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RESUMO 

 

 

As empresas hoje em dia, deparam-se com o fenômeno da competitividade 

em alta. Frente a isso, elas trabalham no sentido de oferecer produtos e serviços 

de boa qualidade e preços compatíveis com o mercado. Afinal produzir e produzir 

bem se diferenciam em um único detalhe: a excelência operacional. 

 

Concretizar objetivos e metas traçadas mediante um planejamento, no que 

tange ao sucesso da empresa, implicam realizar um ótimo trabalho desde a 

entrada do produto em sua forma primária, diretamente dos fornecedores até sua 

chegada no mercado para o consumo final. 

 

Esta monografia tem o propósito de orientar os leitores do processo 

organizacional e produtivo, como controlar e administrar os recursos, em paralelo 

com o desempenho e crescimento criativo e lucrativo de uma empresa.   
  

. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada na realização desta monografia, foram livros 

acadêmicos, revistas (VEJA – edição especial 2249 dezembro/2011 e PEGN – 

Edição 276 janeiro/2012), sites especializados em escritos de professores 

universitários de engenharia da produção (UFRJ, UFBA). E também todo 

aprendizado ao longo desse tempo em que estive nesta Instituição. 
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INTRODUÇÃO 

 

A administração da produção é o núcleo da vida empresarial e, pode-se 

dizer com propriedade, é um dos principais objetivos da existência de cada 

negócio.  Para que a empresa é criada? Para produzir produtos e/ ou serviços 

para consumirmos. Então, diante disso, a administração da produção deve ser a 

mola mestre das suas atividades com o intuito de obter-se resultados positivos e 

pontuadores no mercado a que se destina.   

 

 Atingir metas, garantir a sobrevivência, ter o retorno e criar condições 

com o fim de chegar ao sucesso sem deixar de lado a atividade sustentável que 

repõe / preserva o meio ambiente natural, são resultados que cada empresa deve 

ter. Os objetivos, no geral, de uma empresa é naturalmente produzir algo que vai 

atender a demanda do consumidor e/ ou mercado e em seguida é ter o lucro que 

nada mais é do que o retorno de tudo que foi investido e aplicado tanto em 

dinheiro como em força de trabalho.  

 

Mas não é só isso que somado vai ter o resultado, existem outros 

fatores paralelos que vão se agregando ao negócio para cumprir a missão da 

empresa até chegar à visão de futuro. Entretanto, a priori, cada empresa visa à 

produção de alguma coisa e é por conta dessa atividade que surgem outros 

fatores que somarão com a finalidade de chegar ao objetivo final da empresa.   

 

No mundo atual, a administração seja das empresas, no âmbito das 

organizações ou das nações é um desafio que almeja sempre encontrar bons 

administradores com talento suficiente para fazer do negócio uma excelência de 

qualidade com destaque no mercado. Assim, um dos principais fatores da 

moderna organização e administração de uma empresa, é o planejamento e o 

controle da produção, em face ao grande avanço tecnológico que tem valorizado 

essas duas grandes atividades, no propósito de obter o total sucesso. 
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Por fim, esta monografia se direciona a estudantes e profissionais, 

orientando-os no proceder administrativo e organizacional produtivo empresarial, 

com perspectiva de contribuição para obtenção de resultados positivos, claros, 

honestos e bem estruturados.  
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CAPÍTULO I 

A PRODUÇÃO EMPRESARIAL 

 

A sociedade contemporânea é feita de organizações. Basicamente o que 

necessitamos é criado e produzido em organizações. As pessoas hoje em dia, 

vivem e se estruturam dentro de sociedades que nada mais são que as 

organizações, que se materializam como: o lar, o trabalho, a universidade, a 

escola, o clube, enfim, o seu meio social. 

 

Há também as ONGs – Organizações não-lucrativas, que são administradas 

por terceiros independentes do governo, que se dedicam as causas que requerem 

uma atenção a mais que não só a que o governo dedica. 

 

Mas para dar vida a essas organizações, é de suma importância que haja 

os recursos que são: as instalações (o espaço), máquinas, pessoal, dinheiro,  

acompanhado também necessariamente de certas competências para se obter o 

máximo de rendimento desses recursos. Sem esse conjunto de recursos, não 

existem as organizações.  

 

Mas afinal, para que servem as organizações? Elas são criadas e 

organizadas para produção de coisas. A produção é o objetivo primário de toda e 

qualquer fundamental que sejam administradas. 

