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 A área de materiais dentro de uma organização 

A área de materiais interage com diversas outras áreas de uma empresa ou órgão 
público. Dentre as mais afetadas pelo trabalho do setor de materiais podemos citar as 
áreas de vendas, produção e finanças. 
O setor de vendas gostaria que nunca faltasse produto acabado, por exemplo. Imagine 
que você é um vendedor. 
Você está atendendo um cliente durante uma hora e ele decide comprar aquele 
produto X. Nesse momento, você descobre que esse produto X está em falta. Você não 
vai ficar muito feliz, não é mesmo? 
Ao mesmo tempo, o setor de vendas fornece muitas informações necessárias para que 
a administração de materiais possa planejar suas compras e a gestão do estoque. 
Sabendo quais produtos estão vendendo, fica mais fácil decidir o que deve ser 
comprado. 
O setor de produção também depende do trabalho da administração de materiais. 
Somente com os materiais necessários disponíveis no momento certo, na quantidade 
certa e com a qualidade adequada é que a produção pode ocorrer de maneira eficiente. 



 A área de materiais dentro de uma organização 

Qualquer problema nessa área pode parar a produção ou afetar negativamente a 
qualidade dos produtos produzidos. 
Naturalmente, as pessoas envolvidas no setor de produção também gostariam de que 
os estoques estivessem sempre “forrados” de materiais. 
Mas isso custa caro. Estoques grandes demandam investimento para comprar e 
armazenar esses materiais. Com isso, a área financeira “reclama” sempre dos 
investimentos feitos nesses estoques. 
Outros setores envolvidos são: o de recursos humanos (que precisa atrair e manter 
profissionais capacitados para a área) e o de informática (que presta suporte 
tecnológico para o setor de materiais). 
A área de materiais deve harmonizar as necessidades das demais áreas, buscando 
atender as necessidades de estoque com o menor investimento possível, seguindo as 
diretrizes estratégicas passadas pela cúpula da organização. 


