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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Julho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Olá estudante!

É com prazer que trago até você o conteúdo da disciplina Gestão de Mate-

riais, visando expor o valor desse tema para o mercado profissional.  Quero 

lembrar, rapidamente, que essa disciplina é de suma importância, visto que 

com a globalização e o aumento da concorrência local, regional e até mes-

mo nacional, a busca pelo aumento de produtividade e redução de custos, 

além da especialização e aperfeiçoamento do quadro de funcionários, pas-

sou a ser o objetivo número um das empresas. 

Por isso, oriento que você leia todo o conteúdo com bastante atenção, bus-

que refletir sobre cada aula estudada e faça as atividades de aprendizagem 

ao final de cada aula. É necessário lembrar, também, que você deve manter 

sempre a frequência de leitura e organização, para não se perder no conteú-

do das aulas. Para finalizar, desejo que o conteúdo lhe proporcione uma boa 

leitura. Vamos lá?

Boa aula! 

Palavra da Professora-autora
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Apresentação da Disciplina

Este material tem como objetivo, fornecer a você estudante do curso técnico 

a distância de Administração, uma visão global da Administração de Mate-

riais. 

Há muitos anos os administradores procuram aperfeiçoar ou criar novas 

técnicas de estocagem, deslocamento interno e fornecimento de seus ma-

teriais. O melhor aproveitamento dos insumos, produtos semiacabados e 

produtos acabados, também se tornou prioridade.

Como já foi comprovado, o uso correto dessas técnicas pode permitir uma 

redução significativa nos custos de produção e/ou distribuição. Visando as 

situações apresentadas acima, o objetivo desse material é expor ao aluno 

as principais técnicas de administração de materiais, tendo como finalidade 

complementar as habilidades do futuro profissional. 

A disciplina tem um total de 60 horas, divididas em seis aulas. Na primei-

ra aula é desenvolvida uma visão geral de Logística, que na administração 

de materiais é uma parte importante. Na segunda aula será apresentado o 

tema: “como administrar e controlar os estoques”. Na terceira aula, trata-

remos das atividades de armazenamento e controle de apoio à administra-

ção dos estoques. Na quarta aula será a vez de trabalhar o sistema de pla-

nejamento e controle da produção e sua importância na cadeia produtiva. 

Na quinta aula serão apresentadas as atividades de suprimentos, visando a 

grande importância do setor de compras. Na sexta e última aula, traremos os 

assuntos relacionados ao transporte, mostrando sua importância nos custos 

logísticos. 

Espero que este material seja de agradável leitura e estudo, assim como foi 

agradável para ser escrito, mesmo nas longas horas e madrugadas de traba-

lho. Um abraço a todos!
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Aula 1. Logística: visão geral

Objetivos:

• identificar a origem da logística;

• identificar o conceito de logística empresarial; 

• reconhecer a logística reversa; 

• reconhecer a  cadeia de suprimento; e

• reconhecer as atividades logísticas.

Prezado(a) estudante,

É com prazer que estamos iniciando a sua primeira aula da disciplina Gestão 

de Produção. Através desse contato inicial, você terá a visão geral da logísti-

ca e suas atividades dentro da empresa. De imediato, trago a você a história 

da logística e, no decorrer do texto, suas etapas e fases. É importante que 

você tenha uma boa leitura do texto e realize as atividades propostas. Vamos 

lá? Tenha uma excelente leitura!

1.1 Origem da logística
Você sabia que a Logística teve origem devido as operações militares? É 

verdade, a logística surgiu da necessidade das atividades militares e das 

estratégias de guerra. Para agilizar o deslocamento das tropas, a distribui-

ção de mantimentos, munições, equipamentos, remédios para os campos 

de batalhas, e na ordem inversa, a retirada de feridos e das baixas, o uso da 

logística fez a diferença para alcançar vitórias em muitas guerras.
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Os romanos são considerados a primeira civilização que colocou em prática 

os recursos da logística, não só nos campos de batalha, mas na construção 

de suas cidades.

Um dos exemplos da importância dada a Logística para os militares, é o 

plano Schieffen, elaborado em 1913 pelos alemães, como resposta a uma 

agressão francesa, e posto em prática no início da 1ª Guerra Mundial, em 

agosto de 1914. Todo o plano se baseava no uso das estradas existentes na 

região. 

A entrada do Japão na 2ª Guerra Mundial ocorreu por razões de logística, 

é importante frisar que o Japão é um país dependente de recursos naturais 

estrangeiros, essenciais para a manutenção da sua máquina militar. Desde 

1935, esse país mantinha a guerra com a China. Os países ocidentais for-

necedores do Japão, liderados pelos Estados Unidos, boicotaram o forneci-

mento de recursos para forçar o fim da guerra sino-japonesa. Diante disso, 

os militares japoneses resolveram pegar esses recursos a força e atacaram 

vários países asiáticos, que eram colônias dos países ocidentais, para manter 

seus recursos.

Figura 1 - Famoso dia D - deslocamento de tropas e suprimentos. É considerada 
uma das maiores operações logísticas da 2ª guerra mundial.

Fonte: http://www.juanjosecholbi.com/BatallaDeNormandia/Omaha.html

O ataque a Pearl Harbor foi 
uma forma de tentar manter 
os Estados Unidos afastados, 
mas sabemos que o efeito foi 
o contrário. Ou seja, o Japão 

entrou para a 2ª Guerra Mundial 
para manter seus suprimentos 

necessários para a guerra 
sino-japonesa; pura necessidade 

logística.

Navios de 
transportes

Tropas de
reposição

Suprimentos
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1.2 Logística empresarial
A Logística Empresarial trata de todas as atividades de movimentação e 

armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aqui-

sição da matéria-prima até o ponto de consumo final, ou seja, é a união 

das quatro atividades básicas: aquisição, movimentação, armazenagem 

e entrega de produtos. 

Toda vez que houver movimentação de informação ou de material de um lu-

gar para outro, estamos falando de Logística e, portanto, estaremos envol-

vidos com atividades de transporte, movimentação e armazenagem, plane-

jamento e controle de estoques, processamento de pedidos e documentos e 

planejamento e controle logístico.

A Logística visa agilizar os recursos de suprimento, estoques e a distribuição 

dos produtos e serviços com o objetivo de adquirir melhor tempo e local pelo 

menor custo possível. Ela é responsável pelo sucesso ou insucesso de uma 

empresa. Para que haja um planejamento ideal é necessária uma integração 

direta entre os fornecedores e seus clientes de uma forma ampla, permitindo 

a redução de custos desnecessários.

1.3 Logística reversa
A Logística Reversa cuida dos fluxos de materiais, inicia-se nos pontos de 

consumo dos produtos e terminam nos pontos de origem, tendo como ob-

jetivo recapturar valor final. Como exemplos de logística reversa temos o 

retorno das garrafas (vasilhame) e a coleta de lixos recicláveis (papel, plásti-

co). Esse processo reverso é formado por etapas envolvendo armazenagem, 

transporte, recursos financeiros, etc.

O principal objetivo da Logística Reversa é o reaproveitamento e a recicla-

gem de produtos e materiais, ocasionando, assim, uma redução nos custos. 

Mesmo a Logística Reversa sendo muito importante, existem ainda empresas 

que têm dificuldade ou desinteresse em aplicá-la. 

No Brasil, a reciclagem de alumínios vem gerando excelentes resultados, do 

ponto de vista ecológico e financeiro, já que está diminuindo consideravel-

mente os volumes importados de matérias primas, colocando a indústria 

deste setor entre os maiores recicladores de alumínio do mundo.
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1.4 Cadeia de suprimento
Na Logística ouço muito o termo “Cadeia de Suprimentos...” O que signi-

fica?

É simples! A cadeia de suprimento ou Supply-Chain (termo original em 

inglês) envolve todas as funções envolvidas no atendimento a um pedido 

de um determinado cliente, ou seja, desde fabricantes e fornecedores, até 

o desenvolvimento de novos produtos, distribuição, finanças, entre outras.

Vamos ver um exemplo? Digamos que um cliente acessa o site da Dell Com-

putadores para comprar um notebook. A cadeia de suprimentos inclui o 

cliente, a página Web que irá registrar o pedido do cliente, a linha de mon-

tagem da Dell e toda sua rede de fornecedores. 

A página Web oferece ao cliente as informações relacionadas ao preço, aos 

modelos de notebooks e a disponibilidade para entrega. Após o cliente es-

colher o produto, ele irá acessar informações sobre o pedido, escolhendo, 

assim, a forma que irá pagar pelo produto. Ele poderá num outro dia, por 

exemplo, acessar a página novamente e fazer o acompanhamento do pedi-

do. 

Podemos perceber, então, que o cliente é um componente essencial da ca-
deia de suprimento.

Figura 2 - Ciclo de vida – logística reversa
Fonte: http://embalagemsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2010/01/ciclo-vida.gif
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Na verdade, um fabricante pode receber material de diversos fornecedores 

e depois abastecer diversos distribuidores. Sendo assim, você não acha mais 

correto utilizar o termo “Rede de Suprimentos”??

Veja na figura 3 a representação dos vários estágios de uma cadeia de su-

primentos.

Ao observar a imagem acima, você pode imaginar que numa cadeia de su-

primentos são necessárias todas as fases descritas na figura 1.3.   Porém, não 

é assim. Veja bem, o projeto mais adequado dependerá das necessidades do 

cliente e do papel de cada estágio para satisfazê-las. Utilizando o exemplo 

anterior, um fabricante pode atender aos pedidos do cliente diretamente. A 

Dell fabrica por encomenda, portanto, o pedido do cliente inicia o processo 

de fabricação na empresa. Ela também não possui varejistas, atacadistas ou 

distribuidores em sua cadeia de suprimentos.

Agora vamos falar de um fator muito importante na cadeia de suprimento: 

a lucratividade. Ela é a diferença entre o valor gerado pelo cliente e o custo 

total da cadeia de suprimento. Por exemplo, um cliente que comprou um 

computador por R$2.000,00, que representa o valor gerado pelo cliente 

para a cadeia de suprimento. 

O cliente é a única fonte de receita da cadeia de suprimento!!

Os custos para produzir o computador, armazená-lo, transportá-lo, entre 

outros, representam o custo da cadeia de suprimento. A diferença entre os 

R$2.000,00 e os custos da cadeia de suprimento representa a lucrativida-
de. Portanto, quanto maior a lucratividade, mais bem-sucedida será a cadeia 

de suprimento.

Gerenciamento da cadeia 
de suprimento (Supply 
Chain Management) envolve 
o controle das fases da cadeia 
para aumentar a lucratividade 
total. 

Figura 3 - Estágios da cadeia de suprimentos
Fonte: autora
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Veja as três fases de decisão na cadeia de suprimento:

• Projeto: é a fase de estruturação da cadeia de suprimento, quais de-

cisões serão tomadas nesta fase, como: local, capacidade de produção 

e das instalações para armazenamento, produtos a serem fabricados, 

meios de transporte, tipo de sistema de informação que será adotado;

• Planejamento: nesta fase inclui decisões sobre quais mercados deverão 

ser supridos, a construção dos estoques, a terceirização da fabricação, 

as políticas de reabastecimento e estocagem, campanhas de marketing;

• Operação: o objetivo principal nesta fase é explorar a redução da incer-

teza e agilizar o desempenho dentro das restrições estabelecidas pela 

configuração e pelas políticas de planejamento.

Essas três fases exercem grande impacto na lucratividade e no sucesso da 

cadeia de suprimento. Observe, agora, alguns exemplos de cadeias de su-

primentos:

• Micron Eletronics Inc. – vendas diretamente ao cliente;

• Eleven – uma loja de conveniência;

• Toyota – fabricante mundial de automóveis;

• Amazon.com – um e-business.

Figura 4 - Cadeia de suprimentos – Supply chain
Fonte: autora



Aula 1 - Logística: visão geral Rede e-Tec Brasil19

Veja no próximo item, quais são as atividades logísticas. 

1.5 Atividades logísticas
As atividades logísticas são definidas através de dois tipos: primárias (ou 

principais) e de apoio (ou secundárias), sendo elas assim definidas:

a) Atividades Primárias ou Principais

São as atividades de importância fundamental na logística, pois contribuem 

com a maior parcela nos custos logísticos. Juntas, formam o “ciclo crítico da 

logística”. São elas:

Transportes
É o meio de movimentação de pessoas ou bens de um lugar para outro. 

Trata-se de uma atividade muito importante, pois assume, em geral, o maior 

percentual dos custos logísticos, movimenta e posiciona os estoques. Quase 

todas as empresas, grandes e pequenas, têm administradores responsáveis 

pelo transporte. 

Do ponto de vista do sistema logístico, três fatores são fundamentais para o 

desempenho nos transportes: custo, velocidade e consistência. O custo 

nada mais é do que o pagamento por embarque entre duas localizações e as 

despesas relacionadas para manter o estoque em trânsito. A empresa deve 

optar por utilizar transportes que minimizem o custo total do sistema. 

A velocidade do transporte é o tempo gasto para completar o deslocamen-

to desejado. Velocidade e custo estão diretamente relacionados, sendo 

que a empresa que oferece o serviço de entrega mais rápido é, consequen-

temente, mais caro e vice-versa. Portanto, a empresa terá que buscar o equi-

líbrio entre a velocidade e o custo do serviço. A consistência do transporte 

refere-se as variações no tempo necessárias para realizar uma movimentação 

específica, em determinado número de embarques. Reflete a confiabilidade 

do transporte! Por exemplo, se um embarque entre dois locais demora dois 

dias na primeira vez, e cinco dias na segunda vez, essa variação poderá 

ocasionar sérios problemas à cadeia de suprimentos. Portanto, é necessário 

fazer estoques de segurança para se proteger dessas interrupções no serviço 

que tem impacto tanto no estoque do comprador, quanto do vendedor. A 

velocidade e a consistência se combinam para garantir a qualidade do 

transporte. Devemos obter um equilíbrio delicado entre o custo do transpor-
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te e a qualidade do serviço. São vários sistemas para se movimentar produ-

tos: rodoviário, ferroviário, hidroviário e o aeroviário. Um transporte eficaz é 

a chave para o sucesso de qualquer negócio!

Nem sempre a melhor opção é um transporte rápido e caro! Muitas 
vezes, o transporte lento e de baixo custo poderá ser eficaz!! Admi-
nistrar o transporte de uma cadeia de suprimentos é uma responsa-
bilidade importante da Logística!

Manutenção de estoques
É a atividade que tem como objetivo a entrega rápida de produtos aos clien-

tes, de acordo com a sua demanda. O estoque em excesso pode resultar 

em um custo logístico mais alto do que o necessário. Pode-se dizer que os 

estoques funcionam como “amortecedores” entre a oferta e a procura, pois 

evitam que pedidos efetuados pelos clientes deixem de ser atendidos. A ma-

nutenção de estoque feita de maneira correta permite sua disponibilidade na 

hora que o cliente o deseja.

Processamento de pedidos
Na maioria das cadeias de suprimentos, as solicitações dos clientes são re-

alizadas através de pedidos. O processamento desses pedidos envolve o re-

cebimento do pedido, o faturamento, a entrega e a cobrança. Os custos 

de processamento de pedidos tendem a ser pequenos quando comparados 

aos custos de transportes e de manutenção de estoques. É uma atividade 

importante devido ao fato de ser um elemento crítico em termos do tempo 

necessário para levar bens e serviços aos clientes. 

Como o resultado final de qualquer operação logística é prover serviço para 

conseguir mercadorias para os clientes quando e onde eles quiserem. Essas 

três atividades são centrais para cumprir esta missão.

Figura 5 - Ciclo crítico da logística
Fonte: autora
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b) Atividades de Apoio ou Secundárias

Como o próprio nome já diz, essas atividades oferecem apoio às atividades, 

com o objetivo de satisfazer os clientes. São elas:

• Armazenagem;

• Manuseio de materiais;

• Embalagem;

• Suprimentos;

• Planejamento;

• Sistema de informação.

Agora vamos estudar com mais detalhes cada uma delas:

• Armazenagem: é o processo de administração dos espaços necessá-

rios para manter os estoques. Envolve fatores como localização, dimen-

sionamento da área, arranjo físico, recursos financeiros, entre outros. A 

armazenagem visa dois papéis principais: o operacional, que é voltado 

para o estoque, processamento de produtos, e o estratégico, que busca 

atender de forma eficiente mercados geograficamente distantes;

• Manuseio de materiais: tem como objetivo principal controlar o esto-

que, ou seja, desde o recebimento do material, o local que será estocado 

(que pode ser de um depósito para outro), até esse material ser despa-

chado;

• Embalagem: visa proteger os produtos, ou seja, poder movimentá-los 

com a proteção necessária sem ser danificados, além de agilizar o manu-

seio e a armazenagem;

• Suprimentos: defini-se, nesta etapa, a quantidade de produtos a serem 

adquiridos, se estão disponíveis para serem utilizados pelo sistema logís-

tico e quais são as fontes de fornecimento;

• Planejamento: essa etapa visa estabelecer a quantidade de produto que 
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deverá ser produzido, quando e onde deverá ser fabricado. É através des-

sa etapa que permitirá o cumprimento dos prazos exigidos pelo mercado;

• Sistema de Informação: são os dados necessários para o planejamento 

e controle da logística. Portanto, uma base de dados bem estruturada, 

contendo as informações do cliente, os volumes de vendas, padrões de 

entrega, níveis dos estoques, disponibilidade financeiras resultam no su-

cesso de uma operação eficiente.

Resumo 
Nesta aula você pôde ter acesso a informações referentes a logística, dentre 

elas reconhecer a origem, o conceito de logística empresarial, de logística 

reversa, a cadeia de suprimento e reconhecer as atividades logísticas. 

Figura 6 - Atividades primárias x atividades de apoio
Fonte: autora
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Atividade de Aprendizagem
1. Preencha a cruzadinha:

Horizontais Verticais

2. Fator muito importante na cadeia de suprimento. 1. Termo em inglês que envolve todas as funções envolvi-
das no atendimento a um cliente.

3. Atividades que servem de apoio às atividades primárias 
para satisfazer os seus clientes.

4. União das quatro atividades básicas: aquisição, movi-
mentação, armazenagem e entrega.

5. Atividades logísticas de importância fundamental, pois 
contribuem com os custos.

7. Fase de estruturação da cadeia de suprimento.

6. O principal objetivo da ___________ é o reaproveita-
mento e a reciclagem de produtos e materiais.

8. Meio de movimentação de pessoas ou bens de um lugar 
para outro.

10. Processo de administração dos espaços necessários 
para manter os estoques.

9. Visa proteger os produtos, manuseio e armazenagem.

2. Considere a compra de uma lata de refrigerante em uma loja de conveni-

ência. Descreva os diversos estágios da cadeia de suprimento e os diferentes 
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fluxos envolvidos.