 

1.1 -  A administração eficaz da produção 

 

Os produtos fabricados em uma empresa devem mostrar que eles 

realmente garantem a total satisfação dos seus clientes. É de suma importância 

que ela mantenha o controle rigoroso dos custos, e o conhecimento pleno do seu 

mercado para atender as necessidades de seus consumidores. 
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Então, não menos importante, é a forma que a empresa é organizada e 

como produz seus produtos, identificando assim, a responsabilidade da 

administração de produção dela. Sendo os funcionários as principais figuras pelas 

relações com os consumidores e/ou fornecedores, estão todos engajados na 

administração da produção.  

 

A função produção na organização é representada pela reunião de recursos 

destinados a produção de seus bens e/ou serviços bem como a administração da 

produção nada mais é que as atividades, decisões e responsabilidades dos 

gerentes de produção. 

 

Enfim, se a função produção for eficaz, devem usar eficientemente seus 

recursos e produzir bens e serviços de modo criativo, inovador e econômico, para 

atuar com novas e melhores técnicas de produzir. Se assim for, a produção 

proporcionará à organização os meios de crescimento em prazo pré-definido. 

 

1.2 - A Produção na Organização 

 

A função produção é relevante para organização porque produz bens e/ou 

serviços que são a razão da sua existência. Porém, não é a única nem a mais 

importante. Todas as organizações possuem outras funções com suas 

responsabilidades específicas, ou seja, elas têm sua parte a executar nas 

atividades da organização que são ou devem ser ligadas com a função produção, 

por propósitos organizacionais comuns. 

 

Na prática, as diferentes organizações adotam estruturas organizacionais e 

definem funções. Exemplo: função contábil-financeira, função recursos humanos e 

função suporte técnico. Entretanto, é importante destacar que os nomes das 

funções, os limites e as responsabilidades a ela determinado, com o intuito de não 

haver confusão sobre as fronteiras práticas da função produção. 
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1.3 –   Foco e Relacionamento da Administração da Produção 

 

A Administração da produção, em geral, se estrutura de acordo com o 

sistema de produção adotado e com a tecnologia empregada. Está focada no 

máximo aproveitamento dos recursos físicos e materiais da empresa, buscando a  

máxima eficiência e eficácia, no sentido de aproveitar a proximidade dos recursos 

naturais e dos mercados consumidores. Como por exemplo, indústrias que 

possuem fábricas espalhadas pelas regiões visando à economia de transporte de 

matérias-primas ou para aproveitar a proximidade de empregados. Há também, 

empresas que têm a administração da produção com estrutura descentralizada – 

aquela em que os órgãos componentes estão espalhados territorialmente - para 

aproveitar a proximidade de parceiros do mercado ou para obter vantagens 

estratégicas. Como por exemplo, empresas terciárias que possuem várias lojas ou 

filiais. 

 

Para que a empresa tenha um desempenho de excelência, e atingir suas 

metas de eficácia e eficiência, a administração da produção deve manter um 

dinâmico inter-relacionamento com os outros órgãos da empresa: marketing, 

pesquisa e desenvolvimento, finanças e recursos humanos, a fim de deixar claro o 

grau de dependência entre as diversas áreas da empresa para alcançar os 

objetivos traçados. 
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Capítulo II 

Planejamento e Controle da Produção 

 

 A empresa tem seus comandos de valores para produzir com qualidade e 

excelência. Com isso, torna-se imprescindível planejar, organizar, dirigir e 

controlar. Para ser eficiente e eficaz, a produção precisa se pautar em um sistema 

de planejamento e controle seguro, visando à complexidade do sistema produtivo. 

Não há lugar para o improviso ou acaso.    Para atingir seus objetivos e aplicar 

adequadamente seus recursos é necessário o planejamento prévio e controle da 

produção. 

 

 O Planejamento e Controle da Produção têm esta função e visa aumentar a 

eficiência e eficácia da empresa através da Administração da Produção. 

 

2.1 - Conceito 

 

 O planejamento indica com antecedência quais são os objetivos a serem 

atingidos e o melhor caminho para se chegar neles. Dá o direcionamento certo e 

determinado, enxerga o futuro e está voltado para permanência atuante da 

empresa no mercado. A sua importância reside nisto: sem planejamento a 

empresa não progride 1 

 

 Diante disso, as metas traçadas para que os objetivos sejam concretizados, 

são planejadas em forma de perguntas simples que dão início, como: o que se 

deve fazer, quem deve fazer, quando e como irá fazer. Por essa razão, o 

planejamento é feito em forma de planos que juntando constitui um conjunto 

integrado de planos.   

