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EMENTA 
Objetivos e funções da Administração de materiais: macro-funções da administração de 
materiais. A política de materiais nas empresas industriais. Sucata: uma fonte de receita. A 
organização e as responsabilidades da administração de materiais: um modelo de estrutura 
orgânica, a administração integrada de materiais, vantagens e custos da administração de 
materiais. O inter-relacionamento da administração de materiais com outras áreas: áreas 
internas na própria empresa; áreas externas - fornecedores, esquema de intercâmbio de 
informações. Estrutura de controle; auditagem na administração de materiais. Utilização do 
processamento eletrônico de dados na gestão de materiais: qual o momento correto de se passar 
o controle manual para o controle mecanizado. Terminologia adotada na administração de 
materiais. 
 
Objetivo: A administração de materiais vem sendo progressivamente vinculada/orientada, na 
pesquisa científica e na prática empresarial, aos processos mais amplos da logística integrada e 
do gerenciamento de cadeias de suprimentos (supply chain management). Na produção de bens e 
de serviços, mesmo que a criticidade da gestão de materiais seja ponderada em um caso e outro, 
a eficiência do gerenciamento dos processos de compras e das políticas de estoques, transporte, 
armazenagem e gerenciamento de pedidos para materiais diretos e indiretos das empresas afetam 
os níveis de serviço percebidos pelos clientes, e podem gerar vantagens competitivas 
sustentáveis nas operações. Assim, ao final da disciplina, espera-se que o aluno possa reconhecer 
a importância da administração de materiais e da logística integrada como elementos críticos 
para a maior competitividade de empresas e cadeias de suprimentos. 
 
Método: aulas expositivas, transparências e Estudo de Casos. Exercícios estruturados; Provas e 
trabalhos em grupo. 
 
PROGRAMA 
 

1. INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 

Contextualização 

2. PREVISÃO 

Princípios e técnicas. Modelos qualitativos e quantitativos. 

3. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES 

Classificação ABC de estoques, custos de estoques, lote econômico de compras (LEC); Sistemas 
de revisão contínua; Sistemas de reposição periódica, estoque de segurança, demanda dependente 
e independente, avaliação de desempenho em gestão de materiais. 

4. MRP–PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE MATERIAIS ( Material Requirements 
Planning) 

Conceitos e funcionamento com foco em gestão de materiais 

5. ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS 

Função compra, estrutura e organização, fonte de suprimentos, decisão de comprar ou fabricar, 
compra para revenda, compra de serviços, desempenho da função compras. 

6. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS EM UMA ABORDAGEM LOGÍSTI CA 

Processos nos contextos da logística integrada e da gestão da cadeia de suprimentos 



7. GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS 

Estratégia e estruturas de segmentação de fornecedores, gestão de risco, global sourcing e gestão 
de relacionamentos. 

 
AVALIAÇÃO 

N1 – Nota Prova 1 
N2 – Nota obtida na Prova 2 
N3- Um trabalho prático sobre PREVISÃO e ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS a ser desenvolvido na 
segunda metade do curso (em grupos de 2, no máximo)* 
* se o número de aulas permitir haverá uma pequena apresentação dos trabalhos visando a troca de 
experiências na turma 
 
Média = (4xN1+ 4xN2+ 2xN3) / 10; Se média > = 7,0 aprovado sem prova final 
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