3. De que maneira os fluxos da cadeia de suprimento afetam o sucesso ou 

o fracasso de uma empresa como a Amazon.com? Dê dois exemplos de 

decisões na cadeia de suprimento que exercem um impacto significativo na 

lucratividade da cadeia.

4. Qual é a função da Logística Empresarial?

5. O que você entende por atividades primárias? Dê exemplos.

6. O que você entende por atividades de apoio? Dê exemplos.

7. Qual é a importância da Logística Reversa?

8. Resuma porque a Logística é fundamental para o sucesso empresarial.
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9. Como um fabricante de automóveis pode utilizar o transporte para au-

mentar a eficiência de uma cadeia de suprimento?

Compreender o que é a logística e suas etapas de realização é uma tarefa 

importante para você que está realizando a disciplina gestão de produção. 

Através dessas informações, você poderá entender o percurso realizado pela 

empresa para agilizar seus trabalhos junto ao cliente. Dessa forma, você, 

enquanto membro de uma instituição comercial, observará esse trajeto e 

poderá analisar o cotidiano através da leitura que vem realizando nesta dis-

ciplina. Na próxima aula o tema será a administração de estoques, onde o 

enfoque será o controle dos estoques de uma empresa. Vamos lá? Boa aula!
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Aula 2. Administração de estoques

Objetivos:

• reconhecer o conceito de administração de estoques;

• reconhecer a função do estoque; 

• identificar as políticas de estoque; 

• identificar  giros de estoque; 

• identificar o que é uma previsão de estoque; 

• distinguir os níveis de estoques; 

• identificar o conceito de estoque de segurança; e

• reconhecer os custos de armazenagem. 

Estimado(a) estudante,

Nesta segunda aula, você terá acesso a alguns conceitos e atividades que te 

auxiliará conhecer mais sobre a administração de estoques. Dentre os recur-

sos apresentados, estão os cálculos referentes aos produtos em diferentes 

situações. Faça uma boa leitura, observe os exemplos com bastante atenção 

e, por fim, exercite seu conhecimento através das atividades. Vamos lá?

2.1 Função do estoque
A função da administração de estoques é controlar as disponibilidades e ne-

cessidades de produção de matérias-primas, a fim de não faltar material ao 

processo de fabricação. Para a gerência financeira, a redução dos estoques 

é uma das metas prioritárias. 
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Controlar o estoque é de extrema importância, pois evita o desperdício, des-

vios e altos investimentos. Isso significa fornecer o material e o local de pro-

dução no momento certo e em condição utilizável, com custo mínimo para 

a plena satisfação do cliente e dos acionistas. Veja agora um resumo dos 

objetivos da administração e controle de estoques:

• Garantir o suprimento adequado de matéria-prima, material auxiliar e 

peças ao processo de fabricação;

• Manter o estoque mais baixo possível para atendimento compatível às 

necessidades vendidas;

• Identificar e eliminar os itens antigos e defeituosos em estoque;

• Não deixar faltar e nem ultrapassar a procura dos produtos;

• Prevenir contra perdas, danos, desvios ou mau uso;

• Manter a quantidade necessária quanto às necessidades;

• Manter os custos nos níveis mais baixos possíveis, levando em conta o 

volume de vendas e prazos.

Podemos concluir, então, que toda empresa deverá ter um almoxari-
fado que controlará tudo que entra e sai?

É isso mesmo, controlar o estoque é muito importante para qualquer empre-

sa. É necessário verificar o tempo que um determinado produto permanece 

dentro dos depósitos, a quantidade de cada material e quando pedir deter-

minado produto. 

2.2 Políticas de estoques
Políticas de estoque são caminhos que, de maneira geral, podemos resumir 

da seguinte maneira:

• Estabelecer metas quanto ao tempo de entrega dos produtos aos clien-

tes;

• Definição do número de depósitos e da lista de materiais a serem esto-
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cados neles;

• Estabelecer um nível de estoque que possa atender uma alta ou baixa de 

vendas ou uma alteração de consumo;

• Estabelecer uma melhor opção de compra, ou seja, se vale a pena com-

prar antecipadamente garantindo um preço mais baixo ou comprar uma 

quantidade maior e conseguir desconto;

• Definir a rotatividade do estoque.

Definir todas essas políticas é muito importante para o bom funcionamento 

da administração de estoque, sob aspecto global, um gerente de materiais 

deve estar capacitado de forma que possa responder às novas exigências do 

mercado, às variações de preços de vendas dos produtos acabados e dos 

preços das matérias-primas. Para isso, é seguro realizar uma correta implan-

tação da política de estoques.

Para um bom dimensionamento de estoque é preciso:

• Capital investido;

• Disponibilidade de estoque;

• Custos;

• Consumo ou demanda.

Assim, podemos utilizar um índice de retorno de capital:

L
RC =

C

Vamos visualizar melhor: 

Lucro

Capital
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Analisando o organograma da figura 7, podemos observar que: supondo 

que as vendas permaneçam constantes, é preciso aumentar o capital em 

estoque e, consequentemente, diminuir o ativo, que é composto pelo ati-

vo circulante, mais o realizável e mais o permanente. Diminuindo o capital 

investido em estoques, diminui o ativo; aumentando o capital em estoque, 

aumenta o retorno do capital.  Os estoques fazem parte do ativo circulante, 

conforme figura 7.

Vamos fazer agora uma simulação de uma empresa fictícia:

Uma empresa XY tem como vendas anuais R$ 1.200.000,00 e um Lucro (L) 
anual de R$ 65.000,00. Tem em seus estoques (matéria-prima, auxiliar, ma-

nutenção, WIP e acabados) um investimento (C) de R$ 240.000,00. Qual é 

seu retorno de capital (RC) em estoques?

Solução:

Sendo a fórmula: 
L

RC =
C

Onde:

RC = ?

L = 65.000 

Figura 7 - Fluxo de retorno sobre o capital
Fonte: autora
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C = 240.000

65.000
RC =

240.000

RC= 0,27

Tendo como resultado 0,27, significa um péssimo retorno de capital!

Vamos avaliar agora uma empresa W que é concorrente da XY, onde apre-

senta os mesmos dados, apenas o seu estoque é de R$ 35.000,00, qual será 

o seu retorno de capital em estoque?

Sendo a fórmula: 
L

RC =
C

Onde:

RC = ?

L = 65.000 

C = 35.000

65.000
RC =

35.000

RC= 1,86

Tendo como resultado 1,86 significa um bom retorno de capital!

Como saber qual é o bom retorno de capital? O Retorno de Capital 
deve situar acima de um coeficiente de valor 1 e, quanto maior o coe-
ficiente, melhor será o resultado da gestão de estoques. O coeficiente 
ideal para o RC é de 15 a 25.

2.3 Giros de estoques
O giro ou rotatividade de estoque é a quantidade vendida num determinado 

período, do estoque mantido pela empresa. É definido como o número de 

vezes que o estoque é totalmente renovado em um período de tempo, ge-

ralmente, anual. É calculado pela seguinte fórmula:
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CV
R=

E

Onde:

R = Rotatividade

CV = Custo das Vendas 

E = Estoque

Acompanhe esse exemplo:

1. A empresa XX tem como vendas anuais R$ 1.200.00,00; um custo anual 

de vendas (CV) de R$ 780.000,00 e um lucro anual R$ 65.000,00. Para o es-

toque (E) foi feito um investimento de R$ 240.000,00, qual é a rotatividade 

de seus estoques?

Solução:

Sendo a fórmula: 
CV

R=
E

Onde:

R = ?

CV = 780.000

E = 240.000

780.000
R =

240.000

RC = 3,25

Portanto, o estoque tem uma rotatividade de 3,25 vezes ao ano.
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Quanto maior for o número da rotatividade, melhor será a adminis-
tração logística da empresa, serão menores os custos e maior será sua 
competitividade. Atualmente, no Brasil, a média de rotatividade de 
nossas empresas está em torno de 14 giros ao ano, um valor muito 
baixo comparado aos padrões mundiais. 

2.4 Previsão de estoques
Todo estudo de estoques está baseado em previsões de consumo de mate-

riais. No processo de previsão, devemos considerar duas categorias de in-

formações a se utilizarem: quantitativas e qualitativas. Veja as informações 

sobre cada uma delas:

1. Quantitativas

Essas informações se referem aos volumes e condições que podem afetar a 

demanda, tais como:

• Influência da propaganda;

• Variações decorrentes de modismos;

• Variações decorrentes da situação econômica;

• Crescimento populacional.

2. Qualitativas

São informações que se referem às fontes de dados de onde são obtidos 

valores confiáveis de variáveis que podem afetar a demanda, tais como:

• Opinião dos gerentes;

• Opinião dos vendedores;

• Opinião dos compradores;

• Pesquisa de mercado.
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As técnicas de previsão do consumo podem ser classificadas em três grupos:

1. Projeção: admite-se que o futuro será repetição do passado, ou as vendas 

evoluirão no tempo. Esse grupo de técnicas são, essencialmente, quantita-

tivas;

2. Explicação: relacionam-se as vendas do passado com variáveis de evolu-

ção conhecidas. São aplicações de técnicas de regressão e correlação;

3. Predileção: funcionários experientes estabelecem a evolução das vendas 

futuras.

Se as informações quantitativas e qualitativas ainda não são suficientes, é 

necessária a utilização em conjunto de modelos matemáticos para nos dar 

uma melhor previsão dos dados desejados.

 Vamos analisar os gráficos de evolução de demanda de mercado.

a) ECC – Evolução de Consumo Constante: o volume de consumo perma-

nece constante, sem grandes variações no decorrer do tempo.

b) ECS – Evolução do Consumo Sazonal: nesse caso, o volume de con-

sumo passa por variações no decorrer do tempo, é influenciado por fatores 

culturais e ambientais. Exemplos: sorvetes, cervejas, enfeites de natal, fogos 

de artifícios entre outros.

Figura 8 - Gráfico da Evolução do Consumo Constante
Fonte: autora
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c) ECT – Evolução do Consumo de Tendência: nesse caso, o volume de 

consumo aumenta ou diminui no decorrer do tempo. Exemplos: desvios nega-

tivos, produtos que ficam ultrapassados (enceradeiras, máquinas de escrever).

Conhecendo a evolução da demanda, fica mais fácil elaborarmos sua previ-

são futura com os seguintes métodos:

• MUP – Método do Último Período

Trata-se de um método bastante simples, sem nenhum conhecimento ma-

temático envolvido. Consiste apenas em utilizar o valor do período do mês 

anterior como previsão para o próximo período.

Por exemplo: A empresa de peças X, teve este ano, o seguinte volume de 

vendas do seu produto “Bomba injetora YZ”:

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

Unidades 2.500 2.200 2.650 2.800 2.850 2.900 3.000

Como faço para calcular a previsão de demanda para agosto utilizando o 

método MUP?

Figura 9 - Gráfico da Evolução do Consumo Sazonal
Fonte: autora

Figura 10 - Gráfico da Evolução do Consumo de Tendência
Fonte: autora
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Solução:

É simples: pela definição do MUP teremos que pegar o valor do último perí-

odo, certo? Portanto, ficará assim:

Pagosto (MUP) = último período = julho = 3.000 

∴

Pagosto = 3.000 unidades

• MMA – Método da Média Aritmética

Para sabermos a previsão do próximo período devemos utilizar o cálculo da 

média aritmética simples. 

“Soma-se todos os valores e divide o resultado pelo número de ele-
mentos somados”.

1 2 3 n
pp

(C +C +C +...+C )
P (MMA) =

n

Onde:

Ppp = Previsão próximo período utilizando o método MMA

C1, C2, C3, Cn = Consumo nos períodos anteriores

n = número de períodos

Utilizando o exemplo anterior: A empresa de peças X, teve este ano, o 

seguinte volume de vendas do seu produto “Bomba injetora YZ”:

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

Unidades 2.500 2.200 2.650 2.800 2.850 2.900 3.000

Como faço para calcular a previsão de demanda para agosto utilizando o 

método MMA?

Solução:
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→

1 2 3 4 5 6
pp

pp

pp pp

(C +C +C +C +C +C )
P =

n

2.500+2.200+2.650+2.800+2.850+2.900+3.000
P =

7

18.900
P = P = 2.700

7

Portanto, a previsão para o mês de agosto será de 2.700 unidades.

E se a conta não der número inteiro, e sim fracionado? Como fazer?

Digamos que o resultado é de 2.889,5 unidades. Como não podemos ven-

der meia peça, arredondamos para cima, ou seja, 2.890 unidades, certo?

• (MMP) - Método da Média Ponderada

Esse método é uma variação do anterior, só que agora iremos utilizar o cál-

culo da média ponderada. 

Para quem não se lembra: “Soma-se todos os valores multiplicado 
por seus respectivos pesos e dividido pela somatória dos pesos”.

Os valores das ponderações devem ter, como regra geral, um peso de 40 a 

60% para o período mais recente e de 5% para o último.

pp 1 1 2 2 3 3 n nP (MMP) = (C ×P )+ (C ×P )+ (C ×P )+...(C ×P )

Onde:

Ppp (MMP) = Previsão para próximo período utilizando o método MMP

C1, C2, C3, Cn = Consumo nos períodos anteriores

P1, P2, P3, Pn = Peso dado a cada período

Vamos utilizar o exemplo abaixo: de acordo com os dados na tabela 

abaixo, como iremos utilizar o método MMP? 
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Para utilizar o método MMP, devemos atribuir os pesos para cada período. 

Veja:

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

Unidades 2.500 2.200 2.650 2.800 2.850 2.900 3.000

Seguindo a definição, devemos atribuir o maior peso ao período mais recen-

te, certo? Portanto, julho = 40%, junho = 20%, maio = 15%, abril = 8%, 

março = 7%, fevereiro = 5% e janeiro = 5%. Agora devemos substituir os 

valores na fórmula:

pp 1 1 2 2 3 3 n nP (MMP) = (C ×P )+ (C ×P )+ (C ×P )+...(C ×P )

Pagosto (MMP) = (3.000 × 0,4) + (2.900 × 0,2) + (2.850 × 0.15) + (2.800 × 

0,08) + (2.650 × 0,07) + (2.200 × 0,05) + (2.500 × 0,05)

Pagosto (MMP) = (1.200) + (580) + (427,5) + (224) + (185,5) + (110) + (125)

Pagosto (MMP) = 2.852

A previsão para o mês de agosto será de 2.852 unidades.

Existe uma regra para escolher os valores para os pesos aplicados no cálculo? 

Essa escolha dependerá das mudanças de mercado e da sensibilidade do 

administrador. Além disso, a somatória dos pesos deverá ser igual a 100% 

e, sempre, o último período receberá o maior peso! Observe que na fórmula 

eu peguei o valor que é dado em porcentagem e dividi por 100, assim, o 

resultado é direto, caso contrário, o valor final deverá ser dividido por 100, 

pois estamos trabalhando com percentual. Observe:

Pagosto (MMP) = (3.000 × 40) + (2.900 × 20) + (2.850 × 15) + (2.800 × 8) + 

(2.650 × 7) + (2.200 × 5) + (2.500 × 5)

Pagosto (MMP) = 285.200
=2.852 unidades

100

• MMSE - Método da Média com Suavização Exponencial

Esse método valoriza os dados mais recentes, apresenta menor manuseio de 

informações anteriores. São três os fatores necessários para fazer a previsão 
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do próximo período: a previsão do último período, o consumo ocorrido no 

último período e um valor constante que determina o peso dos valores mais 

recentes.

pp a aP (MMSE) = [(R × @)+(1 - @) × P ]

Onde:

Ppp (MMSE) = Previsão próximo período utilizando o método MMSE

Ra = Consumo Real no período anterior

@ = Constante de Suavização Exponencial

Pa = Previsão do período anterior

Observe o exemplo: A empresa de peças X teve, este ano, o seguinte vo-

lume de vendas do seu produto “Bomba injetora YZ”:

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

Unidades 2.500 2.200 2.650 2.800 2.850 2.900 3.000

Sabendo que a previsão de julho foi de 3.100 unidades, calcule a previsão 

de demanda para agosto com uma constante de suavização exponencial de 

0,15.

Solução:

pp a aP (MMSE) = [(R × @)+(1 - @) × P ]

Onde:

Pagosto (MMSE) = ?

Ra = 3.000

@ = 0,15

Pa = 3.100

Substituindo na fórmula, temos:
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Pagosto (MMSE) = [(3.000 × 0,15) + (1 – 0,15) × 3.100]

Pagosto (MMSE) = [(450) + (0,85) × 3.100]

Pagosto (MMSE) = [(450) + (2.635)]

Pagosto (MMSE) = 3.085

∴

A previsão para agosto será de 3.085 unidades

• MMMQ – Método da Média dos Mínimos Quadrados

É um processo de ajuste que tende a aproximar-se dos valores existentes, 

diminuindo as distâncias entre cada consumo realizado. É um método que 

se baseia na equação da Reta para calcular a previsão do próximo período e, 

portanto, permite uma tendência bem realista do que poderá ocorrer. Exige 

um pouco mais de conhecimento matemático.

ppP (MMMQ) = a + bx
Onde:

Ppp (MMMQ) = Previsão próximo período utilizando o método MMMQ

a = valor a ser obtido por meio da tabulação dos dados

b = valor a ser obtido mediante a tabulação dos dados

x = quantidade de períodos de consumo

Para calcular os valores de a e b, é necessário tabular os dados mediante as 

fórmulas abaixo:

∑ ∑
∑ ∑ ∑ 2

Y = (n × a)+ x × b   (1)

XY = ( x × a)+ x  × b   (2)

Utilizando o exemplo anterior: A empresa de peças X, teve este ano, o 

seguinte volume de vendas do seu produto “Bomba injetora YZ”:
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Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

Unidades 2.500 2.200 2.650 2.800 2.850 2.900 3.000

Com os dados fornecidos, calcule a previsão para o mês de agosto utilizando 

o método MMMQ.

1º Passo: Iremos tabular os dados das vendas para elaborar as equações 

normais.

n Qtd. Período Períodos Y X X2 XY

1 Janeiro 2.500 0 0 0

2 Fevereiro 2.200 1 1 2.200

3 Março 2.650 2 4 5.300

4 Abril 2.800 3 9 8.400

5 Maio 2.850 4 16 11.400

6 Junho 2.900 5 25 14.500

7 Julho 3.000 6 36 18.000

7 ∑ 18.900 21 91 59.800

2º Passo: Agora devemos montar as equações e resolvê-las.