 

1- CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação ao Planejamento e Controle de Produção, São Paulo: Mc, Graw-Hill, 1990, pag 63.  
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 Assim como o planejamento, o controle é uma função administrativa, que 

consiste em medir e corrigir o desempenho para assegurar a execução dos planos 

da melhor maneira e verificar se tudo está sendo feito de acordo com o planejado 

e organizado e com as ordens dadas, a fim de não deixar haver erros, e se 

acontecer, corrigi-los em tempo de não haver desvio do que foi planejado.  

  

2.2 – Finalidade e Funções do Planejamento e Controle da 

Produção 

 

 Aumentar a eficiência e eficácia do processo produtivo da empresa é a 

finalidade do Planejamento e Controle da Produção. É na verdade, uma dupla 

finalidade: atuar sobre os meios de produção para aumentar a eficiência e cuidar 

para que os objetivos da produção sejam totalmente alcançados com a finalidade 

de aumentar a eficácia. 

 

 Para que a dupla finalidade seja atingida, o Planejamento e Controle da 

Produção irão ter que planejar a produção e controlar o seu desempenho. De um 

lado, estabelecendo antecipadamente o que a empresa deverá produzir, bem 

como o que disporá de matérias-primas, materiais, pessoal, máquinas e 

equipamentos, ainda, estoques de produtos acabados para suprir as vendas. Por 

outro lado o Planejamento e Controle da Produção atuam para monitorar e 

controlar o desempenho da produção no âmbito do seu planejamento, fazendo 

correções de prováveis desvios ou erros que possam surgir no decorrer das 

operações. Ele atua antes, durante e depois do processo produtivo: antes, 

planejando o processo produtivo, programando máquinas, quantitativo/ 

qualificativo de pessoal, materiais e estoque. Durante, no controle do processo 

produtivo em referência do que foi planejado e atua depois no sentido de verificar, 

comparar e anotar as diferenças dos resultados alcançados com os tidos 

anteriormente nessa fase da empresa. Assim o Planejamento e Controle da 
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Produção garantem, com comprovação, à obtenção da máxima eficiência e 

eficácia do processo de produção da empresa. 

 

 Nesse processo de desenvolvimento das suas funções, o Planejamento e 

Controle da Produção, estão sempre em contato real com as demais áreas da 

empresa. Essas inter-relações, entre o Planejamento e Controle da Produção e as 

outras áreas da empresa dão-se porque o Planejamento e Controle da Produção 

tem a finalidade de utilizar racionalmente os recursos da empresa – sejam eles 

materiais, humanos, financeiros -  de maneira que não haja erros nem imprevistos 

no sentido de falta, excesso ou desperdiço no cesso produtivo; acontecimentos 

que se houverem, desvirtuarão do objetivo final da empresa. 

 

 Veja abaixo as principais inter-relações do Planejamento e Controle da 

Produção com as demais áreas da empresa: 

 

 a) O Planejamento e Controle da Produção com a área da Engenharia 

Industrial: o funcionamento das máquinas e dos equipamentos é programado pelo 

Planejamento e Controle da Produção, com base nos Boletins de Operações 

elaborados e fornecidos pelo grupo da Engenharia Industrial.  

 

 b) O Planejamento e Controle da Produção com a área de Suprimentos e 

Compras: materiais e matérias-primas são programados pelo Planejamento e 

Controle da Produção. Eles são obtidos no mercado fornecedor através do setor 

de compras e estocados no espaço reservado aos suprimentos. Então, as áreas 

de compras e suprimentos desempenham suas atividades com base no que é 

planejado pelo Planejamento e Controle da Produção. 

 

 c) O Planejamento e Controle da Produção com a área de Recursos 

Humanos: o Planejamento e Controle da Produção programam a mão-de-obra 

estabelecendo o quantitativo de pessoal que irá trabalhar no processo de 
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produção. O recrutamento, a seleção, o treinamento, todas essas etapas são 

estabelecidas de acordo com o Planejamento e Controle da Produção. 

 

 d) O Planejamento e Controle da Produção com a área Financeira: os 

cálculos financeiros elaborados e fornecidos pelo pessoal do setor financeiro, é a 

base que o Planejamento e Controle da Produção usa para estabelecer os níveis 

desejados de estoques de matérias-primas e produtos acabados suficientes para 

atender o mercado consumidor. 

