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Publicado: 12 de junho de 2015 Última atualização: 16 de outubro de 2015 A Endeavor Brasil Endeavor é a organização líder no apoio a empreendedores de alto nível em todo o mundo. Está presente em mais de 30 países e possui 8 escritórios em diversas regiões do Brasil. O PPCP ajuda você a contornar eventos imprevistos e desvios de produção.
Entenda o quanto essa ferramenta é importante para o seu negócio. Não importa o que você faça, não importa o quanto você planeje passo a passo em seu caminho de produção, o resultado real é muito diferente da previsão do papel. O problema é que essa distinção também implica resultados finais diferentes do esperado. É aí que está o perigo. Para
minimizar essas diferenças entre o que está planejado e o que está acontecendo, existem supervisores que a empresa pode levar. Para isso, foi desenvolvido o conceito PPCP, sigla para planejamento, programação e controle de produção. Isso porque eventos imprevistos que levam a desvios de produção podem ser inúmeros: os consumidores podem
estar sem dinheiro, os fornecedores podem atrasar, você pode ter alguns problemas com suas máquinas ou funcionários. Assim, o PPCP é uma importante ferramenta de monitoramento e facilitação de todas as atividades da empresa, que estão ligadas a agentes externos, entre os setores de manufatura e vendas. Ou seja, todas as atividades
necessárias para que a empresa transforme seus suprimentos em produtos e os transforme no consumidor final. Quais são os principais objetivos do PPCP? Quando você está envolvido em planejamento, planejamento, controle e produção (PPCP) em sua empresa, você: Identifique o produto a ser entregue; Estabelecendo o valor preparado; Identificar e
fornecer o material a ser utilizado; Uma avaliação quantitativa da necessidade de mão-de-obra; Calculando o tempo da época da vida. Um plano de planejamento P significa que você faça um plano, que é formalizar sua previsão de eventos futuros, como cada evento vai acontecer e quais os resultados decorrentes de cada um. O planejamento estratégico
da empresa envolve mudanças de longo prazo. Em geral, estão relacionados à imagem, portfólio de produtos ou core business da empresa. São mudanças que não serão feitas da noite para o dia, e para que ocorram, elas precisam de várias áreas que funcionarão em sinergia. A médio prazo, é importante fazer PVO - ou planejamento de vendas em
operações - utilizando ferramentas que integram funções como a geração de relatórios financeiros, por exemplo. Em geral, a fase de planejamento inclui ações como gestão de capacidade e demanda e políticas prioritárias. Cronograma e planejamento é usado para eventos de curto prazo e tem muito mais a ver com execução do que com planejamento.
Controle C No PPCP, o controle tem a função, exatamente, de combater qualquer desvio que ocorra no meio da estrada, e torna necessário rever planos ou fazer uma intervenção nas operações, para que eles entrem nas faixas esperadas. Esperado. controlar todas as ações que a empresa terá que fazer para manter seu plano de volta aos trilhos.
Controle de ação pode incluir monitoramento e monitoramento e preparação e aplicação de planos de contingência Produção P Este é o seu produto que será produzido para atender às suas necessidades. É importante notar que existem características diferentes que podem ter sua demanda, e para cada característica, existem diferentes medidas que
precisam ser tomadas. O que é preciso para fazer PPCP? Basicamente, para fazer um bom PPCP, você precisa de informações precisas sobre os níveis de demanda, informações precisas sobre os recursos necessários para atender a essa demanda, informações precisas sobre o tipo de operação, com dados sobre o volume x da razão de demanda e
demanda versus mudança de visibilidade. Três fatores precisam ser alinhados: os recursos de produção devem estar disponíveis: no valor adequado no nível adequado de qualidade e custo. Como incorporo o PPCP na rotina da minha empresa? PPCP é um processo que traz apenas benefícios para sua empresa, por isso deve estar presente e
constantemente repetido. Diariamente, se possível. A partir desse plano e das medidas de controle planejadas, todas as áreas de produção da empresa poderão se organizar e atingir suas metas de produção. Como as previsões de planejamento são consistentes com os resultados da produção, basta continuar trabalhando e monitorando o plano. Além
disso, mesmo que não haja desvios, a empresa deve continuar a rever processos que buscam melhoria contínua por meio de medidas preventivas. A importância da demanda no PPCP Entender o funcionamento da demanda da empresa é fundamental para a PPCP. Sua empresa pode trabalhar com diferentes tipos de demanda, e para todos existem
diferentes passos a serem tomados. Começando com requisitos dependentes, isso é mais permanente: em geral, é mais fácil planejar atender a esse tipo de demanda, pois pode até ser calculado. Normalmente, empresas do tipo B2B, como montadoras e empresas de autopeças, têm requisitos dependentes. Há também uma demanda independente, que
envolve riscos na previsão e pode variar. Para este tipo de demanda, você precisa aplicar os modelos de previsão de demanda e gerenciamento de estoque. Em geral, as empresas B2C, como bens de consumo, se enquadram nessa categoria. E se a demanda flutuar? Existem vários métodos possíveis para você responder à demanda flutuante: Política