De acordo com a tabulação anterior, temos os seguintes valores para as duas 

equações:

(1) (2)
∑y = 18.900
n = 7
a = ?
∑x = 21
b = ?

∑xy = 59.800
∑x = 21
a = ?
∑x2 = 91
b = ?

O próximo passo é substituir os valores nas duas fórmulas:

Somatória dos valores de cada coluna
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∑ ∑
∑ ∑ ∑ 2

Y = (n × a)+ x × b   

XY = ( x × a)+ x  × b   

(1)  18.900 = 7a + 21b

(2)  59.800 = 21a + 91b

Agora precisamos lembrar como resolver uma equação com duas incógnitas, 

ou seja, equações lineares. Esse método requer maiores conhecimentos ma-

temático, portanto, preste bastante atenção! 

Para resolver essas equações será preciso eliminar uma das incógnitas; para 

isso, irei multiplicar a equação (1) por -3. Sabe por quê? Assim o 7a vai virar 

-21a e poderei cancelar a incógnita a! Observe:

  (1)  18.900 = 7a + 21b (-3)

  (2)  59.800 = 21a + 91b

  (1)  - 56.700 = -21a - 63b
  (2)    59.800 = 21a +  91b
       3.100 =      28b

Temos agora uma equação com apenas uma única incógnita, que fica fácil 

de resolver!

3.100 = 28b

⇒
3.100

b=   b=110,7
28

Achamos o valor de b, agora vamos substituir o valor de b na equação (1) 

para poder, então, achar o valor de a.
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18.900 = 7a + 21b 

18.900 = 7a + 21 x 110,7

18.900 = 7a + 2.324,7

7a = 18.900 – 2.324,7

7a = 16.575,3

16.575,3
a =  

7

a = 2.367,9

3º Passo: Agora basta substituir os valores de a e de b na fórmula do mé-

todo MMMQ.

Onde:

Pagosto (MMMQ) = ?

a = 2.367,9

b = 110,7

x = 7

Pagosto (MMMQ) = 2.367,9 + 110,7 × 7

Pagosto (MMMQ) = 2.367,9 + 774,9

Pagosto (MMMQ) = 3.143 unidades

Concluída a questão, podemos refletir: a vantagem deste método é que são 

Substituímos pelo valor de b 
que acabamos de encontrar.

Agora, isolamos a incógnita a.

ppP (MMMQ) = a + bx

O período fornecido no 
exercício é de janeiro a julho, 

portanto, são 7 meses.
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eliminadas as possíveis distorções e interpretações errôneas que poderiam 

ocorrer em virtude de sentimentos pessoais e criar problemas no processo 

de tomada de decisão.

2.5 Níveis de estoques
Uma das técnicas utilizadas para avaliar o nível de estoque é o chamado sis-
tema máximo-mínimo. Para trabalhar e administrar adequadamente esse 

sistema é necessário calcular o tempo de reposição (TR), o ponto de pedido 

(PP), o lote de compra (LC) e o estoque de segurança (ES).

a) Tempo de Reposição (TR)

É composto por três elementos: 

a. O tempo para elaborar o pedido junto ao fornecedor;

b. O tempo que o fornecedor leva para processar e entregar o pedido;

c. O tempo para processar a liberação do pedido na fábrica.

TR = 1 + 2 + 3

Analisando os dados acima podemos perceber que os itens a e c dependem 

de ações da nossa empresa, portanto, podemos reduzi-lo ao máximo possí-

vel. O item b depende das ações do nosso fornecedor, para isso é necessá-

rio que haja uma boa negociação com ele, para garantir um menor tempo 

possível. 

• Ponto de Pedido (PP)

É o saldo do item em estoque, ou seja, a quantidade que temos que ter ar-

mazenado em estoque para que o processo produtivo não sofra problemas 

de continuidade. É calculado pela seguinte fórmula:

PP = (C x TR) + ES

Onde:

PP = Ponto de Pedido
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C = Consumo normal da peça

TR = Tempo de Reposição

ES = Estoque de Segurança

Exemplo: por mês são consumidas 2.500 unidades de determinada peça e 

sabemos que seu tempo de reposição é de 45 dias. Qual é o seu Ponto de 

Pedido, uma vez que seu estoque de segurança é de 400 unidades?

Solução:

PP = (C x TR) + ES

Onde:

PP = Ponto de Pedido

C = 2.500 por mês

TR = 45 dias

ES = 400 unidades

O tempo de reposição nos foi dado em dias, portanto, teremos que conver-

tê-lo em mês. Basta fazermos uma regra de três simples:

 1 mês  → 30 dias

 x mês  →  45 dias

Assim, temos que:

30 x = 45

x = 45 ÷ 30

x = 1,5 meses
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Agora, basta substituir os valores na fórmula:

PP = (2.500 x 1,5) + 400

PP = 3.750 + 400

PP = 4.150 unidades

• Lote de Compra (LC)

É a quantidade de peças que devemos comprar de acordo com os critérios 

de cada empresa. Veremos com maiores detalhes mais adiante.

• Estoque Máximo (Emax)

É a soma do estoque de segurança mais o lote de compra. O estoque máxi-

mo deverá ser calculado de modo que atenda às variações de mercado.

Emax = ES + LC

Exemplo: Qual é o estoque máximo de uma peça X cujo lote de compra 

é de 1.000 unidades e estoque de segurança é igual a metade do lote de 

compra?

Solução:

Emax = ES + LC

Onde:

Emax = ?

ES = 1.000 ÷ 2 = 500

LC = 1.000

Substituindo os valores na fórmula temos:

Emax = 500 + 1.000
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Emax = 1.500 unidades

2.6 Estoque de segurança
É a quantidade de estoque armazenado para que não falte produtos aos 

seus consumidores. Portanto, são aqueles produtos estocados no caso de 

imprevistos como falta de produtos ou atrasos na entrega. 

A situação mais cômoda é adotar um estoque de segurança que supra toda 

e qualquer variação do sistema; porém, isso implicará em custos elevados e 

que talvez a empresa não possa suportar. Portanto, a solução é calcular um 

estoque de segurança para que possa atender situações imprevisíveis. Para 

determinarmos o nível de estoque de segurança, existem alguns modelos 

matemáticos para essa finalidade. Irei abordar três métodos:

1º - MGR – Método do Grau de Risco

É o método mais simples de usar, não requer nenhum conhecimento profun-

do matemático. É calculado através da seguinte fórmula:

ES = C x K

Onde:

ES = Estoque de Segurança

C = Consumo médio no período

K = Coeficiente de grau de risco

Exemplo: Uma empresa necessita definir o Estoque de Segurança de deter-

minado produto que tem demanda média mensal de 600 unidades e, para 

tanto, o gerente de logística definiu um grau de risco de 35%. Nesse caso, 

qual seria o estoque de segurança?

Solução:

ES = ?

C = 600 unidades
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K = 35% ∴ 35 ÷ 100 = 0,35

Substituindo os valores na fórmula temos: 

ES = C x K

ES = 600 x 0,35

ES = 210 unidades

2º - MVC – Método com Variação de Consumo e/ou Tempo de Repo-
sição

Este método é utilizado somente quando houver atrasos na entrega do pedi-

do e/ou aumento nas vendas. É calculado através da seguinte fórmula:

ES = (Cm – Cn) + (Cm x Ptr)

Onde:

ES = Estoque de Segurança

Cm = Consumo maior previsto do produto 

Cn = Consumo normal no período 

Ptr = Porcentagem de atraso no tempo de reposição

Exemplo: Uma empresa necessita definir o Estoque de Segurança de um 

determinado produto que tem demanda média mensal de 600 unidades e 

o gerente de logística está prevendo um aumento na demanda de 25%. Ele 

recebeu informações de seu fornecedor que haverá um atraso de 10 dias 

na entrega do pedido, cujo prazo, normalmente, é de um mês. Qual será o 

estoque de segurança?

Solução:

ES = ?

Cm = 600 x 25% = 750 unidades
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Cn = 600 unidades

TR = 1 mês = 30 dias 

Ptr = 10 / 30 = 33,3% / 100 = 0,333

Substituindo os valores na fórmula temos:

ES = (Cm – Cn) + (Cm x Ptr)

ES = (750 – 600) + (750 x 0,333)

ES = 150 + 250

ES = 400 unidades

E se surgisse um atraso na entrega do pedido ou um aumento na demanda? 

Como calcularia o estoque de segurança para esses dois casos? Vamos resol-

ver esses dois questionamentos, um de cada vez: 

Questão 1: Atraso na entrega do pedido (tempo de reposição)

Nesta situação não ocorreu aumento das vendas, então: Cm = Cn, portanto, 

Cm – Cn = 0. Vamos aplicar na fórmula:

ES = (Cm – Cn) + (Cm x Ptr)

ES = 0 + (600 x 0,333)

ES = 200 unidades

Questão 2: Aumento nas vendas

Nesta situação, como o tempo de reposição não está atrasado, Ptr = 0 ∴ 

750 x 0 = 0. Vamos aplicar na fórmula:

ES = (Cm – Cn) + (Cm x Ptr)

ES = (750 – 600) + (750 x 0)
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ES = 150 unidades

3º- MGAD - Método com Grau de Atendimento Definido

Esse método baseia-se no consumo médio e na demanda de um produto 

num determinado período. Através deste método podemos comparar, em 

termos financeiros e percentuais, as diversas alternativas de grau de atendi-

mento. São três as etapas necessárias para realizar o cálculo do estoque de 

segurança:

Calcular o consumo médio (Cmd). Para isso, utilizaremos a seguinte 
fórmula:

md

( C)
C =

n
∑

Onde:

Cmd = Consumo médio mensal

C = Consumo mensal

n = número de pedidos 

Calcular o desvio-padrão (δ). Para isso, utilizaremos a seguinte fór-
mula:

n 2
mdi=1

(C - C )
=

n -1
δ ∑

Onde:

δ = Desvio padrão

C = Consumo mensal

Cmd = Consumo médio mensal

n = número de pedidos 

Calcular o estoque de segurança (ES). Para isso, utilizaremos a seguin-
te fórmula:
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ES = δ x K

Onde:

ES = Estoque de Segurança

δ = Desvio padrão

K = Coeficiente de risco (ver tabela 2.3)

Vamos observar um exemplo: 

A Empresa de peças X, obteve neste ano o seguinte volume de vendas para 

seu produto “Bomba Injetora XY”:

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

Unidades 2.500 2.200 2.650 2.800 2.850 2.900 3.000

De acordo com os dados fornecidos, calcule o estoque de segurança com o 

grau de atendimento de 90%.

Solução: Para poder calcular o ES devemos utilizar as três etapas descritas 

anteriormente, portanto, iremos demonstrá-las passo a passo, ok?

1ª Etapa: Calcular o consumo médio (Cmd)

md

( C)
C =

n
∑

Onde:

Cmd = ?

C = 2.500 + 2.200 + 2.650 + 2.800 + 2.850 + 2.900 + 3.000 = 18.900

n = 7

Substituindo esses valores na fórmula temos:



Rede e-Tec Brasil 52 Gestão de Materiais

md

md

(18.900)
C =

7

C = 2.700 unidades

2ª Etapa: Calcular o Desvio-Padrão (δ)

n 2
mdi=1

(C - C )
=

n -1
δ ∑

Para este cálculo precisamos tabular os dados, observe a tabela 2.2:

Tabela 2.2 - Tabulação dos dados para cálculo do desvio-padrão 

n Qtd. Período
md

( C)
C =

n
∑ (C – Cmd) (C – Cmd)

2

1 janeiro 2.500 2.500 – 2.700 = -200 (-200)2 = 40.000

2 fevereiro 2.200 2.200 – 2.700 = -500 (-500)2 = 250.000

3 março 2.650 2.650 – 2.700 = -50 (-50)2 = 2.500

4 abril 2.800 2.800 – 2.700 = 100 (100)2 = 10.000

5 maio 2.850 2.850 – 2.700 = 150 (150)2 = 22.500

6 junho 2.900 2.900 – 2.700 = 200 (200)2 = 40.000

7 julho 3.000 3.000 – 2.700 = 300 (300)2 = 90.000

∑= 7 18.900/7 = 2.700 ∑ = 455.000

Agora vamos substituir os dados que acabamos de encontrar na fórmula do 

desvio-padrão:
n 2

mdi=1
(C - C )

=
n -1

δ ∑

455.000
7 1

455.000
6

75.833,33

275,38

δ

δ

δ

δ

=
−

=

=

=

3ª Etapa: Calcular o Estoque de Segurança (ES)
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Nesta etapa devemos consultar o valor do coeficiente K na tabela 2.3: 

 

Tabela 2.3 - Valores do coeficiente K para graus de atendimento em %
Risco % K Risco % K Risco % K

52,00 0,102 80,00 0,842 90,00 1,282

55,00 0,126 85,00 1,036 95,00 1,645

60,00 0,253 86,00 1,085 97,50 1,960

65,00 0,385 87,00 1,134 98,00 2,082

70,00 0,524 87,50 1,159 99,00 2,326

75,00 0,674 88,00 1,184 99,50 2,576

78,00 0,775 89,00 1,233 99,90 3,090

ES = δ x K

ES = 275,38 x 1,282

ES = 353 unidades

Bem, após essas três etapas, concluímos que: encontramos o valor do esto-

que de segurança que é de 353 unidades, sabemos que o consumo médio 

no período foi de 2.700 unidades e a informação que temos é que tem um 

grau de atendimento em 90%, certo? Bem, com esses dados, vamos aplicar 

na fórmula derivada do cálculo de estoque de segurança com variação na 

demanda:

ES = (C – Cmd)

353 = C – 2.700

C = 353 + 2.700

C = 3.053 unidades

Portanto, podemos concluir que o volume de vendas dessa peça X, com grau 

de atendimento de 90%, será de 3.053 unidades. Ou seja, possivelmente, 

deixaremos de atender a 10% da demanda.

2.7 Custo de Armazenagem
Os custos de armazenagem afetam diretamente a rentabilidade de uma em-

presa e, por isso, merece uma atenção especial. Quando se trata do depar-
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tamento financeiro, eles preferem manter estoques mínimos, aumentando 

de acordo com um determinado período. Já o departamento de vendas e 

manufatura prefere manter estoques mais altos para evitar surpresas de falta 

de produto. Para resolver esse problema, é necessário um gerenciamento 

baseado em bom-senso e métodos analíticos.

Os fatores que compõem o custo de armazenagem são:

• Custos de edificações: correspondem ao aluguel do armazém, seus im-

postos e seguros;

• Custo de manutenção: corresponde as despesas mensais para manter 

os estoques, inclusive a depreciação dos equipamentos;

• Custo de materiais: corresponde a todos os materiais que estão na 

empresa, parados ou sendo usado para atender a demanda de mercado, 

um exemplo são os materiais de escritório;

• Custo de pessoal: corresponde a mão de obra envolvida, ou seja, pes-

soal de manuseio, controle e gerenciamento, inclusive com os encargos 

trabalhistas.

Vamos ver agora as duas fórmulas para efetuar o cálculo do custo de arma-

zenagem: uma para peças e outra para o estoque total.

Custo de armazenagem para peças

CA = (Q ÷ 2) x P x T x i

Onde:

CA = Custo de Armazenagem anual

Q = Quantidade de peças em estoque

P = Preço unitário por peça

T = Período de estocagem

i = Taxa de juros
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Custo de armazenagem total

CT = {[(Q ÷ 2) x P] + Df} x T x i

Onde:

CT = Custo Total de armazenagem anual 

Q = Quantidade de peças em estoque

P = Preço unitário por peça

Df = Despesas de material auxiliar, manutenção, edificações, etc.

T = Período de estocagem

i = Taxa de juros

Exemplo: Vamos calcular o custo de armazenagem anual da engrenagem 

xyz e do custo total de uma empresa que nos forneceu os seguintes dados:

• 200 engrenagens xyz em estoque, sendo R$ 25,00 a unidade;

• R$ 1.250.000,00 de estoques (matéria-prima, estoque acabado);

• R$ 85.000,00 mensais de gastos gerais da área de materiais;

• R$ 15.000,00 mensais gastos com pessoal (sem encargos);

• R$ 25.000,00 de despesas gerais de compras;

• 80% de encargos da folha salarial;

• 22% de custo do dinheiro ao ano.

Solução:

Primeiramente, iremos calcular o custo de armazenagem da engrenagem 

xyz:
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CA = ?

Q = 200 engrenagens

P = 25,00

T = 1 ano

i = 22% = 0,22

Substituindo na fórmula temos:

CA = (Q ÷ 2) x P x T x i

CA = (200 ÷ 2) x 25 x 1 x 0,22

CA = (100) x 25 x 0,22

CA = 550

∴

O custo de armazenagem da engrenagem xyz é de R$ 550,00 por ano!

Agora, o próximo passo é calcular o custo total do estoque:

CT = ?

Q = 1.250.000,00

P = 1 

Df =  [85.000 + 15.000 + (15.000 x 0,8)] = 112.000,00 de despesas gerais

T = 1 ano

i = 22% = 0,22

Substituindo na fórmula temos:

O preço unitário passa a ser 1 porque já 
está calculado o valor total das peças no 
valor de 1.250.000
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CT = {[(Q ÷ 2) x P] + Df} x T x i

CT = {[(1.250.000 ÷ 2) x 1] + 112.000} x 1 x 0,22

CT = {625.000 + 112.000} x 0,22

CT = 737.000 x 0,22

CT = 162.140

∴

O custo total de armazenagem é de R$ 162.140,00 anual.

Resumo
Nesta aula foram apresentados os conceitos de administração de estoques, 

assim como a função do estoque, as políticas de estoque, os giros de esto-

que, previsão de estoque, os níveis de estoques , o conceito de estoque de 

segurança, os custos de armazenagem e diferentes exemplos práticos para 

que você possa reconhecer melhor os itens apresentados durante a aula. 

Atividade de Aprendizagem
1. Cruzadinha
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Horizontais Verticais

2. Os custos de _____ afetam diretamente a rentabilidade 
de uma empresa.

1. Método utilizado para sabermos a previsão do próximo 
período.

4. Um grupo de técnica para a previsão do consumo. 3. Quantidade de peças que devemos comprar de acordo 
com os critérios de cada empresa.