 

 e) O Planejamento e Controle da Produção com a área de Vendas: as 

referências são tiradas do relatório de previsão de vendas, o qual dá base para 

elaborar o Plano de Produção da empresa bem como planejar a quantidade de 

produtos acabados necessária para suprir as entregas aos clientes. 

 

 f) O Planejamento e Controle da Produção com a área de Produção: essa 

área funciona com as suas atividades de acordo com que é planejado e 

programado pelo Planejamento e Controle da Produção. 

 

 As inter-relações do Planejamento e Controle da Produção com outras 

áreas da empresa. 
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Figura 1 – As inter-relações do Planejamento e Controle da Produção 2  

 

O Planejamento e Controle da Produção estão diretamente ligados ao 

sistema de produção utilizado pela empresa. As características de cada sistema 

de produção devem ser plenamente atendidas pelo Planejamento e Controle da 

Produção. Em outras palavras, o Planejamento e Controle da Produção devem 

fazer funcionar da melhor maneira possível o sistema de produção utilizado pela 

empresa. A seguir as características dos três sistemas de produção. 
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2 - CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação ao Planejamento e Controle de Produção, São Paulo: Mc, Graw-Hill, 1990, pag 70.  
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Aspectos 

Principais 

Produção por 

Encomenda 

Produção em Lotes Produção Contínua 

Produto 

 

Um único produto de 

cada vez. 

Um lote de produtos 

de cada vez. 

Sempre o mesmo 

produto 

Máquinas e 

Equipamentos 

Variedade de 

máquinas e pouca 

produção. 

Máquinas 

agrupadas em 

baterias do mesmo 

tipo. 

Alto grau de 

padronização. 

Mão-de-obra 

 

Variedade e 

especialização. 

Compensa o 

desequilíbrio entre 

os departamentos. 

Regularmente 

utilizada. 

Métodos de 

Trabalho 

Mutáveis e 

genéricos. 

Mutáveis (com o 

lote) e rígidos 

Fixos e rígidos. 

Ritmo de Produção Descontínuo e 

irregular. 

Contínuo no lote e 

descontínuo na 

mudança do lote. 

Contínuo e regular. 

Sucesso do 

Processo 

Produtivo 

Depende do 

supervisor da 

oficina-base. 

Depende do 

Planejamento e 

Controle da 

Produção em 

planejar os lotes de 

produção. 

Depende do 

Planejamento e 

Controle da 

Produção no longo 

prazo. 

Figura 2 -  Características dos três sistemas de produção 3 

 

 A produção por encomenda é o sistema em que ocorre maior 

descontinuidade e irregularidade na produção, enquanto a produção contínua é o 

sistema em que há maior continuidade e regularidade no processo produtivo. A 

seguir, representado o sistema de produção continuum.    

3- CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação ao Planejamento e Controle de Produção, São Paulo: Mc, Graw-Hill, 1990, pag 71. 
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 Figura 3 - Sistema de produção continuum 4 

 

 A produção por lotes representa o sistema intermediário, no qual a 

continuidade e a descontinuidade se alternam. Isso significa que o Planejamento e 

Controle da Produção é influenciado pela descontinuidade da produção por 

encomenda e alcança a máxima regularidade na produção contínua. Na verdade, 

o Planejamento e Controle da Produção é feito sob medida para cada encomenda 

na produção sob encomenda, enquanto é feito para as atividades mensal ou anual 

na produção contínua. A seguir, uma visão simplificada nas três situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção 
por 

Encomenda 

Produção 
por Lotes 

Produção 
Contínua 

Descontinuidade 
da produção 

 
Continuidade da 
produção 

 

       Continuum 

4- CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação ao Planejamento e Controle de Produção, São Paulo: Mc, Graw-Hill, 1990, pag 72. 
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Sistemas de 

Produção 

Almoxarifado de 

Matérias-primas 
Produção 

Depósito de Produtos 

Acabados 

 

Produção por 

Encomenda 

Planejamento e 

controle de MP em 

cada encomenda. 

Planejamento e 

controle da produção 

em cada encomenda. 

Planejamento e 

controle de PA em 

cada encomenda. 

Produção em 

Lotes 

Planejamento e 

controle de MP em 

cada lote e no 

conjunto de lotes. 

Planejamento e 

controle da produção 

em cada lote e no 

conjunto de lotes. 

Planejamento e 

controle de PA em  

cada lote e no conjunto 

de lotes. 

Produção 

Contínua 

Planejamento e 

controle de MP para o 

período mensal ou 

anual. 

Planejamento e 

controle da produção 

para o período mensal 

ou anual. 

