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Patrimoniais



Na corrida competitiva dos dias atuais, não pode existir distâncias

nem diferenças entre os ambientes de trabalho dentro de uma mesma

organização, pois a globalização nos leva sempre a buscar atuação
em conjunto para a uma sobrevivência vitoriosa.

Da mesma forma que o cliente busca um produto de

qualidade, entregue dentro do prazo estipulado, também requer um

serviço de atendimento em alto nível e com prazos de execução
dentro do contratado.



A logística como um instrumento de marketing, é uma ferramenta

gerencial capaz de agregar valor nos serviços prestados. Ela retrata

muito bem a realidade do que precisamos. Processos eficientes,

metodologia de trabalho produtivo para que possamos dentro do

ambiente industrial ou fora, termos uma operação de atendimento ao

cliente que funcione encantadoramente e atenda satisfatoriamente

“entregando o produto ou serviço na hora certa, com qualidade e com
o melhor custo possível”.
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CALENDÁRIO 

ACADÊMICO



MÉDIA FINAL

http://www.legislacao.ueg.br/conteudo/1780

../MÉDIA FINAL.xlsx


Segredos para ser um bom administrador

http://carreiras.empregos.com.br/seu-emprego/segredos-para-ser-um-bom-administrador/

Estar aberto ao aprendizado e à inovação são alguns dos pontos 
importantes

Atualmente, o ambiente empresarial passa por diversas mudanças e para

acompanhar as novas necessidades, é preciso que o administrador esteja

disposto a transpor algumas barreiras para obter sucesso e êxito.

Muitas vezes, esses obstáculos são causados pela deficiência adquirida após o

aprendizado de um modelo institucional de ensino deficiente que, por sua vez,

acaba deixando engessada a forma do gestor dirigir a empresa ou a forma como

esse toma alguma ação importante que pode vir a impactar diretamente sua

equipe e sua postura como líder.

http://carreiras.empregos.com.br/seu-emprego/segredos-para-ser-um-bom-administrador/


Ser um administrador não é uma tarefa fácil. Requer muita experiência e

conhecimento no segmento de atuação da empresa em que se está trabalhando,

como também, estar aberto e atento às novas características de modelos de

gestão que surgem a cada novo ano para dar, se necessário, uma nova guinada
aos negócios.

Por esse motivo, os principais segredos de um administrador de sucesso são:

1.Saber aliar as técnicas e ferramentas administrativas com características pessoais;

2.Ter domínio pleno sob o poder de decisão;

3.Ter desenvoltura para lidar e resolver os diferentes tipos de problemas;

4.Ser capaz de se adaptar às mudanças do mercado;

5.Ter visão de inovação ao incorporar novos aprendizados.
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gerencial capaz de agregar valor nos serviços prestados. Ela retrata
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Que são os 

“Recursos 

Produtivos”?



Os recursos produtivos, ou fatores de produção, correspondem aos

elementos utilizados nos processos produtivos de todos os tipos de
bens necessários à vida material.

Os principais recursos produtivos estão entre:

✓ Trabalho;

✓ Terra;

✓ Matéria-prima;

✓ Capital; e,
✓ Capacidade de produção.



Trabalho:

➢ Esforço humano, físico ou mental (intelectual) para a produção 

de bens e serviços. 

➢ Através dele o homem interage e transforma seu meio e a

natureza.

➢ Através de técnicas, obtém o que necessita para sua vida

material.



Terra:

➢ Recursos naturais que dela podem ser extraídos. 

Ex.: minérios (ferro, cobre, ouro, etc.)
petróleo

culturas agrícolas (nutrientes às plantações)

➢ Necessidade física para construções de casas, prédios, fábricas, 

etc.



Capital:
➢ É um insumo necessário. 

➢ Não é apenas a ideia de dinheiro corrente.

➢ Refere-se também a bens fabricados pelo homem para a 

produção de outros bens.

➢ São os bens de capital: máquinas, tecnologias, ferramentas, 

computadores, ferrovias, portos, fábricas.
➢ Segundo Nogami e Passos (2005, p. 13), tais instrumentos, entretanto,

devem ser considerados como capital financeiro e não constituem riqueza,

mas sim direito a ela. Não haverá aumento de riqueza na sociedade se esses

direitos de papel (como próprio dinheiro, certificados, etc.) aumentarem

sem que ocorra aumento correspondente de bens de capital (edifícios,

equipamento, estoques, etc.).

PASSOS, C. R. M.; NOGAMI, O. Princípios de economia. 3.ed. São Paulo: Pioneira, 2001. 475p



Capacidade Empresarial:

➢ Refere-se à capacidade e à função do empresário no processo de

produção,

➢ Ele é quem organiza os demais recursos produtivos,

➢ Investe, corre riscos e lucra, lançando mão de seus recursos

financeiros, capacidade administrativa e empreendedora.



A EMPRESA E SEUS RECURSOS

EMPRESA

NATUREZA-CAPITAL-TRABALHO



RECURSOS

 NATUREZA -fornece insumos necessários à produção

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

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

 EMPRESA –é o fator integrador que aglutina os outros três fatores



Materiais

Humanos

Administrativos

FinanceirosMercadológicos

 FATORES DE PRODUÇÃO 

 RECURSOS EMPRESARIAIS



 RECURSOS MATERIAIS

▪ São também denominados recursos físicos e englobam todos os 
aspectos materiais e físicos que a empresa utiliza para produzir:

Prédios                             Instalações

Ferramentas                      Materiais

Matérias-primas                Máquinas

Equipamentos



A EMPRESA COMO SISTEMA

AMBIENTE

ENTRADA PROCESSAMENTO SAÍDA

RETROAÇÃO



Que é um sistema?



✓ O sistema é um conjunto de órgãos funcionais, componentes, entidades,

partes ou elementos e as relações entre eles, a integração entre esses

componentes pode se dar por fluxo de informações, fluxo de matéria, fluxo de

sangue, fluxo de energia, enfim, ocorre comunicação entre os órgãos

componentes de um sistema.

✓ Um conjunto de elementos interdependentes e interagentes ou um grupo de

unidades combinadas que formam um todo organizado.

✓ É um conjunto de partes reunidas que se relacionam entre si formando um

todo.

✓ É um grupo de unidades combinadas que formam um todo organizado cujas

características são diferentes das características das unidades.







SISTEMA DE PRODUÇÃO

É A MANEIRA PELA QUAL A EMPRESA 

ORGANIZA SEUS ÓRGÃOS E REALIZA 

SUAS OPERAÇÕES DE PRODUÇÃO. 

(Chiavenato)



INTERDEPENDÊNCIA  ENTRE OS TRÊS 

SUBSISTEMAS DO SISTEMA DE PRODUÇÃO

SUBSISTEMAS:

ALMOXARIFADO DE MATÉRIA PRIMA - Recebe e estoca as

matérias primas e as fornece à produção.

PRODUÇÃO – Transforma as matérias primas em produtos

acabados.

DEPÓSITO DE PRODUTOS ACABADOS – Estoca os

produtos acabados e os fornece aos clientes.



TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO

 Produção por encomenda

 Produção em lotes

 Produção contínua



SISTEMA DE PRODUÇÃO POR ENCOMENDA
- só produz após a encomenda

Serve de base p/elaboração do PLANO DE PRODUÇÃO

Relação
de matérias

primas
necessárias
à produção

Relação da
mão de obra
necessária à
execução dos

trabalhos

Processo de
execução da 
encomenda,
detalhando a

sequência 
operacional

Exemplos: navios, aviões, geradores, locomotivas.





Produzir sob encomenda pode ser mais eficiente e

barato, por exemplo, quando a demanda por

determinado produto é pequena e os materiais ou

insumos para produzi-lo custam caro. Em uma

fábrica de tortas, por exemplo, a torta de damasco

com nozes, mais cara, pode ser feita sob

encomenda. Nesse caso, a venda é garantida e o

produto não corre o risco de “encalhar” na prateleira.



SISTEMA DE PRODUÇÃO POR LOTES

- produção em quantidade limitada
de um tipo de produto

-cada lote é dimensionado p/atender um 
determinado volume de vendas

- cada lote exige um PLANO DE PRODUÇÃO

Antecipado em relação
às vendas

Colocado à disposição
da área de vendas 

Exemplos: produção de têxteis, eletrodomésticos, 
motores elétricos.





➢ A fábrica normalmente é capaz de produzir produtos com características diversas. Por

exemplo, uma fábrica de móveis pode produzir mesas de diferentes modelos e

formatos. Uma montadora de automóveis pode montar diferentes modelos.