6. Quanto maior for o número da _______, melhor será a 
administração logística da empresa.

5. Somatória do estoque de segurança com o lote de com-
pra.

8. Para a gerência financeira, a redução dos _______ é 
uma das metas prioritárias.

7. Quantidade vendida, num período, do estoque mantido 
pela empresa.

9. Informações que se referem aos volumes e condições 
que podem afetar a demanda.

11. Um item importante para um bom dimensionamento 
do estoque.

10. Um método bastante simples, sem conhecimentos ma-
temáticos.

12. O volume de consumo permanece constante, sem 
grandes variações no decorrer do tempo.

13. O Retorno de ____ deve situar-se acima de um coefi-
ciente de valor 1.

2. Demonstre, com exemplos numéricos, a importância da Rotatividade de 

estoque. Liste os benefícios de um estoque de baixo giro e sua total impli-

cação. Estabeleça critérios de análise final de melhor condição para escolha 

entre maior giro e menor giro.

3. Estoque mínimo e estoque de segurança fundamentalmente são sobre-

postos. Discuta e analise a validade da afirmação e praticidade de que: Esto-

que Mínimo é um ponto, e Estoque de Segurança é uma faixa. Veja o gráfico 

abaixo:

4. Faça uma análise comparativa entre as previsões quantitativas e qualita-

tivas.
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5. Você necessita de uma previsão do consumo de uma matéria-prima. O 

cálculo pode ser realizado pelo método dos mínimos quadrados, média sim-

ples, exponencial ou ponderada. Qual dessas alternativas você escolheria 

para que o resultado seja o mais próximo do real?

6. É possível um estoque de segurança que atenda a qualquer situação? 

Discuta as implicações econômicas dessa situação.

7. Defina o que é estoque mínimo.

8. Qual a finalidade de se calcular o ponto de pedido?

9. Qual é a finalidade de calcular o custo de armazenagem?

Nesta aula, você teve contato com conceitos relacionados a administração 

de estoques. Buscamos apresentar esses itens através de exemplos para que 
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possibilitasse você observar e comparar tais conceitos na prática. Dessa for-

ma, foram expostos diferentes exemplos contendo cálculos e esperamos que 

essas demonstrações tenham auxiliado no seu entendimento do tema. Ago-

ra, siga sua leitura da terceira aula: Operações de almoxarifado. Boa aula!
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Aula 3. Operação de almoxarifado

Objetivos:

• reconhecer as operações de almoxarifado;

• identificar as noções básicas de almoxarifado; 

• reconhecer o espaço físico adequado e o layout para o; 

• reconhecer as formas de avaliação do estoque; 

• reconhecer a curva ABC;

• identificar o inventário físico;

• reconhecer embalagem e manuseio; e

• identificar os canais de distribuição. 

Prezado (a) estudante,

Nesta terceira aula, você receberá informações sobre o almoxarifado, local 

onde se deposita os materiais da empresa. Também terá dados sobre como 

identificar, armazenar e realizar o inventário de materiais. Além disso, será 

orientado quanto a melhor forma de manusear os produtos e as formas de 

distribuição. Com essas informações, é possível que você tenha uma visão 

maior sobre o sistema de entrada e saída de cada produto nas empresas e 

assim, acompanhar os procedimentos. Vamos lá? Boa aula!

3.1 Noções básicas de almoxarifado
Almoxarifado é derivado do vocábulo árabe Al-Markhen, que significa de-

positar. Trata-se de um local onde podemos guardar e conservar os materiais 
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de uma empresa. Necessita de instalações adequadas e recursos de movi-

mentação e distribuição suficientes para um atendimento rápido e eficiente.

Antigamente os depósitos eram locais inadequados e extremamente desor-

ganizados. Os materiais eram armazenados de qualquer forma, sem o uso 

de mão de obra qualificada como você pode observar na figura 11. 

Hoje já existem sistemas de manuseio e de armazenagem bastante sofisti-

cados, gerando um aumento na produtividade, maior segurança nas opera-

ções de controle e rapidez na entrega e obtenção de informações.

Um correto sistema de armazenagem influi no melhor aproveitamento do 

material e dos meios de movimentação. Além de evitar perda de produtos 

por efeito de batidas e impactos, manuseio e outros extravios, como você 

pode ver na figura 12.

Agora iremos apresentar a você informações sobre como administrar, de 

Figura 11 - Almoxarifado desestruturado
Fonte: autora

Figura 12 - Almoxarifado estruturado
Fonte: autora
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uma forma prática e simples, os espaços disponíveis e como trabalhar cor-

retamente o estoque, ou seja, pedindo no momento certo, distribuindo e 

fazendo circular seus materiais organizadamente. 

3.2 Espaço físico
Quando uma empresa necessita de um espaço físico para que materiais se-

jam armazenados, é necessário decidir a localização desse espaço, pois isso 

facilitará a redução de custos envolvidos. 

O espaço de um almoxarifado deverá ser planejado para que se possa apro-

veitar ao máximo a sua área total. Por exemplo, o espaço vertical deverá ser 

bem aproveitado, fazendo-se uso de prateleiras ou empilhando os materiais. 

Para isso, deve-se verificar se os materiais são resistentes ao empilhamento, 

o uso de equipamento para fazer o empilhamento seguro, resistência do 

piso ou pavimento.

A não verificação desses itens implicará em sérios problemas para a empresa. 

Outro fator importante diz respeito a distribuição do espaço dentro do almo-

xarifado e, por isso, é necessário verificar e determinar:

• As quantidades dos tipos de materiais;

• O espaço (em metros quadrados), que os materiais irão ocupar no almo-

xarifado;

• A metragem dos suportes, prateleiras, estrados etc., onde os materiais 

serão armazenados;

• A área de entrada e recebimento dos materiais;

• A área de expedição dos materiais;

• Os corredores internos;

• A área ocupada pelos sistemas de manutenção interna;

• A área necessária para os serviços de controle de materiais;

• Área para possível expansão.
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É possível determinar o lugar do almoxarifado a ser utilizado para cada tipo 

de material. Por exemplo, se o espaço de um almoxarifado for de 500m2, 

os espaços deverão ser subdivididos de tal forma que caibam pelo menos os 

itens descritos acima.

O almoxarifado é um lugar onde circula um grande número de pessoas e 

variados tipos de materiais, portanto, ao estabelecer o layout de um almoxa-

rifado devemos nos concentrar em:

• Estabelecer a carga e descarga de materiais de forma sempre segura e 

ágil para isso, é necessário que os veículos (empilhadeiras, guindastes, 

carregadores, etc.,) e os responsáveis pelo armazenamento estejam sem-

pre disponíveis;

• As entradas e saídas dos materiais não devem possuir bloqueios e preci-

sam ser compatíveis com a dimensão dos produtos em circulação;

• A altura do almoxarifado deve ser compatível com o tipo de produto a 

ser estocado, assim como as portas de entrada e saída;

• Os pavimentos devem ser projetados de maneira a suportar empilhamen-

tos e/ou peso dos materiais estocados;

• Estruturar o trânsito interno dos veículos dentro do almoxarifado, levan-

do-se em conta suas dimensões, tamanho dos produtos e circulação in-

terna.

As passagens dos corredores devem ser retas e não devem ter impedimentos 

causados por empilhamento de materiais ou colunas, de forma a permitir a 

direta comunicação entre as portas e todos os setores do almoxarifado, que 

deverão estar devidamente identificados e divididos por cores, números, etc. 

3.3 Layout do almoxarifado
O layout é a organização dos materiais dentro do espaço físico e irá depen-

der de uma série de fatores, dentre eles o tipo de material a ser estocado, o 

tipo de equipamento que irá circular, o espaço necessário e a estrutura de 

estocagem, entre outros.

Os principais objetivos de um projeto de layout são:
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• Aproveitar, ao máximo, o espaço;

• Utilizar corretamente os recursos disponíveis como mão de obra e equi-

pamentos;

• Movimentar corretamente os materiais;

• Fazer um armazém com boa organização;

• Estocar de forma econômica.

Devemos verificar ainda:

• Materiais a serem estocados, verificando os de grande circulação, grande 

peso e volume;

• Corredores para que tenham facilidades de acesso;

• Portas de acesso com altura e largura de acordo com os materiais;

• Prateleiras e estruturas específicas para os materiais a serem estocados;

• Resistência do piso.

 Observe na figura 13 um exemplo de um layout de almoxarifado.
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Figura 13 - Proposta de layout para um almoxarifado
Fonte: autora
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3.4 Avaliação do estoque
As diversas maneiras de se fazer o registro de estoque tem como objetivo 

principal controlar a quantidade de materiais em estoque, tanto no volume 

físico quanto no financeiro. Deve-se incluir o valor das mercadorias e dos 

produtos acabados ou em fabricação. Para isso, é tomado como base o pre-

ço de custo ou o de mercado e, obviamente, escolhemos o de menor valor. 

O preço de mercado é o valor que o material foi comprado e consta na 
nota fiscal do fornecedor. 

O preço de custo é o custo da fabricação do produto.

A avaliação do estoque é feita com base  nos preços dos itens que temos 

em estoque e, são utilizados dois processos: fichas de controle de cada item 

de estoque e, por meio de inventário físico. A empresa utiliza o controle de 

fichas para estipular o preço do seu produto e a valorização contínua de seu 

estoque. Nesse processo, podemos avaliar os estoques pelos métodos de 

custo médio, Peps ou Fifo e Ueps ou Lifo. Observe cada um deles:

- Fifo (First In First Out) ou Peps (Primeiro a entrar, Primeiro a Sair)

Esse método baseia-se na avaliação cronológica das entradas e saídas. A 

baixa de itens do estoque é feita pela ordem de entrada do material na 

empresa, ou seja, o primeiro que entrou será o primeiro a sair. O uso do Fifo 

nos ajudará a economizar tempo, espaço e garantir que os materiais mais 

antigos sejam sempre os primeiros a sair, fazendo com que esses materiais 

não envelheçam no estoque, auxiliando para que possamos localizar os es-

paços vazios para guardar os materiais e a localizar os materiais mais antigos 

no estoque.

Figura 14 - Método FIFO – First In First Out
Fonte: autora
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Veja este exemplo: 

Na empresa WZ, no dia 06-05, entrou no estoque 100 unidades de peça X 

ao preço de R$ 15,00 cada uma, no dia 07-05 entraram mais 150 unidades a 

R$ 20,00 cada uma; no dia 08-05, saíram do estoque 150 unidades da peça 

X. Calcule o valor atual da peça X pelo método FIFO (Peps). 

Solução:

Primeiro vamos lançar na ficha do estoque as quantidades de material e seus 

respectivos valores:

Dia NF
ENTRADAS SAÍDAS SALDOS

Qde Preço Total Qde Preço Total Qde Total

6-5 001 100 15 1.500 100 1.500

7-5 002 150 20 3.000 250 4.500

8-5 100 15 1.500 150 3.000

50 20 1.000 100 2.000

Total Final 4.500,00 2.500,00 2.000,00

De acordo com a tabela acima, a primeira entrada em 06-05 foi de 100 

unidades ao preço unitário de R$ 15,00, totalizando R$ 1.500,00, como 

não houve mais nenhuma movimentação, o saldo permanece igual ao da 

entrada. Com a entrada em 07-05 de 150 unidades ao preço unitário de R$ 

20,00, totaliza R$ 3.000,00, portanto, o saldo foi para 250 unidades (100 

+ 150), assim, multiplicando pelo valor unitário, o saldo corresponderá a R$ 

4.500,00. Por se tratar do método FIFO, teremos que dar baixa na primeira 

entrada. Para isso, damos baixa na quantidade do dia 06-05 ao valor de R$ 

15,00 e o que sobrar na quantidade do dia 07-05 ao valor de R$ 20,00, cer-

to? Então ficará assim, damos saída a 100 unidades ao preço de R$ 15,00, 

e como faltam 50 unidades para completar a requisição de 150 unidades, 

damos saída a 50 unidades ao preço unitário de R$ 20,00, ficando um saldo 

de 100 unidades no valor de R$ 2.000,00 no dia 08-05. Portanto, ficamos 

com um total de entradas de R$ 4.500,00 (somatória de todos os valores 

que entraram), um total de saídas de R$ 2.500,00 (somatória de todos os 

valores que saíram) e um saldo final de R$ 2.000,00 (último valor).

- Lifo (Last in, First out) ou Ueps (Último a entrar, Primeiro a sair)

Esse método também se baseia na cronologia das entradas e saídas, só que 

considera que o primeiro a sair deverá ser o último que entrou no estoque, 

o que faz com que o saldo seja avaliado ao preço das últimas entradas. É o 
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método mais adequado em economias inflacionárias, pois facilita a contabi-

lização dos produtos para definição de preços de venda, e reflete em custos 

mais próximos da realidade de mercado.

Para compreender melhor, veja o exemplo: em uma empresa entraram 

em estoque no dia 02-03, 150 unidades de uma peça X ao preço unitário de 

R$ 15,00; no dia03-03, entraram mais 100 unidades a R$ 20,00 cada uma, e 

no dia 05-03 saíram do estoque 150 unidades. Calcule o valor atual da peça 

X pelo método LIFO (Ueps).

Solução:

Primeiro vamos lançar na ficha do estoque a quantidade de material e seus 

respectivos valores:

Dia NF
ENTRADAS SAÍDAS SALDOS

Qde Preço Total Qde Preço Total Qde Total

2-3 001 150 15 2.250 150 2.250

3-3 004 100 20 2.000 250 4.250

5-3 100 20 2.000 150 2.250

50 15 750 100 1.500

Total Final 4.250,00 2.750,00 1.500,00

De acordo com a tabela acima podemos analisar que no dia 02-03 tivemos 

a primeira entrada de material no estoque de 150 unidades a R$ 15,00 cada 

uma, que totalizaram R$ 2.250,00; logo, o saldo é essa mesma entrada, pois 

não houve mais nenhuma movimentação. Em 03-03, houve outra entrada 

Figura 15 - Método LIFO – Last In First Out
Fonte: autora



Rede e-Tec Brasil 70 Gestão de Materiais

de 100 unidades a R$ 20,00 cada uma, totalizando R$ 2.000,00; nosso sal-

do agora é de 250 unidades, num total de R$ 4.250,00. Em 05-03 houve 

uma saída do estoque de 150 unidades. Como se trata do método LIFO, 

teremos que dar baixa na última entrada. Como a última entrada foi apenas 

de 100 unidades, damos saída a essa última entrada ao preço unitário de R$ 

20,00; como ainda faltam 50 unidades, a saída é feita pelo preço unitário da 

penúltima entrada, ou seja, 50 unidades a R$ 15,00 cada uma, num total de 

R$ 750,00. Ficamos com um saldo, em 05-03, de 100 unidades no valor de 

R$ 1.500,00. Portanto, ficamos com um total de entradas de R$ 4.250,00 

(somatória de todos os valores que entraram), um total de saídas de R$ 

2.750,00 (somatória de todos os valores que saíram) e um saldo final de R$ 

1.500,00 (último valor).

- Custo Médio

Esse método também é baseado na cronologia das entradas e saídas. É mui-

to frequente e simples, pois age como um estabilizador de preços eliminan-

do as possíveis variações que possam ocorrer. A baixa no estoque é feita, 

normalmente, pela quantidade da ordem de fabricação e os valores dos sal-

dos são dados pelo preço médio dos produtos. Para que possamos entender 

melhor esse método vejamos um exemplo:

Exemplo: No estoque de uma empresa WY, entraram em 07/08, 150 uni-

dades de uma peça X ao preço unitário de R$ 15,00. No dia 08/08 entraram 

em estoque mais 100 peças ao preço unitário de R$ 20,00. No dia 23/09 

saíram do estoque 150 unidades. Calcule o custo médio da peça X.

Solução:

Vamos preencher a tabela, conforme os dados informados:

Dia NF
ENTRADAS SAÍDAS SALDOS

Qde Preço Total Qde Preço Total Qde Total Média

7-8 001 150 15 2.250 150 2.250 15

8-8 002 100 20 2.000 250 4.250 17

23-9 100 1.700 17

150 17 2.550

Total Final 4.250,00 2.550,00 1.700,00

Vamos analisar a tabela acima: no dia 07/08 tivemos uma entrada de 150 

peças ao preço unitário de R$ 15,00, totalizando um valor de R$ 2.250,00. 

Como não houve mais nenhuma movimentação, o saldo permanece igual 
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ao da entrada. No dia 08/08 tivemos outra entrada de 100 peças ao preço 

unitário de R$ 20,00, totalizando R$ 2.000,00, como já tínhamos no saldo 

150 peças, somamos com as 100 que acabaram de entrar totalizando 250 

peças, portanto, para calcular o valor total devemos, primeiro, calcular a 

média através da seguinte fórmula:

(Y)
X=

N
∑

Onde:

X = Média Aritmética

∑(Y) = somatória das entradas em reais

N = Quantidade de material

O custo médio é calculado pelo valor da última entrada, portanto:

2.250+2.000
X=  = R$17,00

250

O saldo da segunda entrada será de 250 x 17, que totalizará R$ 4.250,00. 

No dia 23/09 houve uma saída de 150 peças, valor de R$ 17,00 cada, que é 

o valor do custo médio que acabamos de calcular, totalizando R$ 2.550,00.  

O saldo ficará com 250 – 150, totalizando 100 peças, que multiplicado pelo 

custo médio de R$ 17,00, totalizará R$ 1.700,00. Portanto, ficamos com um 

total de entradas de R$ 4.250,00 (somatória de todos os valores que entra-

ram), um total de saídas de R$ 2.550,00 (somatória de todos os valores que 

saíram) e um saldo final de R$ 1.700,00 (último valor).

Após receber essas informações você deve estar se perguntando, como fazer 

para  escolher o melhor método para sua empresa?

Nesse caso, seja o método Fifo, Lifo ou Custo médio, a escolha está con-

dicionada ao tipo da sua empresa, pois a avaliação do estoque final influi 

diretamente no custo dos bens vendidos ou das matérias-primas utilizadas 

na produção. Qualquer variação no valor do estoque influencia, imediata-

mente, nos custos operacionais e, consequentemente, no lucro. Para que 

você possa entender melhor, vamos fazer uma comparação dos três mé-
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todos apresentados, utilizando os três exemplos anteriores e vamos decidir 

qual é o melhor.

Tabela comparativa dos métodos Fifo, Lifo e Custo Médio.

Fifo Lifo Custo Médio

Valor do estoque final (R$) 2.000,00 1.500,00 1.700,00

Custo das saídas (R$) 2.500,00 2.750,00 2.550,00

De acordo com os dados da tabela acima, podemos analisar que o melhor 

método para uma empresa é pelo método LIFO, pois apresenta um custo 

operacional maior (2.750,00) e o estoque menor (1.500,00). 