Planejamento e 

controle de PA para o 

período mensal ou 

anual. 

Figura 4 – Visão simplificada dos três tipos de produção 6 

 

2.3 - As fases do Planejamento e Controle da Produção 

 

 O funcionamento satisfatório do Planejamento e Controle da Produção 

depende do trabalho com um grande volume de informações, que na verdade, 

consiste em recolher dados de várias fontes para produzir essas informações. 

Basicamente, é um centro de informações para a produção. 

 

 Nesse sentido, são apresentadas as quatro fases principais: 

 

Projeto de Produção: é a primeira fase do Planejamento e Controle da Produção. 

É também chamado de pré-produção ou planejamento de operações. Nesta fase, 

procura-se definir o sistema de produção e suas dimensões para se traçar os 

parâmetros do Planejamento e Controle da Produção. No caso do sistema de 

produção por encomenda, cada uma delas requer um projeto de produção 

específico. Na produção em lotes, cada lote, em princípio deve ter o seu projeto de 

produção. Na produção contínua, é relativamente permanente e sofre poucas 

 6- CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação ao Planejamento e Controle de Produção, São Paulo: Mc, Graw-Hill, 1990, pag 77. 
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mudanças com o tempo, a não ser que o sistema de produção passe por 

alterações como, por exemplo, aquisições de novas máquinas, recrutamento de 

pessoal, inserção de novas tecnologia e aplicação de mais recursos financeiros. 

Essas mudanças alteram o projeto de produção. 

 

 O projeto de produção tem um esquema básico que se fundamenta nos 

seguintes aspectos do sistema de produção da empresa: 

 

a) Quantidade e características das máquinas e dos equipamentos: são as 

baterias de máquinas em cada departamento ou seção, para se conhecer a 

capacidade de produção das máquinas de cada departamento ou seção da 

empresa. Informações obtidas por meio do Inventário de Máquinas por Seção, que 

é um levantamento das máquinas e equipamentos existentes e disponíveis em 

cada seção de sua capacidade de produção. 

 

b) Quantidade de pessoal disponível: ou seja: o efetivo de empregados e 

cargos ocupados em cada departamento ou seção, para se conhecer a 

capacidade de trabalho nessas duas áreas. Dados obtidos através do Inventário 

do Efetivo por Seção, que é um levantamento dos funcionários existentes em cada 

seção e respectivos cargos ocupados para proporcionar uma idéia de força de 

trabalho em cada seção. 

 

c) Volume de estoques e tipos de matérias-primas: bem como 

procedimentos de requisição de materiais ao almoxarifado, para se conhecer a 

disponibilidade de insumos de produção. Dados obtidos através do Inventário de 

Estoques de Matérias-primas que visa identificar disponibilidade e necessidades 

de compras a curto e médio prazo de modo a garantir a produção. 

 

d) Métodos e procedimentos de trabalho: e também cálculos dos tempos de 

execução das tarefas dos boletins da operação para se conhecer como o trabalho 

deverá ser realizado e qual a sua duração. 
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Todos esses aspectos do sistema de produção formam o conjunto do 

projeto de produção no qual o Planejamento e Controle da Produção deverá se 

basear.  

O projeto de produção constitui uma visão estática do sistema de produção. 

 

Coleta de informações: é a coleta de informações necessárias para que o 

esquema do projeto de produção possa ser corretamente montado, quantificado e 

dinamizado. Na verdade esta fase constitui o detalhamento da primeira fase. A 

coleta de informações tem por finalidade dar subsídios para a formulação do Plano 

de Produção, e envolve os seguintes fatores: 

 

 a) Capacidade de cada máquina, de cada bateria ou grupo de máquinas, e 

fatores de eficiência e de demora para cada máquina. Este dado dá uma ideia da 

capacidade de produção de cada máquina, de cada bateria de máquinas e de 

cada seção produtiva da empresa. No todo, a capacidade de produção que a 

empresa tem. 

 

 b) Seqüência do processo de produção, ou seja, o fluxo de movimentação 

das matérias-primas ao longo do processo produtivo e seus pontos de demora. 

Esta informação permite uma visão de todo o fluxo de produção bem como dos 

pontos de restrições.   