➢ As máquinas são agrupadas por etapas de produção. Por exemplo, em determinado

departamento ou seção estão as máquinas de corte, enquanto num departamento

seguinte está a seção de montagem. Isso muitas vezes causa desequilíbrio entre as

seções (uma seção atrasa e a outra fica esperando, ociosa), o que pode gerar atrasos

na produção como um todo.

➢ Para produzir cada lote é preciso adaptar as máquinas e ferramentas, de acordo com

as características do produto que será produzido.

➢ A produção em lotes exige grandes áreas de estocagem, para produtos acabados e

materiais em processamento.

➢ Este tipo de produção também requer um plano de produção muito bem desenhado,

para integrar todos os lotes que devem ser produzidos, sem gerar atrasos.

Os produtos que devem utilizar esse tipo de sistema de produção podem ter

algumas características:



SISTEMA DE PRODUÇÃO CONTÍNUA

- empresas que produzem um determinado 
produto por um longo período, sem modificar

- ritmo de produção acelerado sem interrupções ou 
mudanças no  PLANO DE PRODUÇÃO

Longo prazo
(um ano

com
subdivisões
mensais)

Máxima
eficiência e
eficácia do
processo
produtivo

Pouca
modificação
no processo

Exemplo: automóveis.





O sistema de produção contínua é utilizado por empresas que produzem o mesmo

produto por um tempo indeterminado, sem qualquer modificação. Nesse caso, é

possível produzir em ritmo acelerado e sem interrupções. Neste tipo de sistema é

usual que as máquinas não sejam desligadas nunca, ou seja, que as máquinas

trabalhem durante 24 horas seguidas. Como exemplo desses tipos de indústrias

temos: produtos siderúrgicos, papel e celulose, cimento.

Algumas características do sistema de produção contínua:

➢ O produto é feito por um período de tempo longo, sem ser modificado.

➢ A produção é planejada para períodos longos de tempo.

➢ O produto é produzido em grandes quantidades.



FLUXO DE MATERIAIS

ALMOXARIFADO
PREPARA-

ÇÃO
PRÉ-

MONTAGEM
MONTAGEM DEPÓSITO

MATÉRIAS
PRIMAS

PRODUTOS
ACABADOSMATERIAIS EM PROCESSAMENTO

MATERIAIS SEMI-ACABADOS
MATERIAIS ACABADOS(COMPONENTES)

PROCESSO PRODUTIVO



ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 
(conceitos)

Consiste em ter os materiais necessários, na quantidade certa, no 
local certo e no tempo certo à disposição dos órgãos que compõem o 

processo produtivo.

Refere-se a totalidade das funções relacionadas com os materiais, 
seja sua programação, aquisição, estocagem, distribuição, etc, desde 

a sua chegada à empresa até a sua saída com direção aos 
clientes.(Chiavenato)



Em outras palavras: “A Administração de Materiais visa à garantia

de existência contínua de um estoque, organizado de modo a

nunca faltar nenhum dos itens que o compõem, sem tornar

excessivo o investimento total”.

A Administração de Materiais moderna é conceituada e estudada

como um Sistema Integrado em que diversos subsistemas

próprios interagem para constituir um todo organizado. Destina-se

a dotar a administração dos meios necessários ao suprimento de

materiais imprescindíveis ao funcionamento da organização, no

tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade

requerida e pelo menor custo.



Os subsistemas da Administração de Materiais, integrados

de forma sistêmica, fornecem, portanto, os meios

necessários para uma boa Administração de material.

Decompondo esta atividade através da separação e

identificação dos seus elementos componentes, encontramos

as seguintes subfunções típicas da Administração de

Materiais, além de outras mais específicas de organizações

mais complexas:



CONTROLE DE 
ESTOQUE

CLASSIFICAÇÃO DE 
MATERIAL

AQUISIÇÃO/COMPRA 
DE MATERIAL

ARMAZENAGEM/AL-
MOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DE 
MATERIAL

INSPEÇÃO DE 
RECEBIMENTO

CADASTRO

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS



Controle de Estoque - subsistema responsável pela

gestão econômica dos estoques, através do planejamento

e da programação de material, compreendendo a análise,

a previsão, o controle e a reposição de material. O estoque

é necessário para que o processo de produção-venda da

empresa opere com um número mínimo de preocupações

e desníveis. Os estoques podem ser de: matéria-prima,

produtos em fabricação e produtos acabados. O setor de

controle de estoque acompanha e controla o nível de

estoque e o investimento financeiro envolvido.



Classificação de Material - subsistema responsável pela

identificação (especificação), classificação, codificação,

cadastramento e catalogação de material.



Aquisição / Compra de Material - subsistema responsável

pela gestão, negociação e contratação de compras de material

através do processo de licitação. O setor de Compras

preocupa-se sobremaneira com o estoque de matéria-prima. É

da responsabilidade de Compras assegurar que as matérias-

primas exigida pela Produção estejam à disposição nas

quantidades certas, nos períodos desejados. Compras não é

somente responsável pela quantidade e pelo prazo, mas

precisa também realizar a compra em preço mais favorável

possível, já que o custo da matéria-prima é um componente

fundamental no custo do produto.



Armazenagem / Almoxarifado - subsistema responsável

pela gestão física dos estoques, compreendendo as

atividades de guarda, preservação, embalagem, recepção e

expedição de material, segundo determinadas normas e

métodos de armazenamento. O Almoxarifado é o

responsável pela guarda física dos materiais em estoque,

com exceção dos produtos em processo. É o local onde

ficam armazenados os produtos, para atender a produção e

os materiais entregues pelos fornecedores;



Movimentação de Material - subsistema encarregado do

controle e normalização das transações de recebimento,

fornecimento, devoluções, transferências de materiais e

quaisquer outros tipos de movimentações de entrada e de

saída de material.



Inspeção de Recebimento - subsistema responsável pela

verificação física e documental do recebimento de material,

podendo ainda encarregar-se da verificação dos atributos

qualitativos pelas normas de controle de qualidade.



Cadastro - subsistema encarregado do cadastramento de 

fornecedores, pesquisa de mercado e compras.



Administração de Materiais

 Conceito: administração de material é uma
atividade que abrange a execução e gestão de
todas as tarefas de suprimento, transporte e
manutenção do material de uma organização.



Administração de Materiais

Responsabilidade:

Planejamento

Organização

Controle

De todas as tarefas
necessárias à definição
de qualidade, aquisição,
guarda, controle e
aplicação dos materiais
destinados às atividades
operacionais de uma
organização, seja de
natureza militar, industrial,
comercial ou de serviços.



Objetivos

 Preços baixos;

 Alto giro de estoques;

 Baixo custo de aquisição;

 Continuidade de suprimento;

 Consistência de qualidade;

 Pouca despesa com pessoal;

 Relações favoráveis com os fornecedores;

 Aperfeiçoamento do pessoal;



Classificação dos materiais

 Cada empresa classifica seus materiais de acordo com sua
necessidade e cultura

 Podem ser classificados:

➢ Quanto sua utilização: equipamentos, material de
consumo, matérias primas e insumos.

➢ Quanto ao valor econômico: facilidade de obtenção,
produção nacional ou estrangeira, possibilidade de
substitutivos, multiplicidade de emprego, etc.

➢ Quanto ao valor estratégico: material ligado à
segurança nacional, se é um material escasso ou abundante
(jazidas minerais ou vegetais)



Administração de Recursos

 Preocupação de todos ligados a atividade produtiva.

 As empresas precisam e têm a sua disposição cinco 
tipos de recursos:

1 – materiais;

2 – patrimoniais;

3 – capital;

4 – humanos e

5 – tecnológicos.



Administração de Recursos

Materiais Patrimoniais Capital Humano Tecnológico



Ciclo da administração de materiais 

Início das operações:

1 – identificação dos fornecedores

2 – compra do material

3 – transporte

4 – recebimento de armazenagem

5 – movimentação interna

6 – transporte no processo produtivo

7 – distribuição ao consumidor final

8 – transporte ao cliente

9 – cliente



Sinal de 

demanda

Clientes Transporte

Comprar 

Materiais

Transportar
Recebimento de 

armazenagem

Movimentação 

interna

Armazenagem do 

produto acabado

Expedição

Identificar 

Fornecedor



 Inicio das operações:

1 – identificação do fornecedor

2 – compra do bem

3 – recebimento do bem

4 – registro do patrimônio

5 – conservação, manutenção ou alienação

Ciclo da administração de recursos 
patrimoniais 



Patrimônio
 Conceito:

“conjunto de bens, direitos e obrigações que uma
pessoa física ou jurídica que possa ser avaliado
monetariamente...”

