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RESUMO 

Diante do atual contexto da Administração de Materiais, ferramentas como planejamento e 

controle das entradas e saídas de materiais, assim como a melhor forma de acondicioná-los, 

tornam-se indispensáveis para o processo de melhorias de uma organização. Este estudo tem 

como objetivo analisar a atual gestão de materiais da UNILAB (Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira), instituição de ensino superior de Redenção/Ce. 

Para tanto, foram integrados conhecimentos científicos advindos da Administração, como 

teorias organizacionais, gestão de materiais e sistemas da informação. Caracteriza-se como 

pesquisa qualitativa, recorrendo a um estudo de caso. No esforço de encontrar um 

conhecimento mais amplo para a realização da pesquisa qualitativa, foi realizada a pesquisa 

bibliográfica, a entrevista com gestor de patrimônio e almoxarifado da universidade, além de 

utilizar a observação como ferramenta para extrair informações e qualificá-las e desenvolver o 

trabalho. O trabalho concluiu que a instituição em estudo enfrenta inúmeras dificuldades na 

sua gestão de materiais. No que concerne à gestão de estoques, a ausência de uma boa 

estrutura do almoxarifado que facilite os procedimentos necessários à gestão e a logística, 

assim como permita o adequado armazenamento, prejudica a gestão, propondo como 

encaminhamento essencial para a Administração. Acerca da gestão de compras pode-se inferir 

que existe uma falta de articulação entre os setores, encontrando-se dispersa, que 

consequentemente dificulta o controle. A escassez de servidores para atender todas as 

responsabilidades que a organização gera influencia nas demais dificuldades referentes ao 

processo de aquisição e aproveitamento da tecnologia da informação. Os resultados 

apresentados proporcionarão à instituição repensar o modo de suas atividades, além de 

auxiliar na superação das dificuldades diagnosticadas na Unilab.  

Palavras-chaves: Gestão de materiais e patrimônio; suprimento; controle. 

  



ABSTRACT 

Given the current context of Materials Management, in which tools such as planning and 

control of inputs and outputs, as well as how best to package the materials are essential to the 

process of improvement of an organization . This study aims to analyze the current 

management of materials UNILAB (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira), Redenção/Ce subsequently present suggestions for changes. To that end, we 

integrated scientific knowledge arising from the administration, and organizational theories, 

materials management and information systems. It is characterized as qualitative research, 

using a case study. In an effort to find a broader knowledge for conducting qualitative 

research, bibliographical research, the interview with asset manager and warehouse of the 

university was held, besides using observation as a tool to extract information and to qualify 

them and develop the work. The work concluded that the institution studied face numerous 

difficulties in materials management. With regard to inventory management, the absence of a 

good structure of the warehouse to facilitate the procedures for management and logistics, as 

well as allow proper storage impairs the administration, proposing as an essential referral to 

the administration. About purchasing management can infer that there is a lack of 

coordination between sectors, lying scattered, which consequently hinders control. The 

shortage of servers to meet all the responsibilities that the organization creates influences on 

other difficulties related to the acquisition and utilization of information technology process. 

The results presented will allow the institution to rethink its activities, and assist in 

overcoming difficulties diagnosed in Unilab. 

Keywords: Materials management and equity; supply; control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma organização é vista como um sistema planejado, cujo funcionamento é permitido 

a partir da alocação de recursos organizacionais: pessoais, materiais, financeiros e 

tecnológicos. 

No contexto dos recursos materiais, também chamados de suprimentos, é de extrema 

importância cada organização gerir seu sistema de logística interna, sob o risco de 

comprometer o andamento das funções de seus clientes internos pela falta de algum material 

nas suas atividades. Esse exemplo é um dos fatores que fazem com que a área de gestão de 

materiais e patrimônio encontre-se em um contexto de mudanças. Na verdade, existe uma 

evolução nas suas atividades nas últimas décadas.  

A administração tem como função, corrigir as problemáticas do cotidiano, bem como 

buscar um sistema de produção ágil e eficaz, onde recursos materiais merecem foco 

fundamental para a continuação do processo. Neste sentido, a administração de materiais é 

uma atividade especializada e consiste em controle adequado dos materiais “para que seja 

possível sua rápida recuperação e a manutenção dos níveis de qualidade e para que a  entrega 

seja facilitada” (MARTINS; LAUGENI, 2006, p. 200), visando desta maneira, evitar perdas 

desnecessárias. 

A implantação de novos processos organizacionais, a introdução de novas tecnologias, 

o estudo de novos layouts e o processo de integração entre os departamentos leva alguns 

segmentos a um processo de reestruturação. Busca-se a diminuição de custo e aumento no 

desempenho dos estoques. Essa busca constitui trabalho tanto para as instituições privadas 

como as públicas. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objeto de estudo a Universidade 

Integrada da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), instituição autárquica pública federal de 

ensino superior, vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede e foro na cidade de Redenção, 

estado Ceará.  

Como mencionado acima, a UNILAB constitui autarquia federal, pessoa jurídica de 

direito público, portanto, “goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira, orçamentária e patrimonial” (ESTATUTO da UNILAB, 2013). A instituição foi criada 

pela Lei Nº 12.289, de 20 de julho de 2010 (BRASIL, 2010), e tem como objetivos gerais “a 
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formação superior e a geração de conhecimentos, integrados no ensino, na pesquisa e na 

extensão; a promoção do intercâmbio cultural, científico e educacional”. 

Como instituição vocacional a UNILAB forma ao nível superior, professores para todo 

o ensino, assim como pesquisadores e profissionais.  

 

É compromissada com a cooperação internacional e com a interculturalidade, a 

cidadania e a democracia nas sociedades, fundamentando usas ações no intercâmbio 

acadêmico e solidário com países membros da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), especialmente os africanos” (ESTATUTO da UNILAB, 2013). 

 

Considerando que a UNILAB é uma instituição federal de ensino superior público, ela 

rege-se pela legislação do funcionalismo público da República Federativa do Brasil. Neste 

sentido, lhe é garantido o direito de dispor de seu próprio patrimônio e gestão de recursos 

financeiros que lhe são alocados.  

Pode-se considerar ainda que a Instituição em estudo é nova, com apenas 3 (três) anos 

e meio de funcionamento. Inicialmente, seu funcionamento se restringia a apenas um campus, 

na cidade de Redenção. Atualmente, a universidade conta com mais outro campus localizado 

na cidade de Acarape. Estando previsto para o segundo semestre de 2014, a implantação de 

mais um campus. 

No contexto da gestão de materiais, inicialmente todas a atribuições que se diz respeito 

a essa área fazia parte de uma das funções diretas da Coordenação de Logística, na qual o 

coordenador tomava todas as decisões e operações que dissessem respeito ao assunto. Após a 

criação da Divisão de Patrimônio, vinculado a Coordenação de Logística, foi transferida a 

grande maioria das atividades inerentes a gestão de materiais a esta Divisão. 

O setor de patrimônio é responsável pela gestão dos bens materiais e patrimoniais da 

Unilab, de acordo com sua estrutura orgânica. Consequentemente, o setor responde pela parte 

vital da instituição para seu funcionamento, resultando por isso, a necessidade de possuir uma 

estrutura bem definida, funcionários capacitados para responder pelas necessidades da área e 

de meios tecnológicos eu lhe permitam uma boa articulação com os demais setores. 

Diante disso, o questionamento que norteou este trabalho é: Quais as dificuldades 

enfrentadas pela gestão de materiais e bens patrimoniais na administração pública e como 

deve funcionar para que permita o controle sobre o desempenho? O objetivo deste trabalho é 



15 
 

analisar e diagnosticar a estrutura bem como a prática da Administração dos Recursos 

Materiais e Patrimoniais na gestão pública no contexto em que a Unilab está inserida.  

O presente trabalho objetiva analisar também o nível de dificuldade enfrentada na 

organização objeto de estudo, mostrando como tais dificuldades afetam a gestão de bens 

materiais e patrimônio da instituição. A partir deste diagnóstico pretende-se contribuir com a 

elaboração de sugestões de melhoria para a gestão. 

Para a elaboração deste trabalho recorreu-se às metodologias qualitativas, 

fundamentalmente a pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva, para dar suporte 

científico ao estudo sobre a Administração de Materiais no contexto da UNILAB. Para a 

coleta de dados recorreu-se as técnicas de pesquisa qualitativa de estudo de caso, entrevista e 

análise de dados. O estudo de caso refere-se a gestão de materiais na instituição, para isso, 

contamos com uma entrevista com o gestor. 

O texto encontra-se divido em 9 (nove) seções. Neste primeiro, introduziu-se o tema 

que o texto irá abordar. Será apresentada aqui a relevância para o estudo do tema e os 

objetivos que queremos chegar. 

