentação dos conceitos de SCM na organização

Fonte: Desenvolvimento e Análise Trans4mar

Porque a Trans4mar é a melhor parceira
para a sua organização
 A Trans4mar é uma APICS International Channel Partner (ICP)
atuante na região CESA (Central and South America)
 Participamos de importantes projetos com a APICS, como a
tradução dos Principles
 Nossos instrutores são participantes ativos no APICS Instructor
Development Program
 Temos experiência em diversas empresas e setores onde
atuamos em projetos para:
o
o
o
o
o

Melhoria nos resultados do SCM
Terceirização da operação logística
Melhorias nos sistema de Tecnologia da Informação
Planejamento da construção de plantas
entre outros

Fonte: Desenvolvimento e Análise Trans4mar
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APICS liderando a Indústria

 APICS é a maior associação de profissionais de Supply Chain no mundo.
 Desde 1957, a APICS tem ajudado tanto indivíduos como organizações a
redefinir o que é Sucesso no gerenciamento do Supply Chain.
 Os programas de pesquisa, educação e certificação elevam a performance,
inovação e resiliência das cadeias de abastecimento.

Produtos e Serviços APICS
 Associação Profissional
 Pesquisa e Publicações

 Educação
 Certificação
 Seminários e Conferencias

Fonte: APICS

APICS desenvolvendo pessoas



Mais de 102.000 indivíduos
certificados CPIM (Certified in
Production and Inventory
Management)



Mais de 17.000 indivíduos
certificados CSCP (Certified Supply
Chain Professional)



Em mais de 100 países.



Apoio de mais de 300 parceiros
mundiais



Mais de 2000 voluntários
especialistas

Fonte: APICS

A APICS é líder mundial na
gestão do conhecimento de
Supply Chain Management - SCM
APICS, é uma organização internacional
com mais de 45.000 membros em 20.000
empresas.

APICS

é

líder

global

de

informações e serviços na gestão da
produção e áreas relacionadas. Os seus
principais programas e certificações são;
•
•
•
•
•

APICS CPIM
APICS CSCP
APICS CLTD
SCOR-P
APICS POM

Fonte: APICS

www.apics.org

Os certificados APICS
são os mais valorizados...

Fonte: SCM WORLD 2014

Supply Chain Management 2.0

Os Supply Chains competirão cada vez mais em diversas dimensões,
não somente em custo, mas também em outras dimensões incluindo:

• Capacidade de Resposta
• Resiliência
• Sustentabilidade
• Segurança
• Inovação

• Cultura
• Confiança
Fonte: APICS

Os treinamentos APICS se destinam aos
profissionais envolvidos com o
Supply Chain Management – SCM
As certificações e programas de treinamento APICS são
Certificação CPIM
Concentra-se nas operações internas de uma organização e fornece uma visão
aprofundada da gestão de materiais, planejamento mestre, estoques e outros.
Certificação CSCP
Concentra-se no domínio da cadeia de fornecimento ampliada, desde os fornecedores até
os clientes finais. A designação CSCP valida a compreensão profissional do gerenciamento
da cadeia de suprimentos e a integração de operações em toda a cadeia.
Certificação CLTD
Define o padrão para a certificação logística, onde você vai se destacar de seus pares, e
demonstrar um compromisso para avançar sua carreira e as operações da sua empresa.
Certificação SCOR-P
Permite-lhe aprender técnicas para gerir e medir o desempenho de uma cadeia de
fornecimento global utilizando o modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference).
Programa POM - Principles of Operations Management
Estabelece o conhecimento básico para se ter sucesso nos campos de gerenciamento de
produção e distribuição. Único com material disponível em Português, traduzido pela
Trans4mar.
Fonte: APICS

Uma certificação APICS irá ajudá-lo a:
 Aumentar seus conhecimentos funcionais de produção e gerenciamento de
estoque
 Maximizar o ROI nos sistemas e tecnologias da sua organização