Ex.: prédios, terrenos, equipamentos, veículos, etc.



Recursos tecnológicos

 É o corpo de conhecimentos com o qual a
empresa conta para produzir produtos ou
serviços;

 Considerado, por muitos, um fator de produção;

 Importante saber como ele é adquirido, como se
aprimora, como é transmitido, aplicado e
preservado.



Fluxo produtivo

 Conjunto de entradas que são processadas gerando
um conjunto de saídas ligados por uma realimentação
(feeback)

Insumos Processo
Produto/

Serviços

Insumos, materiais, 

capital, recursos 

humanos

Edifícios, equipamentos, métodos

de gestão, organização do

trabalho e recursos tecnológicos

de produção

Resultado final do esforço

produtivo e gerador de toda

atividade empresarial



ALMOXARIFADO

COMPRAS
INTERLIGAÇÕES





FILME

ADMINISTRAR ESTOQUE E 

ALMOXARIFADO

Duração 0:07:16



























ALMOXARIFADO

Conceituação:

Almoxarifado é o local destinado à guarda
e conservação de materiais, em recinto
coberto ou não, adequado à sua natureza,
tendo a função de destinar espaços onde
permanecerá cada item aguardando a
necessidade do seu uso, ficando sua
localização, equipamentos e disposição
interna acondicionados à política geral de
estoques da empresa.



ORGANOGRAMA FUNCIONAL



ALMOXARIFADO

O almoxarifado deverá:

assegurar que o material adequado esteja, na
quantidade devida, no local certo, quando
necessário;

 impedir que haja divergências de inventário e
perdas de qualquer natureza;



ALMOXARIFADO

Deverá ainda:

preservar a qualidade e as quantidades exatas;

possuir instalações adequadas e recursos de
movimentação e distribuição suficientes a um
atendimento rápido e eficiente;



A eficiência de um almoxarifado depende
fundamentalmente :

 da redução das distâncias internas percorridas pela
carga e do conseqüente aumento do número das
viagens de ida e volta;

 do aumento do tamanho médio das unidades
armazenadas;

 da melhor utilização de sua capacidade volumétrica;

Eficiência do Almoxarifado



Organização do Almoxarifado

Principais atribuições:

Receber para guarda e proteção os
materiais adquiridos pela empresa;

Entregar os materiais mediante
requisições autorizadas aos usuários
da empresa;

Manter atualizados os registros
necessários;



Estudo do Layout do almoxarifado

Alguns cuidados devem ser tomados durante o projeto de 
um almoxarifado:

✓Máxima utilização do espaço;
✓Efetiva utilização dos recursos disponíveis (mão-de-obra
e equipamentos);
✓Pronto acesso a todos os itens;
✓Máxima proteção aos itens estocados;
✓Boa organização;
✓Satisfação das necessidades dos clientes.



No projeto de um almoxarifado devem ser verificados

os seguintes aspectos:

1.Itens a serem estocados (itens de grande circulação,

grande peso e volume);

2.Corredores (facilidade de acesso);

3.Portas de acesso (altura, largura);

4.Prateleiras e estruturas (alturas x peso);

5.Piso (resistência).

Estudo do Layout do almoxarifado



Critérios de Armazenagem

Depende da característica do material:

✓Corrosão;

✓Peso;

✓Forma;

✓Volume;

✓Entre outras características.

✓Inflamável;

✓Fragilidade;

✓Oxidação;

✓Explosão;

✓Radiação;



ATIVIDADES

EM UM 

ALMOXARIFADO



RECEBIMENTO

As atividades de recebimento abrangem
desde a recepção do material na entrega
pelo fornecedor até a entrada nos estoques.
A função de recebimento de materiais é
módulo de um sistema global integrado com
as áreas de contabilidade, compras e
transportes.



RECEBIMENTO

O recebimento compreende quatro fases :

1a fase : Entrada de materiais;

2a fase : Conferência quantitativa;

3a fase : Conferência qualitativa;

4a fase : Regularização.



RECEBIMENTO

1a fase - Entrada de Materiais :

a recepção dos veículos transportadores;

a triagem da documentação suporte do recebimento;

constatação se a compra, objeto da Nota Fiscal em 
análise, está autorizada pela empresa;

constatação se a compra autorizada está no prazo de 
entrega contratual;



RECEBIMENTO

 constatação se o número do documento de compra 
consta na Nota Fiscal;

 cadastramento no sistema das informações referentes 
a compras autorizadas, para as quais se inicia o 
processo de recebimento;

 o encaminhamento desses veículos para a descarga;



RECEBIMENTO

 2a fase - Conferência Quantitativa;

 É a atividade que verifica se a quantidade declarada pelo
fornecedor na Nota Fiscal corresponde efetivamente à
recebida.

 Além da conferência normal, existe a conferência por
acusação, também conhecida como " contagem cega "
é aquela no qual o conferente aponta a quantidade
recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo
fornecedor.



RECEBIMENTO

 Dependendo da natureza dos materiais envolvidos,
estes podem ser contados utilizando os seguintes
métodos :

 Manual : para o caso de pequenas quantidades;

 Por meio de cálculos : para o caso que envolvem
embalagens padronizadas com grandes quantidades;



RECEBIMENTO

Por meio de balanças contadoras pesadoras: para
casos que envolvem grande quantidade de pequenas
peças como parafusos , porcas, arruelas;

Pesagem : para materiais de maior peso ou volume, a
pesagem pode ser feita através de balanças
rodoviárias ou ferroviárias;

Medição : em geral as medições são feitas por meio de
trenas;



RECEBIMENTO

3ª fase Conferência qualitativa:

Visa garantir a adequação do material ao fim que
se destina.

A análise de qualidade efetuada pela inspeção
técnica, por meio da confrontação das condições
contratadas na Autorização de Fornecimento com
as consignadas na Nota Fiscal pelo Fornecedor,
visa garantir o recebimento adequado do
material contratado.



REGULARIZAÇÃO

Caracteriza-se pelo controle do processo de
recebimento, pela confirmação da conferência
qualitativa e quantitativa, respectivamente por
meio do laudo de inspeção técnica e pela
confrontação das quantidades conferidas versus
faturadas.



O processo de Regularização poderá dar origem a uma
das seguintes situações :

 liberação de pagamento ao fornecedor;

 liberação parcial de pagamento ao fornecedor;

devolução de material ao fornecedor;

 reclamação de falta ao fornecedor;

entrada do material no estoque.

REGULARIZAÇÃO





Gestão de Compras

Assume papel estratégico nos negócios

Auxilia no aumento dos lucros

Mais moderna devido às novas tecnologias
empregadas



Gestão de Compras

 Antes da Primeira Guerra Mundial – papel burocrático

 Década de 70 – crise do petróleo
 Insumos raros e preços em alta

 Cenário de dúvidas
 O que fazer?



Gestão de compras

Setor passa a ter uma maior
visibilidade por parte das empresas

Compradores perguntam:

O que?

Quanto?

Quando? e

Como comprar



Compras hoje

Faz parte do processo de logística

Conceito voltado para o processo e não para 
as transações (gerenciamento da cadeia)

É parte da cadeia de suprimentos (supply
chain)



Sistema moderno

Setor totalmente integrado com a outros setores
(internos e externos)

Setor assume o papel de negociação de preços

Preocupação também com o cliente



Função Compras

Setor de compras deve assumir o papel de
controlador de preços

estratégia: muitos concorrentes e poder de
barganha do comprador

Os objetivos do setor devem estar alinhados aos
objetivos da empresa

visa: melhor atendimento aos clientes internos e
externos



Interface com outras áreas
Jurídico:

Entradas: contratos assinados, pareceres sobre
processos de compra, assessoria jurídica

Saídas: solicitações de pareceres, informações de
campo sobre fornecedores



Interface com outras áreas
Informática:

➢Entradas: informações
sobre novas tecnologias,
intranets, extranets,
softwares de compras,
aplicativos.

➢Saídas: informações
sobre fornecedores, cópias
de solicitações de compras
e de pedidos de compra,
cópias de contratos de
fornecimento de serviços

Marketing e Vendas

➢Entrada: condições do
mercado de compradores,
novos concorrentes, novos
produtos, novas tecnologias
de produtos e processos.

