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O Material Manegement Operations Guideline (MMOG) é um processo de planejamento,
implementação e controle eficiente e eficaz da área de materiais, serviços e informações relativas
desde o ponto de origem até o ponto de consumo
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m dos grandes desafios das empresas é implementai- um

sistema de gestão de materiais que possa abranger todas

as interfaces da sua operação logística. Isso se torna mais

difícil quando tratamos empresas que necessitam desen-

volver um sistema de gestão próprio por não dispor de recursos

coorporativos. Nesse caso, podemos usar um sistema único, reco-

nhecido mundialmente e que se tornou o principal sistema de gestão

de materiais utilizado pelas grandes montadoras c grandes corpora-

ções nos Estados Unidos e Europa: trata-se do MMOG.

O MMOG é um processo de planejamento, implementação e con-

trole eficiente e eficaz da área de materiais, serviços e informações

relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o

propósito de atender às necessidades dos clientes. Ele substitui a nor-

ma MS-9000 (Sistema de Materiais desenvolvido pelas montadoras

americanas Ford, GM e Crysler na década de 90) e pode ser utilizado

também em substituição, aos requisitos de materiais do IAQL.

O sistema é o resultado de um esforço colaborativo entre grupos

de trabalho dentro da Odette International Limited na Europa e a AIAG

(Automotive Industry Action Group) nos Estados Unidos, para de-

senvolver um sistema robusto de gerenciamento de materiais, e tam-

bém a avaliação deste sistema. O MMOG foi desenvolvido para a

indústria automotiva e também proporciona melhorias em organiza-

ções de outros ramos da indústria, onde o objetivo seja o alcance de

práticas de Planejamento de Materiais e Logística de classe mundial.

O MMOG pode, ainda, ser utilizado como uma ferramenta de

alto desempenho para melhoria contínua para todos os processos de

Planejamento de Materiais e Logística numa organização. O siste-

ma fornece práticas recomendadas para os processos de Planeja-

mento de Materiais e Logística dentro das organizações e pretende

estabelecer uma definição comum de práticas de materiais para fa-

cilitar a comunicação efetiva entre parceiros de negócios.

No Brasil, iniciou-se a utilização efetiva na forma de requisito

específico de algumas OEMs e em estudos isolados na adequação a

realidade local. A ferramenta utilizada para avaliação de uma orga-

nização quanto à adequação aos requisitos é chamada de LÊ (Avali-

ação Logística). O sistema e o documento de avaliação são compos-

tos por seis capítulos e 29 subcapítulos. como seguem:

CAPÍTULO 1 - ESTRATÉGIA E MELHORIA
• Visão & Estratégia

• Objetivos

• Mcnsuração, Análise e Planos de Ação
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