 Dominar as ferramentas de que necessita para gerir eficazmente as
atividades da cadeia de abastecimento global
 Ganhar conhecimento sobre o ERP para aplicar em várias funções críticas
dentro de sua organização
 Ganhar a satisfação do cliente, oferecendo produtos e serviços Lean
 Aumentar a sua credibilidade dentro da sua organização
 Criar consistência e promover a colaboração através de melhores práticas,
terminologia comum e comunicação corporativa.
Source: APICS
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O programa de certificação APICS CPIM
estuda os principais processos do Supply
Chain Management.
Strategic Planning

Long term

Business Planning

Distribution
Planning

Demand
Management

Manufacturing Planning and Control

Master Planning of Resources

Detailed Scheduling
& Planning

Sales & Operations
Planning (S&OP)

Resource Planning

Master Scheduling

Rough-Cut Capacity
Planning (RCCP)

Material Requirements
Planning (MRP)

Capacity Requirements
Planning (CRP)
Input/Output Control

Execution & Control
Fonte: APICS

Production Activity Control
Order Sequencing

Intermediate
term

Near term

O programa de certificação APICS CPIM é
composto de 05 módulos
 BSCM – Basics of Supply Chain Management
(Conceitos Básicos de Gerenciamento da
Cadeia de Valor)
 MPR – Master Planning of Resources
(Planejamento Mestre de Recursos)
 DSP – Detailed Scheduling and Planning
(Planejamento e Programação Detalhada de
Materiais e Capacidade
 ECO – Execution and Control of Operations
(Execução e Controle das Operações)
 SMR – Strategic Management of Resources
(Gerenciamento Estratégico de Recursos)

O detalhamento de cada módulo é apresentado a seguir em Inglês para
mantermos sua originalidade.
Fonte: APICS

APICS CPIM BSCM
Basics of Supply Chain Management
Objective: The basic concepts in managing the complete flow of materials in a
supply chain from suppliers to customers are covered in the Basics module. This
module covers manufacturing, distribution, service, and retail industries. This
includes the fundamental relationships in the design, planning, execution,
monitoring, and control that occur. Knowledge of the material in this module is
assumed as a prerequisite for the other APICS CPIM modules, which cover similar
topics in much greater depth.
Topics include:
 Understanding basic business wide concepts, including understanding
various supply chain environments
 Managing demand, including markets and customer expectations
 Designing products, processes, and information systems
 Understanding supply issues including inventory costs, functions, and
metrics

Fonte: APICS

APICS CPIM MPR
Master Planning of Resources
Objective: Explore and be able to apply the principles of demand management,
sales and operations planning, master scheduling, and distribution planning, and to
identify conditions that require action. This module evaluates knowledge of both
supply and demand planning for mid- to long-term independent demand

Fonte: APICS

Distribution
Planning

Demand
Management

Topics include:
 Recognizing all demands for goods and services to support the marketplace
 Bringing together all the plans for the business
 Disaggregating the production plan into an executable schedule
 Planning the distribution network and replenishment

Sales & Operations
Planning (S&OP)

Resource Planning

Master Scheduling

Rough-Cut Capacity
Planning (RCCP)

APICS CPIM DSP
Detailed Scheduling and Planning
Objective: Acquire a working knowledge of the tools and techniques for planning
of inventory, including planning techniques such as MRP, CRP, lean, TOC, and
projects. Understand the effect of using each technique; know standard
measurements for inventory, materials, capacity and supplier performance; and
recognize when to escalate issues.

Topics include:
 Managing inventory, planning material requirements, planning capacity
requirements, and procurement and supplier planning
 Recognizing the importance of supply chain management and deploying
supply chain strategies related to scheduling, planning, and sourcing
 Translating product-level plans and schedules generated at the master
planning level into requirements that can be procured or produced
 Bridging the master planning area with the execution and control function
 Planning, scheduling, resource allocation, and implementing projects that
are used to manage the supply of products and services
Material Requirements
Planning (MRP)
Fonte: APICS

Capacity Requirements
Planning (CRP)

APICS CPIM ECO
Execution and Control of Operations
Objective: Learn to translate plans into operational activities and define and apply
techniques in the operations field.
Topics include:
 Comparing actual output to plans and taking appropriate corrective actions
 Communicating ideas in a group setting and instructing others in tasks
 Creating operational solutions in the face of competing resources
 Explaining the release of work and reporting performance through data
collection
 Understanding the execution of quality initiatives and continuous
improvement plans
 Evaluating trade-offs and participating in design decisions

Input/Output Control
Production Activity Control
Order Sequencing

Fonte: APICS

APICS CPIM SMR
Strategic Management of Resources
Objective: Move your learning to the next level through the SMR module that
includes higher-level thinking or strategic planning and implementation of
operations. This includes an understanding of how market requirements drive the
resources and processes of an organization.