➢Saídas: custos de
promoções, condições do
mercado fornecedor.



Interface com outras áreas

 Contabilidade e Finanças

➢ Entrada:custos das compras,
disponibilidade de caixa,
assessoria nas negociações
sobre condições de pagamento.

➢ Saídas:orçamentos de
compras, compromissos de
pagamentos, custos dos itens
comprados, informações para
subsidiar estudos da relação
benefícios sobre custos.

 Qualidade

➢ Entrada:informações sobre 
qualidade, especificações de 
produtos a serem comprados

➢ Saídas:histórico sobre a 
qualidade dos 
fornecimentos. 



Interface com outras áreas

 Engenharia de Produto e de
Processos

➢ Entradas: especificações de
novos materiais, produtos a
serem pesquisados e
comprados, solicitações de
levantamentos preliminares
sobre fornecedores e preços;

➢ Saídas: informações sobre
fornecedores, preços e
condições de fornecimento.

 Fabricação ou Produção

➢ Entradas: necessidades de
materiais e/ou componentes
do processo produtivo,
informações sobre estoque
disponíveis;

➢ Saídas: prazos de entrega
dos pedidos, recebimentos
previstos.



Novas formas de comprar

 Compras globalizadas

 Globalização: fenômeno fez com que as empresas
buscassem produtos e fornecedores mundiais

 Ex.: carros – peças e serviços em todo o mundo

 Os sistemas de informações permitiram a
padronização de estruturas de dados que permitem
informação completa e em tempo real sobre
disponibilidades, localização de estoques, preço,
variação cambial, confiabilidade e outras variáveis
vitais para a tomada de decisão.

 Outro exemplo:



▪ Fundada em 1962

▪ Presente em 28 países

▪ 11.500 lojas (mais centros de distribuição, Sam’s Club, entre outras atividades)

▪ No Brasil - BIG (Hipermercado na região Centro-Sul); Bompreço (Supermercado na região

Nordeste); Hiper Bompreço (Hipermercado na região Nordeste);

Mercadorama (Supermercado no Paraná); Maxxi Atacado (Atacarejo em todo o Brasil);

Nacional (Supermercado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina) Sam's Club (Clube de

compras em todo o Brasil); Todo Dia (Supermercado de bairro em todo o Brasil); Walmart.

▪ Também possui postos de gasolina, restaurantes, cafés, fotocenters e farmácias.













Também na empresa com relação a
administração de materiais...



 Matriz: O escritório central acessa todos
os sistemas de dados da matriz utilizando
serviços de telecomunicações.

 Clientes: acessam as bases de
dados da empresa para consultar
informações sobre estoques, notas,
pedidos, faturamentos.



 Transportadoras: A fim de agilizar a comunicação, a empresa
está conectada às transportadoras, controlando todo o
romaneio de cargas e notas fiscais.

 Conectividade: servidores mantém a empresa

ligada on-line às filiais, fábricas,

transportadoras, vendedores e fornecedores.



 Vendedores: equipados tecnologicamente, conectam-
se à empresa para tirar pedidos on-line, acessar o
correio eletrônico e obter informações sobre estoque,
faturamento, situação de crédito e carteira de
clientes.

 Unidades de vendas: acessam o sistema da

empresa e todos os dados necessários.



 Fábricas: as várias unidades ligam-se à matriz para ter
acesso a correio eletrônico e compartilhar de dados
gerenciais e financeiros, como resultados, pedidos e
faturamento.

 Fornecedores: ligados à empresa tem acesso a
várias informações, como pedidos de compras.



Diferença entre Eficiência e Eficácia

Peter Drucker, o pai da Administração moderna, define os termos da

seguinte forma:

"A eficiência consiste em fazer certo as coisas: geralmente está

ligada ao nível operacional, como realizar as operações com

menos recursos – menos tempo, menor orçamento, menos

pessoas, menos matéria-prima, etc…“

"Já a eficácia consiste em fazer as coisas certas: geralmente está

relacionada ao nível gerencial".



Diferença entre Eficiência e Eficácia

Imagine que haja um vazamento de água no escritório da diretoria. O primeiro

funcionário, imediatamente, corre atrás de um pano, de um balde e de um rodo

para retirar toda a água do ambiente. Ele foi eficiente, pois fez de maneira certa o

que deveria ser feito. Poucos tempo depois, o vazamento volta a alagar a sala, e o

nosso funcionário volta a correr atrás de um pano, de um balde e de um rodo para

retirar toda a água.

Por outro lado, o segundo funcionário procurou observar toda a sala e tentar

encontrar a origem para o surgimento de tanta água, concluiu que vinha

exclusivamente do banheiro instalado dentro da sala. Uma vez lá dentro, percebeu

que a torneira estava aberta e simplesmente a desligou, eliminando todo o

problema de vazamento. Este funcionário foi eficaz, pois fez o que era certo fazer

para solucionar o caso. Ele pensou antes de executar.



GERENCIAMENTO 

DE ESTOQUES















QUE É ESTOQUE?



É a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de produção

e/ou operações. De forma ampla e genérica, estoque pode ser entendido como

qualquer recurso armazenado. Desta maneira, uma fila seria um estoque de

pessoas a espe’ra de atendimento; um banco teria um estoque de pessoas e de

caixas eletrônicos para atender os clientes; um escritório de advocacia teria

estoque de processos.

Em administração, estoque, refere-se às mercadorias, produtos (finais ou

inacabados) ou outros elementos na posse de um agente econômico.

Conjunto de mercadorias, materiais ou artigos existentes fisicamente no

almoxarifado à espera de utilização futura e que permite suprir regularmente os

usuários, sem causar interrupções às unidades funcionais da organização.



Estoque é um termo utilizado no dia-a-dia de muitas empresas e representa, de

forma geral, os produtos que estão armazenados para serem vendidos para os

clientes. Dependendo do tipo de empresa (comércio, indústria ou prestação de

serviço), o estoque pode apresentar diferentes características e formas de

controle

Qualquer quantidade de bens físicos que sejam conservados de forma

improdutiva, por algum intervalo de tempo aguardando seu uso, ou seja, todo

material parado em algum local, desde que não esteja sendo processado ou

utilizado naquele momento.

É um material armazenado por algum tempo, para uso futuro, assim regulado o

ritmo entre fluxos de material de uma indústria, às custas de alguma imobilização

financeira.



É um conjunto de bens armazenados , com característica próprias, que atendem

aos objetivos e necessidade da empresa. Dessa forma, todo item armazenado em

um depósito, almoxarifado, prateleira, gaveta ou armário para ser utilizado pela

empresa em suas atividades – de produção ou administrativa – é considerado um

item de estoque da organização.

Estoques são materiais ou produtos fisicamente dispostos em uma empresa.

São materiais e suprimentos que uma empresa ou instituição mantém, seja para 

vender ou para fornecer insumos ou suprimentos para o processo de produção.

Estoque é quando o recebimento de materiais, peças ou bens acabados é

superior a sua utilização ou saída, sendo esgotado quando a utilização é superior

ao recebimento.



É a composição de materiais em processamento, materiais semi-acabados,

materiais acabados, que não são utilizados em determinado momento na empresa,

mas que precisam existir em função de futuras necessidades, uma vez que a

acumulação de estoques em níveis adequados é uma necessidade para o normal

funcionamento do sistema produtivo.

CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à administração dos materiais. São Paulo:

Makron, 1991.



ESTOQUE

TIPOS



Exemplo:

Indústria de vinho

✓ Estoque de matéria- prima

✓ Estoque de produtos em processo

✓ Estoque de embalagens

✓ Estoque de suprimentos

✓ Estoque de produtos acabados



ESTOQUE DE MATÉRIA-PRIMA

Materiais básicos e necessários para a produção do produto acabado. O

consumo é proporcional ao volume da produção. As características físicas

são tamanho, durabilidade e perecibilidade. (DIAS, 1993:30).



ESTOQUE DE MATÉRIA-PRIMA

✓ Seu consumo é proporcional ao volume da produção;

✓ Seu volume depende:

- do tempo de reposição.

- do tempo decorrido para receber os pedidos colocados junto ao

fornecedor.

- da frequência do uso.

- do investimento exigido.

- das características físicas do material.



ESTOQUE DE PRODUTOS EM PROCESSO

✓ Materiais que estão sendo usados no processo fabril, em geral, são

parcialmente acabados e estão em algum estágio intermediário de

produção.

✓ É considerado qualquer peça ou componente que já foi de alguma forma

processada, mas que adquire outras características no fim do processo.

