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_fundamentação

Nos tempos atuais é importante questionar-se de forma crítica certos aspetos chave do 
negócio, tais como o inventário, ao mesmo tempo que programamos estratégias efetivas 
para diminuir os seus custos. Mas... como se pode reduzir o investimento no inventário? 
E como podemos diminuir os inventários encurtando os prazos de entrega e melhorando 
o nível de serviço?

Ao longo deste curso será apresentada uma solução inovadora na gestão de materiais, 
que tem permitido alcançar resultados extraordinários, num mundo cada vez mais 
complexo e variável, e no qual de nada serve supor que o futuro será uma mera projeção 
do passado.

As previsões de venda não poderão nunca ser o input da nossa planificação de materiais. 
Devemos procurar uma alternativa muito mais realista. As empresas de todo o mundo e 
de diferentes setores, pioneiras na implantação destas regras, têm conseguido:
* Reduzir drasticamente os níveis de stock;
* Aumentar o nível de serviço até 100%;
* Reduzir os custos associados às urgências.
Esta solução chama-se Demand Driven MRP!

_objectivos.gerais

Dar a conhecer aos participantes um novo método para a gestão de materiais, Demand 
Driven MRP (DDMRP), cujos principais resultados são a drástica redução dos níveis de 
stock, melhorando o nível de serviço. DDMRP é a fusão das filosofias Lean e T.O.C. com o 
MRP tradicional, que é a ferramenta que utilizam 99% dos ERP para a gestão de materiais.

_destinatários

Heads of Supply Chain, Directores de Logística, Directores Industriais e de Produção, 
Plant Managers, Directores de Operacões,  Responsáveis de Produção, Directores e 
Responsáveis de Planeamento, Demand Planners, Project Managers, Responsáveis de 
Compras e Aprovisionamento.

_metodologia

A metodologia utilizada é eminentemente prática e participativa. Este curso procura a 
aplicação imediata do aprendido no contexto profissional do participante. Na primeira 
parte do curso analisar-se-ão em profundidade a problemática real e específica associada 
à gestão tradicional de materiais, aprofundando aspetos chave para prossecução de uma 
melhor gestão.

Posteriormente explicar-se-ão as características básicas e conceitos fundamentais do 
DDMRP, que integra o melhor de cada método (Lean e TOC), com o objetivo de aproximar 
o nível de serviço a 100%, reduzindo os stocks. Ao longo do processo formativo, irão 
realizar-se vários exercícios práticos e serão analisados diferentes casos reais para 
favorecer a assimilação dos conteúdos expostos e facilitar a implementação do DDMRP
nas organizações participantes.  

Organizado por:

Em parceria com:



_conteúdos.programáticos

1. O problema do planeamento: a necessidade de alterar os fundamentos que estão na base 
do planeamento

• A planificação tradicional MRP
• O novo cenário
• O paradoxo dos inventários
• Os efeitos na organização
• O planeamento tradicional vs. Lean – um conflito mal planeado

2. A solução – O plano de ação para alinhar o inventário com a procura num contexto complexo 
e variável com clientes que exigem um serviço ótimo

• O que é o Demand Driven
• Demand Driven Material Requirements Planning
• Posicionamento estratégico do inventário
• Perfis de buffer e dimensionamento
• Ajustes dinâmicos de buffers
• Planeamento com DDMRP (inclui simulação)
• Execução com Demand Driven
• Resumo da solução

3. Resultados – Apresentação de casos de empresas pioneiras na implementação de Demand 
Driven MRP

• Frulact - Filipe Santos, Supply Chain Manager
• Outras empresas
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Master em Logística, pelo Centro Espanhol de Logística. Licenciado pela 
Universidade de Vigo em Engenharia Superior Industrial (Organização 
Industrial). Programa de Alta Direcção na Escola de Negócios Caixanova. 
Formado na Teoria das limitações T.O.C. pelo Avraham Goldratt 
Institute Academy (New Haven, USA). Certified Demand Driven Planner 
pelo Demand Driven Institute. A sua carreira profissional desenvolveu-
se nos Estados Unidos e Espanha, onde liderou implementações de 
processos de melhoria continua nas áreas de engenharia, produção 
e distribuição, em empresas de setores muito diferentes: têxtil, 
automação, aeronáutica, naval, microeletrónica, plásticos, construção 
e muitos outros. Alguns dos seus clientes são: TUBACEX, TELEVÉS, 
ITP, UNIPAPEL, IBERIA, ESCURÍS, GRUPO ISOLUX, CASER, TECNOBIT, 
CIE AUTOMOTIVE, FUCHOSA, OHL, IZAR, ULMA, JAE, EMESA, ACTION 
PARK, POMAR, AMPER PROGRAMAS, INDRA SISTEMAS, ISOLUX, URS- 
SA, FAGOR AUTOMATION, BLUSENS.
Na atualidade é sócio diretor da Constraints Management Group, 
professor do Colégio de Direção do Instituto de Empresa em Madrid e 
docente colaborador de diferentes escolas de negócios.

Testemunhos.de.edições.anteriores_

“Em relação à formação tenho a informar que é de grande interesse Operacional, e o 
formador é fantástico!”

“Foi uma apresentação bem conseguida feita por um formador animado e bem 
preparado quanto ao tema e conseguiu criar expectativas elevadas quanto ao futuro 

do cálculo de necessidades.”


