Assis
Gualter

Gestão de Fluxo
Operacional I

23/09/202
0

• Compreender o processo de transformação e agregamento
de valor ao produto
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1. A estratégia corporativa está diretamente ligada à ideia de uma empresa que
atua em múltiplos negócios. Comente os principais objetivos das estratégias
corporativas.
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2. Em um contexto global marcado por recessão econômica e mudanças
substanciais nos sistemas econômicos, social e político, o ambiente
competitivo é o componente que valida a viabilidade para atender não
somente às mudanças e aos desafios atuais, mas especialmente aos desafios
futuros. Sobre esse aspecto comente sobre os conceitos de estratégia e
competição dentro do mundo dos negócios.

Competição pode ser descrita como táticas de disputa entre empresas em um
determinado setor. O intuito é obter uma vantagem competitiva para cumprir seus
objetivos. Estratégia está ligada à tomada de decisão racional relacionada às
vantagens competitivas. Dessa forma, a inserção das organizações em ambientes
altamente competitivos traz o conceito de concorrência para além da dimensão
tática.
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3. Existem diversos tipos de estratégias funcionais. A seleção das áreas
funcionais principais depende de muitos fatores. Comente sobre as
estratégias de produção e inovação.

• A estratégia de produção trabalha a identificação dos aspectos de destaque da
produção (pontos fortes) e a utilização destes como instrumento competitivo
para atingir os objetivos estratégicos da empresa ou unidade de negócios.
• As estratégias de inovação geram novos produtos, serviços e processos para a
organização.
• Os responsáveis por P&D (pesquisa e desenvolvimento) trazem novas ideias
que incrementam novas soluções até que sejam materializadas em forma de
produção e colocadas no mercado.
• Esse processo se inicia com a criação do conceito, passa pelo refinamento e
finda com o planejamento e desenvolvimento do produto
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4. Existem diversos métodos e tecnologias de produção disponíveis e cada
um deles deve ser usado com cuidado e aplicado pelas empresas de
fabricação de acordo com suas necessidades específicas. Comente sobre a
gestão de qualidade total.
A gestão da qualidade total ou TQM é uma abordagem abrangente e estruturada
para a gestão organizacional, que visa melhorar a qualidade dos produtos e
serviços por meio de aperfeiçoamentos contínuos em resposta ao feedback
constante.
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• Diante do acentuado volume de informações
envolvendo as atividades das empresas, em
grande parte motivado pela globalização e
pelo acirramento da concorrência, a gestão
do fluxo operacional tornou-se elemento
fundamental nos processos produtivos.
• Esse fluxo é fortemente influenciado pelo
tipo de negócio da empresa, ou seja, pelo
ambiente em que seu negócio está inserido.
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• A demanda do mercado para os itens de produtos finais, como produtos
acabados e peças de manutenção, é impulsionada por fatores que independem
de decisões da empresa.
• Esse tipo de demanda geralmente vem de pedidos, relativamente uniformes,
recebidos continuamente dos clientes, mas também de forma aleatória ao longo
de qualquer período de tempo.
• As previsões de demanda por esses itens são tipicamente baseadas em padrões
históricos que estimam a taxa média e as tendências de uso e o padrão de
variação da demanda.
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• Demanda dependente – A demanda na fabricação de materiais necessários
para produzir bens acabados é dependente da demanda dos itens do produto
final.
• Itens dependentes de demanda são matérias-primas, componentes e
subconjuntos de nível mais baixo.
• Esse tipo de demanda é geralmente dependente porque só existe a
necessidade no momento em que o próximo nível de montagem estiver em
vias de ser executado.
• Requisições de material de nível inferior são dependentes do nível mais
elevado e podem ser calculadas com base na montagem ou na produção do
produto final.
• Geralmente um inventário é planejado apenas para atender às necessidades
específicas de produção.
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• O tempo que se leva para repor um item em estoque, tanto para itens comprados quanto
para itens fabricados.
PPE (produção para estoque)
• O produto acabado é produzido para abastecer o estoque e fica aguardando o pedido do cliente.

MSE (montagem sob encomenda)
• As partes ou subconjuntos estão previstos no inventário, mas não estão montados. Os prazos de entrega e
atendimento ao cliente são bons.

PSE (produção sob encomenda)

• O produto acabado é produzido depois que o pedido do cliente é recebido.

PSP (produção sob projeto)
• O produto é definido, desenhado, planejado e posteriormente produzido para atender às necessidades específicas do
cliente.

FDL (fornecimento de linha)

• O produto acabado é produzido e sequenciado após o pedido do cliente. Ele obriga o fornecedor a atender
a pedidos específicos dos clientes.
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Tempo de resposta na entrega
Confiabilidade de entrega
Aumento do rendimento efetivo

Redução do inventário de todo o sistema
Mais estabilidade em toda a cadeia de abastecimento
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• Tradicionalmente, empresas de manufatura
vêm utilizando a técnica do ponto de
reabastecimento (ROP – Reorder Point)
para controlar suas peças.
• Com o tempo, perceberam que alguns
desses componentes tiveram demanda
dependente, e o planejamento das
necessidades de materiais (MRP) evoluiu
para controlar itens dependentes de forma
mais eficaz
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• MRP é abordagem comumente aceita para
planejamento de reabastecimento em
grandes empresas.
• Os softwares com base MRP são aceitos
rapidamente, e a maioria dos gestores
industriais está familiarizada com sua
utilização.
• O aspecto prático do MRP reside no fato de
que é baseado em regras compreensíveis e
que fornece suporte cognitivo, bem como
um poderoso sistema de informação para a
tomada de decisão.
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• O fluxo operacional está inserido no
planejamento da produção que, por sua vez,
é parte do planejamento de negócios.
• Portanto, os objetivos almejados na gestão
do fluxo operacional devem estar alinhados
com as metas globais da empresa.
• Os empresários e as partes interessadas
externas, muitas vezes, medem o sucesso
de uma empresa em termos de retorno que
recebem pelo dinheiro investido
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minimizar o lead time do pedido;
minimizar tempos de espera;
maximizar a utilização das capacidades de produção;
minimizar o tempo ocioso de capacidades de produção;
minimizar atrasos no prazo.
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• Planejamento de necessidades de materiais (MRP) é uma técnica de
planejamento e controle de estoque desenvolvida para trabalhar com
estoques dependentes de demanda.
• Um sistema MRP, em sua forma mais simples, consiste em três
componentes básicos:
programa-mestre de produção (MPS),

arquivos de projeto de lista de materiais (BOM – Bill
of Material) dos produtos finais
relatórios de inventário de vários materiais,
componentes, peças, subconjuntos e produtos finais.
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• Permite que as empresas avaliem as implicações de demanda futura
nas áreas financeira e de engenharia, assim como as necessidades de
materiais;

• Ambos, MRP e MRP II, convertem demandas de mercado em listas de
materiais e ordens de produção. Entretanto, apenas o MRP II conta
com funções vinculadas como planejamento de vendas, negócios,
operações, requisitos e capacidade de estoque;
20

21

• É um sistema de informação que integra todos os dados e processos de
uma organização em um único sistema.
• A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional e sob a perspectiva
sistêmica.
• Os ERP’s em termos gerais, são softwares desenvolvidos para integrar os
diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e
armazenamento de todas as informações de negócios:

• TOTVS
• SAP
• ORACLE
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MRP

MRP II

ERP
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