Topics include:
 Understanding concepts that require a combination of elements and higher
thinking within the entire CPIM body of knowledge
 Knowing the relationship of existing and emerging processes and
technologies to operations and supply chain functions
 Understanding various business environments
 Knowing how business strategies are developed and how operation
strategies are implemented

Fonte: APICS
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A certificação APICS CSCP

Educação profissional para os
colaboradores da sua empresa,
visando a certificação APICS
Certified Supply Chain
Professional - CSCP, o qual
detalha conceitos e práticas
atuais relacionadas aos
processos de SCM internos e
externos à sua empresa.

O detalhamento do programa APICS CSCP é apresentado a seguir em
Inglês para mantermos sua originalidade.
Fonte: APICS

APICS CSCP – Scope



The CSCP program is a certification program created to meet the rapidly
changing needs of the supply chain management (SCM) field.



The successful participant will be able to recognize and analyze specific

supply chain situations and opportunities and select the appropriate
approaches, tools, techniques, and technologies.


This includes an understanding and ability to manage :
 Alignment of SC processes and capabilities with strategic business goals
 Organizational roles and infrastructures in
the supply chain
 Material, information, and financial flows
 Intra and interorganizational relationships
 Selection and leverage of technologies to enable effective process management.

Fonte: APICS

APICS CSCP - Resources needed


APICS CSCP is covered in 06 full days (08 hours) of activities in classroom
divided in two periods of 03 days each with a 15-30 days interval between
them:
 Training is supported by APICS Associate CSCP instructors.
 The participant shall read the material before classes and come
prepared to discuss/review the main topics in the classroom.



Projector, flip chart and white boards shall be provided by the customer.



Material required for each module (all
in English) :
 01 APICS CSCP Learning System (5
workbooks – around 200 pages each,
web tools and exam content manual)
per student.

Source: Trans4mar

APICS CSCP – Objectives and Benefits



The program takes a broad view of the field, extending beyond internal
operations to encompass all the steps throughout the supply chain from the supplier, through the company, to the end consumer - and
provides the participants with the knowledge to effectively manage the
integration of these activities to maximize a company's value chain.



The CSCP program will help advance the participant career while giving
validated foundational knowledge to assist him in improving company's
competitive position and profitability.



Sets the standard for supply chain education and certification.

Fonte: APICS

APICS CSCP – Module 01
Supply Chain Design

 A – Develop the Supply Chain Strategy
 Inputs to Supply Chain Strategy
 Supply Chains and Supply Chain Strategy

 Resolving Misalignments or Gaps
 Tools and Techniques

 B – Supply Chain Design
 Business Considerations
 Supply Chain Design
 Technology Design
 Implementations tools, communications and projects

Fonte: APICS

APICS CSCP – Module 02
Supply Chain Planning and Execution
A – Procure and Deliver Goods and Services
 Demand Management
 Operations Planning and Control
 Inventory Management
 Supply Management
 Logistics
 Monetary, Regulatory and Trade Considerations

B – Manage the Relationship with Supply Chain Partners
 Segmentation
 Customer Relationship Management - CRM

 Supplier Relationship Management - SRM
 Linkages between CRM and SRM
 Manage Reverse Logistics

C – Manage Reverse Logistics
 Reverse Logistics
 Waste Considerations
Fonte: APICS

APICS CSCP – Module 03
Supply Chain Improvements and
Best Practices
 A - Comply with Standards, Regulations and Sustainable Best Practices
 International Standards and Regulatory Compliance
 Corporate Social Responsibility Considerations
 Social, Environmental, Safety and Quality Accreditations and Certifications

 B – Manage Risk in the Supply Chain
 Risk Identification
 Risk Assessment and Classification
 Risk Response
 Security, Regulatory and Compliance Concerns

 C – Measure, Analyze and Improve the Supply Chain
 Supply Chain Metrics
 Measuring Performance and Customer Service
 Continuous Improvement and Change Management

Fonte: APICS
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O programa APICS POM permite
adotarmos configurações que se adequem
às necessidades da empresa

Abordagens

Fonte: Desenvolvimento e Análise Trans4mar

1.

