ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS: Controle de Estoque
Unidade 02 – Atividade 02 – Valor: 0,20_____

1) Quais são as Funções do Controle de Estoques?
2) Os principais tipos de estoque, encontrados em uma empresa industrial, são: matérias-primas, produtos em
processo, produtos acabados, peças de manutenção e materiais auxiliares. Conceitue os tipos de classificação de
estoque.
3) Quanto ao Gerenciamento de Estoques, há duas filosofias básicas em torno das quais o gerenciamento do
estoque é desenvolvido. Quais são estas duas filosofias e explique-as.
4) Cabe ao setor de Administração de Estoques o controle das disponibilidades e das necessidades totais do
processo produtivo, envolvendo não só os almoxarifados de matérias-primas e auxiliares, como também os
intermediários e os produtos acabados. Seu objetivo é não deixar faltar material ao processo de fabricação. Uma
das funções mais importantes da Administração de Materiais está relacionada com o controle de níveis de
estoques. Comente sobre a Política de Estoque.
5) Quando aos aspectos financeiros da Política de Estoque. Os estoques representam uma porção significativa dos
ativos da empresa. Quais as consequências de estoques excessivos e falta de estoques?
6) A Previsão de Estoques, normalmente, é fundamentada nos informes fornecidos pela área de vendas onde são
elaborados os valores de demandas de mercado e providenciados os níveis de estoque. Todo o início de estudo
de estoques está baseado em previsões de consumo de material. Quais as características da previsão?
7) Quais os objetivos da previsão de estoques?
8) As informações básicas que permitem decidir quais serão as dimensões e a distribuição no tempo de demanda
dos produtos acabados podem ser classificados em qualitativas e quantitativas. Comente sobre as informações
básicas.
9) As técnicas de previsão de consumo podem ser classificadas em três grupos. Comente sobre cada um.
10) Quais são as técnicas quantitativas usuais para calcular a previsão de consumo. Explique-as.
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