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1

INTRODUÇÃO À GESTÃO DOS
APROVISIONAMENTOS

1.1

APROVISIONAMENTOS, RESPONSABILIDADE E OBJECTIVOS

Com a introdução dos novos métodos aplicados à gestão uma crescente preocupação sobre
a Função Aprovisionamentos se vem reforçando no interior das Empresas/Organizações.
É sabido o peso dos consumos de matérias-primas nas estruturas de custos dos mais diversos
sectores de atividade industrial. Tomem-se os exemplos:








No sector do calçado as matérias-primas e subsidiárias representam, em
média, entre 50 e 60% do valor global dos custos industriais ou mesmo do
valor final da faturação
No sector automóvel, designadamente nas grandes linhas de montagem, é
normal que 60 a 70% do valor final de cada veículo provenha do exterior, isto
é, represente o montante aprovisionado por cada unidade montada
No sector da metalomecânica ligeira o peso dos consumos na estrutura de
custo ronda valores compreendidos entre 35 e 60%, dependendo
logicamente do tipo de produto e do seu destino final
Na área dos serviços os consumos podem elevar-se a montantes que
representam percentuais superiores a 70%

Qualquer um dos exemplos atrás mencionados conduz-nos à constatação de que quer a
gestão dos consumos envolvidos, quer dos stocks permanentemente imobilizados, são
vetores de relevância na gestão e organização da empresa. A função Aprovisionamentos,
envolvendo-se e responsabilizando-se por fluxos e montantes financeiros elevados, assume
importância e/ou criticidade na captação de lucros ou prejuízos para os resultados finais da
empresa e relativos a um dado período de atividades ou da exploração.
Senão, tomemos um exemplo, retido sobre um ano de atividade,

FACTURAÇÃO

CONSUMOS

STOCKS MÉDIOS

100 000 000

60 000 000

4 500 000

Que ilações se podem retirar destes valores?
a) Stocks elevados. Repare-se que o dinheiro ou montante financeiro imobilizado em
matérias, quando por deficiente gestão do aprovisionamento e dos stocks, é retirado
de outras aplicações seguramente mais rentáveis para a empresa
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|
A RELAÇÃO CONSUMOS
VS VALOR DA
PRODUÇÃO COBRE
ÍNDICES PERCENTUAIS
DE 25 A 90%

|
O PESO DOS CONSUMOS
DE MATÉRIAS-PRIMAS É
SIGNIFICATIVO EM
QUALQUER ACTIVIDADE
INDUSTRIAL

b) Nestas unidades ou empresa, o rácio dos consumos sobre a faturação é relativamente
elevado: 60%. Pode-se aqui pensar que “descuidos” ou desperdícios na utilização dos
materiais conduz logo a sobrecustos na ordem dos milhares de euros por ano.
Repare-se, no inverso, que uma poupança de 1,2% nos materiais consumidos leva
logo a uma redução de 720 000 €/ano
|
MATERIAIS DE PREÇO
COMPETITIVO,
APROVISIONADOS NOS
PRAZOS REQUERIDOS E
NOS NÍVEIS DE
QUALIDADE
PREESTABELECIDOS

Convém ainda referir a importância e o lógico empenhamento da função Aprovisionamentos
para com a qualidade de:




Materiais
Serviços
Fornecedores e sua prestação,

de que a empresa se socorre para a sua atividade. Para além de ações pontuais e gerais de
gestão, os Aprovisionamentos deverão sempre empenhar-se na busca contínua das
melhores condições para os três principais fatores que condicionam ou determinam o
processo de aquisição de produtos e serviços ao exterior,




Preço
Qualidade
Prazo de entrega

Como súmula do que fica dito sobre a temática “APROVISIONAMENTOS”, como função ou
departamento de uma empresa, verifica-se a existência de um conjunto de
responsabilidades e objetivos que se podem listar como segue:
|
POLÍTICA DE
APROVISIONAMENTOS





|
ÁREAS DE STOCKAGEM
GESTÃO DE ARMAZÉM

|
ROTAÇÃO DE STOCKS






Definição da política de aprovisionamentos
Conhecimento criterioso dos produtos e dos fornecedores (aqui se inclui
também o conhecimento técnico e tecnológico) e do mercado, em geral
Prover as necessidades internas de acordo com os compromissos comerciais,
planeamento da produção e stocks
Reduzir e controlar os montantes financeiros imobilizados em stocks
Limitar os espaços ocupados com armazéns e minimizar os tempos e
custos com movimentações de materiais
Evitar ruturas e obsoletos
Redução e manutenção dos stocks a níveis mínimos e consentâneos com a
atividade da empresa, logicamente com o sector a que pertence.

1.1.1 EXEMPLOS PARA REFLEXÃO
Em 2015 uma determinada empresa entendeu realizar uma análise sobre causas para um
conjunto ou somatório de anomalias verificadas durante 18 meses de atividade.
A amostragem foi suficientemente alargada para que os resultados finais da análise
fornecessem indicações seguras. O estudo conduziu, no que respeita à área dos
Aprovisionamentos, aos seguintes valores ou indicadores:



3,7% das anomalias detetadas tiveram como causa direta, problemas única e
exclusivamente ligados ao aprovisionamento
Do mesmo modo, 3,7% imputaram-se à subcontratação
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