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Introdução 
- Um Administrador de uma organização necessita tomar diversas decisões durante seu 
trabalho. Muitas dessas decisões serão sobre como a organização utilizará seus 
recursos disponíveis. Esses recursos são os elementos físicos utilizados pelas 
instituições em suas atividades e processos produtivos. Uma empresa fabricante de 
móveis utilizará, por exemplo, madeira, cola, pregos, tinta, dentre outros diversos 
materiais em seu processo produtivo. 
- Para que essa empresa tenha sucesso, a administração de materiais deverá assegurar 
que ela receba os materiais de maneira rápida, na quantidade adequada, com a 
qualidade necessária e com o menor custo possível. 
Desse modo, a administração de materiais engloba o planejamento, a execução e o 
controle de todas as atividades envolvidas em uma organização para que ela tenha os 
recursos materiais necessários ao seu funcionamento. 
-  A Administração de Materiais é ainda mais importante no setor público, pois os 
valores envolvidos são imensos. Assim, uma boa administração é importante para 
evitar desvios de recursos e para possibilitar a maximização dos recursos da 
coletividade. 
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- Os recursos podem ser desperdiçados de diversas formas, como: compras 

superfaturadas (compradas por valores acima dos de mercado), perdas no 
armazenamento (como o apodrecimento de alimentos), roubos, dentre outros 
problemas e desvios. 
- Como o governo é um comprador muito importante na economia nacional, acaba 
atraindo muitas empresas como clientes e influencia na implementação de padrões e 
tendências na produção de setores da economia. 
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De certa forma, podemos dizer que o objetivo maior de um gestor de recursos 
materiais é maximizar a utilização dos recursos materiais da empresa. E isto significa o 
quê? Significa utilizar esses recursos da melhor forma possível, sem gastos 
desnecessários, sem perdas, sem desperdícios e sem afetar negativamente a operação 
da instituição. 
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Ora, não adianta comprar barato os materiais se eles não contam com uma qualidade 
adequada, não é mesmo? O“barato pode sair caro”. Da mesma forma, se o material 
comprado não chegar a tempo na empresa, pode atrasar a produção e causar prejuízos 
financeiros e de imagem com os clientes e usuários. 
Por outro lado, comprar material em excesso pode acarretar custos desnecessários, 
prejudicando a organização, que terá de investir dinheiro, por exemplo, com materiais 
que não usará tão cedo, com uma estrutura de armazenamento desnecessária, dentre 
outros gastos. 
Dessa maneira, administração de materiais deve buscar garantir os materiais na 
Qualidade adequada, na Quantidade necessária e no Momento certo.  