✓ O ciclo de produção é diretamente proporcional ao estoque de produtos em

processo (DIAS, 1993:30).



ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS (DIAS, 1993:31)

✓ Itens que já foram produzidos, mas ainda não foram vendidos.

✓ Empresas que produzem por encomenda mantêm estoque muito baixo de

produtos acabados.



ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS (DIAS, 1993:31)

✓ Empresas que produzem para a venda este estoque acaba sendo

determinado pela previsão de vendas, pelo processo produtivo e pelo

investimento exigido em produtos acabados.

✓ Uma empresa que vende um produto de alto giro pode estar mais segura se

mantiver estoque mais elevado do que uma empresa que trabalha com

produtos de baixo giro.



ESTOQUE DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO

Itens para reparo ou conservação das máquinas da produção, pois produção

parada gera: mão-de-obra ociosa, equipamento ocioso, adiamento do prazo

de entrega, perda da encomenda ou do cliente, custo de interrupção da

oportunidade perdida de obter rendimento durante a parada, ou seja, lucro

cessante (DIAS, 2008:31)



ESTOQUE DE SEGURANÇA OU MÍNIMO

O estoque mínimo, também chamado de estoque de segurança, por definição,

é a quantidade mínima que deve existir em estoque, que se destina a cobrir

eventuais atrasos no ressuprimento, objetivando a garantia do funcionamento

ininterrupto e eficiente do processo produtivo, sem o risco de faltas.

Entre as causas que ocasionam as faltas podemos citar:

➢ oscilação no consumo;

➢ oscilação nas épocas de aquisição (atraso no tempo de reposição);

➢ variação na qualidade, quando o Controle de Qualidade rejeita um lote;

➢ remessas por parte do fornecedor, divergente do solicitado;

➢ diferenças de inventário.

Dias (2008:61)



ESTOQUE  DE  FLUTUAÇÃO OU SEGURANÇA OU RESERVA 

Realiza-se para compensar flutuações imprevisíveis do suprimento, da demanda

e do lead time maior do que normalmente é. Sua finalidade é prevenir contra

perturbações na produção ou no atendimento aos clientes, como por exemplo,

atrasos nas entregas (SCHWITZKY, 2001).

lead time - tempo de aprovisionamento ou ainda ciclo, é o período entre o início de 

uma atividade, produtiva ou não, e o seu término.



ESTOQUE MÉDIO

Nível médio de estoque em torno do qual as operações de compra e consumo 

se realizaram (DIAS, 1993:61).

ESTOQUE MÁXIMO

É a quantidade máxima do item em estoque (SOUSA, 2002:87) ou “é a soma 

do estoque mínimo mais o lote de compra” (DIAS,1993:62).

Lote de compras é a quantidade a ser comprada

que vai minimizar os custos de estocagem e de

aquisição.



ESTOQUE POTENCIAL

Calcula a quantidade atual em estoque menos a quantidade aprovisionada mais

o estoque pendente. Esta informação com um saldo positivo significa que a

quantidade atual será suficiente para atender as demandas, no negativo,

significa que a quantidade em estoque não será suficiente para atender as

demandas, sendo necessário uma nova aquisição do produto sob pena de faltar

mercadoria no estoque” (SOUSA, 2002:87).



ESTOQUE EM TRÂNSITO 

Refere-se ao tempo na qual a mercadoria permanece nos veículos de transporte 

durante a entrega (BALLOU, 1993:167).



ESTOQUE VIRTUAL 

Composto do estoque físico (peças em estoque) somado ao saldo de

fornecimento (em atraso e ainda dentro do prazo) e do estoque em inspeção

(peças no controle de qualidade) - Dias (1993:59).



ESTOQUE DE PROTEÇÃO

Tem como objetivo proteger a empresa contra eventualidades que envolvem

especulações de mercado relacionadas às greves, aumento de preços, situação

econômica e política instáveis, ambiente inflacionário e imprevisível” (LIMA,

2005).



ESTOQUE DE ESPECULAÇÃO

São gerados quando certos produtos variam muito de preço e os compradores

têm expectativa de aumento futuro. Então, os mesmos compram uma grande

quantidade para estocar e vender quando os preços já estiverem mais altos. O

objetivo é antecipar a ocorrência de escassez, criar valor ao produto e a

correspondente efetivação do lucro (SCHWITZKY, 2001).



ESTOQUE DE TAMANHO DE LOTE OU DE CICLO

São gerados quando o tamanho de lote é maior do que o necessário. Ele é

maior por várias razões, como por exemplo: descontos em função de compras

em grande quantidade, lote mínimo do fornecedor ou de fabricação, redução

dos custos de transportes e custos de escritório. À medida que os pedidos

entram, os produtos são entregues, os estoques diminuem e são reabastecidos

ciclicamente” (SCHWITZKY, 2001).



ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA

Empresas comerciais, ex.: Casas Bahia e Ponto Frio, adquirem produtos para

revendê-los.



ESTOQUE DE CICLO

Acontece quando um ou mais estágios na operação não podem fornecer

simultaneamente todos os itens que produzem”, então, como um produto é

produzido por vez, geralmente em lotes, os demais aguardam a sua hora

(SLACK et al, 2002:383).



Considere que uma empresa fabrique os produtos A, B, C e D. Ela não pode fabricar os

quatro simultaneamente, mas comercializa os quatro simultaneamente. Portanto, deve

programar sua produção de maneira a produzir os quatro tipos de produtos numa quantidade

tal que supra completamente a demanda. Ela fabrica 100 unidades de cada produto em 1

hora, mas não pode fabricar todos eles ao mesmo tempo, é necessário fabricar um de cada

vez. Entretanto, ela vende 25 unidades de cada produto por hora.

Vamos supor que uma panificadora faça três tipos de pães, que são mais consumidos

pelos seus clientes. Devido à natureza dos processos de misturar e assar, somente um tipo

de pão pode ser produzido de cada vez. O padeiro tem que produzir cada tipo de pão em

fornadas (ou lotes) que devem ser grandes o bastante para satisfazer à demanda.

Portanto, mesmo quando a demanda é estabelecida e previsível, sempre haverá algum

estoque para compensar o fornecimento irregular de cada tipo de pão. O estoque de ciclo

resulta da necessidade de se produzir bens em lotes.

Uma pequena empresa produz móveis em escala e, devido ao número reduzido de

funcionários, não consegue fabricar ao mesmo tempo uma escrivaninha e sua gaveta.

Assim, são produzidas primeiramente uma determinada quantidade de gavetas, que pode

permanecer temporariamente em sistemas de armazenagem e, em seguida, as

escrivaninhas propriamente ditas que irão receber a peça fabricada anteriormente,

esgotando o estoque, que como o próprio nome sugere, forma um ciclo no sistema

produtivo.



ESTOQUE DE ANTECIPAÇÃO

É usado para compensar diferenças de ritmo de fornecimento e demanda, isto é, o

produto é produzido procurando antecipar-se à demanda (ex.: chocolate na

páscoa). Ele é mais usado quando as flutuações de demanda são significativas,

mas relativamente previsíveis e também, quando as variações de fornecimento

são significativas como os períodos de entre as safras agrícolas (SLACK et al,

2002:384).



- BALLOU, Ronald, Logística Empresarial. São Paulo: Atlas, 1993

- DIAS, Marco Aurélio. Administração de Materiais: uma abordagem logística. 5 ed. São Paulo:

Atlas, 2008; 1993.

- LIMA, Lisandra Rosa Rodrigues de. Gestão de Estoques. FAG: 2005.

- SCHWITZKY, Marcelo. Acuracidade dos métodos de previsão e a sua relação com o

dimensionamento dos estoques de produtos acabados. Universidade Federal de Santa Catarina:

2001.

- SLACK, Nigel et al. Administração da Produção. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

- SOUSA, Paulo Teixeira de. Logística Interna: modelo de reposição semi-automático de materiais e

suprimentos um estudo de caso no SESC. Universidade Federal de Santa Catarina: 2002.



ESTOQUE

FUNÇÕES



❖Maximizar o efeito das vendas e ajustar o planejamento e programação da

produção;

❖Minimizar o capital investido :

- o estoque é de alto custo;

- aumenta de acordo com o custo financeiro (prazos de

pagamentos e recebimentos);

- quanto maior o investimento em estoque, maior o comprometimento

e a responsabilidade de cada departamento;

❖Otimizar investimentos;

❖Aumentar o uso eficiente dos meios financeiros;

❖Reduzir as necessidades de capital investido;



“Estoque é igual a dinheiro tirado

do caixa da empresa e convertido

em mercadorias no varejo e em

matéria-prima e componentes na

indústria”.
http://www.sobreadministracao.com/estoque-e-dinheiro/



Situação conflitante entre disponibilidade de estoque e capital investido:

➢ VENDAS – deseja estoque elevado (produto acabado) para atendimento aos

clientes.