3.5 Curva Abc
Trata-se de uma ferramenta muito útil para os administradores, pois permi-

te tomar decisões envolvendo grande volume de dados com urgência. Ela 

é usada constantemente na administração de estoques, para a definição 

de políticas de venda, para estabelecimento de prioridades, para a progra-

mação da produção em série e um leque de outros problemas usuais nas 

empresas. A curva ABC é assim chamada em razão de dividirmos os dados 

obtidos em três categorias distintas: A, B e C.

• Classe A: grupo de itens mais importantes que devem ser tratados com 

uma atenção especial no primeiro momento do estudo. São constituídos 

de poucos itens, cerca de 10 a 20%, exige maior investimento, represen-

tam, em média, de 60 a 80% do investimento em estoque;

• Classe B: grupo de itens em situação intermediária entre as classes A e 

C, e que deverão ser tratados logo após as medidas tomadas sobre os 

itens da classe A, são os segundos em importância. É constituído por 

uma quantidade média de itens, cerca de 20 a 30% do geral, exige um 

investimento menor da classe A. Representam, em média, 20 a 30% do 

investimento em estoque.

• Classe C: são os itens de menor importância, deverão ser tratados so-

mente após as decisões das classes A e B. É constituído por um grande 

número de itens, cerca de 50 a 70% do geral e exige pequenos investi-

mentos. Representam, em média, 5 a 10 % do investimento em estoque. 
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Montagem da Curva ABC

Para fazermos a montagem da curva ABC, devemos seguir quatro passos:

• Fazer o levantamento de todos os dados, como quantidades, preços uni-

tários e preços totais;

• Colocar esses dados em uma tabela em ordem decrescente de preços to-

tais e sua somatória total. A tabela deve conter as seguintes informações: 

item, nome ou número da peça, preço unitário, preço total do item, pre-
ço acumulado e porcentagem;

• Dividir cada valor total de cada item pela somatória de todos os itens e 

colocar a porcentagem obtida em sua respectiva coluna;

• Por último, devemos dividir todos os itens em classes A, B e C, de acordo 

com a nossa prioridade e tempo disponível, para tomar decisão sobre o 

problema.

Para melhor compreensão, vamos fazer um exemplo passo a passo:

Exemplo: Foram levantados os itens de estoque da Fábrica Paulista de Peças 

Ltda., para que se possa negociar com os fornecedores reduções de preços, 

porém, isso tem que ser urgente, além do tempo disponível ser pequeno. A 

direção solicitou ao Gerente de Materiais para resolver o problema utilizando 

a curva ABC. Os dados estão na tabela 3.1, a seguir.

Tabela 3.1 - Dados de estoque da Fábrica Paulista de Peças Ltda.

Peça Nome Custo/Unid. R$ Consumo/Mês Peças Valor Mensal R$

A-1C Eixo 20,00 100 2.000,00

A-1B Porca 0,50 1.000 500,00

A-2A Parafuso 1,00 100 100,00

A-2B Polia 10,00 2.000 20.000,00

C-1A Anel 2,50 1.000 2.500,00

C-1B Anel Liso 1,50 50 75,00

A-1A Chaveta 0,50 80 40,00

B-2A Mola 3,00 5.000 15.000,00

C-1C Arruela 0,50 20 10,00

A-1X Eixo 50,00 500 25.000,00

A-1D Eixo 5,00 600 3.000,00
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A-2D Placa 1,00 1.000 1.000,00

A-3B Polia 8,00 1.000 8.000,00

C-2A
Aro 2,20 400 880,00

C-2B Anel Fixo 1,50 100 150,00

A-2A Chave 0,50 100 50,00

B-2A Luva 3,00 150 450,00

C-2C Pino 0,70 200 140,00

Agora, o próximo passo será ordená-los, de acordo com o valor mensal total 

de cada item, em ordem decrescente, observe a tabela 3.2 a seguir:

Tabela 3.2 - Montagem da Curva ABC

Item Peça
Custo/Unid.

R$

Consumo/
Mês

Peças

Valor/Mês R$
%

Total Acumulado

01
A       02

03

A-1X
A-2B
B-2A

50,00
10,00
3,00

500
2.000
5.000

25.000,00
20.000,00
15.000,00

25.000,00
45.000,00
60.000,00

31,7
57,0
76,1

04
B       05

06
07

A-3B
A-1D
C-1A
A-1C

8,00
5,00
2,50

20,00

1.000
600

1.000
100

8.000,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00

68.000,00
71.000,00
73.500,00
75.500,00

86,2
90,0
93,2
95,7

08
 09
10
11

C        12
13
14
15
16
17
18

A-2D
C-2A
A-1B
B-2A
C-2B
C-2C
A-2A
C-1B
A-2A
A-1A
C-1C

1,00
2,20
0,50
3,00
1,50
0,70
1,00
1,50
0,50
0,50
0,50

1.000
400

1.000
150
100
200
100
50

100
80
20

1.000,00
880,00
500,00
450,00
150,00
140,00
100,00
75,00
50,00
40,00
10,00

76.500,00
77.380,00
77.880,00
78.330,00
78.480,00
78.620,00
78.720,00
78.795,00
78.845,00
78.885,00
78.895,00

97,0
98,1
98,7
99,3
99,5
99,7
99,8
99,9

99,94
99,99

100,00

Total Acumulado 78.895,00 100,00

Baseando-se no enunciado anterior e, na disponibilidade de tempo para a 

montagem da curva ABC, o resultado foi o seguinte:

Classe A = 17% dos itens correspondendo a 76% do valor total;

Classe B = 22% dos itens correspondendo a 20% do valor total;

Classe C = 61% dos itens correspondendo a 4% do valor total.
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De acordo com esses dados, o Gerente de Materiais deverá entrar em con-

tato com os fornecedores das peças A-1X, A-2B e B-2A que corresponde 

a 76% do valor total e somente 17% de itens a serem negociados. Mais 

adiante, atuará com os fornecedores da classe B e, por fim, com os for-

necedores da classe C. Como podemos ver, com um pequeno número de 

itens conseguimos solucionar o grande capital envolvido, que causa grande 

impacto no resultado da empresa. 

Para dividirmos os percentuais das classes não existe regra fixa, essa divisão 

irá depender da disponibilidade de tempo e da prioridade exigida para tomar 

uma decisão, ou seja, caberá ao administrador decidir o que fazer.

Vamos ver o que fizemos até aqui: foi feito o levantamento de todos os itens 

do estoque, ordenamos um abaixo do outro, com nome, número, quantida-

de, preço unitário e preço total. Em seguida, colocamos os itens em ordem 

decrescente de seu valor total, acrescentando mais uma coluna, a D, valor 

total acumulado. Logo após, dividimos cada valor acumulado pelo valor total 

acumulado e colocamos o quociente obtido na sétima coluna, a dos percen-

tuais. Por fim, dividimos a tabela em três classes: A, B e C.

Agora, o próximo e último passo, será montar o gráfico da curva ABC. Para 

isso, deve-se traçar os eixos cartesianos; na abscissa marcamos o número de 

itens e no eixo das coordenadas marcamos o resultado dos valores acumula-

dos dos itens com seus respectivos percentuais, conforme figura 16.

Figura 16 - Gráfico da Curva ABC
Fonte: autora
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3.6 Inventário físico
Inventário Físico é a contagem que a empresa faz periodicamente dos itens 

em estoque, a fim de comparar com os dados contabilizados, evitando as-

sim, possíveis divergências de valores com o que realmente existe nos esto-

ques. Serve também para apuração do valor total do estoque (contábil) para 

efeito de balanço do ano fiscal e seu imposto de renda. O inventário pode 

ser geral ou rotativo.

• Geral: é realizado no fim de cada exercício fiscal da empresa, abrangen-

do todos os itens de estoque de uma só vez. É necessário a parada ope-

racional da empresa, recebimento, produção e despacho durante o pe-

ríodo do inventário, para que a contagem física seja feita sem nenhuma 

interrupção e sem erros. Esse processo pode levar vários dias, dependerá 

da quantidade total dos itens; 

• Rotativo: esse processo é realizado no decorrer do ano fiscal da empre-

sa, sem qualquer tipo de parada operacional, concentrando-se apenas 

nos grupos de itens em determinados períodos, que podem ser semanas 

ou meses. Esses grupos poderão ser divididos em itens mais significati-

vos, itens intermediários e os demais itens. 

Para que seja realizado o inventário físico de uma empresa é necessária a 

organização de duas equipes: uma para 1ª contagem (reconhecedores) e 

outra para 2ª contagem (revisão). O registro é, normalmente, realizado por 

meio de cartões com partes destacáveis com até três contagens, conforme 

figura 17.

Figura 17 - Modelo de ficha de inventário
Fonte: autora
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Será necessária, também, a arrumação física para a contagem, ou seja, se-

parar os itens por tipos, deixando corredores livres para facilitar a movimen-

tação. Além disso, deverão ter equipamentos para o inventário como: balan-

ças, escadas, equipamentos de movimentação, etc.

Após o término do inventário físico é feita uma análise de diferenças (Cut-
-off), de possíveis diferenças entre o controle documentado com o que re-

almente existe no estoque. É um dos processos mais importantes do in-

ventário, caso contrário, o inventário poderá não corresponder à realidade. 

Quanto aos itens que apresentarem diferenças passarão por processo de 

análise para ser reajustados, de acordo com a política da empresa. Observe 

a figura 18.

3.7 Embalagem e manuseio
O objetivo das embalagens é diminuir os danos dos materiais, protegendo-

-os contra vibrações, impactos, compressões, decorrentes dos transportes. 

Mesmo assim, no Brasil, sabe-se que os prejuízos ainda são grandes devido 

aos danos de transportes. Além da parte de segurança, as embalagens têm 

que apresentar:

• Atrativos para venda;

• Inspiração para o consumidor comprar;

• Facilidade de manuseio;

Figura 18 - Controle das diferenças de inventário
Fonte: autora
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• Reuso após vazia, ou reciclável;

• Reconhecimento fácil do produto;

• Baixo custo.

Portanto, as embalagens servem não só para proteger o produto, mas tam-

bém para dar personalidade própria a eles, sendo um elemento de enorme 

valor. Veja os tipos mais usados de embalagens:

• Caixa de Papelão: trata-se de uma embalagem barata, mas que não 

oferece muita proteção ao produto.

• Tambores: trata-se de tambores metálicos que podem armazenar pro-

dutos líquidos, sólidos, pastosos, pó, etc., que podem ser transportados 

com tranquilidade e comodidade. Tudo dependerá do revestimento in-

terno da chapa.

• Fardos: permite transportar grandes quantidades de produtos, por 

exemplo, o algodão, ocupando um espaço muito menor, facilita o ma-

nuseio, pode ser empilhado e reduz, substancialmente, o custo do frete.

Figura 19 - Caixas de papelão
Fonte: autora

Figura 20 - Tambores
Fonte: autora
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• Recipientes Plásticos: estão substituindo, em grande escala, os reci-

pientes de vidro, madeira e metal. 

O manuseio dos materiais consiste em carregar e descarregar veículos de 

transportes, montar contêineres, contentores, caixas e todo e qualquer tipo 

de embalagem. Seus objetivos principais são:

 – Aperfeiçoar o uso do espaço dos armazéns;

 – Aperfeiçoar a eficiência operacional do armazém;

 – Diminuir os custos de movimentação;

 – Aperfeiçoar a carga de cada transporte;

 – Melhorar o atendimento ao mercado.

          

Vejamos agora, as imagens dos principais equipamentos de manuseio inter-

no utilizados pelas empresas:

Figura 21 - Fardos
Fonte: autora

Figura 22 - Recipientes plásticos
Fonte: autora

Figura 23 - Empilhadeira 
manual 

Fonte: autora

Figura 24 - Empilha-
deira elétrica

Fonte: autora

Figura 25 - Carrinho porta 
pallets

Fonte: autora
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Transportadores internos

Talhas e Manipuladores

Empilhadeiras

Figura 26 - Pallets
Fonte: autora

Pallets são estrados de madeira 
para movimentar mercadorias 

com empilhadeiras ou carrinhos 
manuais

Figura 27 - Transpor-
tador de roletes

Fonte: autora

Figura 28 - Transpor-
tador elétrico com 

esteira
Fonte: autora

Figura 29 - Transpor-
tador em curva

Fonte: autora

Figura 30 - Talha 
elétrica

Fonte: autora

Figura 31 - Talha 
elétrica

Fonte: autora

Figura 32 - Mani-
pulador

Fonte: autora

Figura 33 - 
Robô

Fonte: autora

Figura 34 - A gás
Fonte: autora

Figura 35 - Guincho 
sobre rodas

Fonte: autora

Figura 36 - Elétrica 
pantográfica

Fonte: autora
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3.8 Canais de distribuição
Canais de Distribuição são organizações ou empresas destinadas a facilitar e 

disponibilizar o acesso dos produtos ou serviços aos seus respectivos consu-

midores. Faz parte da logística e seus participantes são: fabricantes, atacadis-

tas, distribuidores, varejistas e consumidor final. Tem papel fundamental no 

estímulo à demanda, através das atividades promocionais dos componentes 

ou equipamentos atacadistas, varejistas ou outros. É somente através da dis-

tribuição que os produtos e serviços ficam disponíveis ao consumidor. Obser-

ve na figura 37 um paralelo entre Canal de Distribuição e Distribuição Física.

Após realizar uma análise de mercado, visando melhores alternativas para 

comercialização, pontos de venda e distribuidores, enfim, é desenvolvida a 

aplicação prática dos Canais de Distribuição pelo Marketing.   

Após ser definido o Canal de Distribuição pelo Marketing coloca-se em prá-

tica a Distribuição Física. 

Após definir qual Canal de Distribuição utilizar, inicia-se o planejamento ope-

racional, sempre verificando as melhores condições de abastecimento (pra-

zos, volumes) e os recursos para a operação (equipamentos, mão de obra, 

sistemas informatizados etc.).

Os Canais de Distribuição são de extrema importância, seu custo re-
presenta uma parcela considerável do preço final do produto vendido 
ao consumidor!

Figura 37 - Canal de distribuição
Fonte: autora
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Os fabricantes não realizam o ciclo completo de comercialização, para isso, 

eles incluem os intermediários, que são os distribuidores, os atacadistas, os 

representantes, entre outros. Eles trabalham para realizar esse processo, fa-

zendo com que os produtos cheguem aos consumidores da melhor maneira 

possível. 

Na maioria dos casos, os fabricantes preferem optar por outros canais de 

distribuição para comercializar seus produtos sem ter que arcar com as des-

pesas e as operações de comercialização. O Boticário, por exemplo, admi-

nistra e opera toda a cadeia comercial de seus produtos em uma estrutura 

própria de lojas, através do sistema de franquia, mas ainda utiliza os canais 

de distribuição, como a venda direta aos representantes. 

De uma forma mais resumida, quais são os objetivos e as funções de um 

Canal de Distribuição?

•	 Objetivos:

 – Disponibilizar as mercadorias aos seus clientes o mais rápido possível;
 – Garantir menor custo de comercialização dos produtos;
 – Aumentar o potencial de venda da mercadoria;
 – Facilitar o fluxo de informações e dos materiais;
 – Garantir níveis de serviços adequados.

•	 Funções: Os Canais de Distribuição desempenham quatro funções básicas:

 – Induzir a demanda;
 – Satisfazer a demanda;
 – Serviços de pós-venda;
 – Troca de informações.

Observe a representação das funções dos Canais de Distribuição através da 

figura 38:
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Os tipos de Canal de Distribuição mais utilizados são:

• Verticais: trata-se da transferência de responsabilidades sobre a comer-

cialização e operação das mercadorias entre os participantes da cadeia, 

ou seja, é como um bastão numa corrida de revezamento. Ex: a indústria 

fabrica o produto, o atacadista exclusivo estoca e vende aos varejos que 

comercializa junto ao consumidor final.

• Híbridos: neste modelo os participantes que atuam na cadeia dividem 

as atividades de comercialização, onde são autônomos em suas ações.  

Ex: o fabricante produz a mercadoria, o setor de vendas do fabricante 

vende o produto, o distribuidor externo realiza a distribuição física, as 

unidades de serviços realizam os serviços de pós-venda e o consumidor 

final adquire a mercadoria.

Figura 38 - Funções do canal de distribuição
Fonte: autora

Figura 39 - Canais verticais
Fonte: autora
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• Múltiplos: utiliza diversos elementos na cadeia para fazer com que o 

consumidor final possa escolher a melhor opção para a sua aquisição. 

Ex: O fabricante produz a mercadoria e vende no atacado, no varejo e 

disponibiliza ao setor de vendas diretas (internet, catálogos, etc.); o va-

rejo dirige suas vendas aos pequenos consumidores, o setor de vendas 

dirige-se ao consumidor final, bem como os serviços de pós-venda e o 

consumidor final escolhe o canal mais adequado escolhendo melhores 

preços, condições de pagamento ou melhores atendimentos.

Figura 40 - Canais híbridos
Fonte: autora

Figura 41 - Canais múltiplos
Fonte: autora
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Resumo
Na terceira aula foram apresentadas as operações de almoxarifado, noções 

básicas de almoxarifado, o espaço físico, layout do almoxarifado,  avaliação 

do estoque, a curva ABC, inventário físico, embalagem e manuseio e a defi-

nição de canais de distribuição.

Atividade de Aprendizagem
1. Cruzadinha

Horizontais Verticais

1. Pode ser geral ou rotativo. 2. Diminui os danos dos materiais, protegendo-os contra 
impactos, decorrentes dos transportes.

3. Necessita de instalações adequadas e recursos de movi-
mentação e distribuição suficientes para um atendimento 
rápido e eficiente.

4. Último a entrar, primeiro a sair.

5. Consiste em carregar e descarregar veículos de transpor-
tes, montar caixas e todo e qualquer tipo de embalagem.

6. Somente através dos _________ que os produtos e 
serviços tornam disponíveis ao consumidor.

7. O _______ de um almoxarifado deverá ser planejado 
para que se possa aproveitar ao máximo a sua área total.

8. Primeiro a entrar, primeiro a sair.

9. O ________ é calculado pelo valor da última entrada.

10. Permite tomar decisões envolvendo grande volume de 
dados com urgência.

11. O _____ é o custo da fabricação do produto.
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2. Você está fazendo uma análise das demonstrações contábeis de duas 

empresas do mesmo ramo denominadas Dama S/A e Lody S/A. O nível de 

preços tem subido constantemente no setor. Você percebe que o estoque 

da Empresa Dama S/A está bem próximo do valor de reposição, enquanto 

os preços de estoques da empresa Lody S/A estão bem abaixo do preço de 

reposição. Qual é o método de avaliação de estoques provavelmente usado 

por cada uma das empresas? Se considerarmos que a única diferença entre 

as duas empresas fosse a avaliação dos estoques, qual delas teria, provavel-

mente, apresentado maiores lucros nos últimos 3 anos?

