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3 sistemas de planificación levados os seus extremos conceptuais
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O obxetivo de calquer sistema de planificación  

 PROMOVER e PROTEXER O FLUXO DE MATERIAIS E INFORMACIÓN 

RELEVANTES

Obxetivo



• Materiais relevantes: Exclusivamente os materiais que o cliente desexa nese preciso intre

• Información relevante: Exclusivamente a información necesaria para xerar o fluxo de

materiais relevantes

• Sinal de demanda cualificada: Demanda entrante no sistema productivo que están

directamente xerados polo cliente (pedidos en firme, contratos, etc.)

• Sinal de demanda non cualificada: Demanda que non ven directamente de cliente como

previsions de venta, etc.

Definicións



Buffer: Pequeno remanente controlado e acotado dun determinado recurso.

• Material (Stock)

• Capacidade

• Tempo

Os 3 son intercambiables

Non teñen que estar 
dispoñibles os 3 no sistema

Definicións



Punto de desacople: Lugar onde se coloca un buffer de material para rompe-las

dependencias

• Evitar a propagación e amplificación da variabilidade

• Evitar a propagación dos cambios na planificación

• Configurar o tempo de resposta do proceso (Lead Time).

Exemplo de punto de desacople: Stock de materias primas, rompe a dependencia entre

todos os nosos procesos e o noso provedor de materia prima, protexendonos da

variabilidade e discontinuidade da cadea de suministro.

Definicións
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Sinal de demanda 

empregada

Finalidade da sinal

non cualificada

Usa puntos de 

desacople
Buffer preferente

Axeitado se Lead 

time de entrega a 

cliente é…

Método de 

programación da 

producción

MRP
Cualificada e non 

cualificada

Inflúe de forma 

importante na

producción

So para PT e MP Non aplica
Aceptablemente 

alto

Por data de entrega 

no seguinte proceso

LEAN Cualificada Non aplica
Si, un entre cada 

Loop

Buffer de 

capacidade

Configurable, 

adaptado ó Takt

requerido

Polo estado do 

buffer de material 

de destino

DDMRP

Cualificada e non 

cualificada 

correxida

Base para o cálculo 

dinámico de puntos 

de desacople. Non 

inflúe de forma 

determinante na 

producción

Si, estratexicamente 

posicionados en 

base a certos 

factores 

Buffer de material

Configurable, 

adaptado á 

tolerancia do prazo

do cliente

Polo estado do 

buffer dinámico de 

material de destino

Para ilustrar mellor as diferenzas ímos a levar os 3 sistemas os sus extremos conceptuais



Xurde en 1958 por parte de IBM que crea a primeira BOM (Bill Of Materials), árbore de estructura do producto terminado con

todas as dependencias.

A idea desenvolveuna Orlicky nos anos 60

Estructura completa del producto + Cantidades de cada compoñente + Lead Time de cada producto intermedio +

Capacidade de cada proceso = Calculadora na que meto todo isto e saco tódolos materiais que preciso comprar ou

producir e exactamente cando teño que facelo en cada máquina (sistema de dependencias totais)

Éxito nulo. No1975 so 700 empresas teñen MRP. IBM libera o coñecemento do sistema porque o que quere e vender equipos

Pronto empezaron a xurdir centos de pequenas empresas de software desenvolvendo MRP, que creceron desenvolvendo

ERP´s o redor do núcleo central do MRP de Orlicky

Metodoloxía MRP



Problema!: As regras embebidas no MRP desenvolveronse nos 60 para o entorno productivo dos 60... mais o mundo

cambiou un pouco dende aquela.

“Importante saber o entorno no que xurde un sistema de planificación da producción e aprovisionamiento, porque os

sistemas creanse xustamente para protexer e promover o fluxo de materias e información relevante nese entorno”

REGLAS VELLAS + NOVO ENTORNO = LECCIONS MOI CARAS

Antes de aplicar unha regla vella que levas aplicando sempre, pregúntate si o 

entorno cambiou, porque de ser así a tua regra posiblemente non sirva e vas a 

descubrilo despois de tirar moitos cartos

Metodoloxía MRP



1. Demanda local

2. Ciclos de vida dos productos moi longa

3. Os clientes esperaban o tempo que fose preciso, Lead Time alto é aceptable

4. Productos de baixa complexidade

5. Non hai presión por ter stocks reducidos, marxes elevados

6. Previsions de demanda fáciles de facer, vendes todo o que sexas capaz de producir

7. Pouca variedade de productos producidos (a maior parte das empresas fabricaba so un ou dous produtos) e nula

personalización. Prácticamente non hai compoñentes compartidos entre produtos (solapamiento)

8. Calidade é un tema bastante secundario

9. Os requerimentos regulatorios eran moi poucos

Neste entorno o MRP era acertado, protexía e promovía o fluxo de materiais e información relevantes… mais, 

¿isto parecese en algo ó entorno actual?

