O essencial da Gestão Logística e da
Cadeia de Abastecimento
Revisão Estratégica no contexto pós-covid19

Workshops/Cursos Inter-Empresas estruturados e construídos à medida,
realizados ONLINE em Live-TRAINING.

Formação em Supply Chain
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> O essencial da Gestão Logística e
da Cadeia de Abastecimento

Revisão Estratégica no contexto pós-covid19
SINOPSE

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Workshop direcionado para todos os profissionais que
pretendam consolidar os conhecimentos essenciais
da Gestão Logística e da Cadeia de Abastecimento e
para todos aqueles que não trabalhando diretamente
na área necessitem de dominar os conceitos
fundamentais para desenvolverem um trabalho
colaborativo e integrado de valor acrescentado
no início de uma era de incertezas e revolução
económica.

1. A Gestão Logística e a Gestão da Cadeia de
Abastecimento - a aceleração da história, o
aquecimento global e o impacto do covid19.
2. Logística Global e a mudança para a
sustentabilidade:
2.1 Estratégias e modelos logísticos, o SCOR;
2.2 Custos Logísticos versus fluxos e ciclos
Logísticos;
2.3 Logística Colaborativa e níveis de serviço.
3. A logística nas novas cadeias de valor - mudanças
estratégicas:

OBJECTIVOS

3.1 Análises de tendência;

> Distinguir os conceitos de Gestão Logística e de
Gestão da Cadeia de Abastecimento;

3.3 Maturidade dos processos.

> Identificar e gerir as variáveis fundamentais do
Processo Logístico dentro da mudança global;
> Responder aos novos desafios da Gestão das
Cadeias de Abastecimento face ao aquecimento
global do planeta e do impacto covid19;
> Preparar a mudança de paradigma da gestão das
cadeias de abastecimento – Dinâmica Local –
Global;
> Como usar os processos Lean na SCM.

3.2 Gestão do risco;
4. Contributo Lean Logistics para uma economia mais
equitativa e sustentável:
4.1 O desperdício, o inútil e o estúpido;
4.2 PDCA e o mapeamento de processos – a ilha do
tesouro;
4.3 DMAIC voltar a Descartes;
4.4 Why - o detective no logística;
4.5 Ms + Q + S ou o laboratório da investigação;
4.6 Causa-Efeito ou a imutabilidade das marés;
4.7 KPI`s, Factores Críticos de Sucesso.

METODOLOGIA
> Workshop teórico/prático
> Discussão de casos de estudo

PROPOSTA DE TEMPO DE ACÇÃO
> 6 horas

Formação em Supply Chain

...
Ao acreditar na atualização
profissional como forma das pessoas
e das empresas evoluírem mais
rapidamente, a Flow Training Academy
aposta em workshops sólidos, muito
práticos e flexíveis.
Desenhados a pensar nas
necessidades de formação
dos profissionais de supply chain
e nas solicitações das empresas,
os nossos workshops visam dotar
os profissionais de mais
conhecimento, que lhes permita de
forma competitiva e diferenciadora,
vencer os novos desafios.

Logística
Formação em Supply Chain

ASSEGURAR que os nossos clientes possam:
> Melhorar o desempenho das operações do próprio
negócio pela via da inovação;
> Garantir que os produtos e serviços prestados
pelos parceiros da Cadeia de Abastecimento são
sustentáveis;
> Trabalhar colaborativamente com os seus parceiros
para aumentar a eficiência e a competitividade.

SAIBA MAIS EM:
www.supplychainmagazine.pt/flow/
flow@supplychainmagazine.pt

Compras

Operações
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