3. Qual a finalidade de um correto sistema de localização de materiais?

4. Qual a importância do layout de almoxarifado para o sistema de localiza-

ção?

5. Qual a definição de Curva ABC e suas classes?

6. Onde poderemos utilizar a metodologia Lifo e Fifo? Explique.
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7. Explique o método de custo médio.

8. Cite as necessidades para a realização de um inventário físico.

9. Quais as finalidades do inventário físico e do inventário rotativo?

10. Qual a importância da análise de diferenças (cut-off) em um inventário?

11. Qual a importância da embalagem nas operações de almoxarifado?

12. O que são Canais de Distribuição? Cite os tipos mais utilizados.
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As noções de almoxarifado e o trabalho desenvolvido para controle e esco-

amento de produtos foram os temas dessa aula. Aqui, você pode identificar 

o percurso realizado pelo produto dentro da empresa. Recomendo que você 

busque averiguar na prática, todos os itens apresentados nesta aula. Agora, 

você continuará seus estudos, adentrando em uma nova aula. Mantenha 

suas leituras com disciplina e boa aula!
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Aula 4. Planejamento e controle da   
  produção

Objetivos:

• identificar o que é Controle da Produção; 

• identificar as Funções do PCP; 

• reconhecer o Gráfico de Gantt; 

• reconhecer o MRP- Planejamento das necessidades de materiais 

• reconhecer o –MRP II; e

• reconhecer o Just In Time / Kanban. 

Prezado(a) estudante,

Os conteúdos das aulas apresentadas nesta disciplina são de suma importân-

cia para o seu aprendizado. Ao escolher cursá-la certamente você tinha um 

objetivo ou uma visão sobre a gestão de materiais. Até aqui, busquei situar 

você nos mecanismos que são utilizados nesta gestão. A leitura atenta das 

aulas é importante, assim como a resolução dos exercícios propostos ao final 

de cada uma. Portanto, espero que as aulas estejam sendo satisfatória para 

seu estudo e desempenho profissional. Continue sua leitura e boa aula!

4.1 Controle da produção
Criar soluções para reduzir estoques sem afetar o processo de produção e 

sem aumentar os custos é, na verdade, um dos maiores desafios que os em-

presários estão encontrando, afinal, tudo que está envolvido na produção e 

na comercialização requer a utilização de recursos financeiros. 

O Planejamento e Controle da Produção (PCP) é um conjunto de ações que 

procura conciliar o processo produtivo da empresa com os objetivos do clien-
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te. Para atingir seus objetivos, o PCP administra as informações vindas de 

diversas áreas do sistema produtivo: engenharia, marketing, fabricação, ma-

nutenção, compras/suprimentos, recursos humanos e finanças. Como sua 

função é coordenação de apoio ao sistema produtivo, o PCP relaciona-se, de 

forma direta ou indireta, com todas as funções deste sistema. 

As decisões do PCP influenciam no desempenho operacional, econômico e 

financeiro da empresa, sendo visível ao cliente através do preço, velocidade 

de entrega, serviços de pós-vendas, entre outros; e para a empresa através 

dos lucros. 

Outro fator importante envolvido no processo do PCP é a programação, 

fase intermediária entre o setor de planejamento e o setor de controle.  

Quando é feito um planejamento para os próximos dias ou semanas, passa 

a existir uma obrigatoriedade para que os setores de produção executem os 

trabalhos programados dentro do período previsto.

Para ser competitivo é fundamental reduzir continuamente o “lead 
time” (tempo decorrido) de todos os processos da organização.

Figura 42 - PCP – Planejamento e Controle da Produção
Fonte: autora

Lead-Time de Produção:  
Lead Time ou tempo decorrido 
é o tempo gasto pelo sistema 

de produção para converter 
matérias-primas em produtos 
acabados. O Supply Chain 

define-se como o tempo entre 
a entrada do material até a sua 
saída do inventário. Trata-se de 
um conceito muito importante 
da logística, e deve ser levado 

em consideração em todas 
as atividades, pois influência 

diretamente no custo de 
operação.
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Algumas empresas buscam, dentro dos princípios de melhoramento contí-

nuo, a meta de lead-time “zero”, ou seja, entrega imediata sem formação 

de estoques. Claro que isso é impossível, pois sempre existirá um prazo de 

entrega para os pedidos dos clientes.

Ao acompanhar o fluxo produtivo de um item, você poderá identificar qua-

tro grupos diferentes de tempos que compõem o lead time desse item: es-

peras, processamento, inspeção e transporte, sendo as esperas subdivididas 

em espera para programação da produção, espera na fila e espera no lote, 

conforme figura 44.

Na realidade, muito dos tempos que compõe o lead time estão relacionados 

com as chamadas perdas. São elas:

• Superprodução: produzir mais do que o necessário;

Figura 43 - Lead Time
Fonte: autora

Figura 44 - Composição do Lead Time Produtivo
Fonte: autora
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• Espera: espera dos trabalhadores e pouco uso das máquinas;

• Transporte: elevação do custo de desempenho da fábrica;

• Processamento: atividades desnecessárias para a conclusão do produto;

• Estoque: estoques desnecessários; compra ou produção de grandes lo-

tes;

• Desperdício no movimento: estão relacionadas com a operação princi-

pal realizada pelos trabalhadores;

• Produtos defeituosos: desperdício na produção de peças e produtos.

Em resumo, todas essas perdas relacionam-se diretamente com a estrutura 

de produção e, portanto, quanto maior o lead time, maior serão as perdas. 

Não confunda lead time com tempo de ciclo. Lead time é o tempo 
necessário para transformar matéria-prima em produtos acabados, 
enquanto que ciclo é o intervalo de tempo entre a saída de produtos 
acabados!

4.2 Funções do PCP
O planejamento envolve todas as atividades de sua área para processar os 

programas de cada produto. Produzir não é tão simples quanto parece, en-

volve uma série de fatores tais como: instalações, equipamentos, maquiná-

rios, materiais e habilidades. Para que a empresa obtenha lucro, é necessária 

a organização de todos esses fatores, fabricar no momento certo e, claro, 

bons preços. Portanto, um bom sistema envolve padrões, programação, or-

dens e controle.

Diante do exposto, as funções do PCP são:

• Definir as quantidades a serem produzidas;

• Administrar os estoques;

• Emitir ordens de produção;
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• Programar as ordens de fabricação;

• Acompanhar a produção.

Conheça a hierarquia do PCP

• Planejamento Estratégico da Produção: sem planejamento uma em-

presa não sobrevive nos dias de hoje, portanto, é necessário estabelecer 

um plano de produção em longo prazo, segundo as estimativas de ven-

das e disponibilidade de recursos financeiros e produtivos;

• Planejamento-Mestre da Produção (PMP): é um registro que contém, 

para cada produto final, as projeções de demanda e estoque ao longo 

do tempo. Estabelece uma relação entre o planejamento estratégico e as 

atividades operacionais da produção. Desmembra o plano de produção 

de longo prazo em planos específicos de produtos acabados para médio 

prazo, direcionando as etapas de programação e execução das atividades 

operacionais. A partir do PMP, a empresa assume compromissos de pro-

dução: montagem de produtos acabados, fabricação de partes manufa-

turadas internamente e compra de itens e matérias-primas; 

• Programação da Produção: com base no PMP e nos registros de con-

trole de estoques, a programação da produção estabelece, em curto pra-

zo, quando e quanto comprar e fabricar cada produto. Obviamente, essa 

determinação de quando e quanto varia de empresa para empresa;

• Acompanhamento e controle da Produção: consiste em garantir que 

o programa de produção seja executado satisfatoriamente, além de ser 

encarregado de coletar dados para outros setores do sistema produtivo.

4.3 Gráfico de Gantt
A fim de facilitar as tarefas que são consideravelmente complexas da distri-

buição do tempo dos trabalhos, são utilizadas diversas técnicas, entre elas 

está o Gráfico de Gantt. 

O conceito de Gráfico de Gantt é muito simples, é um gráfico de barras 

que ilustra as etapas iniciais e finais de um projeto.  Esse gráfico é de fácil 

compreensão para projetos pequenos, que cabem em uma única tela de 

computador ou em uma folha, mas são de difícil visualização para projetos 
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com muitas atividades. Uma das críticas é que o gráfico de Gantt fornece 

poucas informações, pois representam apenas três restrições dos projetos: 

escopo, tempo e custo, focando primeiramente a administração da progra-

mação. Como o gráfico não representa o tamanho de um projeto, conse-

quentemente, não consegue identificar os possíveis atrasos de um projeto. 

Os softwares mais utilizados para gerar Gráficos de Gantt são o MS Project, 
Primavera, Visio e Excel, sendo que o Visio e o Excel são para criar gráficos 

mais simples.

4.4 MRP - Planejamento das necessidades  
 de materiais
MRP – Material Requirements Planning (Planejamento das necessidades de 

materiais) é um programa que permite determinar com rapidez e precisão 

as prioridades das ordens de compra e fabricação. Entretanto, o MRP não 

avalia se a quantidade de máquinas e pessoas é suficiente para cumprir os 

programas com seus prazos. 

Com base na lista de materiais e com as informações da quantidade vendida 

do produto, calcula as necessidades dos materiais necessários para produzir 

o pedido verificando a disponibilidade de cada item em estoque. Quando há 

falta de material, parcial ou total, ele emite a requisição de compra dos itens 

que faltam. 

De modo geral, os parâmetros básicos para um perfeito funcionamento do 

MRP são:

• Estrutura do produto: quantidade de cada item que compõem um pro-

duto;

Figura 45 - Gráficos de Gantt no Excel e MS-Project
Fonte: autora
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• Tempo de fabricação: tempo gasto do início até o término da produ-

ção;

• Tamanho do lote de fabricação: quantidade de produtos a ser fabrica-

do a fim de se aperfeiçoar o tempo do processo;

• Tamanho do lote de reposição: quantidade de item que se adquire de 

cada vez, otimizando os custos;

• Estoque mínimo: quantidade mínima que deve ser mantida em esto-

que;

• Estoque máximo: quantidade máxima que deve ter em estoque.

Observe na figura 46 do sistema MRP.

Observe as vantagens e desvantagens do MRP:

Vantagens:

• Manutenção de quantidades razoáveis de estoques de segurança e mini-

mização ou até mesmo eliminação de inventários;

• Identificação de problemas nos processos;

• Programação de produção baseada na demanda real ou na previsão de 

vendas;

• Adequação à produção por lotes ou processos de montagens.

Figura 46 - Sistema MRP
Fonte: autora
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Desvantagens do MRP

• Processamento computacional pesado e de difícil interferência quando 

estiver em operação;

• Sistema não avalia adequadamente as variações de curto prazo da de-

manda;

• Em algumas situações o sistema é complexo e não se obtém o resultado 

esperado.

4.5 MRPII 
O MRPII estende o conceito do MRP -  Material Requirements Planning (Pla-

nejamento das necessidades de materiais), permitindo a integração do pla-

nejamento financeiro com o operacional. Em relação a base do MRP original, 

foram acrescentadas novas informações relativas aos recursos produtivos e 

suas participações na produção unitária de cada item. 

Além da área financeira, o sistema MRPII facilita o entendimento da produ-

ção com o marketing. A interface começa ainda no MRP, onde as previsões 

de venda são entradas do sistema e as decisões sobre alterações de tama-

nhos de lotes, cancelamentos ou adiamento de ordens são tomadas em 

conjunto e podem determinar modificações nos programas-mestres de pro-

dução. Com o MRPII, a interface é ampliada e, juntas, as áreas de marketing, 

finanças e produção podem decidir sobre a variedade de produtos, planos 

agregados de produção, necessidades financeiras e estratégias de preços. 

Outro aspecto importante do MRPII diz respeito as análises de sensibilidade, 

que podendo, por exemplo, prever a ausência de capacidade produtiva ou 

de recursos financeiros para atender uma previsão de vendas estabelecida 

pela área de marketing. 

Portanto, a proposta do sistema MRPII é de ser utilizado como ferramenta 

na coordenação dos esforços de produção, finanças, marketing, engenharia 

e departamento de pessoal, na direção de um planejamento único para o 

negócio. 

O sistema MRPII tem como deficiência o fato de não prever melhorias na 

redução dos desperdícios e nem promover o melhoramento contínuo do 
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processo produtivo. Para tanto, é inevitável o uso da filosofia JIT – JUST IN 
TIME, para a gestão de fluxos, estocagens e processos produtivos. O MRPII 

permite trabalhar em conjunto com o JIT, formando um perfeito sistema 

global de produção.  

4.6 JIT - Just in Time - Kanban
A filosofia JIT - Just in Time, quando aplicada de forma adequada, reduz ou 

elimina a maior parte do desperdício que ocorre na compra, na produção, 

distribuição e atividades de apoio à produção e de qualquer atividade produ-

tiva. Isso é realizado utilizando três componentes básicos: fluxo, qualidade e 

envolvimento dos funcionários.

O JIT não apenas proporciona às empresas uma substancial melhoria na qua-

lidade dos produtos que fabricam, mas também permite reduzir o tempo de 

resposta do mercado em mais de 90%. Produtos novos ou modificados por 

sugestão do consumidor podem ser colocados no mercado na metade do 

tempo considerado normal. Ao mesmo tempo, o equipamento requerido 

para tais procedimentos podem ser reduzidos e os estoques diminuídos ou 

até mesmo eliminados.

A Toyota Motor Company, sentindo a necessidade de coordenação da pro-

dução com as diferentes solicitações da demanda por veículos (modelos, 

cores, etc.), foi quem primeiro aplicou a teoria do JIT em suas linhas de 

montagem. 

São objetivos do JIT:

• Eliminação de defeitos, evitando o retrabalho;

• Aproveitamento máximo nos processos produtivos;

• Redução do tamanho do lote fabricado;

• Redução dos tempos de preparação das máquinas;

• Manutenção preventiva;

• Envolvimento de operários: atividades de pequenos grupos.
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Esses objetivos podem ser entendidos através da expressão: “eliminação de 

desperdícios”, onde são considerados sete tipos: desperdício de superprodu-

ção, de espera, de transporte, de processamento, de movimento, de produ-

ção defeituosa e de estoques.

Vantagens do JIT

• Custo

• Qualidade

• Flexibilidade

• Velocidade

• Confiabilidade

Aplicação do JIT – Kanban

Kanban é uma das técnicas mais usadas para atingir a meta do JIT. A palavra 

Kanban, de origem japonesa, e significa cartão. Tem como objetivo reduzir 

os tempos de preparação de máquina e os tamanhos dos lotes e produzir, 

apenas, as quantidades necessárias, de acordo com a demanda. 

Vamos falar agora sobre os tipos de sistema Kanban: o sistema Toyota de 

duplo cartão e o sistema de cartão simples.

O sistema de duplo cartão é menos usado, funciona da seguinte forma: há 

dois tipos de cartão, o de retirada e o de produção. Enquanto o cartão de 

retirada sinaliza a necessidade de retirada para o processo seguinte, o cartão 

de produção informa a quantidade que aquele processo deve produzir.

O sistema Toyota de duplo cartão obedece rigorosamente a esse conceito, 

ou seja, nenhum produto é feito sem que haja o cartão de ordem de pro-

dução e a quantidade de peças é, exatamente, o que foi determinada no 

cartão.

O sistema de maior utilização é o de cartão simples, iniciado nos EUA pela 

fábrica de motocicletas da Kawasaki. A diferença básica é que no cartão 

simples não há cartão de produção, apenas o de retirada. O próprio cartão 

Para haver tais vantagens com a implantação do 
sistema JIT é necessário uma grande flexibilidade 
na programação da linha de produção e, acima 
de tudo, uma ótima sincronia de trabalho entre 
clientes e fornecedores.



Aula 4 - Planejamento e controle da produção Rede e-Tec Brasil99

de retirada serve como sinal para a produção de um novo lote. 

O potencial do sistema Kanban pode ser medido pela sua capacidade de 

identificar, entender e promover ajustes com velocidade para não produzir 

interrupções no fluxo de trabalho.

Não podemos perder de vista que o Kanban apenas complementa o 
sistema de fabricação no ambiente Just In Time, do qual fazem parte 
também, o PCP, o Programa-Mestre, uma lista de material, mudanças 
no projeto do produto, etc.

Resumo
O Controle da Produção, as Funções do PCP, reconhecer o Gráfico de Gantt, 

o conceito de MRP- Planejamento das necessidades de materiais, MRPII e 

Just In Time/Kanban foram os temas abordados nesta aula. 

Atividade de Aprendizagem
1. Cruzadinha 

Horizontais verticais

2. Fator importante no processo do PCP. 1. Conjunto de ações que procura conciliar o processo pro-
dutivo da empresa com os objetivos do cliente.
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3. Tempo gasto pelo sistema de produção converter maté-
rias-primas em produtos acabados.

4. Registro que contém, para cada produto final, as proje-
ções de demanda e estoque ao longo do tempo.

5. Gráfico de barras que ilustra as etapas iniciais e finais 
de um projeto.

7. Uma das características mais usadas para atingir a meta 
do JIT.

6. Programa que permite determinar com rapidez e pre-
cisão as prioridades das ordens de compra e fabricação.

8. Sistema de maior utilização, iniciado nos EUA pela fábri-
ca de motocicletas da Kawasaki.

2. Um programa JIT foi implantado numa empresa de manufatura, porém 

não tem apresentado resultados satisfatórios em função das falhas dos for-

necedores, que ora entregam materiais fora de especificação, ora atrasam a 

programação. Qual a estratégia que você adotaria? Explique as razões.

3. Defina o que é planejar a produção.

4. Para que utilizamos o gráfico de Gantt?

5. Por que programamos a produção?

6. Explique o que é JIT?
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7. Sob quais condições recomenda-se a utilização do MRP para gerencia-

mento de inventários e programação de produção?

8. Se você tivesse que implantar um sistema de suprimento baseado na filo-

sofia JIT, quais seriam as primeiras providências a serem tomadas?

Nesta aula, você teve informações sobre como criar soluções para reduzir 

estoques sem afetar o processo de produção e sem aumentar os custos em 

uma empresa. Esses elementos são fundamentais para a empresa, pois só 

assim ela conseguirá se manter no mercado. Dessa forma, a sua leitura e a 

realização das atividades também se tornaram importantes para a sua com-

preensão do tema e, posteriormente, utilização na prática. O tema da próxi-

ma aula será de grande valia. Vamos lá? Boa aula!
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Aula 5. Administração de compras

Objetivos:

• reconhecer a definição e objetivos da administração de com-

pras;

• observar como se dá a organização de compras;

• observar como se dá as ações de compras;

• identificar o que é lote econômico de compras;

• reconhecer a análise econômica de compras; e

• identificar o que é Electronic Data Interchange (EDI).