 

 c) Métodos de trabalho de cada operário e tempo padrão para cada tarefa 

executada. Esta informação permite saber quantos operários são necessários em 

cada máquina, em cada bateria de máquinas e em cada seção produtiva da 

empresa. 

d) Horário de Trabalho e esquema de incentivos de produção. Esta 

informação permite conhecer qual a carga normal de trabalho a ser atribuída a 

cada seção produtiva da empresa e qual a carga adicional que se poderia obter 

com a adoção de incentivos de produção (prêmios de produção) ou de horas 

extras. 
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e) Volume de estoque para cada item de matéria-prima e controle de 

estoque. Esta informação permite saber qual o volume de matéria-prima 

necessário para abastecer o processo produtivo durante determinado período e 

como deverá ser constituído o estoque. 

 

                            

Planejamento da Produção: É a terceira fase do Planejamento da Produção. Visa 

estabelecer a princípio o que a empresa deverá produzir em determinado período, 

tendo em vista, de um lado, a sua capacidade de produção e de outro a previsão 

de vendas que se deve alcançar. Em suma, o Planejamento da Produção visa 

compatibilizar a eficácia (alcance dos objetivos de vendas) e a eficiência (utilização 

rentável dos recursos disponíveis). O Planejamento da Produção procura 

coordenar e integrar máquinas, pessoas, matérias-primas, materiais e vias e 

processos produtivos em um todo sistêmico, harmonioso e integrado. 

 

Controle da Produção: constitui a quarta e última fase do Planejamento e Controle 

da Produção. Tem a finalidade de acompanhar, monitorar, avaliara e regular as 

atividades produtivas para mantê-las dentro do que foi planejado e assegurar que 

os objetivos sejam atingidos.  

 

 MRP II – Manufacturing Resources Planning  

 

 Dá-se o nome de MRP (Material Requirement Planning)ao planejamento 

de necessidades de materiais, e de MRP II (Manufacturing Resources Planning) 

ao planejamento dos recursos de manufatura. Tanto o MRP quanto o MRP II 

surgiram com o advento do computador. 

 O MRP II é um software que parte do plano-mestre que integra estoques de 

materiais, estoques de componentes, lista de materiais, restrições de mão-de-

obra, disponibilidade de equipamentos, gera as necessidade de compra (ou até 

mesmo as ordens de compras) para os itens fornecidos por terceiros e ordens de 

produção para a necessidade de fabricação própria. 
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 O MRP II envolve tempos de entrega para os itens comprados e os tempos 

e os tempos de fabricação para os itens produzidos internamente, estoques de 

segurança e quantidade requisitada. Outros dados sobre o produto, como preço 

unitário, fornecedores, processo de fabricação, equipamento, roteiros de 

fabricação e respectivos centros de custos, mão-de-obra utilizada por categorias 

profissionais, ferramentas utilizadas também são comuns no MRP II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Administração de Materiais 
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Em toda fábrica pode-se encontrar ao longo do processo produtivo uma 

enorme quantidade de materias. Alguns em processamento, outros já parcialmente 

processados e muitos outros aguardando em algum lugar ou desvio a 

oportunidade de serem processados. Em geral, isso pode significar um grande 

desperdiço: de espaço, de tempo, de capital empatado sem necessidade e de 

enorme risco de acidentes, incêndios, ou seja, fatos inesperados . Muitas 

empresas já se deram conta disso. E estão tomando providências para que o 

volume de materiais dentro da fábrica se o menor possível. Esse cuidado já foi 

tomado há muito tempo por indústrias japonesas. Primeiro elas pensaram no 

housekeeping. Depois no just-in-time. E chegaram à fábrica enxuta. 

 

A produção de bens e serviços requer o processamento de matérias-primas 

que serão transformadas em produtos acabados ao longo do processo de 

produção. Na realidade, toda a produção nas empresas secundárias constitui 

quase sempre a transformação de materiais e de matérias-primas em produtos 

acabados. Os materiais e as matérias-primas serão doravante denominados 

simplesmente materias. 

 

Todavia, seja nas empresas primárias, secundárias ou terciárias, o 

problema de administrar materias é crucial. Tanto os fabricantes como os 

distribuidores – atacadistas e varejistas – estão constantemente às voltas com a 

obtenção, utilização e movimentação de materiais para as suas operações. 

 

Os materias precisam ser adequadamente administrados. Suas quantidades 

devem ser planejadas e controladas para que não haja faltas que paralisem a 

produção e nem excessos que elevem os custos desnecessariamente. Nem 

menos e nem mais. A administração de materias consiste em ter os materias 

necessários na quantidade certa, no local certo e no tempo certo à disposição dos 

órgãos que compõem o processo produtivo da empresa. O enorme volume de 

dinheiro investido em materias faz com que as empresas procurem sempre o 
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mínimo tempo de estocagem e o mínimo volume possível de materias em 

processamento capazes de garantir a continuidade do processo produtivo. 