Utilizar cada curso dos Princípios
de Operações como base para um
Programa de Educação
Continuada;

2.

Preparar cursos customizados de
acordo com as necessidades da
empresa, com duas abordagens:


Configurações baseadas nas
funções;



Configurações baseadas nos
tópicos.

Programa APICS POM – Treinamento
totalmente modular para as suas equipes

Fonte: APICS

PIM – Principles of Inventory
Management1
Princípios de Gestão de Estoque
Conteúdo PIM
1

2

Gestão de operações fundamentos

• O que é Gestão de
Operações
• Impactos das
tendências atuais
• Tipos de decisão
• Importância
• Papel na organização
• Papel no SCM
• Força competitiva
7

3

Finalidade e função
dos estoques

• O que é Gestão de
Estoque
• Classes de estoque
• Características na
cadeia de suprimentos
• Gestão estratégica
• Conflitos de objetivos
• Trade-offs
• Ativo ou Passivo?

• Por que ter estoques?
• As cinco funções
• Propósito de estoques
de dissociação
• Estimativas de
quantidades de
inventário
• Elementos de custo
• Custos de falta de prod.
• Métodos de avaliação

8

Conceitos e
práticas Lean para
o estoque

• Conceitos de Lean para
gestão de inventário
• Princípios Lean
• Fontes de desperdício
• Técnicas para evita-lo
• Tamanhos de lote Lean
• Pull system
• Impactos na definição
do lote

.
Fonte: APICS

4

Fundamentos da
gestão de estoque

• Gestão estatística de
estoques
• Demanda independente
x dependente
• Métodos de reposição
• Ponto de reposição
• Estoque de segurança
• Características da
gestão por ponto de
reposição

9

Fundamentos de
compras

Função de compras
Categorias de compras
Objetivos de compras
Aquisição centralizada
e descentralizada
• Decisão Make or Buy
• Criando uma estratégia
de Compras efetiva
• Impactos financeiros
•
•
•
•

Gestão de
reposição de
estoque

10

Estratégias de
compras

• Compras táticas x
estratégicas
• Análise de dispêndio
• Negociação e contratos
• Programa colaborativo
• Supplier Relationship
Management (SRM)
• Análise para evitar
custo
• Seleção de fornecedor

5

Técnicas adicionais
de gestão de
estoques

6

Testes

• Técnicas avançadas de
gestão de estoque
• Ponto de reposição por
período
• Relatórios financeiros
• Giro de estoque
• Controle ABC
• Ferram de acuracidade
• Receb. não instantâneo

Gestão e medição
de desempenho de
ordens de compra

11

Testes
finais

• Detalhes dos métodos
de ordem
• Tempo de liberação da
OC
• Vendor Managed
Inventory (VMI)
• Relatórios de situação
• Compras internacionais
• Classif de fornecedores
• Processo e-SRM

Nota: 1) Alguns itens abordados

POP – Principles of Operations Planning1
Princípios de Planejamento de Operações
Conteúdo POP
1

2

Gestão de operações fundamentos

• O que é Gestão de
Operações
• Impactos das
tendências atuais
• Tipos de decisão
• Importância
• Papel na organização
• Papel no SCM
• Força competitiva
7

3

Fundamentos do
planejamento

• O que é planejamento
de negócios e dinâmica
• Níveis de planejamento
• Modelo do processo de
planejamento e
controle
• Interrel. dos níveis
• Des. de estratégias neg.
• Valores competitivos
• Plan. de ativos/capital

Planejamento
operacional
agregado

• Ciclo de vida dos
produtos
• Desagregando a
previsão por família
• Impacto financeiro
• Plano de requisitos
• PP e meta de inventário
• Plano de distribuição
• Decisões financeiras

