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Mapa da Gestão de Materiais
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• O papel, a posição e os tipos de estoques na produção;

• A decisão de quantidade de pedido e os custos de estoques;

• Abordagens de tipo Lote Econômico de Compra (LEC) ou

Lote Econômico (LE) e as críticas ao LEC;

• A decisão do instante de pedido de reabastecimento para

sistemas de revisão periódica e contínua;

• Decisões de controle de estoque, classificações de

estoques, medidas de estoque e sistemas de controle de

estoque.

Objetivo de Estudo desta Unidade
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Os gerentes de produção usualmente têm uma atitude

ambivalente em relação a estoques.

• Estoques são custosos e algumas vezes empatam

considerável quantidade de capital.

• São arriscados porque itens mantidos em estoque podem

deteriorar, tornar-se obsoletos ou apenas perder-se e,

• Ocupam espaço valioso na produção.

• Por outro lado, proporcionam alguma segurança em um

ambiente complexo e incerto.

Introdução ao 
Planejamento e Controle de Estoque
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Sabendo disso, mantêm-se itens em estoque, para o caso de

consumidores ou programas de produção os demandarem.

São garantia reconfortante contra o inesperado.

Quando um cliente procura um fornecedor concorrente só

porque um item está em falta no estoque, ou quando um

grande projeto está parado esperando somente por uma

pequena peça, o valor dos estoques parece inquestionável.

Introdução ao 
Planejamento e Controle de Estoque
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Este é o dilema do gerenciamento de estoque: apesar dos

custos e de outras desvantagens associadas à manutenção de

estoques, eles de fato facilitam a acomodação entre

fornecimento e demanda.

De fato, existem somente porque o fornecimento e a demanda

não estão em harmonia um com o outro

veja a figura a seguir

Introdução ao 
Planejamento e Controle de Estoque
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Introdução –Uma Definição

Planejamento e Controle 

de Estoque

Compensação

das diferenças

de ritmo entre

fornecimento e

demanda de

recursos materiais

Demanda de 
produtos e 

serviços

Consumidores 
da operação 

produtiva

Fornecimento 
de produtos e 

serviços

Recursos de 
produção
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Administração de Materiais
Introdução à Logística
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Histórico
Homem Pré-Histórico

– Autossuficiente

– Caçava ou colhia o que precisava para se alimentar

– Vivia em grupos, mas isolado dos outros grupos

8



Histórico
• Início da Especialização

– Enquanto uns fabricavam roupas melhores,

– Outros era melhores na caça,

– E outros poderiam ser mais competentes para a 
produção de ferramentas .
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Histórico
• Escambo – Trocas 

– Com a especialização, inicia-se o “escambo”, 
forma primitiva de comércio, onde trocava-se 
batatas por galinhas, por exemplo.

X
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Histórico
Como levar a mercadoria, para fazer a troca?

X

Transportes Logística!
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Histórico

Início Militar – Invasões e guerras

– Na antiguidade os combatentes eram autossuficientes.

– Com o distanciamento das lutas, era necessário um “estudo” do
abastecimento das tropas com armamentos, alimentos e
medicamentos, além do estabelecimento de acampamentos.

– Napoleão se interessa pela logística por ter sofrido muito durante
sua campanha contra a Rússia por ter se afastado demais de duas
fontes de suprimentos
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Histórico
 Barão Antoine Henri de Jomini, general de Napoleão é o primeiro

a utilizar a palavra “loger” (do francês “alocar”) com intenções
rudimentares de logística.

 Logística torna-se matéria da Escola de Guerra Naval dos Estados
Unidos, em 1888.

 Logística tem seu primeiro tratado científico publicado em 1917,
com livro do Tenente Coronel Thorpe, Logística Pura: A Ciência da
Preparação para a Guerra
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Histórico no Século XX
1ª era – Do Campo ao Mercado (décadas de 10 a 30)
– Preocupação em escoar a produção agrícola.