Metodoloxía MRP. O entorno nos anos 60



Todo-los ERP teñen módulo MRP, isto é así porque xurdiron o redor do modulo MRP. Sin embargo os ERP de referencia

(SAP, Dynamics, Odoo, etc) e moitos outros contan xa dende fai anos con módulo DDMRP

No entorno actual MRP ten o que se chama un problema funcional…..

… cuando recorres gran cantidade de empresas. A maior parte

traballan co módulo MRP mais o MRP non xestiona nada e usase como

máquina de facer explosionados… mais para planificar, programar y

aprovisionar usan…

Metodoloxía MRP



2009: Estudio Aberdeen Group. O 71% das empresas con MRP planifican, programan e aprovisionan con Excel

2013: Demand Driven Institute. O 95% das empresas con MRP planifican, programan e aprovisionan con Excel

1. A tipoloxía de empresa/sectores nos que MRP funciona son cada vez mais acotados

2. Algo está claramente equivocado co uso masivo de MRP no entorno actual (obvio, creouse para xestionar un

entorno diametralmente oposto ó actual)

Isto quere decir 2 cousas

Metodoloxía MRP



Se executas o MRP hoxe e sacas a

programación e os aprovisionamentos,

vaiche decir que desfagas a programación

e os aprovisionamentos de onte... e o

mesmo ocurrirá se o executas mañá

Problema o que se enfronta MRP no entorno actual (nerviosismo)

A solución pola que optaron as empresas e:

• actualízalo pouco (como moito semanalmente),

• desconectar todos os avisos do sistema, a xeración/xuxerencias

automática de ordes de producción e compras..... e

• usar Excel…

MRP xurdiu para xestionar un entorno que xa NON existe
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¿Por Qué?

Porque MRP no entorno actual é un sistema tan nervioso que é incontrolable

O sistema é tan absolutamente incontrolable que

chegouse a utilizar un indicador chamado incide

FedEX.

Sacabas o MRP hoxe e aparecían menxaxes de

“compra inmediatamente tal material para mañana!,

mais o actualizabas mañan e ese material que pediras

urxeente xa non facia falla e facia falla outro

urxentemente e o que se media era a cantidades de

caixas de FedEX o Courier urxente que había no

almacén sen abrir.

Esta é a razón pola que se deixou de actualizar MRP

diario e pasouse a unha actualización semanal.



Parte da veracidade e fiabilidade do plan maestro de producción, no que entra de forma determinante as previsions, o

menos, na xanela de tempo que leva o aprovisionamento, producción e expedición o cliente… e con respecto a

precisión do plan maestro de producción, incluso nunha xanela de tempo tan corta, é escasa.

A parte de todo isto MRP

O plan maestro é un plan e como dixo Mike Tyson
“todos temos un plan, hasta que ven alguen e che parte a boca”

O “alguen” que ven e che parte a boca chámase realidade

(pedido urxente que hai que meter xa, maquina que se para, 

pezas defectuosas, variabilidade, etc.), nun entorno actual que 

non se parece en nada o de fai 70 anos.



Parte da premisa de que o stock no teu sistema está perfectamente rexistrado

Parte da premisa de que o escandallo de materiais é perfecto e o teu escandallo de fases, operacións cos seus tempos

e capacidades rexistradas vanse cumprir o dedillo.

Metodoloxía MRP

…. Ou sexa, está feito para xestionar un entorno que xa non existe e ademáis parte de premisas que no 99% dos

sectores/Pemes non se cumpren e menos hoxe en día onde o cliente quere cousas super personalizadas que che

obrigan a ter moitísimas referencias, constantes cambios en pedidos e encima non che concede tempo (ou o tes xa

ou compra a outro)…



Metodoloxía MRP

Ainda que as previsións fosen perfectas, o stock no sistema fose perfecto, os escandallos de materiais con todolos niveles 

e procesos fose perfecto, a calidade perfecta, as máquinas no se averiasen xamáis,  un sistema baseado en 

dependencias totais, no entorno actual, NON funcionaría. 