Caro(a) estudante,

Parabéns por chegar até a penúltima aula! Acredito que você está se dedi-

cando bastante para a leitura e à resolução das atividades não é mesmo? Por 

isso, chegou até aqui. Nesta aula traremos, para você, o tema Administração 

de compras, com o intuito que você reconheça os processos pertinentes a 

essa atividade. 

Bons estudos!

5.1 Definição e objetivos
Quando falamos em compras devemos verificar uma série de fatores como: 

escolha dos fornecedores, qualidade dos serviços, prazos de entrega, pre-

ços, entre vários outros elementos. A administração de contas, trata-se de 

uma atividade fundamental para o bom funcionamento das empresas, in-

fluenciando diretamente nos seus estoques, relacionamento com seus clien-

tes, competitividade e seu sucesso. A compra de material representa um 
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fator decisivo na atividade de uma empresa, pois dependendo de como ela é 

gerenciada pode reduzir os custos e consequentemente aumentar os lucros.

Com um cadastro atualizado e completo de fornecedores e com co-
tações de preços feitos semestralmente, muitos problemas serão evi-
tados!

A função compra não é mais apenas uma atividade rotineira, ela faz par-

te do processo de logística das empresas. Não se trata apenas em adquirir 

material. O setor de compras se inter-relaciona com todos os outros setores 

da empresa, influenciando e sendo influenciado. Portanto, a função compra 

vem ganhando espaço nas empresas, onde não basta apenas comprar, e 

sim, obter o maior número de vantagens possíveis. Podemos definir compras 

como sendo operações que envolvem valores, muito essencial entre as que 

compõem o processo de suprimento. 

Os objetivos da função compra são: 

• Obter mercadorias e serviços na quantidade certa, com qualidade e um 

custo menor;

• Garantir que a entrega seja feita de maneira correta;

• Desenvolver e manter boas relações com os fornecedores.

Assim, a função compra busca, incansavelmente, evitar duplicações, esto-

ques elevados, aquisições com urgência, onde poderá criar conflitos e custos 

altos de planejamento, estoques e transportes. Essa preocupação tem torna-

do a função compra extremamente dinâmica, utilizando-se de tecnologias 

cada vez mais sofisticadas e atuais como o EDI - Electronic Data Interchange 
(veremos mais adiante com maiores detalhes), a internet e cartões de crédito.

Deste modo, podemos perceber que uma administração de compras eficaz 

contribui significativamente para o alcance dos objetivos estratégicos e das 

metas das empresas, proporcionando maior agilidade nas operações efetu-

adas pelas empresas e na qualidade das aquisições, onde para a empresa é 

um diferencial altamente competitivo e positivo.

Nunca é demais insistir na informação de quantidades, qualidades e 
dos prazos necessários para a fábrica operar! Através dessas infor-
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mações é possível prever o tempo necessário para negociar, fabricar 
e entregar os produtos nos prazos solicitados.

5.2 Organização de compras
O administrador de compras tem como responsabilidades principais atender 

às especificações de qualidade do mercado, adequação da quantidade dese-

jada, prazos de entrega e condições de pagamento. 

Leia algumas das atividades típicas da área de compras, que poderão variar 

de empresa para empresa, dependendo do seu porte ou estrutura.

1. Informação básica

 – Autoridade para compra;

 – Registro de fornecedores;

 – Registro de preços;

 – Registro de estoques e consumo;

 – Registro de especificações;

 – Registro de catálogos.

2. Pesquisa

 – Estudo do mercado;

 – Estudo dos materiais;

 – Análise dos custos;

 – Análise financeira;

 – Desenvolvimento de novos fornecedores;

 – Desenvolvimento de novos materiais.

A pesquisa é o elemento básico para a própria operação da seção de 
compras. 

3. Aquisição

 – Negociar contratos;

 – Efetivar compras;

 – Analisar cotações;
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 – Analisar requisições;

 – Analisar as condições dos contratos;

 – Contatar vendedores;

 – Negociar redução dos preços;

 – Acompanhar recebimento dos materiais.

4. Administração

 – Manutenção de estoques;

 – Evitar excesso de estoques;

 – Melhorar giro de estoque;

 – Padronizar embalagens;

 – Elaborar relatórios.

5. Ações diversas

 – Fazer estimativa de custo;

 – Arrumar os materiais ultrapassados;

 – Manter relações comerciais de confiabilidade.

É claro que estas ações variam de empresa para empresa, devendo ser adap-

tadas ao tipo de organização de cada uma.

As compras podem ser centralizadas ou descentralizadas. O volume de ope-

rações de compras, dependendo do empreendimento, irá decidir qual méto-

do será empregado. Abaixo, algumas vantagens da centralização completa 

das compras:

• Oportunidade de negociar maior quantidade de materiais conseguindo, 

assim, melhores preços;

• Melhor qualidade dos materiais adquiridos;

• Controle de materiais e estoques.

As razões para estabelecer a descentralização das compras podem ser:
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• Distância geográfica;

• Tempo necessário para a aquisição de materiais;

• Facilidade de diálogo.

O setor de compras deverá estar organizado, de acordo com o tamanho da 

empresa ou com o volume de atividades desenvolvidas. O responsável pelo 

setor de compras tem como função primordial estabelecer o perfeito relacio-

namento com as empresas fornecedoras e com as exigências operacionais 

dos demais departamentos da empresa, administrando de forma eficiente 

para que seus funcionários sintam-se motivados, alcançando assim, os resul-

tados esperados pelos acionistas.

Vejamos, agora, algumas das tarefas importantes a serem conduzidas dentro 

da estrutura organizacional:

• Estabelecer os caminhos e programas de aquisições;

• Estabelecer padrões de comportamento para os compradores;

Figura 47 - Estrutura organizacional de compras
Fonte: autora
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• Desenvolver novos materiais e fornecedores;

• Padronizar as aquisições;

• Promover a integração e colaboração entre os setores da empresa;

• Promover intercâmbio de informações com fornecedores e concorrentes;

• Agir dentro dos limites orçamentários.

Além dessas tarefas podemos citar, ainda, sistemas de informação que agem 

diretamente em compras, influenciando e permitindo seu bom desempe-

nho. Essas informações são:

• Vendas: controla os pedidos, mantendo contato constante com os clien-

tes, informando a situação do pedido;

• PCP: planejamento e controle da produção, baseia-se nas informações 

dos inventários;

• Materiais: é a área que administra todos os materiais na empresa e in-

forma a situação dos estoques e recebimentos dos pedidos de compras 

em andamento;

• Transportes: informação dos materiais em trânsito, negociações de re-

dução de custos, aumentar a eficiência da entrega aos clientes;

• Produção: é o setor que produz para atender as necessidades para o 

mercado;

• Engenharia: desenvolvimento de novos materiais, novas tecnologias e 

processos;

• Qualidade: avaliar os padrões de qualidade, desenvolver novos fornece-

dores e avaliar os atuais periodicamente; 

• Finanças: avaliar as condições econômicas e contábeis dos contratos e 

das compras, os lucros nas transações de compras e vendas.

Observe agora nas figuras 48 e 49 os tipos de informações internas e exter-
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nas que influenciam no funcionamento da seção de compras.

5.3 Ações de compras
Compras não dependem de ações intuitivas, mas de uma gestão moderna 

com uso de novas tecnologias, pois são fontes geradoras de benefícios e lu-

cros para as empresas. A realização de compras deve sempre trabalhar com 

pesquisa em todo seu envolvimento. Assim, podemos destacar os seguintes 

atos que são importantes para o processo de continuidade do setor com 

atividades que envolvem ações de suprimentos e de apoio.

a) Ações de Suprimentos

• Solicitação de compras: é o documento que contém as informações 

sobre o que comprar, onde comprar, sua quantidade, prazo de entrega, 

local de entrega, fornecedores aprovados, últimos preços e especifica-

Figura 48 - Informações externas para seção de compras
Fonte: autora

Figura 49 - Informações internas para seção de compras
Fonte: autora
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ções técnicas. Poderá ser originado por vários setores, tudo dependerá 

do tipo de material que a empresa necessita;

• Coleta de preços: trata-se de um documento onde são registrados os 

preços da solicitação de compra dos fornecedores. Nele são anotados os 

preços, prazo de entrega, formas de pagamento, descontos, especifica-

ção do produto;

• Análise de preços: após ter sido realiza a coleta de preços, passamos a 

analisar os dados contidos nela, fazendo um comparativo entre os forne-

cedores, avaliando, assim, as melhores propostas;

• Pedido de compras: é o contrato formal entre a empresa e o fornece-

dor. O pedido deverá constar: preço unitário e total, condições de forne-

cimento, prazo de entrega, formas de pagamento, embalagens e trans-

portes;

• Acompanhamento do pedido: também é conhecido como follow-up, 

é o procedimento para manter o controle de todos os pedidos realizados. 

É de extrema importância, pois pode evitar atrasos, problemas para o 

cliente na entrega do pedido, desperdícios nas atividades empresariais, 

que podem prejudicar a imagem da empresa.

b) Ações de Apoio

• Desenvolvimento de fornecedores: trata-se da seleção de fornece-

dores que farão parte da empresa. O objetivo principal é estabelecer os 

melhores fornecedores do mercado, que tenham condições de atender 

as exigências da empresa, sendo uma fonte confiável e contínua;

• Desenvolvimento de novos materiais: trata-se do procedimento que 

possibilita a empresa selecionar novos materiais.  Seu principal objetivo é 

estabelecer alternativas econômicas para melhorar as exigências da em-

presa, para pleno atendimento de mercado.

• Qualificação de fornecedores: essa atividade é de responsabilidade da 

área de engenharia; a área de compras tem como função ligar o fornece-

dor à engenharia, ou seja, pesquisa o mercado, localiza a empresa, visita 

a empresa, traz amostrar para testes e emite relatórios sobre sua visão 

do possível novo fornecedor. A engenharia, então, tem como função ela-
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borar os testes necessários: físico, químico, de desempenho, aparência, 

emitindo um parecer. A área financeira elabora a avaliação econômica 

e financeira, emitindo um parecer também. Após a aprovação de todos 

esses quesitos, inicia-se o fornecimento normal;

• Negociação: trata-se do relacionamento entre a empresa e o fornece-

dor. Em um processo de negociação, quando as duas partes ganham 

dizemos que houve uma boa negociação (ganha-ganha). Ao contrário do 

que possa parecer, a negociação não é um centro de conflitos e desgas-

tes. Mantendo boa relação entre as duas partes, ocorrem melhorias con-

tínuas e, principalmente, aumento nos lucros para ambas as empresas.

Mas, você pode estar se perguntando: qual seria o perfil de um negociador 

ideal?

Na verdade, não existe um perfil único e infalível, mas um conjunto de ha-

bilidades técnicas e conhecimentos desejáveis para que o processo de nego-

ciação seja um sucesso. Podemos citar algumas características importantes 

para ser um bom negociador:

• Ser receptivo;

• Ser flexível e capaz de definir metas e interesses mútuos rapidamente;

• Resolver os problemas através da colaboração, em harmonia.

Além disso, alguns cuidados deverão ser tomados:

• Evitar fazer colocações definitivas ou radicais;

• Evitar pressionar o outro negociador;

• Procurar se colocar no lugar do outro negociador para poder compreen-

der melhor as argumentações dele;

• Procurar sempre iniciar uma negociação fornecendo e solicitando infor-

mações.
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5.4 Lote econômico de compras
O Lote Econômico de Compras (LEC) é o resultado de um procedimento ma-

temático para adquirir a quantidade de material que uma empresa necessita 

pelo menor custo, levando em conta as despesas de armazenamento, os 

juros do capital investido e as despesas gerais de compra. 

Digamos que a minha empresa precise de 100.000 parafusos. Qual a 
melhor maneira de se fazer esse pedido?

Bem, vamos analisar algumas das possibilidades. Inicialmente poderia fazer 

um pedido único de cem mil parafusos, ou faria dois pedidos semestrais de 

cinquenta mil parafusos ou quatro pedidos trimestrais de vinte e cinco mil 

parafusos e assim por diante. Quanto maior o lote comprado, maior será o 

investimento de capital, despesas de armazenamento e manutenção; por 

outro lado, diminuem-se os custos do pedido de compra, o custo por unida-

de comprada, mão de obra, manuseio e o risco de atrasos do fornecimento 

serão menores. Portanto, o custo total da compra será a soma das despesas 

de armazenamento, de juros e de administração da compra. Assim, o lote 

que resultar num custo total de menor valor é o que corresponderá ao LEC. 

Para facilitar e eliminar o processo exaustivo de múltiplas tentativas de cál-

culos do LEC foi desenvolvido uma fórmula, que é derivada do custo total 

anual.

p2C×C
LE = 

CA

Onde:

LE = Lote Econômico

C = Quantidade consumida do produto

Cp = Custo do pedido

CA = Custo de armazenagem unitário anual

Vamos ver um exemplo para que você possa compreender melhor esses cál-

culos:
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Exemplo 4.1: Considerando que um fabricante de bombas hidráulicas 

comercialize 9.000 unidades mensalmente, totalizando vendas anuais de 

108.000 bombas, definiu-se que seu estoque de segurança seria zero e a 

compra das carcaças fundidas que a empresa utiliza na fabricação das bom-

bas seria por meio do LEC. Sabe-se que cada bomba utiliza uma carcaça e os 

custos envolvidos para o cálculo do LEC são:

• Custo da carcaça: R$50,00 por unidade;

• Custo de emissão de pedido: R$400,00 por pedido;

• Custo de transporte, recebimento e manuseio: R$1.600,00 por pedido;

• Custo de armazenagem de estoque de cada carcaça por ano: R$20,00;

• Custos de deterioração: R$6,00 por ano;

• Outros custos: R$9,00 por ano.

• Com essas informações, calcule qual é a quantidade do LEC.

Solução:        LE = ?

C = 108.000

Cp = 400 + 1.600 = 2.000,00

CA = 20 + 6 + 9= 35,00

Agora vamos substituir na fórmula do LE:

p2C×C
LE = 

CA

2 × 108.000 × 2.000
LE = 

35

432.000
LE = 

35

LE = 12.342.857

LE = 3.513 unidades

Para facilitar, arredondei o 
valor para 3.500 unidades!
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Portanto, o lote econômico de compra de carcaças da bomba hidráulica será 

de 3.500 unidades por pedido.

E se você conseguir desconto no preço do produto?  Nesse caso, teremos 

que tomar uma decisão comparando os custos totais anuais das duas pro-

postas. Para essa situação a fórmula do Custo Total Anual (CTA) é:

   CTA = CMC +Cp +Cm+ CA  

Onde:

CTA = Custo total anual

CMC = Custo do material comprado

Cp = Custo de pedido

Cm = Custo de manuseio

CA = Custo de armazenagem anual

Para compreender melhor, vamos observar mais um exemplo:

Exemplo 4.2: Utilizando o exemplo anterior, vamos supor que o fornecedor 

da carcaça faça um desconto de 3,5% para lotes acima de 18.000 unidades. 

Qual a melhor opção: comprar no lote econômico de 3.500 unidades ou 

com desconto para lotes de 18.000 unidades?

Solução: Vamos fazer um quadro comparativo para as duas opções e anali-

sarmos qual a melhor delas?

   CTA = CMC +Cp +Cm+ CA  

1ª Proposta: Sem desconto no produto

CMC = 50 x 108.000 = 5.400.000,00

Cp = (108.000 : 3.500) x 2.000 = 61.714,30

CA = (3.500 : 2) x [(50 x 0,4) + 15] = 61.250,00

CTA = R$ 5.522.964,30

Quantidade anual x preço 
unitário
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2ª Proposta: Com desconto no produto

CMC = (50 - 3,5%) x 108.000 = 5.211.000,00

Cp = (108.000 : 18.000) x 2.000 = 24.000,00

CA = (18.000 : 2) x [(48,25 x 0,4) + 15] = 308.700,00

CTA = R$ 5.533.700,00

Portanto, analisando as duas propostas é possível observar que a mais van-

tajosa para a empresa é a 1ª, pois mesmo não tendo desconto no produto, 

comprar em lotes de 3.500 unidades, ainda será a quantidade mais econô-

mica para a empresa. 

5.5 Análise econômica de compras
Sempre que a empresa for suprir o estoque com produtos e/ou materiais 

deverá fazer uma análise de valor. Assim, ao comprar determinado item, 

terá melhor preço e melhor qualidade.  A técnica utilizada para isso é através 

da Engenharia Econômica, para tomar decisão sobre aspectos financeiros, 

como comprar, alugar ou recuperar um equipamento. 

Pode ser também uma decisão sobre fabricar internamente ou externamen-

te um produto. Podemos definir a análise de valor como sendo um processo 

de eliminação de custos desnecessários de um produto. 

Para a aplicação da Engenharia Econômica devemos utilizar a fórmula de Ca-

pital Presente (atual) para reduzir as incertezas e tomar decisões financeiras 

com suporte. Veja a fórmula:

Fórmula valor presente com juros compostos

n n n
a 1 2 nV  = C :(1+ i)  + C :(1+ i)  +...+ C :(1+ i)

Onde:

Va = Valor presente (atual)

C1 =Capital no primeiro período

C2 =Capital no segundo período
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Cn =Capital no último período

i = taxa de juros no período

n = prazo

Para melhor compreensão, vamos a um exemplo:

Decidiu-se comprar uma máquina dos fabricantes A, B e C que fizeram a 

seguinte oferta:

A = R$ 195.800,00

B = R$ 200.000,00, sendo os pagamentos de 30% no pedido, 30% em 30 

dias da data do pedido, 30% após 60 dias da data do pedido e 10% após 

75 dias da data do pedido.

C = R$ 200.000,00 sendo os pagamentos de 40% no pedido, 50% após 45 

dias da data do pedido e o restante após 60 dias da data do pedido.

Sendo o custo do dinheiro de 35% a.a., de qual fabricante devo comprar?

Solução:

Vamos utilizar a fórmula dos juros compostos:

• Fabricante A: Para esse fabricante não teremos que fazer cálculo algum, 

pois o valor já está no presente, certo?

Fabricante A: R$ 195.000,00

Vamos verificar então, os demais fabricantes:

• Fabricante B = 
n n n

a 1 2 nV  = C :(1+ i)  + C :(1+ i)  +...+ C :(1+ i)

Onde:

Va = ?