2ª era – Funções Segmentadas (décadas de 40 e 50)
– Grande influência militar. Preocupação com a movimentação de materiais,

sobretudo (armazenamento e transporte).
3ª era – Funções Integradas (décadas de 60 e 70)
– Visão integrada, incluindo Custo Total e Abordagem de Sistemas.

Preocupação com transporte, distribuição, armazenagem, estoque e
manuseio de materiais.

4ª era – Foco no Cliente (década de 80)
– Foco em produtividade e custos de estoque
5ª era – Logística como Elemento Diferenciador (década de 90 para cá)
– Destacando-se globalização, tecnologia da informação, responsabilidade

social e ecologia.
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Logística - Definição

• De um modo mais rudimentar
– transporte e distribuição de produtos.

• Visão mais refinada:
– Além de transporte e distribuição de produtos também

inclui processamento de pedidos, armazenagem, gestão
de estoques, compras e mesmo produção.
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Logística - Definição

• O Council of Logistics Management – CLM (Conselho de
Gestão da Logística), organismo de renome mundial no
campo da Logística, define-a como:

– “parte do processo da cadeia de suprimento que
planeja, implementa e controla, eficiente e
eficazmente, os fluxos adiante e reverso e a estocagem
de bens, serviços e informações relacionadas, do ponto
de origem ao ponto de consumo, a fim de atender às
necessidades dos clientes”.
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O que é Logística?
 Processo que agrega valor de:

Lugar
Tempo
Qualidade
Informação

À cadeia produtiva, atendendo ao Cliente Final

A logística controla o valor do tempo e do lugar nos produtos.
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Exemplo
a) Lugar - estar no lugar certo, no lugar onde deverá ser adquirido ou

consumido.
b) Tempo - estar no tempo certo de ser consumido.
c) Qualidade - estar adequado ao consumo, não estar com suas

características ideais alteradas.
d) Informação - informar de forma adequada o abastecimento.
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Empresa ClienteFornecedor

Logística de 

Suprimentos

Logística de 

Distribuição
Logística de 

Produção

CADEIA LOGÍSTICA
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Supply Chain (Cadeia de Suprimentos)

Antes: - Cada empresa se preocupava com a sua parte
Depois: - Dedicação especial aos parceiros; Busca da otimização de
toda a cadeia produtiva

TransportadorImportadorVendedor

ExportadorProdutorFornecedor

Segundo a Associação Brasileira de Movimentação e Logística -

ABML, uma cadeia de suprimentos bem estruturada pode reduzir 

em até 25% os custos de uma companhia.
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Razões de Interesse pela Logística 
Existe crescente interesse pela administração logística no Brasil, e esse
interesse pode ser explicado por seis razões principais:
• Rápido crescimento dos custos, particularmente dos relativos aos serviços

de transporte e armazenagem;
• Desenvolvimento de técnicas matemáticas e do equipamento de

computação capazes de tratar eficientemente a massa de dados
normalmente necessária para a análise de um problema logístico;

• Complexidade crescente da administração de materiais e da distribuição
física, tornando necessários sistemas mais complexos;

• Disponibilidade de maior gama de serviços logísticos;
• Mudanças de mercado e de canais de distribuição, especialmente para bens

de consumo;
• Tendência de os varejistas e atacadistas transferirem as responsabilidades de

administração dos estoques para os fabricantes.
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Cadeia Estratégica do Sistema Logístico

Planejar Planejamento de demanda e suprimento

Comprar Gerenciamento de fontes de suprimento

Fazer Manufatura e operações

Mover Transporte e distribuição

Vender Gerenciamento de clientes e ordens
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Fluxos Logísticos

Planejar

Comprar

Fazer

Mover

Vender

Fornecedor

Clientes

•Materiais

•Produtos

•Serviços

•Informações

• Fluxo de Caixa

• Processos de 

Trabalho

• Alianças
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Cadeia de Suprimentos Imediata de uma Empresa

Transporte Fornecedor

Clientes

Armazenamento

Transporte

Fábrica

T
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e

Armazenamento

Transporte

Fornecedor

Fluxo de Informação

Atividades Principais:

•Serviços (Marketing);

•Transporte;

•Gerência de Materiais;

•Manutenção de Informações.