Cada vez a cantidade de procesos que interveñen na

producción e maior, polo que o efecto látigo e cada día mais

importante. A causa chámase efecto látigo, que che obligará a

replanificar procesos na cadena (solo con ter que replanificar un

proceso, MRP pode cambiar a planificación de toda a planta)

+ + + =

https://videopress.com/v/8JsM4iuO
Como se amplifica a variabilidade en procesos dependentes conectados sen 
cortalumes (puntos de desacople)
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¿Como é o entorno actual?

ENTORNO ACTUAL:

• As empresas fabrican cada vez máis e máis productos diferentes (en 1965 Colgate facía 1 pasta de dentes, hoxe 59

diferentes e non fabrica máis porque a distribución non admite máis).

• As necesidades actuais de cambios na programación sobre todo nas Pemes son constantes (cliente vip que mete

un pedido urxente e o quere para xa, etc.)

• Os artigos terminados teñen moitos compoñentes comuns (solapamento) polo que a complexidade aumentou

dramáticamente

• A complexidade de realizar previsións de venda é máxima hoxe en día, de feito, a pesar dos millons gastados en

predecir a demanda, o erro crece cada día máis e máis porque, o feito de que cada empresa fabrique cada vez

máis produtos, leva consigo a imposibilidade manifesta de predecir nada. E aproximado decir vou a vender oredor

de 1 millón de camisetas este ano, mais é totalmente diferente a intentar decir cantas vou a vender do modelo

carnivale color verde talla M na semana 32 que é o que necesita o departamento de producción para planificar…
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Metodoloxía MRP

Os erros no cálculo de demanda non cualificada creceron exponencialmente e esos erros arrastran os sistemas que usan

demanda non cualificada para producir directamente como é o caso de MRP.

Si a sinal que usamos para producir, xa de entrada, sabemos que é errónea, estamos comprometendo capacidade, horas e

materiais a crear productos non necesarios (estamos comprometendo capacidade, horas e materiais a protexer e promover

o fluxo de materiais NON relevantes, o cual é contrario a finalidade de calquer sistema de planificación e programación da

producción)

Calidade críticamente importante

A parte de todo esto, os clientes dan mooooi pouco tempo de marxen (Lead Times dramáticamente baixos), o ciclo de vida

do produto é moi pequeno, os produtos son cada vez máis e máis complexos e personalizados, en empresas con márxenes

baixos e unha presión grandísima por manter a raia o stock, nun entorno no que hai que sacar constantemente máis

produtos novos dentro dun ambiente regulatorio moi exixente
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¿Qué se precisa nas Pemes no entorno actual?
Polo tanto, necesitaremos algún sistema que:

1. Evite a amplificación da variabilidade o longo da árbore de materiais, xa vimos as consecuencias na

programación da producción que ten esta propagación e amplificación da variabilidade (ley de Kingman) a

medida que o material pasa por diferentes procesos.

2. Evite a propagación dos cambios a outros arboles de produto, dun xeito que un cambio na programación

dunha cantidade dun producto terminado ou dun producto intermedio non produza o cambio total da

programación da planta.

3. O cliente xa non está disposto a esperar, así que teño que conseguir que o Lead Time sexa configurable no

meu sistema.

A ferramenta que usa Lean e DDMRP chamanse puntos de desacople e puntos de control. 
O principio de funcionamento é o mesmo en ambos casos

Precisamos unha ferramenta que nos permita romper-las dependencias totais dos sistemas MRP
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¿Qué necesitamos no entorno actual?

De forma sinxela son stocks calculados para romper as dependencias totais e crear puntos de

independencia que eviten a propagación de cambios, a propagación e amplificación da variabilidade

e que permitan configurar o Lead Time de resposta o mercado.

¿Qué son los Puntos de Desacople?

Son os puntos críticos a programar a capacidade finita e controlar especialmente porque poñen en risco

o correcto fluxo de materiais ou información relevantes

¿Qué son los Puntos de Control?
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¿Cómo se executan?

1. Os puntos de desacople chamánse Supermercados e Fifo Lanes según tipoloxía. A cantidade de stock nestes

puntos e principalmente un indicador do “malo que son producindo” e a obsesión é reducilos mediante mellora

continua (desenvolver o buffer de capacidade en decrimento dos buffers de material). A pregunta é sempre ¿por

qué necesito un punto de desacople aquí? e a obsesión e mellorar para reducir cada semana o seu tamaño.