 

3.1 Conceitos Básicos 

 

O termo administração de materias tem tido diferentes definições. Na 

prática, utilizam -se indistintamente vários termos – como gestão de materiais, 

suprimento, fornecimento, abastecimento, materiais, compras e logística. - para 

designar áreas com nomes diferentes, mas com idênticas responsabilidades. A 

seguir, alguns conceitos básicos a respeito da administração de materiais. 

 

3.1.1 Conceito de Administração de Materiais 

 

A administração de materias envolve a totalidade dos fluxos de materiais na 

empresa: desde o planejamento e controle dos materiais, compras, recepção, 

tráfego de entrada e controle de qualidade na recepção, almoxarifado e armazéns, 

controle do inventário, movimentação de materiais e transporte interno. 

Na realidade, encontra-se essa totalidade de funções em poucas empresas. 

Quase sempre, as empresas adotam uma posição mais restrita e parecida com o 

conceito de suprimentos. 

 

3.1.2 Conceito de Suprimentos  

 

A palavra suprimentos serve para designar todas as atividades de 

programação, aquisição (compras) e movimentação dos materiais para colocação 

à disposição das seções produtivas de modo que estas possam realizar suas 

atividades. Assim, suprir significa programar as necessidades de matérias, 

comprar, armazenar e movimentar (transporte interno) os matérias para abastecer 
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as diversas seções. Muitas vezes, o termo suprimento é substituído com o mesmo 

significado pelos termos fornecimento ou abastecimento. 

 

3.1.3 Conceito de Compras 

 

Envolve o processo de pesquisa e localização de fornecedores, aquisição 

de materiais por meio de negociação de preço e condições de pagamento e 

acompanhamento do processo de entrega (follow-up) para garantir o fornecimento. 

 

3.1.4 Conceito de Logística 

 

A logística é a atividade que coordena a estocagem, o transporte, os 

inventários, os armazéns e de toda a movimentação dos materiais dentro da 

fábrica até a entrega dos produtos acabados ao cliente. Dentro dessa 

conceituação, a logística compreende a coordenação do movimento de materiais 

desde o estoque de matérias-primas por meio das instalações da empresa até o 

recebimento do produto acabado pelo cliente. Quando todo esse fluxo de materiais 

fica concentrado em um único órgão, a ênfase é colocada na sua movimentação 

ou transporte interno. 

 

Todos esses conceitos são importantes para a compreensão da 

complexidade da administração de materiais. Os materiais permeiam toda 

empresa dentro de um fluxo incessante e contínuo para alimentar as operações e 

atividades.  

 

 

 

3.2 O Fluxo de Materiais 
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Em toda empresa, os materiais não podem ficar estáticos ou parados. 

Manter materiais sem uso representaria um custo desnecessário. Os materiais 

seguem um movimento incessante que vai desde o recebimento do fornecedor, 

passando pelas diversas etapas do processo produtivo até chegar ao depósito de 

produtos acabados. Em outros termos, os materiais entram na empresa, fluem e 

transitam por meio dela e saem pelo depósito com destino aos clientes como 

produtos acabados. 

 

 

 

 Figura 5 - O fluxo de materiais desde sua entrada até a saída da empresa 7 

 

 

A essa movimentação incessante dá-se o nome de fluxo de materiais. Todo 

o processo produtivo envolve um fluxo constante de materiais. Quase sempre, o 

fluxo envolve algumas paradas ou passa por alguns gargalos de produção, nos 

quais o material fica estacionado em algum lugar durante algum tempo. Gargalo 

de produção é o ponto no qual a produção é mais demorada, fazendo com que o 

material fique parado por maior tempo do que seria necessário. 

  

 À medida que caminham pelo processo produtivo, os materiais recebem 

acréscimos, transformações, adaptações, reduções, alterações, que vão mudando 

progressivamente suas características. No fluxo, eles passam a ser materiais em 

processamento (em vias ou em trânsito de uma seção para outra), depois 

Almoxarifa
do de 
materiais 

 
Produção 

Depósito 
de produtos 
acabados 

Entradas 

Fornecedores 

Saídas 

     Clientes 

7- CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação ao Planejamento e Controle de Produção, São Paulo: Mc, Graw-Hill, 1990, pag 83. 
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materiais semi-acabados (estocados após algumas operações para serem 

transformados em submontagens) e materiais acabados ou componentes (peças 

isoladas), para então se complementarem como produtos acabados. Assim, do 

almoxarifado de materiais até chegar ao depósito como produtos acabados, os 

materiais sofrem várias e sucessivas modificações ao longo do processo 

produtivo. 