Atividades de Suporte:

•Armazenagem;

•Movimentação;

•Embalagem e Proteção;

•Compras;

•Operação / Produção;

•Manutenção de 

Informações.

Transporte
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Interface:  Produção x Logística x Marketing
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Atividades Primárias
• Transporte

• Processamento de 
Pedidos 

• Manutenção de 
Estoques

Administração de 
Materiais
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Atividades da Logística e Materiais
• compras
• programação de entrega para fábrica
• transportes
• controle de estoque de matérias-primas
• controle de estoque de componentes
• armazenagem de matérias-primas
• armazenagem de componentes
• previsão de necessidades de materiais
• controle de estoque nos centros de distribuição
• processamento de pedido de clientes
• administração dos centros de distribuição
• planejamento dos centros de distribuição
• planejamento de atendimento a clientes
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A Essência da Administração

Administrar recursos ESCASSOS

Necessidades 
ILIMITADAS

Recursos 
LIMITADOSX

A   D   M   I   N   I   S   T   R   A   Ç   Ã   O

é a essência da:

•Dinheiro;
•Conhecimento;
•Matéria prima;
•Etc.
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Recursos
• NATUREZA - fornece insumos necessários à produção;

• CAPITAL - fornece o dinheiro necessário para adquirir 
insumos e pagar pessoal;

• TRABALHO - mão de obra que processa e transforma os 
insumos em produtos e/ou serviços;

• EMPRESA – é o fator integrador que aglutina os outros 
três fatores.
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Tripé da Administração

Pessoal

Os materiais em geral representam a maior

parcela de custo de produtos acabados,

sendo responsáveis por aproximadamente

52% do custo do produto numa média

empresa e, em alguns casos, podem chegar

a 85%.

O investimento em estoque de materiais é

tipicamente de 1/3 do ativo de uma empresa.

Adm. de Materiais

Adm. de RH

Adm. Financeira
Importância

ADM
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A Importância da Gestão de Materiais
Possui impacto direto na:

•Lucratividade da empresa;

•Qualidade dos produtos;

•Satisfação dos clientes.

Recebimento

Reposição de MaterialArmazenamento

AnáliseLogística

Necessidades 

do Cliente

Antes da hora
Depois da hora

Muita quantidade
Pouca quantidade

Sem qualidade

Estoque alto, acima da necessidade da empresa
Falta de material para atendimento da necessidade da 
empresa
Representam imobilizações em estoque ocioso
Podem levar a insuficiência de estoque
Acarretam custos maiores e oportunidade de lucro não 
realizado 34



Sistema de Produção
Entrada e 

Fornecedores
Almoxarifado de 
Matérias Primas

Produção

Saída para Clientes
Depósitos de 

Produtos 
Acabados

Para que o produto esteja pronto para o cliente, em determinada data, é 
preciso que a matéria prima esteja disponível na data certa, que a produção 
ocorra na data certa, etc.

Os subsistemas são interdependentes:
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Administração de Materiais
• A administração de materiais visa abastecer, de modo contínuo, a

empresa com material que seja necessário para as suas atividades.

• São 5 requisitos básicos para o abastecimento:

– qualidade do material;

– quantidade necessária;

– prazo de entrega

– preço;

– condições de pagamento.
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Áreas do Sistema de Materiais
• Planejamento e Controle de Produção (P.C.P.)

• Gestão de Estoques

• Compras 
• Importação

• Almoxarifado

• Transportes e Distribuição

A ser estudado em Administração da 

Produção

Compras

Armazenagem

Logística

Administração 

de Materiais 
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Tipos de Estoque
• Estoques de Matérias Primas: São todos os itens utilizados nos

processos de transformação em produtos acabados.
• Estoques de Produtos em Processo: São todos os itens que já

entraram no processo produtivo, mas que ainda não são produtos
acabados.