.
Fonte: APICS

8

4

Previsão

• Função previsão
• Definição de demanda
• Acuracidade da
previsão
• Técnicas e fontes de
dados
• Por que a previsão falha
• Seleção de modelos
• Tendências na previsão
• Desazonalização
9

Fundamentos da
programação
mestre

• O que é planejamento
mestre?
• Interação PM x S&OP
• Entradas do PM
• Entendendo o resultado
• Calculando as saídas
• Available to promise
• Planejamento rolado
• ATP cumulativo

•
•
•
•
•
•
•
•

5

Gestão de
demanda

• Componentes da gestão
de demanda
• Performance da
previsão
• Customer Relationship
Management (CRM)
• Níveis de serviço
• Performance da GD

Processos da
programação
mestre

O papel do planejador
Causas de mudanças
Trabalho com previsões
Horizontes de planejam.
Mensagens de ação
Métodos de capacidade
Característ do ambiente
Advanced Planning and
Scheduling (APS)

Planejamento de
vendas e
operações (S&OP)

6

Testes

O que é S&OP?
Detalhando o processo
Famílias de produtos
Dados de entrada
Planos de saída
Implementado as
reuniões mensais S&OP
• Estratégia nivelada
• Planejando recursos
•
•
•
•
•
•

10

11

Sistemas de
operações

Testes
finais

• Importância da TI
• Premissas dos sistemas
de planej de operações
• Definindo ERP
• ERP x best of breed
• Modelo de maturidade
• Benefícios para a gestão
do negócio

Nota: 1) Alguns itens abordados

PMM – Principles of Manufacturing
Management1
Princípios de Gestão da Manufatura
Conteúdo PMM
1

2

Gestão de operações fundamentos

• O que é Gestão de
Operações
• Impactos das
tendências atuais
• Tipos de decisão
• Importância
• Papel na organização
• Papel no SCM
• Força competitiva
7

• O que é manufatura?
• Componentes de
gestão
• Opções de manufatura
• Opções de processo
• Opções de layout
• Estratégias de manufat
• Lote x fluxo e pull x
push

Planejamento e
gestão de
capacidade

• O que é gestão de
capacidade?
• Prioridade e
capacidade
• Capacity Requirements
Planning (CRP)
• Gerenciando excessos
e faltas em capacidade
• Eficiência e utilização
• Programação de fluxo

.
Fonte: APICS

3

Introdução à
gestão da
manufatura

8

4

Construindo
estruturas de
produtos

• O que é estrutura de
produtos?
• Lista de materiais
• Roteiro de processos
• Centros de trabalho
• Custos da manufatura
• Controle de mudanças
de engenharia
• Custo ABC

• O que é Controle das
Atividades de
produção?
• Características dos
sistemas de controle
• Liberação de ordens
• Atividades de
programação
• Regras de prioridade
• Processo de feedback

• Requisitos para planejar
e produzir um produto
• Métodos de ordem
• Demanda independente
x dependente
• Entradas e saídas MRP
• Cálculos do MRP
• Datas e períodos
• Demanda irregular

9

Controle das
atividades de
produção

6

Gestão com o MRP

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de programação
Programação de ordens
Reprogramação
Conflitos de program.
Relatórios de produção
Programando centros
gargalos
• Avaliação de
capacidade
• Teoria das Restrições

Testes

Explosão da BOM
O papel do planejador
Causas de mudanças
Pré-requisitos para MRP
Tipos de ordens
Mensagens de ação
Indicadores
Planejando com perdas
MRP no ambiente MTO

10

Programação
avançada

•
•
•
•
•
•

5

Material
Requirements
Planning (MRP)

11

Gestão da
produção Lean

Testes
finais

• Conceitos e práticas
Lean
• Vantagens de implantar
• Estrutura Lean
• Conceito de disperdício
• Padronização com Lean
• Layout Lean
• Takt time
• Calculando Kanbans

Nota: 1) Alguns itens abordados

PDL – Principles of Distribution and
Logistics1
Princípios de Distribuição e Logística
Conteúdo PDL
1

2

Gestão de operações fundamentos

• O que é Gestão de
Operações
• Impactos das
tendências atuais
• Tipos de decisão
• Importância
• Papel na organização
• Papel no SCM
• Força competitiva