➢ PRODUÇÃO – deseja estoque elevado (matéria prima) para garantir produção.

➢ FINANCEIRO – deseja estoques reduzidos para diminuir o capital investido.

MATÉRIA PRIMA
(alto estoque)

PRODUTO ACABADO
(alto estoque)

MATÉRIA PRIMA
(alto estoque)

DEPTO DE COMPRAS
Desconto sobre as quantidades 

a serem compradas

DEPTO DE PRODUÇÃO
Nenhum risco de falta de 

material
Grandes lotes de fabricação

DEPTO DE VENDAS
Entregas rápidas

Boa imagem, melhores vendas

DEPTO FINANCEIRO
Capital investido
Juros perdidos

DEPTO FINANCEIRO
Maior risco de perdas e 

obsolescência
Aumento do custo de 

armazenagem

DEPTO FINANCEIRO
Capital investido

Maior custo de armazenagem



A Administração de Estoques deverá conciliar, da melhor maneira, os objetivos

dos quatro departamentos, sem prejudicar a operacionalidade da empresa,

assim como a definição e a execução da política de estoques.

A responsabilidade dos estoques deve ficar sob um único departamento e os

outros ficam livres para dedicar-se à sua função original.



Algumas deficiências do controle de estoques:

A. Periódicas e grandes dilatações dos prazos de entrega para os produtos

acabados e dos tempos de reposição para matéria-prima;

B. Quantidades maiores de estoque, enquanto a produção ou vendas

permanece constante;

C. Elevação do número de cancelamento de pedidos ou mesmo devoluções de

produtos acabados;

D. Variação excessiva da quantidade a ser produzida;

E. Produção parada frequentemente por falta de material;

F. Falta de espaço para armazenamento;

G. Baixa rotação dos estoques, obsoletismo em demasia.



Algumas preocupações dos empresários com relação aos estoques:

A. Os estoques estão organizados e controlados?

B. A conservação das mercadorias é adequada?

C. Realizamos balanços mensais, atualizando a contagem física dos estoques?

D. Conhecemos as perdas geradas pela manutenção de estoques?

E. Qual o giro das mercadorias?

F. O giro das mercadorias é compatível com a média de mercado do nosso

setor?

G. Possuímos uma política reativa ao tempo de permanência das mercadorias

em estoque?

H. Temos uma política de promoções comerciais para redução de estoques?

I. Atualizamos os custos das mercadorias em estoque?



ESTOQUE

PRINCÍPIOS DE 
CONTROLES



Para organizar um setor de controle de estoques devem-se observar seus objetivos

principais:

I. Determinar “o que” deve permanecer em estoque: número de itens;

II. Determinar “quando” se devem reabastecer os estoques: periodicidade;

III. Determinar “quanto” de estoque será necessário para um período predeterminado:

quantidade de compra;

IV. Acionar o Departamento de Compras para executar aquisição de estoque:

solicitação de compras;

V. Receber, armazenar e guardar os materiais estocados de acordo com as

necessidades;

VI. Controlar os estoques em termos de quantidade e valor; fornecer informações

sobre a posição do estoque;

VII.Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados dos

materiais estocados;

VIII.Identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados.



Existem três aspectos que devem ser definidos antes de se montar um sistema de

controle de estoques (Dias, 2010, 21):

➢ Diferentes tipos de estoques existentes na empresa;

➢ Diferentes critérios quanto ao nível adequado de estoque que deve ser mantido

para atender as necessidades da empresa;

➢ Relação: nível de estoque x capital envolvido.



ESTOQUE

PREVISÕES



➢ Toda a previsão de estoques está pautada na previsão de consumo do material;

➢ A previsão de consumo ou da demanda estabelece estimativas futuras dos produtos

acabados comercializados pela empresa.

➢ Estabelece, portanto, quais produtos, quantos desses produtos e quando serão

comprados pelos clientes.

➢ A previsão possui algumas características básicas:

• É o ponto de partida de todo planejamento empresarial.

• Sua precisão deve ser compatível com o custo de obtê-la.



As informações básicas que permitem decidir qual será o tamanho da

demanda (consumo) de produtos podem ser classificados em duas

categorias:

Quantitativas

Qualitativas



Quantitativas

❖ Evolução das vendas no tempo;

❖ Crescimento populacional;

❖ Variações da situação econômica;

❖ Influência da propaganda.

❖ Variáveis cuja evolução esteja ligada

diretamente a vendas (ex.: sazonalidade);



Qualitativas

❖ Opinião dos gerentes;

❖ Opinião dos vendedores;

❖ Opinião dos compradores;

❖ Pesquisas de mercado.



Técnicas de previsão de consumo
• Projeção:

Aquelas que admitem que o futuro será repetição do passado ou as vendas evoluirão

no tempo; segundo a mesma lei observada no passado, este grupo de técnicas é de

natureza essencialmente quantitativa.

• Explicação:

Procuram explicar as vendas no passado mediante leis que relacionem as mesmas

com outras variáveis cuja evolução é conhecida ou previsível.

Geralmente, relacionam-se os dados históricos do consumo com outras variáveis de

evolução conhecida e de melhor previsibilidade, como: PIB, IPI, renda per capita, taxa

de natalidade, etc.

• Predileção:

Funcionários experientes e conhecedores

de fatores influentes nas vendas e no mercado

estabelecem a evolução das vendas futuras.

(pessoal de venda, compradores, consultores,

pesquisadores de mercado)



Como apurar o consumo (demanda)?

1. Após a entrada do pedido.

2. Através de métodos estatísticos. Trata-se do método mais

utilizado. Calculam-se as previsões através dos valores do

passado, ou seja, de dados obtidos anteriormente.



Algumas técnicas quantitativas usuais para calcular a previsão de 

consumo.

Método do último período

• Este modelo mais simples e sem base matemática consiste em

utilizar como previsão para o período seguinte o valor ocorrido no

período anterior.



Método do último período

• Se, por exemplo, o consumo em um mês qualquer for de 38, você

repete o mesmo valor no estoque para o próximo mês.

• Se colocarmos em um gráfico os valores ocorridos e as previsões,

obteremos curvas exatamente iguais, porém deslocadas de um

período de tempo.

• Esse modelo é mais utilizado por pequenas empresas e por

administradores sem maior conhecimento técnico.



Método do último período

Supondo uma loja de ferramentas que teve as seguintes vendas do

item “alicate universal 8 polegadas”:

MÊS CONSUMO

dez/15 53

jan/16 65

fev/16 48

mar/16 45

PREV ABR/16 45



Método do último período

EXERCÍCIO

Calcule a previsão de demanda (pelo método do último período) do 

produto para agosto da Empresa de Roupas “Modas & Modas” que 

teve o seguinte volume de vendas de casacos durante os meses 

abaixo: 

Janeiro: 2000

Fevereiro: 1200

Março: 1800

Abril: 2100

Maio: 2200

Junho: 2150

Julho: 2500



Método do último período

EXERCÍCIO

Como o último período de volume de vendas apurado foi o de Julho, 

usa-se esse valor para a próxima demanda que, nesse caso, é a de 

mês de agosto.

P (MUP) = 2500

Então, a previsão para agosto será de 2500 unidades.



Método da média móvel (ou média aritmética)

• A previsão para o próximo período é obtida calculando-se a média

dos valores de consumo nos períodos anteriores.

CM =   C1  +  C2  +  C3  +  C4  +  ... + Cn

n

CM = Consumo médio

C    = Consumo dos períodos anteriores

n    =  Números de períodos



Método da média móvel

Um exemplo:

Dados os valores 3, 7, 5, 6, 4, 2, 3, 5 calcular a média 

aritmética.

3+7+5+6+4+2+3+5

8
= 
35

8
= 4,37



Método da média móvel

Exemplo:

O consumo em quatro anos de uma peça foi de:

2012 – 72

2013 – 60

2014 – 63

2015 – 66

Qual será o consumo previsto para 2016, utilizando-se o método da 

média móvel?

72+60+63+66

4
= 65,25 

A previsão para 2016 será de 65 unidades.



