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 Atividades da área de materiais 

As principais atividades da administração de materiais são as seguintes: 
 
• Gestão dos Estoques – que trata do gerenciamento dos materiais, por meio do uso de 
técnicas de previsão do consumo, sistemas de controle dos estoques etc., com o 
objetivo primordial de adequar os níveis de estoque às necessidades dos usuários dos 
diversos materiais, com o menor custo possível, sem comprometer o nível de serviço 
esperado para atender às exigências dos usuários. 
• Gestão de Compras – cuja responsabilidade envolve o atendimento das solicitações 
de compras de materiais destinadas aos diversos órgãos que compõem uma empresa 
e, principalmente, atender às necessidades de reposição dos estoques planejados pela 
gestão de estoques, de acordo com as quantidades e prazos por ela fixados. 
• Gestão dos Centros de Distribuição – que envolve atividades vinculadas ao 
recebimento dos materiais, movimentação, estocagem e fornecimento destes, de 
acordo com as necessidades dos usuários. A gestão dos centros de distribuição resulta 
no controle físico dos materiais armazenados. 
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Essas atividades são complementares e interagem umas com as outras. Para que 
consigam alcançar os melhores resultados, devem ter uma boa coordenação de 
esforços, com a retroalimentação de informações. 
Cada uma dessas atividades pode ser aprimorada, buscando ganhos para a instituição. 
Uma boa gestão de estoques pode, por exemplo, com uma previsão da demanda 
correta, reduzir a necessidade de estoques. 
Outro objetivo dessa atividade é o de reduzir o tempo de reposição (lead time) dos 
estoques. Quanto melhor for feita, menos recursos a empresa terá de investir em 
estoque. 
Já a gestão de compras pode melhorar o relacionamento com os fornecedores, 
comprando mais rápido, mais barato e produtos com maior qualidade. A ideia é tratar 
seus fornecedores como parceiros de longo prazo, gerando benefícios para ambos os 
lados. 
Finalmente, a gestão dos centros de distribuição pode gerar ganhos e economias com 
uma boa localização desses centros, que minimize os deslocamentos e reduza os 
gastos com transporte. 
 