Do segundo capítulo ao sexto, constituem o referencial teórico, nestes capítulos 

apresentou-se o contexto que a disciplina Administração de Materiais e Patrimônio se 

encontra tanto no meio científico como institucional. Caracterizando-se por ser uma área em 

crescimento nos estudos acadêmicos, devido sua importante contribuição no sucesso de uma 

organização. Nestes capítulos são descritos os principais conceitos que constitui a gestão de 

materiais. 

Apresentou-se no capítulo sete, a metodologia utilizada para elaboração deste trabalho. 

No capítulo oito, apresentou-se a análise dos dados adquiridos na instituição, e 

consequentemente, seu diagnóstico. O estudo de caso feito na UNILAB apresentou alguns 

problemas que a instituição enfrenta na área de materiais e patrimônio dentro do contexto 

administrativo. Dessa forma, são também apresentadas possíveis soluções que ajudariam na 

mudança dos procedimentos administrativos da instituição. 

Por fim, o último capítulo expressa a conclusão desde trabalho, apresentando, a luz do 

que foi analisado, uma visão geral do estudo de caso e implicações que poderiam ser 

apresentadas para a administração superior da instituição em estudo. 
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2 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 

 

A preocupação com uma administração de recursos materiais bem integrada e 

estruturada é, sem dúvida uma das condições fundamentais para o equilíbrio econômico e 

financeiro de uma organização. Levando na perspectiva da gestão pública, podemos 

caracterizá-la como condição para o equilíbrio no atendimento dos clientes internos e 

externos, e ainda o orçamento público.  

Tratar adequadamente do planejamento, abastecimento e reaproveitamento de 

materiais contribuem para a melhoria do resultado de qualquer organização. Com base nisso, 

dá-se importância a administração de materiais, que passa a fazer parte da função estratégica 

visto que sua gestão necessita de planejamento. 

Francischini e Gurgel (2002) definem a dimensão e importância de administrar 

bem os recursos materiais para a obtenção do lucro ao afirmar que: 

 

Uma Administração de Materiais deficiente utiliza mal os recursos financeiros 
escassos, muitas vezes sem resultados na área produtiva ou, como é mais grave, no 
atendimento ao cliente. Além de significar a utilização indevida de recursos 
financeiros, é um forte sintoma de uma Administração Geral ineficaz. 

 

Dessa forma, a gestão de materiais possui a responsabilidade de atingir o 

equilíbrio entre oferta e procura de recursos, acompanhando o período desde a compra de 

suprimentos, sua armazenagem até sua distribuição. Poderíamos definir Administração de 

Materiais como atividade que planeja, executa e controla, nas condições mais eficientes e 

econômicas o fluxo de material, partindo das especificações dos artigos a comprar até a 

entrega do produto terminado ao cliente (FRANCISCHINI; GURGEL, 2002). 

Em outras palavras essa gestão está diretamente relacionada a evitar desperdícios 

e atender a demanda. As organizações estão preocupadas com os dois objetivos, sendo que os 

mesmos não dependem somente em conscientizar os funcionários, mas sim de fatores de 

decisão, normas e controles formais, tornando-os mais complexos. Cabe ao administrador 

analisar sistematicamente os diversos aspectos da gestão de materiais. 

Nessa perspectiva, segundo Viana (2010), para que o administrador de materiais 

desenvolva suas atividades com eficiência precisa ter no seu planejamento os seguintes
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elementos como requisitos fundamentais referentes à entrada e saídas de materiais: o quê, 

quanto, quando e como. 

 

(..) o administrador é o profissional a quém cabe o gerenciamento, o controle e a 
direção de empresas na área de sua habilitação, buscando os melhores resultados em 
termos de lucratividade e produtividade. Dessa maneira, o administrador prevê, 
planeja, organiza, comanda e controla o funcionamento da máquina administrativa 
privada ou pública, visando aumentar a produtividade, rentabilidade e controle dos 
resultados (VIANA, 2010, p.40). 

 

Portanto, de acordo com Tchamo (2007) é notório que o administrador de 

materiais necessita ter uma visão estratégica da empresa, porque, na verdade este setor pode 

conduzir a empresa ao sucesso ou ao fracasso. Numa visão logística considera que a 

administração de materiais: 

 

(...) é vital para o sucesso de uma organização. Ela é uma nova visão empresarial 
que direciona o desempenho das empresas, tendo como meta reduzir o lead time 
entre o pedido, a produção e a demanda, de modo que o cliente receba seus bens ou 
serviços no momento que desejar [...] A organização que busca grau de eficiência e 
sua eficácia, dentro do mercado globalizado, necessita estar atenta às constantes e 
vertiginosas mudanças que ocorrem no ambiente, devido aos avanços tecnológicos, 
às alterações na legislação e, principalmente, na economia, para enfrentar a forte e 
intensa briga pelo domínio de mercados (POZO, 2001, p.13,14). 

 

Neste contexto, a administração de materiais se insere como área da logística de 

uma organização, e levando em conta sua função estratégica, recomenda-se atenção especial a 

sua função, na qual segundo Viana (2010, p.41) a administração geral deve considerar que: 

a) seu desempenho dependem de inúmeros órgãos (vendas, produção, 

manutenção, setores administrativos etc); 

b) a necessidade de gerenciar grande variedade de itens, geralmente em 

consideráveis quantidades, ao menor risco de falta e ao menor custo possível; 

c) a exigência de grande número de informações, rápidas e precisas, qualquer 

instante; 

d) o fato de os estoques representarem parceria razoável do ativo torna-se uma 

inversão demasiadamente vultosa para que seja ignorada, o que merece 

grandes cuidados, pois, muitas vezes, os lucros ficam retidos nos estoques 

excessivos, os quais, contudo, nem sempre garantem o adequado atendimento 

das necessidades da empresa. 
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Constata-se, então que a área de materiais deve estar direcionada a apoiar as 

decisões da Administração, de acordo com o Quadro 1.  

 

Quadro 1: O que se espera de um Sistema de Administração de Materiais 

Planejar as 
necessidades futuras 
de capacidade 
produtiva da 
organização. 

A necessidade de planejar necessidades futuras de capacidade deve-se a uma 
característica fundamental dos processos decisórios que envolvem obtenção de 
recursos: a inércia da decisão ou, em outras palavras, o tempo que necessariamente 
tem de decorrer entre o momento da tomada de decisão e o momento em que os 
efeitos da decisão passam a fazer-se sentir. [...] não só é necessário planejar as 
necessidades futuras de capacidade produtiva, como também fazê-lo levando em 
conta vários horizontes futuros. É importante, por exemplo, enxergar as 
necessidades futuras com um longo horizonte de antecedência [...] para que se possa 
tomar hoje decisões melhores quanto a possíveis grandes incrementos de 
capacidade, que são decisões de grande inércia. É também essencial enxergar as 
necessidades futuras com um horizonte médio (alguns meses) para que se possa 
tomar hoje melhores decisões quanto a possíveis incrementos médios de capacidade, 

 Planejar materiais 
Comprados 

Para que estes não cheguem nem antes nem depois, nem em quantidade maiores ou 
menores do que aquelas necessárias ao atendimento da demanda. Isto para não 
causar interrupções prejudiciais ao atendimento do nível pretendido, [...] para 
que a organização não arque com os custos decorrentes de eventual sobra por 
compras excessivas. Estes custos podem incluir os custos de manutenção de 
estoque, o custo de obsolescência, entre outros.O planejamento dos materiais pode 
ser uma atividade extremamente complexa. [...] Tratar esse nível de complexidade 
sem apoio de um sistema de informações é impossível. 

Planejar os níveis 
adequados de 
estoques de 
matérias-primas, 
semiacabados e 
produtos finais nos 
pontos certos. 

Nos anos 80, algumas empresas sofreram reveses competitivos importantes ao 
buscarem de forma míope o chamado sistema de “estoque zero”. Elas muitas vezes 
baixaram de estoques a níveis inferiores a suas necessidades estratégicas [...] 
fragilizando-se e tornando-se mais vulneráveis aos ataques competitivos de 
concorrentes mais precavidos e sensatos. Hoje, entende-se que os estoques devem 
ser reduzidos sim, aos níveis mínimos necessários a atender às necessidades 
estratégicas da organização. 