 

 3.3 Classificação de Materiais 

 

 Tendo em vista o fluxo dos materiais, estes podem ser classificados em 

cinco diferentes tipos, a saber: 

 1 Matérias-primas  

 2 Materiais em processamento 

 3 Materiais semi-acabados 

 4 Materiais acabados ou componentes 

 5 Produtos acabados 

 

 3.3.1 Matérias-primas 

 

 As matérias-primas (MP) constituem os insumos e materiais básicos que 

ingressam no processo de produção. Constituem todos os itens iniciais para a 

produção. Em uma tecelagem, por exemplo, as matérias-primas são os fios dos 

quais se produz o tecido. Na indústria de geladeiras, são os metais parafusos, 

material plástico, tintas, caixas, embalagens. Geralmente, as matérias-primas 

precisam ser adquiridas de fornecedores externos, isto é, precisam ser compradas 

de fornecedores. Como nenhuma empresa tem condições de produzir todos os 

materiais de que necessita, ela passa a depender de fornecedores. 

 

 3.3.2 Materiais em Processamento 
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 São também denominados materiais em vias porque vão sendo 

processados ao longo das diversas seções que compõem o processo produtivo da 

empresa. São, portanto, os materiais em processo que estão sendo utilizados nas 

diversas seções da empresa. Na realidade, os materiais em processamento 

ingressam na empresa na forma de matérias-primas e estão no fluxo passando 

pelas etapas do processo produtivo. 

 

 3.3.3 Materiais Semi-acabados 

 

 São os materiais parcialmente acabados cujo processo está em algum 

estágio intermediário de acabamento e que se encontra ao longo das diversas 

seções que compõem o processo produtivo. Diferem dos materiais em 

processamento pelo estágio mais avançado, pois se encontram quase acabados, 

faltando apenas algumas etapas do processo produtivo para se transformarem em 

materiais ou produtos acabados. 

  

 3.3.4 Materiais Acabados 

 

 São também denominados componentes porque constituem peças isoladas 

ou componentes já acabados e prontos para serem anexados ao produto. São na 

realidade, partes prontas que, quando unidas, constituirão o produto acabado. 

 

3.3.5 Produtos Acabados 

 

 São os produtos já prontos e cujo processamento já foi completado. 

Constituem o estágio final do processo produtivo, e já passaram pelas fases de 

matérias-primas, materiais em processamento, materiais semi-acabados e 

materiais acabados ou componentes.  
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 Assim, o fluxo incessante dos materiais faz com que eles passem 

gradativamente de uma classe para outra à medida que sofrem acréscimos e 

transformações ao longo do processo produtivo. 

 Na realidade, os materiais são classificados em função do seu estágio no 

processo produtivo da empresa. À medida que passam pelas diversas etapas do 

processo de produção, vão sofrendo acréscimos e alterações que provocam sua 

gradativa diferenciação até se tornarem produtos acabados. Assim, para que haja 

um produto acabado, ele deve ter passado pelos estágios de material acabado, 

material semi-acabado, material em processamento e, inicialmente, matéria-prima 

básica. 

 Ao se avaliar a empresa em um dado momento, ela terá uma certa 

quantidade de cada um desses tipos de materiais ao longo do processo de 

produção, totalizando um volume de materiais em geral. Essa quantidade pode 

variar em sua proporção, dependendo do maior ou menor trabalho realizado em 

cada uma das seções produtivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
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 A produção sempre constituiu o núcleo fundamental de todas as demais 

atividades das organizações em geral e das empresas em particular. Em um 

contexto de elevada competitividade como nos tempos atuais, a produção exige 

uma convergência de recursos e esforços e, principalmente, a plena utilização das 

competências organizacionais para oferecer produtos de alta qualidade a preços 

competitivos. Afinal, produzir e produzir bem não são exatamente sinônimos. O 

segredo está na excelência operacional – o desafio que separa as organizações 

bem-sucedidas das demais. Realizar primorosamente o processo produtivo – em 

toda sua complexa extensão – exige a capacidade de integrar perfeitamente todas 

as etapas desde a entrada dos insumos envolvendo a cadeia de fornecedores até 

a saída dos produtos acabados ou serviços oferecidos ao mercado. 
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