C1 = 60.000 (valor presente)
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C2 = 60.000 : (1 + 0,025)1

C3 = 60.000 : (1 + 0,025)2

C4 = 60.000 : (1 + 0,025)2,5

i = 35% a.a ∴ 2,5% a.m = 0,025

a

a

V 60.000 (60.000 :1,25) (60.000 :1,0506) (20.000 :1,0637)

V 60.000 58.536,59 57.110,22 18.802,29

= + + +
= + + +

aV = 194.449,09

Fabricante B: R$ 194.449,09

• Fabricante C =
n n n

a 1 2 nV  = C :(1+ i)  + C :(1+ i)  +...+ C :(1+ i)

Onde:

Va = ?

C1 = 80.000 (valor presente)

C2 = 100.000 : (1 + 0,025)1,5

C3 = 60.000 : (1 + 0,025)2

i = 35% a.a ∴ 2,5% a.m = 0,025

a

a

V 80.000 (100.000 :1,0337) (20.000 :1,0506)

V 80.000 96.739,87 19.880,72

= + +
= + +

aV = 196.620,59

Fabricante C: R$ 196.620,59

Portanto, fica claro que a melhor das condições é a do Fabricante B, pois 

além de ter o menor valor presente, a sua condição de pagamento é bastan-

te vantajosa.

30 dias = 1 mês

60 dias = 2 meses

75 dias = 2,5 meses

45 dias = 1,5 mês

60 dias = 2 meses
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5.6 Electronic Data Interchange (EDI)
Atualmente, o setor de compras encontra-se num cenário marcado por in-

tensa concorrência, devido a isso, surgiu o EDI – Electronic Data Interchange 
(Intercâmbio eletrônico de dados) com um tipo de tecnologia de informação 

capaz de estreitar o relacionamento entre as empresas. Pode ser definido 

como sendo uma tecnologia para transmissão de dados, via computado-

res, através de linha telefônica, modem e software específico que permite 

melhorar os resultados, tanto em termos operacionais quanto estratégicos. 

Os pedidos são enviados via computador, compactados e criptografados e 

acessados por senhas. 

O EDI pode estar conectado com fornecedores, clientes, bancos, distribui-

doras e transportes, onde as informações são transmitidas em tempo real, 

eliminando, assim, papéis, telefonemas, visitas e, consequentemente, alguns 

erros, proporcionando grandes vantagens como:

• Redução no custo do pedido;

• Rapidez nas informações;

• Facilidade de ter os pedidos na empresa;

• Fortalece o conceito de parcerias.

Contudo, a implantação do EDI também envolve custos, exigindo uma es-

trutura de informática já instalada e funcionando bem e, muitas vezes, as 

empresas não têm recursos para fazê-lo. Os investimentos em hardware e 

software podem ser elevados, envolvem não só a compra, instalação, ma-

nutenção, atualizações, mas a escolha ideal do software e hardware para a 

necessidade da empresa. Além disso, é necessário treinar os funcionários, 

onde poderá envolver cursos básicos de informática entre outros. 

Portanto, para que a empresa consiga os benefícios desejados é necessário 

que ela enfrente certos custos que, muitas vezes, isso torna relevante na 

adoção ou não dessa nova tecnologia.



Aula 5 - Administração de compras Rede e-Tec Brasil119

Resumo
A aula 5 trouxe como tema a administração de compras através da explana-

ção dos itens: reconhecer a definição e objetivos da administração de com-

pras, observar como se dá a organização de compras, Observar como se dá 

as ações de compras e identificar o que é lote econômico de compras.

Atividade de Aprendizagem
1. Cruzadinha

Horizontais verticais

2. É o elemento básico para a própria operação da seção 
de compras.

1. Faz parte do processo logístico.

5. Trata-se do relacionamento entre a empresa e o forne-
cedor.

3. O setor de _______ deverá estar organizado de acordo 
com o tamanho da empresa, ou com o volume de ativida-
des desenvolvidas.

Figura 50 - EDI – Electronic Data Interchange
Fonte: autora
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6. Corresponde a um custo total de menor valor. 4. Trata-se de um documento onde são registrados os pre-
ços da solicitação de compra dos fornecedores.

8. Setor que produz as necessidades para o mercado. 7. Intercâmbio eletrônico de dados.

9. Algumas vantagens da ______ é o controle de mate-
riais e estoques.

2. Em um modelo econômico com alta inflação, como seria usado o modelo 

de lote econômico? Poderia existir um novo modelo com correções para 

compensar a taxa de inflação?

3. Quais são os objetivos das compras?

4. O que é análise de valor?

5. Onde devemos utilizar a análise de valor?

6. Como deve ser o processo de negociação em compras? Dê exemplo.
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7. O LEC é importante no processo atual das empresas? Por quê?

8. Explique o sistema EDI.

Caro(a) Estudante,

Reconhecer a definição e objetivos da administração de compras, verificar 

como acontece a organização e ações de compras, o que é lote de compras, 

lote econômico de compras, análise econômica de compras e Electronic 
Data Interchange (EDI) foram esses os temas tratados nessa aula. Eles são 

tão importantes quanto as outros que você acessou até agora. Espero que 

seu desenvolvimento dentro da disciplina esteja superando sua expectativa 

e lhe proporcione mais segurança no seu trabalho. Estamos chegando na 

última aula, desejo que ela seja prazerosa, para que você possa encerrar essa 

disciplina com satisfação. Boa aula!
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Aula 6. Gestão de transportes

Objetivos:

• identificar os objetivos da gestão de transporte;

• identificar os meios de transportes utilizados para o transporte 

de produtos; e

• reconhecer a multimodalidade e intermodalidade.

Antecipando, parabéns por chegar até a última aula da nossa disciplina! 

Espero que você tenha conseguido tirar proveito das leituras e das atividades 

propostas. Nesta última aula, você poderá identificar a gestão de transportes 

e sua funcionalidade para a empresa. Desejo a você uma boa leitura!

6.1 Introdução
O transporte é a atividade logística mais importante na maioria das empre-

sas, porque representa, em média, cerca de 60% das despesas. Pode variar 

entre 4% e 25% do faturamento bruto, superando em alguns casos o lucro 

operacional. Dessa forma, a multimodalidade, ou seja, a integração de dois 

ou mais modais de transporte e o surgimento de prestadores de serviços 

integrados, apresentam considerável importância para a redução dos custos 

de transporte.

Mesmo com o avanço tecnológico que permite a troca de informação em 

tempo real, o transporte continua sendo de extrema importância para que o 

objetivo logístico seja atingido (produto certo, na quantidade certa, na hora 

certa, no lugar certo ao menor custo possível).

O transporte é somado ao custo do produto como o da produção, das ven-

das e outros, por isso, se o transporte for barato, poderá contribuir para a 

redução de preços dos produtos. 
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6.2 Meios de transportes
São cinco os sistemas modais de transporte básicos para carga: o ferroviário, 

rodoviário, hidroviário, dutoviário e o aeroviário. A importância de cada um 

varia de acordo com o tempo e das necessidades dos clientes. Vejamos agora 

as características principais de cada sistema modal:

a) Ferroviário

O sistema modal ferroviário já teve seus dias de destaques no transporte de 

cargas no país. Foi favorecido pela expansão da produção cafeeira, junta-

mente com os incentivos do governo. Infelizmente, vários motivos tornaram 

esse modal inviável, sendo os fatores principais a crise da economia cafeeira 

e a opção pelo modal rodoviário, que surgiu apresentando-se com menores 

custos para a construção das rodovias, ao contrário do modal ferroviário, 

que tinha altos custos para a implantação das malhas ferroviárias.

Nesse contexto, na década de 50, em virtude de grandes valores de inves-

timentos direcionados a construção e pavimentação das rodovias, o modal 

ferroviário começou a perder sua importância no transporte brasileiro. Esse 

quadro piorou devido a falta de investimento, onde ocorreu o estudo da 

privatização das ferrovias.

O modal ferroviário é um sistema de transporte lento, indicado para gran-

des cargas pesadas, sendo de baixo custo para longa distância. No Brasil, 

esse tipo de transporte é utilizado, principalmente, para deslocamento de 

grandes toneladas de produtos por distâncias relativamente longas. Como 

exemplos de materiais transportados por esse tipo de modal podemos citar: 

os minérios de ferro, de manganês, carvões minerais, derivados de petróleo 

e cereais em grãos, vale ressaltar que todos são transportados a granel. Já 

Figura 51 - Sistema de Transportes
Fonte: autora
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nos EUA, a ferrovia não só é utilizada para esse tipo de transporte, como 

também de pessoas. Com relação aos custos, esse modal apresenta custo 

fixo alto em equipamentos, terminais e vias férreas. Todavia, seu custo vari-

ável é baixo em combustível e manutenção.

b) Rodoviário 

A rede rodoviária do Brasil tem se mostrado bastante deteriorada, com tre-

chos extensos necessitando de recursos para sua recuperação. Sendo assim, 

a situação das estradas tem prejudicado e muito o transporte rodoviário. 

O Brasil é um país rodoviário, cerca de 60% das cargas e 90% dos passagei-

ros dependem das estradas. Em contra partida, o Brasil é um país rodoviário 

sem rodovia, pois apenas 9,5% são pavimentadas. 

Destina-se, principalmente, ao transporte de rotas curtas e médias para pe-

quenas cargas. São mais flexíveis, pois conseguem transportar cargas de 

tamanhos diferenciados em qualquer distância, oferecendo ao cliente um 

serviço rápido e com pouco dano em trânsito. É mais caro que o sistema 

ferroviário, mas tem como vantagem a entrega na porta do cliente, além de 

ser mais rápido. Com relação aos custos, esse modal apresenta custos fixos 
baixos, pois a maioria das rodovias foram construídas com fundos públicos. 

Todavia, seu custo variável é médio no que diz respeito ao combustível e 

a manutenção.

Enquanto esse sistema continuar oferecendo preços baixos e serviços rápi-

dos, continuará a se destacar com relação aos outros meios de transportes.

Figura 52 - Transporte ferroviário
Fonte: autora
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c) Hidroviário

É o sistema mais lento de todos os modais, sendo  a disponibilidade e con-

fiabilidade fortemente influenciadas pelas condições do tempo. É indicado 

para produtos a granel, líquidos, produtos químicos, areia, carvão em gran-

de volume. Sua vantagem é que tem a capacidade de transportar cargas 

pesadas em grandes quantidades. Além disso, é considerado um dos modais 

que tem custos menores e sofrem menos danos. Com relação aos custos, 

esse modal apresenta custos fixos médio em navios e equipamentos. Toda-

via, seu custo variável é baixo em combustível e manutenção.

Figura 53 - Transportes rodoviários
Fonte: autora

Figura 54 - Transporte hidroviário
Fonte: autora



Aula 6 - Gestão de transportes Rede e-Tec Brasil127

d) Dutoviário

Dutos são tubulações construídas para transportar petróleo e seus derivados, 

álcool, gás e produtos químicos diversos por longas distâncias. Podem ser 

divididos em:

• Oleoduto ou Poliduto: são transportados o petróleo, óleo combustível, 

gasolina, diesel, álcool, GLP, querosene e nafta, entre outros;

• Mineroduto: são transportados sal-gema, minério de ferro e concentra-

do fosfático;

• Gasoduto: são transportados os gases naturais, sendo o gasoduto Bra-

sil-Bolívia (3150 km de extensão) um dos maiores do mundo.

Os dutos podem ser:

• Subterrâneos: são enterrados para serem protegidos contra o mau tem-

po, acidentes provocados por outros veículos e também contra vandalis-

mo;

• Aparentes: são visíveis, acontecem nas estações de carregamento e des-

carregamento;

• Submarinos: a maior parte da tubulação está no fundo do mar. Este tipo 

é utilizado para o transporte da produção de petróleo das plataformas 

marítimas.

É um modal destinado, principalmente, ao transporte de líquidos e gases 

em grande quantidade e volume. Tem como desvantagem os acidentes am-

bientais, conforme ilustrado na figura 56, ser muito lento, inviabilizando o 

Figura 55 - Dutos subterrâneos, aparentes e submarinos
Fonte: autora
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transporte de produtos perecíveis, mas é compensado pelo fato de que o 

transporte funciona 24 horas por dia e sete dias por semana, sem interrup-

ções. Com relação as despesas, esse modal apresenta custos fixos muito 
altos, devido aos direitos de acesso e requisitos para controle das estações e 

capacidade de bombeamento. Todavia, seu custo variável é muito baixo, 

quase nenhum gasto com mão de obra.

e) Aeroviário

Esse sistema deixou de ser apenas um meio de transporte para passageiros, 

passando a ser utilizado para transportes de cargas. Teve início com o correio 

de longa distância, tendo sua posição no setor de cargas de alto valor. Existe, 

hoje, empresas destinadas apenas ao transporte de cargas.

O avião Antonov An-225 é um dos maiores aviões do mundo, medin-
do 88,4 m por 79,8 m e pesa cerca de 600 toneladas. Sua capacidade 
de carga é de 250 toneladas.  

O aeroviário é o meio modal mais utilizado nos transportes de cargas de alto 

valor para longas distâncias. Apresenta como vantagens sua alta velocidade 

na entrega, segurança contra roubos, e as perdas e danos são poucas. Toda-

via, é um modal muito caro. Com relação aos custos, esse modal apresenta 

custos fixos altos em aeronaves, manuseio e sistema de cargas. Seu custo 
variável também é alto, em combustível, mão de obra e manutenção.

Figura 56 - Acidentes ambientais causados pelo oleoduto
Fonte: autora
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6.2 Multimodalidade e intermodalidade
A Intermodalidade caracteriza-se pela emissão individual de documento 

de transporte para cada modal, bem como pela divisão da responsabilidade 

entre os transportadores. A Multimodalidade, ao contrário, existe apenas 

a emissão de um único documento de transporte, cobrindo todo o trajeto da 

carga, desde seu início até o seu ponto destino. Esse documento é emitido 

pela OTM (Operador de Transporte Multimodal), passando a se responsabi-

lizar pela carga.

Os sistemas Multimodal e Intermodal utilizam dois ou mais modais. Exis-

tem dez combinações de serviços multimodais: ferro-rodoviário, ferro-hidro-

viário, ferro-aeroviário, ferro-dutoviário, rodo-aéreo, rodo-hidroviário, rodo-

-dutoviário, hidro-dutoviário, hidro-aéreo e aéreo-dutoviário. Vale lembrar 

que nem todas essas combinações têm custos baixos.

A utilização da multimodalidade oferece algumas vantagens nos serviços 

e custos. Essas combinações permitem uma entrega “porta a porta” a um 

menor custo e tempo.

As metas principais para a utilização do sistema multimodal são as seguin-

tes:

• Redução no custo total;

Figura 57 - Transporte aeroviário - Antonov An-225
Fonte: autora
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• Redução do tempo de trânsito em longos percursos;

• Redução do impacto ambiental;

• Redução do congestionamento nas rodovias;

• Melhora do nível de serviço.

Uma característica importante do sistema multimodal é que as cargas são 

transportadas desde a sua origem até seu destino sob a responsabilidade de 

um único operador logístico. 

Operador logístico é um fornecedor de serviços integrados, capaz de aten-

der todas ou quase todas as necessidades logísticas de seus clientes de for-

ma personalizada. Existem, basicamente, dois tipos de operadores logísticos: 

• Os baseados em ativos: são os que possuem investimento próprio em 

transporte e armazenagem;

• Os baseados na informação e na gestão: são os que não possuem 

investimentos próprios. Utilizam os investimentos de terceiros.

Dentre os custos da logística, o mais importante é o de transportes, pois en-

volve os custos e as despesas com fretes (considerado o principal), despesas 

relacionadas a movimentação de materiais fora da empresa, depreciação dos 

veículos, pneus, combustíveis, custo de oportunidade dos veículos, manu-

tenção, seguros, impostos, etc.

Figura 58 - Transporte multimodal
Fonte: autora
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Resumo
Nesta aula foram apresentados os meios de transportes, a multimodalidade 

e intermodalidade, elementos importantes para a compreensão da gestão 

de transportes, assunto dessa aula.

Atividade de Aprendizagem
1. Cruzadinha

Horizontais Verticais

2. Atividade logística mais importante na maioria das em-
presas.

1. Sistema que existe apenas a emissão de um único docu-
mento e é emitido pela OTM.

3. Fornecedor de produtos integrados. 5. O Brasil é um país ______, cerca de 60% das cargas e 
90% dos passageiros dependem das estradas.

4. Modal indicado para produtos a granel, líquidos, produ-
tos químicos, areia, carvão em grande volume.

7. O modal ______ é um sistema de transporte lento, in-
dicado para grandes cargas pesadas, sendo de baixo custo 
para longa distância.

6. Modal mais utilizado nos transportes de cargas de alto 
valor para longas distâncias.

8. Modal destinado, principalmente, ao transporte de líqui-
dos e gases em grande quantidade e volume.
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2. Quais são as dificuldades atuais que impedem o aumento do uso da carga 

aérea no Brasil? 

3. Quais são os modais de transportes?

4. Explique a vantagem e a desvantagem de cada um deles.

5. Por que o sistema rodoviário de transporte oferece um serviço rápido e 

flexível para distribuir pequenos volumes?

6. Como podemos reduzir os custos dos transportes?

7. Qual é o principal custo no transporte?
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8. Defina operadores logísticos.

Você chegou ao final da sexta aula, vimos informações sobre a gestão de 

transportes. Neste conteúdo busquei apresentar as formas de transportes de 

cargas e mercadorias disponíveis para a empresa, lembrando que, sempre é 

necessário averiguar a melhor opção. Dessa forma, acredito que ao compa-

rar os meios disponíveis, você poderá analisar um a um e concluir quais serão 

os mais interessantes para cada caso.
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Palavras Finais

Prezado(a) estudante,

Parabéns por concluir a disciplina Gestão de Materiais, que faz parte de 

mais uma etapa da sua caminhada de aperfeiçoamento profissional e edu-

cacional. É importante lembrar o quanto é importante este tema e todos os 

assuntos a ele relacionado, pois com o tempo você poderá perceber que é 

preciso ter uma  organização dentro da empresa para o recebimento, ma-

nutenção e distribuição de materiais. Espero que você tenha tirado proveito 

das atividades de aprendizagem e que elas tenham auxiliado a esclarecer 

dúvidas e aplicar de forma prática o conteúdo aqui apresentado. Mais uma 

vez, parabenizo sua iniciativa de manter as leituras e realizar as atividades. 

Até a próxima!
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