8

Gestão de
almoxarifado

• O que é gestão de
almoxarifado?
• Funções no
almoxarifado
• Tipos e objetivos
• Utilizando um provedor
de serviços (3PL)
• Fluxo de recebimento e
despacho
• Medindo a performance

4

Desenhando a rede
de canais

• O que é gestão de
distribuição
• Canais de fornecimento
e distribuição
• O que é gestão logística
• Logística reversa
• Estratégia logística
• Organização logística
• Agregando valor à
cadeia

7

.
Fonte: APICS

3

Introdução à
distribuição e
logística

• Atividades envolvidas
• Considerações no
desenho da rede
• Níveis de dependência
• Matriz de atributos
• Impacto de micro decis.
• Demanda e capacidade
• Canais globais
• Análise de localização

Embalagem e
manuseio de
material

• Definindo tamanho e
capac. de almoxarifado
• Princípios de layout
• Princípios de manuseio
• Tipos de sistemas de
estocagem
• Embalagem e unitiz.
• Almox cross-docking
• Despachando
containers

5

Gestão de
Estoques

• O que é gestão de
estoques?
• Estoques nos canais de
distribuição
• Reposição de estoque
• Ponto de ordem
• Custos de estoque
• Sistema periódico
• Performance do
estoque

9

Distribution
Requirements
Planning (DRP)

• O que é gestão de
transporte?
• Princípios de operações
de transporte
• Modais de transporte
• Impactos dos 3PL
• Frota privada
• Escolhendo um
Provedor de Serviço
Log

Testes

• Dependências entre os
canais de distribuição
• Sistemas Push e Pull
• O que é DRP?
• Resultados do DRP
• DRP e plano de
capacidade logística
• Plano de capacidade de
um almoxarifado

10

Gestão de
transporte

6

11

Operações de
transporte

Testes
finais

• Princípios das oper. de
transporte
• Riscos no transporte
• Custos de transporte
• Seleção de modais
• Seleção de
transportadora
• Roteirização
• Negociação de tarifas
• Termos internacionais

Nota: 1) Alguns itens abordados

PMO – Principles of Managing
Operations1
Princípios de Gestão de Operações
Conteúdo PMO
1

2

Gestão de operações fundamentos

• O que é Gestão de
Operações
• Impactos das
tendências atuais
• Tipos de decisão
• Importância
• Papel na organização
• Papel no SCM
• Força competitiva

3

Operações e
processos

• O que é organização,
operações e processos?
• Fluxo de processos
• Produtos x serviços
• Processos x operações
• Organização orientada
a processos
• Impacto estratégico

7

Gestão de projetos

• O que é gestão de
projetos?
• Objetivos de um
projeto
• Ciclo de vida do
projeto
• Plano de projeto
• Gráfico de Gantt
• Plano com PERT/CPM
• Gestão de risco

8

Gestão da
qualidade total

• O que é qualidade
• Dimensões da
qualidade
• Custos de qualidade
• Qualidade Total (TQM)
• Controle de qualidade
• Melhoria contínua
• Lean e TQM
• Medindo os custos da
qualidade

.
Fonte: APICS

4

9

Controle estatístico
da qualidade

• O que é Controle
Estatístico da Qualidade
• Variância de processo
• Padrões de
variabilidade
• Controle estatístico de
processo (SPC)
• Plano de amostragem
• Probabilidades dos
erros de processo

Desenho e
desenvolvimento
de produtos

• Ciclo de vida dos
produtos
• Princípios do desenvolv
de produtos
• Mudanças de
paradigma
• Desenho de produtos e
processos
• Desenho e desenvolv
de serviços

Melhorias do
processo e da
performance

• O que é melhorias de
processo
• Gestão Six Sigma
• Ferramentas para a
melhoria
• Benchmarking
• Balanced scorecard
• Desenho de
experimentos

10

5

Estratégias de
desenvolvimento
de processos

6

Testes

• O que é desenho de
processos
• Fatores influenciadores
• Opções de processos
• Custo de equalização
• Opções de layout
• Produção em célula
• Impacto da automação
• Sistemas de processam