Programar 
atividades de 
produção para 
garantir que os 
recursos produtivos 
envolvidos estejam  
sendo  utilizados, 
em cada momento, 
nas atividades 
certas e prioritárias 

A questão da priorização é central em sistemas de administração de produção. Os 
recursos são, na maioria das vezes, escassos. Toda vez que um recurso acaba de 
executar determinada atividade, ficando vago e pronto para executar a próxima, a 
seguinte questão é colocada: [...] Qual das atividades, entre aquelas que aguardam 
para ser realizadas por aquele recurso, deveria merecer prioridade? [...] É fácil 
perceber que as possibilidades diversas de seqüenciar (ou priorizar) atividades em 
situações reais, onde estas possibilidades são combinadas e multiplicadas por 
dezenas de máquinas e milhares de ordens de produção que passam, não por uma 
máquina, mas por várias, com roteiros diversos e variados, representam um 
problema combinatório complexo, grande e de múltiplas variáveis. É, também, fácil 
perceber que a forma de priorizar as atividades pode ter impacto no desempenho de 
todo o sistema de produção, em relação a indicadores como cumprimento médio de 
prazos, tempos médios de atravessamento das ordens pelo sistema produtivo, taxas 
de geração de caixa, estoques médios em processo. 
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Ser capaz de saber 
e de informar   
corretamente a 
respeito da situação 
corrente dos 
recursos (pessoas, 
equipamentos, 
instalações, mate 
riais) e das ordens 
(de compra e 

Essencial na provisão destas informações, aos parceiros do negócio (clientes e 
fornecedores, internos e externos, do sistema produtivo), para alavancar 
positivamente a contribuição estratégica destes parceiros para o bom desempenho 
da cadeia de suprimento a que pertencem. [...] A falta de acurácia e atualização das 
informações disponíveis nos sistemas de informação das empresas é quase um 
problema endêmico no Brasil, geralmente mais sério e com conseqüências mais 
graves do que seus gerentes crêem. 

Ser capaz de 
prometer os 
menores prazos 
possíveis aos 
clientes e depois,   
fazer   cumprilós 

Dificilmente se encontram empresas em que as promessas de prazos feitas aos 
clientes são baseadas em informações firmes e confiáveis da fábrica. Com muita 
freqüência, encontram-se empresas em que a força de vendas tende a 
subdimensionar os prazos prometidos aos clientes potenciais no ímpeto de 
conseguir fechar a venda. [...] muitas vezes, a força de vendas age assim pela falta 
de apoio informacional. Simplesmente não há informação disponível sobre a 
situação de carregamento atual e futuro da fábrica em forma simples e disponível 
para que o vendedor possa, com certa segurança, prometer prazos que tenham ao 
menos uma mínima probabilidade de ser cumprido. [...] Este é o motivo pelo qual é 
necessário o apoio de um sistema de administração de produção eficaz que apóie os 
tomadores de decisões nessas importantes atividades, com evidentes implicações 
estratégicas. 

Ser  capaz  de  agir  
eficazmente 

O mundo competitivo de hoje demanda que os sistemas produtivos sejam capazes 
de adaptar-se rapidamente a mudanças: mudanças no processo produtivo, mudanças 
na disponibilidade de suprimentos e, acima de tudo, mudanças na demanda. [...] Um 
bom sistema de administração da produção deve ser sensível o suficiente para 
identificar os desvios da realidade em relação ao plano com rapidez necessária e 
com base nisso, se necessário, que seja capaz de rapidamente replanejar o futuro, 
levando em conta as novas ocorrências. 

Em termos gerais, os sistemas de produção devem ser capazes, por meio da informação, de integrar 
a função de operações dos sistemas produtivos com outras funções dentro da organização, de forma 
que proporcione a necessá- ria integração de seu processo logístico, que é onde reside hoje, para grande 
número de empresas, o maior potencial de obtenção de melhoramentos competitivos. 

Fonte: Adaptado de: CORRÊA ET AL., 2001. P. 22-26. 

 

2.1 Procedimentos fundamentais de administração de materiais 

 

A administração dos recursos materiais engloba uma seqüência de operações que 

tem seu início na identificação do fornecedor, na compra do bem, em seu recebimento, 

transporte interno e acondicionamento, em sua armazenagem e, finalmente, em sua 

distribuição ao consumidor final.  

Para que essas operações sejam efetuadas com sucesso, a gestão de materiais 

requer alguns procedimentos fundamentais. Cabe ao administrador de materiais atentar a 

essas atividades/tarefas, apresentadas por Viana (2010, p. 42), dentre as principais descritas a 

seguir: 
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2.1.1 Cadastramento 

Refere-se à formação do catálogo de materiais. Segundo o autor, é a atividade de 

cadastramento dos materiais que são necessários ao desenvolvimento do trabalho da 

organização. Isso implicará em uma especificação detalhada e o estabelecimento de 

codificação de cada material, que facilitarão no controle e na utilização por parte da gestão. 

  

2.1.2 Gestão 

 

A gestão de materiais é a importante atividade de planejar, controlar, coordenar, 

por meio de técnicas que permitam o equilíbrio do consumo, definindo parâmetros e níveis de 

ressuprimento e acompanhamento da sua evolução (VIANA, 2010, p. 42). 

 

2.1.3  Compras 

 

Toda a atividade de uma organização somente será possível se for abastecida com 

informações e materiais. Compras, atualmente, é uma atividade importante no desempenho da 

produção. De acordo com o mesmo autor, tem a finalidade de suprir a necessidade da 

organização mediante a aquisição de materiais e/ou serviços, a partir de solicitações 

justificadas do usuário. É preocupação desta atividade a inadequação de especificações, 

prazos, performance, preços, identificar as melhores condições comercias e técnicas (POZO, 

2010 p.135). 

 

2.1.4 Recebimento 

 

De acordo com Viana (2010, p. 43), essa atividade está relacionada ao 

desembaraço dos materiais adquiridos pela empresa, visando receber a quantidade 

estabelecida, no prazo certo, ao preço contratado e na qualidade especificada. 

O comprador experiente conhece as consequências desastrosas do não-

cumprimento dos prazos de entrega por parte dos fornecedores. Muitas vezes, torna-se 

necessário criar um instrumento de pressão para aumentar as garantias da empresa quanto ao 
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cumprimento dos prazos de entrega. Muitas organizações procuram organizar um serviço de 

follow-up, para acompanhar o andamento dos fornecimentos e antecipar a pressão 

(FRANCISCHINI, GURGEL, p. 29, 2002). 

 

2.1.5 Almoxarifado 

 

A atividade de almoxarifado implica em garantir a guarda dos materiais 

adquiridos pela organização, como objetivo de garantir a preservação e a integridade dos 

materiais. 

Uma das principais atividades do almoxarifado está relacionado ao correto 

armazenamento. Hoje no mercado encontramos diversos equipamentos e sistemas de 

estocagem. Porém essa aquisição requer um estudo se realmente atende as expectativas e 

necessidade do referido produto (FRANCISCHINI, GURGEL, p. 213, 2002). 

Outro fator preponderante no que se refere a métodos para manuseio e estocagem 

é o layout do almoxarifado. O projeto de um almoxarifado implica na “construção 

propriamente dita, a localização de equipamentos e estações de trabalho, na seleção de 

equipamentos e movimentação de materiais, na estocagem, na expedição e em uma série de 

detalhes, que vão deste a topografia do terreno até a presença de janelas” (FRANCISCHINI, 

GURGEL, p. 214, 2002). 

 Outra característica importante do almoxarifado é a confiabilidade dos estoques, 

isso implica em garantir que o físico condiz com o contábil. Segundo o mesmo autor o bom 

gerenciamento do inventário pode evitar o faturamento indevido com consequente 

insatisfação de clientes ou vencimentos de prazos de validade dos produtos. 

 

2.1.6 Inventário Físico 

 

De acordo com Santos (2012, p.110), conceitua-se inventário como sendo o 

“processo de contagem física de item de estoque, comparando-o com as quantidades indicadas 

no registro contábil das áreas de controle de estoque com o objetivo de identificar e corrigir 

divergências”.  
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Com vista em garantir a confiabilidade o objetivo do levantamento físico é 

propiciar a verificação periódica da exatidão dos registros contábeis para eliminar as 

diferenças que possam existir entre os valores contábeis e o que realmente existe em estoque 

(FRANCISCHINI, GURGEL, p. 243, 2002). 

Pode-se apresentar como finalidades do inventário, de acordo com Santos (2012, 

p.110): 

a) fazer a conciliação físico/contábil; 

b) identificar as causas das discrepâncias; 

c) propor ações preventivas; 

d) proceder aos ajustes físico e contábil; 

e) melhorar a acuridade das informações; 

f) cumprir a legislação fiscal. 

Os principais tipos de inventário utilizados pelas organizações de acordo com 

Viana (2010, p. 382) são o inventário anual e/ou rotativo. 

De acordo com o mesmo autor, o inventário físico anual é aquele no qual 

contagem física pode ser realizada uma vez por ano, para encerramento do exercício fiscal. 