Método da média móvel

Exemplo:

O consumo em quatro anos de uma peça foi de:

2012 – 72

2013 – 60

2014 – 63

2015 – 66

Qual será o consumo previsto para 2016, utilizando-se o método da 

média móvel, com um n igual a 3?

60+63+66

3
= 63  

A previsão para 2016 será de 63 unidades.



Método da média móvel

• A previsão gerada por um modelo é geralmente menor que os

valores ocorridos se o padrão de consumo for crescente.

Inversamente, será maior se os valores forem decrescentes.



Método da média móvel

MÊS CONSUMO

1 2

2 4

3 6

4 8

5 10

MÊS CONSUMO

1 10

2 8

3 6

4 4

5 2

2 + 4 + 6 + 8 + 10

5
=

30

5
= 6

10 + 8 + 6 + 4 + 2

5
=

30

5
= 6



Método da média ponderada

• Este modelo é uma variação do modelo anterior que consiste em

atribuir pesos para os períodos. Os períodos atuais tem mais peso

que os períodos mais antigos.

•A determinação dos pesos, ou fatores de importância, deve ser de tal

ordem que a soma seja 100% (quando em percentual) ou o total

(quando em números inteiros).



Método da média ponderada

Exemplo

Imaginemos o seguinte caso:

▪ no mês de maio foram vendidas 14 unidades da TV Led 50¨;

▪ no mês de junho 16 unidades, e

▪ no mês de julho 15 unidades.

Para calcular a previsão de consumo de agosto, daremos peso de 20%

para o mês de maio, 30% para o mês de junho e 50% para o mês de

julho, contabilizando um total de 100% para os três meses utilizados.



Método da média ponderada

Consumo Médio =(14 x 20%) + (16 x 30%) + (15 x 50%)

Consumo Médio =(0,2 x 14) + (0,3 x 16) + (0,5 x 15)= 

Consumo Médio = 2,8 + 4,8 + 7,5 = 

Consumo Médio = 15,1

Consumo Médio = 15 unidades



Método da média ponderada

Este método elimina a desvantagem do método da média móvel

no que diz respeito a fatores sazonais, pois se atribuindo pesos

menores a meses com variações sazonais, o resultado fica

menos suscetível as variações.



Método da média ponderada

exemplo

A demanda de tijolos para construção em uma pequena cidade é

mostrada abaixo. Com base nos números apresentados calcule a

previsão de demanda para o ano de 2011 utilizando o método da

média móvel ponderada, sabendo que as quantidades recebem

pesos que variam de 5 a 1, das mais recentes para as mais antigas:

2006 ......100.000

2007 ......200.000

2008 ......300.000

2009 ......400.000

2010 ...... 500.000



Método da média ponderada

exemplo

100.000 𝑋1 + 200.000 𝑋2 + 300.000 𝑋3 + 400.000 𝑋4 + 500.000 𝑋5

1 + 2 + 3 + 4 + 5

100.000 + 400.000 + 900.000 + 1.600.000 + 2.500.000

15

5.500.000

15

A DEMANDA PARA O ANO DE 2011 SERÁ DE 366.667 TIJOLOS



Método da média ponderada

Exercício
Supondo que uma empresa utilizou em sua oficina o seguinte

número de peças, nos períodos:

Período 1 – 350

Período 2 – 70

Período 3 – 800

Período 4 - 200

Período 5 – 150

Período 6 – 500

E que os pesos atribuídos a cada período são, respectivamente: 5%,

10% , 10%, 15%, 20% e 40%.

Calcule a previsão de consumo para o próximo período, utilizando o

método da média ponderada.



Método da média ponderada

• CM = (0,05 x c1) + (0,1 x c2) + (0,1 x c3) + (0,15 x c4) + (0,2 x c5) + (0,4 x c6)

Peso

Período % C quantidade

1 5 350 17,5

2 10 70 7

3 10 800 80

4 15 200 30

5 20 150 30

6 40 500 200

7 100 364,5

O consumo médio previsto para o período 7 será de 365 peças.



EXERCÍCIOS



1) De acordo com a média móvel, qual é a previsão para o mês de

Janeiro, com o seguinte consumo (utilizar três períodos):

Outubro 63 peças

Novembro 91 peças

Dezembro 84 peças

2) Sabendo - se que o consumo de Janeiro foi um pouco maior do

que a previsão, sendo de 90 peças, qual será o consumo para o

próximo mês (Fevereiro)?



1) 
63+91+84

3
=

238

3
= 79 peças

2) 
91+84+90

3
=

265

3
= 88,3 = 88 peças



3) Os embarques anuais (em toneladas) de tubos soldados, por um

produtor a fabricantes de máquinas, são apresentados na tabela

abaixo. Compute a média móvel para prever embarques no 12º

ano, utilizando como base cálculo os seguintes números de

períodos (n):

ANO
EMBARQUES 
(TONELADAS)

1 2

2 3

3 6

4 10

5 8

6 7

7 12

8 14

9 14

10 18

11 19

a) N = 3

b) N = 4

c) N = 6

d) N = 11



a) 
14+18+19

3
=

51

3
= 17 toneladas

b) 
14+14+18+19

4
=

65

4
= 16,25 toneladas

c) 
7+12+14+14+18+19

6
=

84

6
= 14 toneladas

d) 
2+3+6+10+8+7+12+14+14+18+19

11
=

113

11
=      

10,27 toneladas



4) Uma empresa de processamento de alimentos usa uma média

móvel ponderada para prever a demanda do mês seguinte. As

demandas anteriores (em unidades) são mostradas na tabela abaixo.

Compute uma média móvel ponderada de 3 meses, onde os pesos

são os maiores para os últimos meses e decrescem de 3, 2 e 1.

MÊS DEMANDA REAL

43 105
44 106
45 110
46 110
47 114
48 121
49 130
50 128
51 137
52



130 𝑋 1 + 128 𝑋 2 + 137 𝑋 3

1 + 2 + 3

130 + 256 + 411

6

797

6

A DEMANDA SERÁ DE 133 unid.



5) A demanda nos 9 meses anteriores para um novo lanche de

cereais é mostrada na tabela abaixo. Desenvolva uma previsão para

o mês de novembro, usando uma média móvel ponderada dos

últimos 5 períodos, onde os pesos são (do mais antigo ao mais

recente) 1, 1, 2, 2 e 4.

MÊS UNIDADES

FEV 7.000

MAR 7.600

ABR 7.500

MAI 8.000

JUN 9.200

JUL 8.700

AGO 9.300

SET 11.400

OUT 10.500



9.200 𝑋1 + 8.700 𝑋1 + 9.300 𝑋2 + 11.400 𝑋2 + 10.500 𝑋4

1 + 1 + 2 + 2 + 4

9.200 + 8.700 + 18.600 + 22.800 + 42.000

10

101.300

10

A DEMANDA NO MÊS DE NOVEMBRO SERÁ DE 10.130 UNIDADES



MÉTODOS DE 

AVALIAÇÃO 

DE 

ESTOQUES



PEPS – O Primeiro a Entrar é o Primeiro a Sair

UEPS – O último a Entrar é o Primeiro a Sair

MPM – Média Ponderada Móvel ou CM – Custo 

Médio



PEPS – Primeiro que entra primeiro que sai 

(FIFO – First In First Out)

Por esse método as quantidades que ficam em 

estoques são valorizadas pelos últimos custos 

unitários e as que saem são valorizadas pelos 

primeiros custos unitários.



UEPS – Último que entra primeiro que sai 

( LIFO - Last In First Out)

Por esse método, as quantidades que ficam em  

estoques são valorizadas pelos primeiros custos 

unitários e as que saem são valorizadas pelos 

últimos custos unitários.



CUSTO MÉDIO

Tem como base a fixação do preço médio entre 

as entradas e as saídas. 



Vejamos cada método



PEPS



PEPS

 Os itens usados são retirados do estoque e a baixa é dada
nos controles de maneira lógica e sistemática;

 O resultado obtido espelha o custo real dos itens específicos
usados nas saídas;

 O movimento estabelecido para os materiais, de forma
contínua e ordenada, representa uma condição necessária
para o perfeito controle dos materiais, especialmente
quando estes estão sujeitos a deterioração, decomposição,
mudança de qualidade, etc.



Método PEPS (FIFO)

Exemplo: peça XYZ teve a seguinte movimentação nos três primeiros dias do mês:

1) Dia 01 – entrada de 1000 unidades a $10

2) Dia 02 – Entrada de 1000 unidades a $15

3) Dia 03 – saída de 1000 unidades.