2. ¿Onde se colocan? Un entre cada Loop

3. Os puntos de control chamánse Pacemaker o Pacesetter e son os puntos que se programan con capacidade

finita.

Se falamos de LEAN:
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¿Qué necesitamos no entorno actual?

1. Os puntos de desacople chámanse Buffer. A cantidade de stock nestes puntos e dinámica (xestionase mediante

sistemas adaptativos que vimos no anterior webinario) e a sua función é rompe-las dependencias

2. O seu posicionamento é estratéxico en función do Lead time que queramos conseguir, cómo queremos que

rompa a propagación de cambios de planificación e cómo queremos que rompa a amplificación da

variabilidade

3. Os puntos de control chámanse directamente puntos de control e tamén son os únicos que se programan con

capacidad finita, o posicionamento dos puntos de control tamén é estratéxico.

Se falamos de  DDMRP
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Puntos de desacople serven para configurar o Lead Time

Os puntos de desacople permiten configuar o Lead Time

colocándoos en puntos estratéxicos

Usan para o seu dimensionamento a “xestión dinámica

adapatativa” que xa vimos no webinar anterior de xestión de

stocks, polo tanto os puntos de desacople son dinámicos

Para os produtos intermedios e materias primas hai perfís de buffer

especiais xa que o seu ADU ven condicionado directamente polo

ADU das arbores de produto das que forman parte
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Puntos de desacople serven para evitar a propagación de 
cambios na planificación

Os puntos de desacople rompen as dependencias totais e evitan a propagación de cambios o resto do sistema, 

noutras palabras, evitan o nerviosismo propio dos sistemas MRP
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Puntos de desacople serven para romper a amplificación da variabilidade

(efecto látigo)

Os puntos de desacople evitan

a propagación e amplificación

da variabilidade a longo dos

procesos conectados
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DDMRP E LEAN

Canto producir e comprar, con qué preferencia en función 
do estado dos buffers

REF FRESA 20CL NR
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OS 3 SISTEMAS EN CARICATURA, RESUMO

MRP

No sistema entra demanda cualificada e non cualificada o plan maestro de

producción, mediante MRP prográmase cada proceso a capacidade finita

e faise todo o sistema dependente.

LEAN

No sistema entra so demanda cualificada (confía a protección do fluxo o

buffer de capacidade) ó supermercado de produtos terminados, os

supermercados entre cada Loop eliminan as dependencias e solo se

programa a capacidade finita o Pacemaker de cada Loop.
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OS 3 SISTEMAS EN CARICATURA

DDMRP

No sistema entra demanda cualificada e non cualificada o buffer de productos terminados,

os buffers entre puntos de control eliminan as dependencias e so se programa a capacidade

finita os puntos de control (poucos en cada cadea de valor). Avantaxe... Usa buffer de

material, o que o fai máis cómodo e intuitivo para o noso entorno de Pemes (px, adiántase

as estacionalidades e promoción xerando stock preparatorio mentres que Lean indicaríache

que cambies a túa configuración ó estándar “X” rexistrado para o novo ritmo requerido).

MRP trata de facer todo dependente, Lean trata de facer todo independente…

e ¿onde se sitúa DDMRP?… pois no crea tantas independencias como Lean mais

non anda moi lonxe

Por facer una caricatura ainda mais exagerada:



DDMRP é unha estratexia moi axeitada como paso evolutivo para o tecido empresarial do noso País se

aproveitamos os puntos de desacople para darlles un enfoque Lean e os usamos, ademáis de para romper as

dependencias, como kpi do malos que somos producindo e usamos técnicas Lean para reducilos semana a

semana.

Ainda que hai grandes similitudes no emprego de buffers de material para protexer e promover o fluxo entre

DDMRP e Lean, o set mental e diametralmente oposto.

No caso do DDMRP, o buffer de material e o medio elexido para protexer o fluxo, no caso de Lean o buffer de

material e un indicador do pouco que sei con respecto o proceso e a cadea de valor e como consecuencia de

ese descoñecemento necesito eses buffers e a obsesión e aprender mais sobre o proceso e a cadea de valor para

semana a semana ir quitando cantidades nos buffers ata o fin ideal inalcanzable de eliminalos.

CONCLUSIÓNS
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