Nesse procedimento, geralmente, faz-se necessário a parada total do processo operacional da 

organização. 

Viana (2010) apresenta também o inventário rotativo, no qual é executado em 

períodos de tempo definidos com o objetivo que todo o universo estocado seja inventariado. 

Este último pode ser ainda de três tipos, segundo o mesmo autor: 

 Inventário automático: a contagem item a item dar-se a partir da solicitação do 

sistema, mediante possíveis indicadores de divergências como, por exemplo: 

saldo zero no sistema de controle; requisição atendida parcialmente; requisição 

de material não atendida; material crítico requisitado; material crítico recebido; 

transferência de localização. 

 Inventário programado: Solicitação de sistema para inventário por amostragem 

de item. 

 Inventário a pedido: a solicitação de inventário a partir do interesse de órgãos 

de administração de materiais e de controladoria. 
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As organizações geralmente utilizam formulários padronizados para tais registros. 

Na realização do inventário físico, podemos observar que é fator indispensável o aspecto 

humano, neste sentido é necessário a capacitação e conscientização dos funcionários 

responsáveis por esta atividade para que os mesmos tenham um bom desempenho. O 

inventário físico é uma estratégia para evitar também perdas e roubos de materiais estocados, 

permitindo que a administração obtenha um controle de estoque.  
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3 ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES 

 

Sabemos que um dos fatores que pode comprometer a empresa é não se dispor do 

produto na hora em que o cliente necessita, e, além disso, com qualidade. Os estoques afetam 

de maneira definida o desempenho da empresa.  Uma das mais importantes funções da 

administração está relacionada com o controle de níveis de estoque. Visto que muitas vezes 

desencadeia uma ruptura, gerando a insatisfação e prejuízo para a empresa. 

Podemos definir estoque com sendo “quaisquer quantidades de bens físicos que 

sejam conservados, de forma improdutiva, por algum intervalo de tempo” (FRANCISCHINI, 

GURGEL, p. 213, 2002). Segundo o mesmo autor existem quatro tipos de estoques: 

 Estoques de matérias-primas – materiais e componentes comprados de 

fornecedores, armazenados na empresa compradora e que não sofreram 

nenhum tipo de processamento; 

 Estoques de materiais em processo – materiais e componentes que sofreram 

pelo menos um processamento no processo produtivo da empresa compradora 

e aguardam utilização posterior; 

 Estoque de produtos auxiliares – peças de reposição, materiais de limpeza, 

materiais de escritório, etc; 

 Estoque de produtos acabados – produtos prontos para comercialização. 

Dias (1995, p.19) define que o objetivo da administração de estoques é “otimizar 

o investimento em estoques, aumentando o uso eficiente dos meios internos da empresa,  

minimizando as necessidades de capital investidos em estoques”. Por isso, Pozo (2010) avalia 

que um dos principais objetivos da administração de materiais possui é manter níveis 

economicamente satisfatórios de atendimento às necessidades em material. 

Neste sentido, a administração de estoques é encarada de forma especial, tendo 

em conta que o estoque é: 

 

Visto como um recurso produtivo que no final da cadeia de suprimentos criará valor 
para o consumidor final, os estoques assumem papel ainda mais importante. Hoje 
todas as empresas procuram, de uma forma ou de outra, a obtenção de uma 
vantagem competitiva em relação a seus concorrentes, e a oportunidade de atendê-
los prontamente, no momento e na quantidade desejada, é grandemente facilitada 
com a administração eficaz da administração de estoques (MARTINS; ALT, 2001, 
p. 133). 
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Dessa forma, podemos observar que geralmente a administração de estoques 

deverá conciliar da melhor maneira possível os objetivos dos quatros departamentos 

(compras, produção, vendas e financeiro), sem prejudicar a operacionalidade da empresa. 

Quando não há uma efetividade na administração de estoques, vários são os sintomas que 

podem ser observados. Neushel e Fuuler (1963, apud DIAS, 1995, p.21) apontou alguns 

sintomas de deficiência no controle: 

a) periódicos e grandes dilatações dos prazos de entrega para os produtos 

acabados e dos tempos de reposição para matéria-prima; 

b) quantidade maiores de estoque, enquanto a produção permanece constante; 

c) elevação do número de cancelamento de pedidos ou mesmo devoluções de 

produtos; 

d) variação excessiva da quantidade a ser produzida; 

e) produção parada frequentemente por falta de material; 

f) falta de espaço para armazenamento; 

g) baixa rotação dos produtos dos estoques, obsoletismo em demasia.  

A razão de se estabelecer um estoque está relacionada com a previsão de seu uso 

em um futuro imediato, motivo pelo qual se torna extremamente necessário planejamento e 

estudo de demandas. Na verdade, como defende Pozo (2010), é praticamente impossível 

quantificar a demanda futura, motivo pelo qual manter um determinado nível de estoque 

torna-se uma garantia de poder atender às demandas, bem como minimizar os custos de 

produção, movimentação e estoques. Isso é relativo quando se estabelece critérios de custo ou 

de nível de serviço. 

Pozo (2010) apresenta dois objetivos que a administração pode decidir ao planejar 

o nível de estoque: o objetivo de custo e o objetivo de nível de serviço. O primeiro refere-se 

ao objetivo de custo, na qual nessa visão, a administração está preocupada em balancear os 

custos de armazenagem, de pedidos e de falta para melhor atender a demanda. O volume do 

estoque e sua localização são apenas visões da logística. “Maior estoque requer menor 

quantidade de pedidos, com lotes de compras maiores, o que implica menor custo de 

aquisição e menores problemas de falta ou de atraso, e consequentemente, menores custos 

também” (POZO, 2010, p. 32). 

Utilizando como critério o objetivo de nível de serviço, o autor afirma que a 

administração estará preocupada em atender às “necessidades do cliente em relação a datas e 

à presteza de entrega dos pedidos”. Dessa forma o modelo analisa os estoques com ênfase no 
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atendimento às solicitações do mercado, definindo assim um percentual de grau de 

atendimento. 

Em resumo o objetivo está relacionado a probabilidade desejada para atendimento 

da demanda, em tempo hábil, a partir do saldo de estoque.  

Segundo Pozo (2010, p.33), quanto maior for o grau de atendimento, maior será o 

custo de manutenção de estoque. Cabe ao administrador decidir o grau de atendimento de 

acordo com prazos solicitados pelo mercado. Vale ressaltar que essa decisão está muito 

relacionada aos conceitos de consumo e demanda. 

Consumo, de acordo com Viana (2010, p.110) é a “quantidade de material 

requerido para o atendimento das necessidades de produção e de comercialização, relacionada 

a determinada unidade de tempo”. Segundo o mesmo autor podemos classificar o consumo 

como regular, irregular ou sazonal. 

 

A demanda caracteriza intenção de consumo e tem o objetivo básico de fazer 
previsões, levando-se em consideração dois aspectos relevantes, quais sejam sua 
evolução histórica e seus afastamentos que podem ser identificados analisando-se 
tipos de funções (distribuições) da própria demanda. VIANA (2010) 

 

Conclui-se que primeiramente é importante fazer uma análise de mercado com o 

objetivo de decidir o grau de atendimento para os materiais, para que dessa forma possa 

proporcionar um equilíbrio no atendimento e no estoque, sem prejudicar as atividades da 

organização. Nesta perspectiva, a empresa deve decidir seus objetivos de custos ou de nível 

de serviço para que junto às políticas de gerenciamento de estoque possa garantir a correta 

utilização dos estoques. 
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3.1 Política De Gerenciamento De Estoque 

 

O gerenciamento de estoque implica em executar uma política de estoque. Essa 

abordagem implica em ações de planejamento de estoque de modo proativo com base na 

demanda prevista e na disponibilidade do produto. Implementar uma política de estoque 

significa atender a procedimentos administrativos através do conceito de controle de estoque. 

Controle de estoque é “com que frequência os níveis de estoque são analisados para 

determinar quando e quanto comprar. É realizado de forma contínua ou periódica” 

(BOWERSOX; CLOSS; COOPER, p.165). 

Nessa perspectiva a função de controle é “definida como um fluxo de informações 

que permite comparar o resultado real de determinada atividade com seu resultado planejado. 

Esse fluxo de informação pode ser visual ou oral, mas recomenda-se que seja documentado 

para que possa ser analisado, arquivado e recuperado quando necessário” (FRANCISCHINI, 

GURGEL, p.147, 2002). 

De acordo com o mesmo autor, para que se estabeleça um controle, é necessário 

inicialmente programar um fluxo de informações que seja adequado e documentado. Para 

isso, a implantação de documentos padronizados e adequados fariam parte do controle sem 

introduzir uma burocracia desnecessária. O Quadro 2 a seguir apresenta os principais 

documentos utilizados no processo de gestão de material. 

