A importância de uma boa gestão de stocks
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> A importância de uma boa gestão de stocks
Sinopse
Manter um equilíbrio correto entre o nível de stock
e o nível de serviço acordado com o cliente, é uma
tarefa árdua, obrigando a uma eficiente gestão de
stocks.

Conteúdos Programáticos
1. A gestão de stocks
1.1 Considerações gerais
1.2 Custos associados
1.3 Objetivos
2. Qual o nível de stock ideal?
2.1 Análise ABC e a sua implicação na gestão de
stock
2.2 Políticas a adotar na gestão de stocks

Objetivos Gerais:
> Compreender a importância dos stocks no negócio e
respetivo capital investido.
> Perceber os diferentes custos associados à gestão
dos stocks.
> Compreender e colocar em prática a análise ABC na
gestão e controlo dos stocks.
> Compreender modelos de aprovisionamento.

2.3 Metodologias a implementar na gestão de stocks
3. Métodos de aprovisionamento
3.1 Lote económico
3.2 Revisão contínua e periódica
3.3 MRP
3.4 Alternativas ao MRP

Metodologia
> Utilização de casos práticos
> Discussão de casos reais apresentados durante o
workshop
> Exercícios práticos

Proposta de Tempo de Acção
> 6 horas
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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.
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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.
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www.supplychainmagazine.pt/flow/
flow@supplychainmagazine.pt
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