de rastreamento de demanda: pense em um fabricante de chocolate que deve acompanhar a ordem crescente durante a Páscoa. Para isso, ele precisará aumentar sua força de trabalho, contratar mais funcionários para este período ou fazer horas extras. Isso tem um custo que deve ser calculado dependendo da disponibilidade de dinheiro (flutuações
devem ser previstas no planejamento) e em comparação com o potencial vendas e retorno sobre o investimento. Políticas de capacidade permanente: setores como a petroquímica, por exemplo, não se agitam a ponto de reagirem às flutuações. Em geral, trabalham com a política de capacidade permanente, o que significa que a empresa mantém sua
capacidade mesmo quando a demanda flutua. Gestão da Demanda: Outra forma de combater as flutuações da demanda é investir em ações diretas que afetem, como o lançamento de promoções para atrair novos compradores ou o lançamento de produtos ou serviços alternativos. Atenção, antes de escolher qual política adotar, você precisa dar uma
olhada de perto nos objetivos da empresa e ajustar a opção que oferece o melhor cenário na relação custo-benefício. Outros conceitos básicos importantes para ppcp são alguns outros conceitos importantes da órbita do universo PPCP. Preparamos uma visão geral geral para você ficar no topo: TOC, ou Teoria de Restrição: Basicamente, é uma filosofia
de gestão projetada para acelerar e melhorar o desempenho das organizações. De acordo com a proposta, o principal objetivo da organização é aumentar os lucros, e para isso deve aumentar os lucros derivados da venda de seus produtos e serviços, reduzir suas despesas por meio de estoque e despesas operacionais. Para implementar o sistema TOC,
primeiro você precisa identificar os gargalos do seu sistema de produção, ou seja, aqueles momentos em que há algum tipo de restrição que previne o aumento da produção, ou o aumento da eficiência. Teoria da fila: No contexto de grandes linhas de produção, a Teoria da Queu oferece modelos matemáticos para abordar questões de espera em
operações de serviço e produção, e também permite estimar a probabilidade da duração média do sistema, o tamanho da fila e o tempo médio da ocupação dos recursos kanban: Kanban é um método projetado para acompanhar o fluxo de produção de uma empresa de produção. O termo é de origem japonesa, e sua tradução literal é um mapa ou
sinalização. O sistema permite o controle detalhado da produção e geralmente está associado ao conceito de jita. JIT - Bem na hora: Expressão bem a tempo (JIT) significa na hora certa. Trata-se de um modelo de organização de produção serial, que visa eliminar reservas e otimizar a produção para tornar o sistema de produção o mais eficiente possível.
Assim, o estoque funcionará com a quantidade mínima de armazenamento necessária. Esse modelo requer muita sincronização entre a empresa e os fornecedores. Planejamento e Controle de Produção (MRP): Em geral, o MRP é um sistema que usa parâmetros matemáticos para determinar com precisão a quantidade e o tempo em que cada produto
necessário para produzir esse produto deve ser adquirido. O sistema transmite manobrabilidade em ppCP, pois permite calcular novos volumes em velocidade, se necessário, para fazer algum redesenvolvimento. Autor: Jack Ori Escrito em: Nov. 2017 Muitas vezes familiarizado com a lei básica de oferta e demanda: quanto mais clientes querem um
produto, mais fabricantes de mercadorias oferecem. Esse tipo de demanda é, na verdade, um dos vários tipos levados em conta ao decidir quanto produto produzir. A demanda do cliente, ou independente, é a demanda pelo produto final, enquanto a demanda dependente é a necessidade do fabricante de produzir peças para itens de produção. A
demanda do cliente é comumente referida como independente, enquanto a demanda dependente é doméstica. Por exemplo, a demanda do cliente por um novo conjunto de TELEVISÃO é independente, enquanto os fabricantes exigem componentes usados para construir cada dispositivo depende. A demanda dependente costuma ser invisível para a
maioria dos clientes, pois eles não veem o processo de produção, mas apenas o produto final nas prateleiras das lojas. A previsão de reivindicações independentes e dependentes afeta a economia como um todo, mas muitas vezes as empresas baseiam suas previsões de lucro principalmente no volume de demanda independente pelo produto. A
demanda dependente por componentes do produto, no entanto, pode depender do quanto a empresa espera produzir a partir do produto e do preço que eventualmente será cobrado ao cliente no final do processo. A demanda independente pelo produto causa uma série de sinistros dependentes. Por exemplo, se houver uma demanda independente por
5.000 TVs, o varejista deve encomendar unidades do seu atacadista. O atacadista então encomenda do fabricante, que deve então comprar os componentes de construção de cada unidade dos responsáveis pela produção. Além disso, os varejistas muitas vezes baseiam seus pedidos na demanda projetada em vez da demanda real e podem solicitar
alguns itens adicionais para responder por erros de previsão. Considerando a demanda independente é assim chamada porque é o único tipo que não precisa da busca de outra pessoa para provocá-la. Alguns analistas podem fazer previsões sobre o sucesso de uma empresa com base nesse tipo de demanda. Embora invisível para a maioria dos
consumidores, ajuda a estimular a economia à medida que os fabricantes compram uns dos outros para produção e demanda dos clientes. Clientes.
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