Quadro 2 – Principais documentos utilizados na gestão de materiais 

Documento De Para Função 

Requisição de 
Compra 

Estoque Compras Solicitar a aquisição de determinado item para a 
reposição do estoque. 

Pedido de 
Cotação 

Compras Fornecedores Solicitar informações sobre as condições de 
fornecimento de determinado item (preço, 
prazo,etc). 

Proposta ou 
Cotação 

Fornecedores Compras Informar a empresa compradora as condições de 
fornecimento. 

Nota Fiscal Fornecedor Estoque Formalizar, por meio de um documento legal, a 
entrega do pedido de compra. 

Requisição de 
Material 

Usuário Estoque Formalizar o pedido de retirada de determinada 
quantidade de um item em estoque para 
consumo da empresa. 
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Documento De Para Função 

Liberação 
para Consumo 

Controle de 
Qualidade 

Estoque Informar a conformidade ou não do produto 
entregue aos requisitos. 

Fonte: Adaptado de Francischini;Gurgel (2010, p.148) 

 

 Como foi visto anteriormente, a padronização dos fluxos e os procedimentos 

devidamente documentados fazem parte do que chamamos de políticas de estoque, porém a 

literatura apresenta outros instrumentos que ajudam no controle e gerenciamento do estoque. 

Dentre eles, identificamos: Giro de estoque; Previsão de Estoque; Sistema de Máximo – 

Mínimo; Estoque de Segurança. 

 

3.1.1 Giro de Estoque 

 

Um método importante no gerenciamento dos estoques, visto que considera o 

cálculo de seu giro, conforme Martins e Alt (2006, p.203), este mede quantas vezes, por 

unidade de tempo, o estoque se renovou ou girou, sendo: 

 

Giro de Estoque = Valor consumido no período 

                        Valor do estoque médio no período 

 

O valor do estoque médio é a soma das unidades no período determinado divido 

pelo período total analisado. A partir desse cálculo podemos inferir que quanto menor o valor 

dessa razão, menor o giro de estoque, o que implica em custo de armazenagem e depreciação. 

Consideramos ideal, maior giro de estoque, ou seja, o valor consumido deve ser maior que o 

estoque médio. 

 

3.1.2 Previsão de Estoque 

 

A previsão de demanda e consumo estabelece estimativas futuras dos materiais. 

Define, portanto, quais produtos, quanto desses produtos e quando serão consumidos. De 
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acordo com Viana (2010, p. 112), geralmente, a primeira previsão é fixada por estimativa, 

estando sujeita a distorções. Porém, a partir de dados históricos de consumo, a manutenção do 

estoque passa a ser automática. 

Sabemos que quanto mais precisa a previsão de demanda, mais informações o 

administrador de materiais terá para tomar suas decisões sobre qual nível de estoque, visando 

atender às necessidades dos clientes sem um índice elevado de custo. 

De acordo com Dias (1995, p. 30), no processo de previsão de estoques podem ser 

consideradas duas categorias quanto à natureza do método: qualitativa e quantitativas, sendo: 

Quantitativas: 

 Evolução das vendas no passado; 

 Variáveis cuja evolução e explicação estão ligadas diretamente às vendas. 

Por exemplo: criação e venda de produtos infantis, área licenciada de 

construções e vendas futuras de materiais de construção; 

 Variáveis de fácil previsão, relativamente ligadas às vendas (populações, renda, 

PNB), e; 

 Influência da propaganda. 

Qualitativas: 

 Opinião dos gerentes; 

 Opinião dos vendedores; 

 Opinião dos compradores; 

 Pesquisa de mercado. 

 

De acordo com Dias (1995, p.30) a previsão de consumo deve ter como base 

algumas técnicas que elaborarão condições para o levantamento e análise das demandas, 

sendo elas: 

a) Projeção: são aquelas que admitem que o futuro será repetição do passado ou 

das vendas evoluirão no tempo; segundo a mesma lei observada no passado, 

este grupo de técnicas é de natureza essencialmente quantitativa. 

b)  Explicação: procura-se explicar as vendas do passado mediante leis que 

relacionem as mesmas com outras variáveis cuja evolução é conhecida ou 

previsível. São basicamente aplicações de técnicas de regressão e correlação. 
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c) Predileção: funcionários experientes e conhecedores de fatores influentes nas 

vendas e no mercado estabelecem a evolução das vendas futuras.  

 

De acordo com Pozo (2010, p. 40), os dados tanto qualitativos como quantitativos 

não são suficientes, e sendo necessária a utilização, em conjunto, de modelos, na qual alguns 

são matemáticos com vista na maior precisão da demanda. Sendo eles: método o último 

período (MUP), método da média aritmética (MMA), método da média ponderada (MMP), 

método da média com suavização exponencial (MMSE), método da média dos mínimos 

quadrados (MMMQ). 

No método o último período, Pozo (2010, 42), apresenta como um método não 

matemático, onde defende que o valor a ser utilizado como previsão para o próximo período 

seja o valor ocorrido no período anterior. Modelo muito “utilizado por empresas pequenas e 

por administradores sem maior conhecimento técnico”. No método da média aritmética, a 

previsão consiste no cálculo da média aritmética do consumo dos períodos anteriores. 

É importante ressaltar que os dados supracitados são reflexos de vários fatores, 

portanto não se deve considerar a previsão de demanda como um valor exato, na verdade 

percebe-se a busca dos administradores em chegar ao mais próximo desta exatidão. 

Um dos fatores que devem ser considerados é que os dados observados dependem 

de informações passadas, portanto é importante o registro correto das saídas para projeções 

futuras condizentes com a realidade. 

Vários são os modelos que foram concebidos para o controle de nível de estoques, 

justificados pela atenção dada ao posicionamento de que “é preciso que definamos o momento 

de ressuprimentos e a quantidade a ser ressuprida, para que o estoque possa atender ás 

necessidades da demanda” (CORRÊIA, et al. 2001, p.56). 

Um dos modelos mais comuns de identificar o nível de estoques é o Gráfico 

Dente de Serra, permitindo a decisão de quanto e quando comprar. De acordo com Dias 

(1993, p. 56), o dente de serra constitui: 

 

a representação da movimentação (entrada e saída) de uma peça dentro de um 
sistema de estoque pode ser feita por um gráfico, em que a abssissa é o tempo 
decorrido (T), para o consumo, normalmente em meses, e a ordenada é a quantidade 
em unidades desta peça em estoque no intervalo de tempo (T). 
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Gráfico 1: Gráfico Dente de Serra 
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Fonte: DIAS, 1993, p. 56. 

 

3.1.3 Sistema de Máximo – Mínimo 

 

De acordo com Martins e Alt (2001), o custo de manter estoques é influenciado 

por variáveis tais como volume, disponibilidade, movimentação, mão-de-obra e recursos 

financeiros. No entanto, cada variável assume magnitude diferente de acordo com a situação. 

Por esse motivo, “uma das técnicas utilizadas é o enfoque da dimensão do lote econômico 

para manutenção de níveis de estoque da dimensão do lote econômico para manutenção de 

níveis de estoques satisfatórios e que denominamos de sistema de máximo-mínimo” (POZO, 

2010, p. 51).O mesmo autor especifica o funcionamento desse sistema da seguinte forma: 

 

Cada produto ou material receberá quatro informes básicos – estoque mínimo que 
deseja manter (Emin), o momento em que novas quantidades de peça devem ser 
compradas (PP), tempo necessário para repor a peça (TR), a quantidade de peças que 
devem ser compradas, ou seja, o lote de compras (LC), e quando este lote comprado 
chega à fabrica, temos o estoque máximo (Emax) (POZO, 2010, p.51). 
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Gráfico 2: Características do sistema de controle máximo

Fonte: POZO, 2001, p. 

 

O ideal para as empresas é manter o estoque mínimo até o ponto em que ela não 

prejudique a função operacional, para tal objetivo há a necessidade de saber o tempo de 

reposição de estoque, que é definido por Dias (1995, p. 58) como o tempo gasto de reposição, 

isto é, o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a chegada

efetiva do material no almoxarifado da empresa”, devendo ser considerados, conforme o autor 

em três partes: 

 

a) Emissão do Pedido 
empresa até ele chegarão fornecedor;

b)  Preparação do Pedido 
separar os produtos, emitir faturamento e deixa
transportados;

c) Transporte 
empresa dos materiais encomendados.

 

Dessa forma, é emitido uma requisição toda a vez que atingir o ponto de pedido. 

