
LOCAL 

Auditório do SSA-CE 
(Rua Antenor Frota Wanderley, 535, Benfica)

Investimento

R$ 140,00 associado  
R$ 280,00 não associado. 

PERÍODO

13 a 17/MAR/2017
horário: 18h30 às 21h30

INSTRUTOR: 

Rudienir Appio
Graduado em Administração de Empresas pela
Universidade Caxias do Sul (UCS), pós-graduado em 
Gestão de Empresas de Transporte pela UFC, MBA em 
Gestão Empresarial pela COPPEAD/UFRJ. Especialista
em Logística Empresarial. 

Foi professor da Faculdade Metropolitana de Fortaleza 
(Fametro) em Logística Hospitalar, atua como consultor
em logística e gestão de estoques para empresas de 
vários segmentos, tais como: Grupo Tubform, Construtop, 
Lojas Esplanada, Casa do Frango Sushibar, Estrela
Supermercados, Graves & Agudos,  Vicunha, Cacique
Pneus, dentre outras. Membro do Grupo de Estudos em 
Logística do Ceará e ANELOG. Consultor e instrutor 
SEBRAE, CDL e SSA-CE.

CURSO

MAXIMIZANDO
RESULTADOS COM
UMA GESTÃO DE
ESTOQUES
EFICIENTE

• Introdução, à Logística
• Cadeia de Suprimentos – Supply Chain
• Custos Logísticos
• Exigências Logísticas do novo mercado 
• Ciclo da Logística de suprimentos
• A importância das embalagens 5S
• Introdução à Qualidade Total
• Classificação e uso da curva ABC
• Macrofluxo da cadeia de suprimentos 
• Ciclo de serviços logísticos 
• Conceituação de Processos
• Como Mapear os Processos
• Processo de cadastro e sua importância na cadeia de 

suprimentos e gestão de estoques
• Processo de compras e o poder da boa compra
• Estrutura e processos de recebimento
• Estrutura e processos de armazenagem
• Tipos de armazenagem e seus pilares
• Gerenciamento por categoria
• Acompanhando resultados e formulando estratégias
• O que é gerenciar estoques
• Reposição e movimentação de mercadorias
• A eficiência na distribuição
• Trabalhando com Indicadores de Resultados 
• Cobertura de estoque e ruptura 
• Perdas e riscos operacionais (conceituação)
• Tipos de perdas e como combatê-las
• Impacto das perdas sobre os estoques
• Como melhorar o desempenho combatendo perdas
• Ciclo operacional das perdas
• Indicadores de perdas e pontos críticos
• Cálculo do Índice de Perdas (fórmula)
• Inventários de estoque como ferramenta de controle
• Tipos de inventário
• Análise de resultados de inventários
• Tecnologia da Informação aplicada a Logística
• O novo profissional de Logística
• Trade-off Logístico
• Novas Tecnologias - RFID

CONTEÚDO:

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

(85) 3206-6191 ou pelo email educacao@ssa-ce.com.br