• Estoques de Produtos Acabados: São todos os itens que já estão
prontos para ser entregues aos consumidores finais.

• Estoques em Trânsito: São todos os itens que já foram despachados
de uma unidade fabril para outra, normalmente da mesma
empresa, e que ainda não chegaram a seu destino final.

• Estoques em Consignação: São os materiais que continuam sendo
propriedade do fornecedor até que sejam vendidos.
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Controle de Estoques

Minimizar o Capital 
Investido

Objetivo

C    O    N    F    L    I    T    O    S
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Controle de Estoques - Conflitos
COMPRAS FINANCEIRO

Matéria 
Prima

Descontos sobre as 
quantidades compradas.

Capital investido;
Juros perdidos.

PRODUÇÃO FINANCEIRO

Material 
em 

Processo

Sem risco de falta de 
material;
Produção em grandes lotes.

Maior risco de perda ou 
obsolescência;
Aumento do custo de 
armazenagem.

VENDAS FINANCEIRO

Produto 
Acabado

Entregas rápidas;
Boa imagem;
Melhores vendas.

Capital investido;
Maior custo de armazenagem.
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Por que ter Estoques?

• Para separar os segmentos individuais nas linhas de matéria-prima,
manufatura e distribuição, para que cada um possa funcionar
eficientemente em relação ao fluxo da linha de produção.

• Para criar condições sob as quais cada segmento possa fornecer o
máximo de serviço compatível com seu nível de operação.

• Para permitir a cada um dos segmentos atingir seu ritmo
eficientemente, através das compras ou produção da quantidade
que resultará no menor custo total. O estoque serve apenas de
reservatório entre uma fase e outra da produção.
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Importância dos Estoques
• Melhorar o serviço ao cliente: Dando suporte a área de marketing,

que ao criar a demanda precisa de material disponível para
concretizar vendas.

• Economia de escala: Os custos são tipicamente menores quando o
produto é fabricado continuamente e em quantidades constantes.

• Proteção contra mudanças nos preços: Um alto volume de compras
minimiza o impacto do aumento de preços pelos fornecedores.

• Proteção contra incertezas na demanda e tempo de entrega:
Quando o comportamento de demanda dos clientes ou o tempo de
entrega não são perfeitamente conhecidos é necessário um
estoque de emergência.

• Proteção contra contingências: Proteger a empresa contra greves,
incêndios, inundações, instabilidades políticas e outras variáveis
que podem criar problemas.
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Gestão Econômica de Estoques
• CONCEITO: Manter estoques mínimos, sem correr o risco

de não tê-los em quantidades suficientes e necessárias

para manter o fluxo de produção da encomenda em
equilíbrio com o fluxo de consumo.

Pouco estoque: Reduz os custos
de estocagem, porém aumentam-se
os custos de obtenção dos materiais
e podem provocar a paralisação das
atividades da empresa por falta de
material

Muito estoque: Altos custos de
estocagem, todavia representa
garantia contra paralisações por
falta de material.

EQUILÍBRIO

X
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Políticas de Estoques
• Metas da empresa quanto ao tempo de entrega dos produtos aos

clientes;

• Definição do número de depósitos e /ou almoxarifados e da lista de
materiais a serem estocados;

• Até que nível deverão flutuar os estoques para atender uma alta ou baixa
das vendas ou uma alteração no consumo;

• Até que ponto será permitida a especulação com estoques, fazendo
compra antecipada com preços mais baixos ou comprando uma
quantidade maior para obter desconto;

• Definição da rotatividade do estoque.
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Princípios Básicos para o Controle de Estoques
• Determinar o que deve permanecer em estoque;
• Determinar quando se devem restabelecer os estoques;
• Determinar quanto de estoque será necessário para um período

predeterminado;
e também:

• Acionar o Depto. de Compras para executar aquisição de estoque;
• Receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com

as necessidades;
• Controlar os estoques em termos de quantidade e valor, e fornecer

informações sobre a posição de estoque;
• Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e

estados dos materiais estocados;
• Identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados. 47