Monte o quadro demonstrativo de entradas, saídas e saldo.



UEPS



UEPS

• Esse critério tem a vantagem de apontar os custos dos

artigos realmente consumidos, oferecendo uma possibilidade

de ajuste mais rápido e eficiente na produção e nos preços

cobrados ao consumidor, porém minimizando os lucros

alcançados em algumas operações.

• A técnica, porém, não é apropriada para alguns ramos de

atuação como os estabelecimentos que trabalham com

alimentos e outros bens perecíveis, por exemplo. Isso

acontece porque a saída dos produtos que chegaram por

último poderá fazer com que, quando as primeiras

mercadorias forem comercializadas, elas já estejam com a

validade vencida.



Método UEPS (LIFO)

Exemplo: peça XYZ teve a seguinte movimentação nos três primeiros dias do mês:

1) Dia 01 – entrada de 1000 unidades a $10

2) Dia 02 – Entrada de 1000 unidades a $15

3) Dia 03 – saída de 1000 unidades.

Monte o quadro demonstrativo de entradas, saídas e saldo.



CUSTO MÉDIO

Os produtos serão avaliados pela média dos custos de

aquisição, sendo estes atualizados a cada compra efetuada.



Método Custo médio

Exemplo: peça XYZ teve a seguinte movimentação nos três primeiros dias do mês:

1) Dia 01 – entrada de 1000 unidades a $10

2) Dia 02 – Entrada de 1000 unidades a $15

3) Dia 03 – saída de 1000 unidades.

Monte o quadro demonstrativo de entradas, saídas e saldo.

DATA ENTRADA SAÍDA SALDO

QUANT $ UNIT $ TOTAL QUANT $UNIT $TOTAL QUANT $ UNIT $ 

TOTAL

01 1000 10 10.000 1000 10 10.000

02 1000 15 15.000 2000 12,50 25.000

03 - - - 1000 12,50 12.500 1000 12,50 12.500



COMPARATIVO ENTRE MÉTODOS

Melhor resultado é pelo UEPS/LIFO apresentando um
imobilizado em estoques menor. PORÉM, a legislação
brasileira não permite a utilização do método UEPS para fins
de apuração do resultado.

PEPS $ 15,00

UEPS $ 10,00

CUSTO MÉDIO $ 12,50

RESULTADOS - SALDO FINAL 



EXERCÍCIO 1

Apure o custo dos estoques de determinado produto utilizando os

critérios PEPS, UEPS e Custo Médio. Utilize as informações de

entrada e saída conforme abaixo:

1)Estoque Inicial de 50 peças a $ 17,00 cada

2)Entrada de  250 peças a $ 20,00 cada 

3)Saída 150 peças

4)Entrada 80 peças a $ 21,80 cada

5)Saída 200 peças



ENTRADAS 

Quant p.unit Total

SAÍDAS

quant p.unit Total

SALDO

quant p.unit Total

est.inicial 50 17,00 850

Entrada 250 20,00 5.000 50 

250

17,00 

20,00

850 

5.000

Saída 50  

100

17,00 

20,00

850  

2.000

150 20,00 3.000

Entrada 80 21,80 1.744 150 

80

20,00 

21,80

3.000 

1.744

Saída 150   

50

20,00 

21,80 
3.000 

1.090     

30 21,80 654  

PEPS



ENTRADAS 

Quant p.unit Total

SAÍDAS

quant p.unit Total

SALDO

quant p.unit Total

est.inicial 50 17,00 850

Entrada 250 20,00 5.000 50 

250

17,00 

20,00

850 

5.000

Saída 150 20,00 3.000 50 

100

17,00

20,00

850  

2.000

Entrada 80 21,80 1.744 50

100

80

17,00

20,00

21,80

850

2.000

1.744

Saída 80

100

20

21,80

20,00

17,00

1.744

2.000

340

30 17,00 510 

UEPS



ENTRADAS 

Quant p.unit Total

SAÍDAS

quant p.unit Total

SALDO

quant p.unit Total

est.inicial 50 17,00 850

Entrada 250 20,00 5.000 300 19,50 5.850

Saída 150 19,50 2.925 150 19,50 2.925  

Entrada 80 21,80 1.744 230 20,30 4.669

Saída 200 20,30 4.060 30 20,30 609  

CUSTO MÉDIO



EXERCÍCIO 2

Com base nas informações de entrada e saída no mês de março

(ano qualquer), apurar o custo dos estoques da peça XX,

utilizando os critérios PEPS, UEPS e Custo Médio:

1)Dia 02 – entrada de 10 pç a R$ 12,00

2)Dia 05 – saída de 05 pç

3)Dia 08 – entrada de 10 pç a R$ 15,00

4)Dia 10 – saída de 10 pç

5)Dia 10 – entrada de 20 pç a R$ 18,00

6)Dia 15 – saída de 15 pç

7)Dia 20 – entrada de 10 pç a R$ 21,00

8)Dia 28 – saída de 15 pç.



QUANT R$ UNIT R$ TOTAL QUANT R$ UNIT R$ TOTAL QUANT R$ UNIT R$ TOTAL

02/mar 10  R$  12,00  R$ 120,00   10  R$  12,00  R$ 120,00 

05/mar   5  R$  12,00  R$    60,00 5  R$  12,00  R$    60,00 

  5  R$  12,00  R$    60,00 

10  R$  15,00  R$ 150,00 

5  R$  12,00  R$    60,00 

5  R$  15,00  R$    75,00 

  5  R$  15,00  R$    75,00 

  20  R$  18,00  R$ 360,00 

5  R$  15,00  R$    75,00 

10  R$  18,00  R$ 180,00 

  10  R$  18,00  R$ 180,00 

  10  R$  21,00  R$ 210,00 

10  R$  18,00  R$ 180,00 

5  R$  21,00  R$ 105,00 
 R$ 105,00 28/mar    5  R$  21,00 

10  R$  18,00  R$ 180,00 

20/mar 10  R$  21,00  R$ 210,00 

 R$    75,00 

10/mar 20  R$  18,00  R$ 360,00 

15/mar   

10/mar   5  R$  15,00 

08/mar 10  R$  15,00  R$ 150,00 

DATA
ENTRADA SALDOSAÍDA

PEPS



QUANT R$ UNIT R$ TOTAL QUANT R$ UNIT R$ TOTAL QUANT R$ UNIT R$ TOTAL

02/mar 10  R$  12,00  R$ 120,00   10  R$  12,00  R$ 120,00 

05/mar   5  R$  12,00  R$    60,00 5  R$  12,00  R$    60,00 

  5  R$  12,00  R$    60,00 

10  R$  15,00  R$ 150,00 

10/mar   10  R$  15,00  R$ 150,00 5  R$  15,00  R$    75,00 

  5  R$  12,00  R$    60,00 

  20  R$  18,00  R$ 360,00 

  5  R$  12,00  R$    60,00 

5  R$  18,00  R$    90,00 

  5  R$  12,00  R$    60,00 

5  R$  18,00  R$    90,00 

  10  R$  21,00  R$ 210,00 

10  R$  21,00  R$ 210,00 

5  R$  18,00  R$    90,00 
 R$  12,00  R$    60,00 

15  R$  18,00  R$ 270,00 

20/mar 10  R$  21,00  R$ 210,00 

28/mar    5

15/mar

10/mar 20  R$  18,00  R$ 360,00 

08/mar 10  R$  15,00  R$ 150,00 

UEPS

DATA
ENTRADA SAÍDA SALDO



QUANT R$ UNIT R$ TOTAL QUANT R$ UNIT R$ TOTAL QUANT R$ UNIT R$ TOTAL

10/jan 10  R$  12,00  R$ 120,00   10  R$  12,00  R$ 120,00 

05/mar   5  R$  12,00  R$    60,00 5  R$  12,00  R$    60,00 

08/mar 10  R$  15,00  R$ 150,00   15  R$  14,00  R$ 210,00 

10/mar   10  R$  14,00  R$ 140,00 5  R$  14,00  R$    70,00 

10/mar 20  R$  18,00  R$ 360,00   25  R$  17,20  R$ 430,00 

15/mar   15  R$  17,20  R$ 258,00 10  R$  17,20  R$ 172,00 

20/mar 10  R$  21,00  R$ 210,00   20  R$  19,10  R$ 382,00 

28/mar   15  R$  19,10  R$ 286,50 5  R$  19,10  R$    95,50 

CUSTO MÉDIO

DATA
ENTRADA SAÍDA SALDO