Esse modelo de reposição contínua consiste, segundo Martins e Alt (2001, p. 188), “ em 

emitir um pedido de compras, com quantidade igual ao lote econômico [...], semp

nível de estoque atingir o ponto de pedido”. De acordo com Dias (1993, p. 117), o sistema 

consiste:  

a) determinação dos consumos previstos para o item desejado;

b) fixação do período de consumo previsto em 

c) cálculo do ponto de pedido em funç
fornecedor;

2: Características do sistema de controle máximo-mínimo.

 58. 

O ideal para as empresas é manter o estoque mínimo até o ponto em que ela não 

ão operacional, para tal objetivo há a necessidade de saber o tempo de 

reposição de estoque, que é definido por Dias (1995, p. 58) como o tempo gasto de reposição, 

isto é, o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a chegada

efetiva do material no almoxarifado da empresa”, devendo ser considerados, conforme o autor 

a) Emissão do Pedido – Tempo que leva desde a emissão do pedido   de compra pela 
empresa até ele chegarão fornecedor; 

b)  Preparação do Pedido – Tempo que leva o fornecedor para fabricar o produto, 
separar os produtos, emitir faturamento e deixa-los em condições de serem 
transportados; 

c) Transporte – Tempo que levada saída do fornecedor até o recebimento pela 
empresa dos materiais encomendados.(DIAS, 1995) 

Dessa forma, é emitido uma requisição toda a vez que atingir o ponto de pedido. 

Esse modelo de reposição contínua consiste, segundo Martins e Alt (2001, p. 188), “ em 

emitir um pedido de compras, com quantidade igual ao lote econômico [...], semp

nível de estoque atingir o ponto de pedido”. De acordo com Dias (1993, p. 117), o sistema 

a) determinação dos consumos previstos para o item desejado; 

b) fixação do período de consumo previsto em a; 

c) cálculo do ponto de pedido em função do tempo de reposição do item pelo 
fornecedor; 
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mínimo. 

 

O ideal para as empresas é manter o estoque mínimo até o ponto em que ela não 

ão operacional, para tal objetivo há a necessidade de saber o tempo de 

reposição de estoque, que é definido por Dias (1995, p. 58) como o tempo gasto de reposição, 

isto é, o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a chegada 

efetiva do material no almoxarifado da empresa”, devendo ser considerados, conforme o autor 

Tempo que leva desde a emissão do pedido   de compra pela 

empo que leva o fornecedor para fabricar o produto, 
los em condições de serem 

Tempo que levada saída do fornecedor até o recebimento pela 

Dessa forma, é emitido uma requisição toda a vez que atingir o ponto de pedido. 

Esse modelo de reposição contínua consiste, segundo Martins e Alt (2001, p. 188), “ em 

emitir um pedido de compras, com quantidade igual ao lote econômico [...], sempre que o 

nível de estoque atingir o ponto de pedido”. De acordo com Dias (1993, p. 117), o sistema 

ão do tempo de reposição do item pelo 
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d) cálculos dos estoques mínimos e máximos; e 

e) cálculos do lote de compra. (DIAS, p.117) 

 

3.1.4 Estoque de Segurança 

 

Segundo Pozo (2010, p. 54) podemos conceituar como sendo a quantidade 

mínima possível de material que tem que existir no estoque com a função de garantir 

possíveis variações desprogramadas do sistema, “que podem ser: eventuais atrasos no tempo 

de fornecimento por nosso fornecedor, rejeição do lote de compra ou aumento na demanda do 

produto”. 

Também chamado de estoque mínimo, seu objetivo é garantir o funcionamento 

ininterrupto e eficiente do processo produtivo, sem riscos de falta. Santos e Rodrigues (2006, 

p. 224, apud TCHAMO, 2007) consideram que “o estoque de segurança surge por causa de 

incertezas de demanda e do lead time do fornecimento, constituindo uma alternativa de 

redução destas incertezas”. 

Deve-se também levar em conta que a manutenção de estoque acarreta custos de 

armazenagem, devendo, portanto, ser necessário que as organizações determinem o nível de 

estoque de segurança procurando sempre otimizar os custos. 
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4 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PATRIMONIAIS 

 

Além da Administração de materiais, as organizações tem sua atenção voltada 

também para os recursos patrimoniais ou ativos imobilizados, visto que representam 

elementos essenciais tanto para organizações produtoras como para prestadoras de serviços. 

Os recursos patrimoniais são considerados requisito fundamental para a vida de uma 

organização, como consequência, portanto, elas estão dispostas a fazer uma série de 

investimentos de longo prazo em ativos imobilizados, nos quais Martins e Alt (2006, p.149) 

definem como, “instalações utilizadas nas operações do dia-a-dia da empresa”, acrescentam 

ainda que se tratam de “instalações, máquinas, equipamentos, terrenos, prédios, galpões e 

veículos da empresa”. 

Nesta perspectiva, podemos definir recursos patrimoniais como “todos os bens 

necessários para a empresa operar, criar valor e proporcionar satisfação ao cliente. Os bens 

patrimoniais não são adquiridos todos de uma só vez, mas durante sua existência” (POZO, 

2010, p. 190).  

No entendimento de Francischini e Gurgel (2010, p.285) o ativo imobilizado é 

“todo ativo de natureza relativamente permanente, que é normalmente mantido na empresa 

para a utilização na produção de mercadorias ou prestação de serviços”. 

Na perspectiva da gestão pública, ativos permanentes ou imobilizados 

compreendem o “conjunto de bens móveis ou imóveis que estão sob a guarda, uso, 

administração e responsabilidade da Instituição” (SANTOS, p. 454). Os recursos patrimoniais 

podem ser divididos em móveis e imóveis. Bens móveis são “aqueles que, em razão do seu 

uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem durabilidade superior a dois anos” 

(SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 1996).  

Para Francischini; Gurgel (2010, p.285) possuem características particulares e 

devem “ter natureza relativamente permanente; ser utilizado na operação do negócio; e não 

ser destinado à venda”. 

Neste sentido, Pozo (2010, p. 190) conclui que “é de suma importância uma 

perfeita adequação e manutenção dos bens patrimoniais para o sucesso da organização”. Os 

recursos materiais são importantes para a operacionalização e produção, porém, em geral, são 

consumíveis e de pouca durabilidade. Quanto aos recursos patrimoniais, podemos dizer, que
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são a estrutura, ou os equipamentos que fazem a estrutura funcionar. Dessa forma, são, em 

geral, recursos com maior custo, devendo ser preservados e mantidos para que não ocorram 

prejuízos. 

A importância de uma boa gestão de manutenção dos bens está relacionada tanto 

em evitar perdas financeiras como a imagem da organização, visto que se deve evitar a 

agressão ao meio-ambiente. Isso se torna mais sério quando se trata de órgão público, na qual 

seu objetivo é o bem estar da população e transparência em suas ações. 

  

4.1 Depreciação 

 

Uma das maiores características dos recursos patrimoniais que os diferem dos 

recursos materiais é que eles têm a particularidade de passarem por depreciação. Isso se deve 

a sua característica de que um bem decorrente de seu uso, leva a sua obsolescência e o leva a 

perda de valor.  

A depreciação “é a redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade 

por uso, ação da natureza ou obsolescência” (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 

1996). 

Segundo Pozo (2010, p. 194), a depreciação “é controlada e regulada pela Receita 

Federal, mediante instruções normativas em função do bem e de uso diário”. Isso é 

regulamento para as empresas privadas, porém como as taxas anuais de depreciação ainda não 

foram estabelecidas, o setor público deprecia os bens utilizando as taxas definidas pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Todos os procedimentos de aquisição, movimentação de materiais têm reflexo na 

contabilidade. Dessa forma, é necessário ser atualizados todos os valores correspondentes a 

recursos patrimoniais. Quanto à depreciação, de acordo com a Receita Federal: 

 
Referida perda de valor dos ativos, que têm por abjetos físicos do ativo imobilizado 
das empresas, será registrada periodicamente nas contas de custo ou despesa 
(encargos de depreciação do período de apuração) que terão como contrapartida 
contas de registro da depreciação acumulada, classificadas como contas retificadoras 
do ativo permanente RIR/1999, art. 305, Consultado em 21/06/2008 às 18 horas. 

 

Para o cálculo da depreciação a Receita Federal utiliza a método linear, ou linha 

reta, que consiste em o bem ser “depreciado em partes iguais durante sua vida útil. A vida útil 
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de um bem irá depender das quantidades de horas que ele operará em um dia, [..]a vida útil de 

um bem em especial terá tempo de depreciação diferentes em diferentes empresas” (POZO, 

2010, p. 194). 