Gestão
organizacional e da
performance

11

Testes
finais

• Princípios do desenho
organizacional
• Change Management
• Organização resiliente
• Gestão de risco
• Medidas do trabalho
• Performance de times
• Competências
organizacionais

Nota: 1) Alguns itens abordados

• Trans4mar
• APICS
• Certificação APICS CPIM
• Certificação APICS CSCP
• Programa APICS POM
• Principles of Operations Management
• Mini CV dos instrutores

Business Consultant and APICS Master Instructor
Supply Chain and Operations Management
Sérgio Pereira do Valle

sergio.valle@trans4mar.com.br – (11) 97174 7158 or (12) 99101 2977

Professional Experience
 Business Consultant since 2009
 Supply Chain Operations Director, Johnson & Johnson Medical Brasil S.A. – 10 years
 Materials Planning Engineer, EMBRAER S.A. – 10 years

At a Glance

Selected Project Experience

 Senior Consultant with a
sound Supply Chain
line management
experience

 Defined the Supply Chain strategy, objectives and targets (Days of Supply; Perfect Order
Fill Rate; Budget Expenses, etc.) that supported the company’s strategic pillars to assure
the financials and service targets were reached while mapping out the break up risks in
the supply channel as a Supply Chain Director at J&J

 Process oriented and
experienced in dealing
with complex problems
and negotiations.

 Redesigned all Supply Chain processes for the ERP/JDE implementation and
implemented the CMS (Compliance Management System) in several Latin America
Countries, partnering with the Quality Director at J&J

 Mapped out and designed new logistics and manufacturing processes for GN ReSound, a
Danish manufacturer of hearing devices. This project resulted in USD 400 thousand in
savings in import processes and inventory levels reduction from 10 to 4 months
 Headed the Materials Planning team at EMBRAER, encompassing 15 professionals, 15.000
items and an annual budget greater of USD 1 billion.
Education
 MBA International Executive – FIA – Universidade de São Paulo
 BSc in Mechanical Engineering - Universidade de Taubaté

 Exposure to the shop
floor and Commercial
areas
 Certified coach of
APICS CPIM – Certified
in Production and
Inventory Management
and APICS CSCP –
Certified Supply Chain
Professional
 PMP - Project
Management
Professional

Business Consultant and APICS Instructor
Supply Chain and Operations Management
Marcos Augusto Vassoler

marcos.vassoler@trans4mar.com.br – +55 (11) 98353 2597

Professional Experience
 Business Consultant and Executive Interim in Supply Chain and Operations since 2012
 Operations and Strategic Planning Manager, Zetrasoft – 3 years
 Quality Assurance Manager at Ambev’s printshop – 6 years
Seleted Project Experience
 Diagnosed manufacturing inefficiencies and implemented best practices of Execution and
Control of Operations to ensure high level of due-date accomplishment, in a safe, ethical
and environmentally manner;
 Leveraged proactive techniques in procurement, decreasing COGS by 3%. and overheads
costs, according to strategic and tactical sourcing methodology;
 Defined the criteria and objectives for inventory replenishment at the aggregate and
components levels in MTO and MTS companies, defining the correct decoupling point,
according to the guidelines;
 Responsible for the operations management encompassing orders management,
production control in 4 factories, distribution planning and assembly at the 2.300 point-ofsale (POS) all over the country, overseeing two logistics operators;
 Accountable for the Quality Assurance department and managed for several periods
Production, Maintenance, Logistics and environment guidelines. Resulting in inventory
reduction of spare parts, raw material and leveraging productivity.
Education
 CBA – Certified in Business Administration - Insper (former Ibmec)
 MBA – Universidade Estadual de Santa Catarina and Independent University of Lisbon
 Eletrical Engineering - Universidade Estadual Paulista (UNESP)

At a glance
 Consultant and
Executive with solid
experience in all
processes (inbound e
outbound) of the
Supply Chain and
Operations
 Results driven and
process oriented and
experienced in
dealing with complex
issues and negotiation
 Exposure to
Commercial,
Marketing and Finance
processes
 APICS CPIM –
Certified in Production
and Inventory
Management

www.trans4mar.com.br - (12) 3413 8412
Praça Geraldo Costa, 10 – Sala 08 - CEP 12120-000 – Tremembé, SP

