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Planejamento e Controle da Capacidade Produtiva
Objetivos
Trabalhar as questões relativas à determinação da capacidade produtiva e do uso do OEE como indicador de
produtividade capaz de auxiliar na gestão da capacidade. Trabalhar o conceito de gargalos, identiﬁcar sua
relação com a capacidade produtiva e as formas de gerenciamento dos mesmos sob a ótica da Teoria das
Restrições (TOC). Apresentar ações para aumento da capacidade produtiva através da gestão dos gargalos.

Público-alvo
Gerentes, supervisores e demais proﬁssionais envolvidos nas atividades de planejamento e gerenciamento da
capacidade produtiva, seja diretamente na produção, PCP, logística ou demais áreas aﬁns.

Programa
1 - PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO
1.1 - Os sistemas de produção e suas funções
1.2 - Classiﬁcação dos sistemas de produção
1.3 - Estratégia da manufatura
1.4 - Planejamento e controle da produção
1.4.1 - Visão geral das atividades de PCP
1.4.2 - O planejamento estratégico da produção
1.4.3 - O plano de produção
2 - MRP II
2.1 - MRP - Planejamento das necessidades de materiais
2.1.1 - Cadastros básicos
2.1.2 - Registros básicos
2.1.3 - Geração das Ordens de Produção e Ordens de Compra
2.2 - MRP II – Planejamento dos Recursos da Manufatura
2.2.1 - Cálculo da Capacidade
2..2.2 - Gestão da Capacidade

3 - GESTÃO DOS GARGALOS E DA CAPACIDADE
3.1 - Teoria das restrições (TOC)
3.2 - TOC e seus princípios
3.3 - O processo decisório da TOC
3.4 - Decisões de investimento
3.5 - A contabilidade dos ganhos
4 - OEE - ÍNDICE GLOBAL DE EFICIÊNCIA
3.1 - Controle da produção
3.2 - OEE - Índice global de eﬁciência
3.3 - Cálculo do índice global de eﬁciência (OEE)
3.4 - As grandes perdas no processo produtivo e o OEE
5 - TROCA RÁPIDA DE FERRAMENTA - TRF
5.1 - O que é a TRF
5.2 - Benefícios da troca rápida de ferramenta
5.3 - Método para troca rápida de ferramenta
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O QUE DIZEM NOSSOS ALUNOS
“Devem manter a mesma didática, eﬁciência e proﬁssionalismo que tiveram em todo o período do mesmo.
Tanto é que irei procurar outros cursos da instituição para fazer e indicarei aos meus amigos também para que
o façam.” Tiago Henrique Ribeiro Ferreira – Desenvolvedor de Sistemas/ Ex-aluno do curso Gerenciamento de
Projetos (EaD).
“Gostei muito da organização das etapas do curso. O material didático oferecido foi bem estruturado e adequado para o meu estudo. Com certeza irei realizar mais cursos EAD. Desde já agplanejamento radeço o empenho
de todos os envolvidos. Vocês estão de parabéns”! Pauline Pedrosa Pignaton – Coordenadora de Suprimento/
Ex-aluno do curso Administração de Contratos (EaD).
“Material didático muito bem apresentável, de fácil leitura e interpretação. Totalmente focado no assunto.
Excelente acessibilidade de comunicação com toda equipe do IETEC. Respostas rápidas e claras sobre dúvidas
antes e durante o curso.” Denilson Moreira Silva - Supervisor de Manutenção/ Ex-aluno do curso Planejamento
e Controle de Manutenção (EaD).
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO NO CURSO
Dentro do previsto no convênio, o proﬁssional terá direito a se inscrever nos cursos a distância do Ietec, obtendo um desconto especial de 50% referente ao valor total do curso.
Para usufruir do desconto, o proﬁssional deverá ser registrado no CREA-MG e estar em dia com suas obrigações
junto ao conselho.
Todos os cursos dão direito a um certiﬁcado. Para receber o certiﬁcado de conclusão, o aluno deverá obter
aproveitamento mínimo de 60% nas atividades ao ﬁnal do curso. O certiﬁcado será enviado pelos Correios ao
endereço indicado pelo aluno na ﬁcha de inscrição.
SOBRE O IETEC
O Instituto de Educação Tecnológica investe, desde 1987, na oferta dos melhores cursos de qualiﬁcação proﬁssional, pois entende que tal ação acarreta em desenvolvimento sustentável dos processos empresariais.
A instituição é referência em educação tecnológica e provedora de conhecimento em diversas especialidades,
oferecendo cursos de pós-graduação: aperfeiçoamento, MBA e Mestrado; cursos de curta-duração a distância
e presenciais, além de Workshops e cursos gratuitos EaD. Toda essa variedade de cursos possibilita a obtenção
de resultados concretos para a evolução de carreiras e empresas. Sua credibilidade se reﬂete no corpo técnico,
composto por uma equipe de professores e coordenadores com sólida formação acadêmica e ampla experiência de mercado.
Cidadania, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente são valores que a instituição promove em tudo
o que pratica e ensina.

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE COM
DESCONTO ESPECIAL DE 50%
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