O cálculo da depreciação geralmente se baseia em períodos de 12 meses de uso, e 

as quotas de depreciação são calculadas levando-se em consideração o valor do bem objeto da 

depreciação, o tempo de vida útil estimada do bem, o tempo utilizado em relação ao tempo de 

vida útil estimada do bem e o valor residual. A depreciação linear pode ser calculada da 

seguinte forma: 

D = Vi – Vr 

          N 

Onde:  

D = Depreciação 

Vi = Valor Inicial do Bem 

Vr = Valor Residual do Bem 

Pu = Período útil de vida do bem 

 

4.2 Vida Econômica do Bem 

 

As atualizações do valor bem dada a partir da depreciação têm acompanhado o 

bem durante toda sua vida útil. Neste sentido, outro conceito importante para o entendimento 

sobre os recursos patrimoniais seria o conceito de vida econômica dos bens. Segundo Pozo 

(2010, p. 195),  

a vida econômica dos recursos patrimoniais, ou sejam de um bem, é o período de 
tempo em que esse bem opera até atingir seu menor custo de operação. Esse custo 
operacional é determinado de Custo Anual  de Operação e é elaborado por meio da 
soma do custo de aquisição do bem e do custo operacional acumulado dividido pelo 
período desejado. 

 

Sabemos que com o desgaste a partir do uso, os bens necessitam cada vez mais de 

manutenção sob o intuito de serem mantidos na organização. Assim, segundo Martins e Alt 

(2001, p. 225), “é de se esperar que os custos operacionais aumentem com o passar do tempo. 
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Paralelamente, seu valor de venda ou de mercado vai diminuindo. A partir de um determinado 

instante não é mais interessante manter o bem, é quanto ele atingiu a vida econômica”. 

Os conceitos de depreciação e vida econômica são importantes na hora da decisão 

de continuar com um bem ou adquirir um novo capaz de atender as necessidades operacionais 

da instituição. 
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5 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS 

 

A função da gestão de compras é a de suprir as necessidades da produção dos 

bens ou na prestação de serviços na quantidade esperada para que o mesmo ocorra de forma 

satisfatória, e ainda de acordo com as políticas específicas de cada organização, levando em 

consideração os cálculos de despesa com estocagem e depreciação, e avaliação das 

instalações. 

Neste sentido, o administrador tem a importante função de gerir as aquisições de 

forma a realizá-las no tempo certo, quantidade certa, evitando gastos desnecessários com 

aquisição, depreciação e estocagem. 

Para Martins e Alt (2001, p.63), a gestão de compras “assume papel 

verdadeiramente estratégico nos negócios de hoje em face do volume de recursos, 

principalmente financeiros, envolvidos, deixando cada vez para trás a visão preconceituosa de 

que era uma atividade burocrática e repetitiva, um centro de despesas e não um centro de 

lucros”. 

Na perspectiva das organizações públicas, a gestão de compras exerce grande 

impacto financeiro e orçamentário. Sobre esse assunto, Baily (2000, p. 29, apud TCHAMO 

2007), expressa que “considerando que os órgãos públicos estão cada vez mais trabalhando 

com menos dinheiro, o que significa esforços extenuantes para reduzir custos por meio de 

compras mais eficazes [...] a tarefa do executivo responsável por esses serviços é atender às 

demandas exigidas dentro das restrições orçamentárias”. 

Viana (2010, p. 173), defende que para o correto controle sobre as compras, 

independente do porte ou função da organização, existe alguns princípios fundamentais que 

devem ser considerados como o estabelecimento de uma autoridade para compras, o registro 

das compras, o registro de preços e o registro dos fornecedores. 

O registro dos fornecedores tem grande importância para o planejamento das 

organizações. É preciso um relacionamento técnico com fornecedores para garantir que os 

materiais sejam entregues de acordo com o que foi contratado. Trata-se de acompanhar cada 

fornecedor, respeitando suas particularidades, porém não tolerando má fé no descumprimento 

do que foi contratado.  
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Por fim, antes de adentrar na matéria sobre compras no setor público, é oportuno 

conceituar as competências da estrutura que forma o setor de compras, segundo Viana (2010, 

p. 175 – 177): 

Quadro 3 – Competências do Setor de Compras 

Cadastro de fornecedores: Responsável pelos fornecedores de 
materiais e de serviços nos quesitos, 
avaliação, desempenho e qualificação. 

Processamento: Responsável por receber todos os 
documentos referentes aos pedidos de 
compra e montagem dos processos. 

Compras locais: Responsáveis pelas compras dentro do 
país. 

Compras por importação: Aquisição de materiais provenientes do 
exterior necessitará da participação de um 
administrador com especialidade em 
comércio exterior. 

Diligenciamento: Atividade que objetiva garantir o 
cumprimento das cláusulas contratuais. 

Fonte: Adaptado de Viana (2010, p. 175-177). 

 

5.1 Compras no Setor Público 

 

Todas as compras feitas no setor público devem ser feitas através de Licitações. A 

própria Constituição Federal determina através do Art. 37, inciso XXI, que a Administração 

Pública deverá contratar obras, serviços, compras e alienações mediante processo de licitação, 

ressalvados os casos especificados na lei. A Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

(BRASIL, 1993), estabelece normas gerais sobre licitação e contratos administrativos. 

Licitação, segundo Viana (2010, p.250) é o procedimento administrativo pelo qual 

a Administração Pública convoca, mediante condições previamente estabelecidas, empresas 

interessadas para apresentação de propostas para fornecimento de bens ou serviços, a fim de 

selecionar a que mais esteja dentro dos parâmetros preestabelecidos e divulgados. 

Dessa forma podemos concluir basicamente a diferença na atividade de compras é 

a formalidade no serviço público e a informalidade na iniciativa privada. Segundo Viana 
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(2010, p.251), podemos observar os seguintes princípios básicos que se aplicam ao serviço 

público: 

a) Princípio da Isonomia (Igualdade): descarta a discriminação entre os 

participantes; 

b) Princípio da Publicidade: não pode existir licitação sigilosa. Compreende todo 

o processo licitatório em suas fases e seus atos, exceto quanto ao conteúdo das 

propostas; 

c) Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa: proceder com 

honestidade, de maneira a cumprir todos os deveres que são atribuídos e 

cometidos por força da lei; 

d) Princípio da Legalidade (formal): o procedimento licitatório deve está 

estritamente vinculado ao que é previsto na lei, no regulamento e nas 

instruções complementares; 

e) Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório (edital): a administração 

e os licitantes estão adstritos aos termos, procedimentos, documentação 

propostas, julgamento e contrato, a partir do momento que se estabelece as 

regras do certame; 

f) Princípio do Julgamento Objetivo: a margem de valoração subjetiva e 

discricionária no julgamento é reduzida, devendo, pois, estar vinculada 

diretamente ao delimitado no edital; 

g) Adjudicação Compulsória: o vencedor da licitação tem o direito à adjudicação, 

ou seja, a atribuição de seu objeto a que foi classificado em primeiro lugar. 

Essa adjudicação é obrigatória. Não podendo a Administração atribuir a outrem 

que não seja o vencedor, salvo se este desistir ou não firmar contrato no prazo 

estabelecido. 

O processo licitatório se concretiza através das modalidades de licitação, que é a 

forma específica de conduzir o procedimento licitatório, a partir de critérios definidos em lei. 

São elas: Leilão, Concurso, Concorrência, Tomada de Preços, Convite e Pregão. Dentre as 

modalidades, podemos destacar duas que são mais utilizadas na Administração de Materiais, e 

serão utilizadas na continuidade deste trabalho. 

A modalidade Pregão Eletrônico, segundo Chiavenato (2012, p. 459), uma das 

mais utilizadas atualmente, visto que não obedece a limite de valores, pois sua característica 

principal é a agilidade no processo licitatório, invertendo a ordem de abertura de envelopes, 
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primeiro se conhece o valor ofertado e depois se verifica se a empresa está habilitada, ou seja, 

se oferecem condições econômico-financeira, jurídica, regularidade fiscal dentre outras. O 

fornecedor que apresentar a proposta de melhor preço, e após, apresentar a documentação é o 

vencedor da licitação. 

A Lei 10.520/2002 rege os procedimentos para uma licitação de modalidade 

Pregão. Atualmente as aquisições e/ou contratação de bens e serviços comuns são feitas por 

meio desta modalidade, e executada em sessão pública via internet. De acordo com Lei citada 

acima, Art. 1, Parágrafo Único, considera-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado. São bens e serviços encontrados facilmente no mercado, 

não necessitando de uma avaliação minuciosa. São exemplos de bens comuns: canetas, 

papéis, mesas, veículos. E exemplos de execução de serviço comum: confecção de chaves, 

manutenção de chaves.  

A Modalidade de Leilão, no qual “os interessados para a venda de bens móveis 

inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou 

para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19 da Lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993), a 

quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação” (CHIAVENATO, 2012, 

p. 459). 
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6 METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos são importantes para o desenvolvimento do trabalho, 

facilitadores na clareza da contextualização e na análise dos dados. Os métodos dependem 

fundamentalmente do objeto da pesquisa, e no esforço de atingir as exigências do objeto a ser 

estudado, é necessário garantir meios e processos adequados. Segundo Cervo (2010, p.27), 

“método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um 

certo fim ou um resultado desejado”. 

Para a elaboração deste trabalho recorreu-se às metodologias qualitativas. Na 

perspectiva de Bauer; Gaskell (2002), a “pesquisa qualitativa evita números, lida com 

interpretações das realidades sociais. O protótipo mais conhecido é, provavelmente, a 

entrevista em profundidade”. 

Este estudo caracteriza-se, quanto aos seus aspectos metodológicos, por uma 

pesquisa exploratória, que contribui para delimitar o tema, indicado para início de um 

determinado estudo, a partir da coleta de informações observadas, e descritiva, com o objetivo 

de proporcionar maior familiaridade com o tema. Quanto à natureza, a pesquisa se enquadra 

como aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática. 

A pesquisa bibliográfica constitui um elemento fundamental na elaboração de 

uma pesquisa qualitativa. A busca de informações sobre a área que se propõe a estudar 

permite determinar os fundamentos teóricos que servirão de base e estabelecer uma relação 

lógica entre as proposições estudadas e as práticas da organização escolhida (CERVO, 2010, 

p. 61).   

Porém, para construção do corpus da pesquisa é de suma importância a coleta de 

dados. Gil (1988, apud Tchamo, 2007, p. 81), avalia que a amostra deve ser representativa, no 

qual, “os indivíduos são selecionados a partir de certas características tidas como relevantes 

pelos pesquisadores e participantes, mostra-se mais adequada para a obtenção de dados de 

natureza qualitativa”. 

No esforço de encontrar um conhecimento mais amplo para realização do presente 

trabalho, além da pesquisa bibliográfica, recorreram-se as técnicas de pesquisa qualitativa de 

estudo de caso, entrevista e análise de dados. 
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O estudo de caso tem o enfoque de explorar o ambiente organizacional e de 

mercado com o intuito de diagnosticar problemas. O estudo de caso neste trabalho foi dirigido 

a uma instituição de ensino superior público do Ceará, denominada Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. 

A técnica de coleta de dados utilizada neste trabalho é a entrevista. A entrevista, 

segundo Cervo (2010, p. 51) é uma conversa orientada para um objeto definido, na qual o 

entrevistador interroga com objetivo de obter de informações por parte do outro, o 

entrevistado. Para realização deste trabalho, foi submetido à entrevista estruturada com roteiro 

destinada ao gestor de patrimônio e almoxarifado da universidade. 
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7 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, uma 

instituição de ensino superior federal, com sede em Redenção, iniciou suas atividades no dia 

25 de maio de 2011. A Unilab foi estruturada visando à cooperação internacional com os 

países membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os 

países africanos.  

 
A Unilab nasce baseada nos princípios de cooperação solidária. Em parceria com 
outros países, principalmente africanos, a Unilab desenvolve formas de crescimento 
econômico, político e social entre os estudantes, formando cidadãos capazes de 
multiplicar o aprendizado”. (www.unilab.edu.br – Acesso em 03/03/2014 às 18:50) 
 

A proposta da universidade é de interiorizar a educação, ensino superior, pesquisa 

e extensão, localizando-se na região do maciço de Baturité, no Estado do Ceará. A cidade de 

Redenção foi pioneira na abolição da escravatura no Brasil, em 1883, e encontra-se a 72km de 

Fortaleza.  

A região é carente em instituições científico-pedagógicas e da oferta de formação 

em nível de pós-graduação. Neste contexto, a universidade visa desenvolver-se em áreas de 

conhecimento que possam contribuir com a realidade da região. 

 

A Unilab adotou como princípios para a formação em nível superior: o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, com caráter humano e social; 
articulação de ensino-pesquisa e extensão; reconhecimento e respeito à diversidade 
étnico-racial, religiosa, cultural e de gênero; inclusão social com qualidade 
acadêmica; interdisciplinaridade; articulação teórico-prática; e reconhecimento das 
diferenças como meio de cooperar e integrar (UNILAB, 2013, p. 20).  
 

Diante desse contexto, apresentamos as atividades e competências da gestão de 

materiais e patrimônio, assim como conceitos importantes ao seu entendimento.   

 

 

7.1 Gestão dos Bens Materiais e Patrimoniais 

 

Partindo do princípio de que o controle na administração pública assume caráter 

indispensável na proteção do patrimônio, desempenhando maior segurança, além de dada a 

sua importância em gerar eficiência na consecução do objetivo social, o governo procura, 

através da legislação, apresentar instrumento fundamental na gestão.  
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O Patrimônio Federal, termo que é usado para se referir aos bens de propriedade 

da União, é gerido com base na legislação federal vigente. A legislação pertinente à gestão de 

materiais na Administração Pública Federal pode ser apresentada da seguinte forma: 

 Lei nº 8.666/93 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e dá 

outras providências (alienação de bens). 

 Lei nº 4.320/64 – Estabelece normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal. 

 Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 – Transcreve nos Artigos 2º e 3º as 

definições de material de consumo e permanente e dos parâmetros excludentes 

para sua identificação como permanente.  

 Instrução Normativa nº 205 de 8 de abril de 1988 – Objetiva racionalizar com 

minimização de custos o uso de material no âmbito do SISG através de 

técnicas modernas que atualizam e enriquecem essa gestão com as desejáveis 

condições de operacionalidade, no emprego do material nas diversas 

atividades. 

A legislação mencionada é destinada a todos os órgãos federais e instituições 

subordinadas, dessa forma, podemos concluir que a Unilab, como instituição federal deve 

submeter-se também a esta, apesar de gozar de autonomia didático-científica, administrativa 

e de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, de acordo com o Estatuto da Unilab 

(2013). 

 

7.1.1  Gestão dos Bens Materiais e Patrimoniais ao Nível da Unilab 

 

A Unilab conta com a Divisão de Patrimônio para gerir todos os bens materiais e 

patrimoniais da instituição. Através do organograma é possível a visualização da estrutura 

hierárquica da organização e dessa forma facilitar a apresentar as funções e procedimentos do 

setor responsável pelos materiais. 

Segundo Chiavenato (2004, p.209), “o organograma constitui representação 

gráfica da estrutura da organização. É composto de retângulos (que são as unidades 
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organizacionais, como órgãos e cargos) e de linhas verticais e horizontais (que são as relações 

de autoridade e de responsabilidade)”. 

A Figura 1 ilustra o organograma apresentado na Unilab, tendo como base a 

coordenação que gerencia a área de patrimônio e compras. 

Figura 1: Organograma da Organização 

 

Fonte: Divisão de Patrimônio (2014). 

 

Podemos observar que as atividades relacionadas à tomada de decisão estão 

centralizadas na coordenação, demonstrando o nível de autoridade sobre todos os setores. É 

notável a falta de um setor responsável pelo o planejamento e controle de compras. Na 

maioria das vezes, recai essa função ao coordenador de logística. 

As funções da Coordenação de Logística resumidamente podem ser divididas em 

três competências gerais: Compras (Coordenar, controlar e supervisionar as atividades de 

compras, alienação, realizar as licitações para aquisição, contração de obras e serviços em 

geral), Almoxarifado (Coordenar recebimento, conferência, estoque, armazenamento, 

inventários) e Patrimônio (Coordenar a atualizações do cadastro de bens móveis e imóveis, 

controle de inspeções e levantamentos periódicos dos bens patrimoniais). 

A divisão de Patrimônio é um órgão da UNILAB, subordinado à Coordenação de 

Logística, conforme consta na figura 1. O órgão possui a função de administrar os recursos 

materiais e patrimoniais da universidade. Os principais objetivos de suas atribuições são: 

 

1. Aquisição e distribuição de materiais de consumo de uso comum e 
permanentes solicitados pelas unidades da UNILAB; 

2. Armazenagem de materiais de consumo de uso comum para atender as 
unidades da UNILAB; 

3. Controle patrimonial dos bens móveis e equipamentos permanentes 
pertencentes a UNILAB; 

Coordenação de Logística 

 Divisão de Patrimônio  Divisão de Elaboração de Editais  Divisão de Licitação 
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4. Recolhimento e alienação dos bens e equipamentos permanentes pertencentes a 
UNILAB; 

5. Controle patrimonial de bens imóveis pertencentes a UNILAB. 

Fonte: Divisão de Patrimônio (2014) 

 

Dessa forma, podemos concluir que estes setores representam a importante área 

responsável pelo atendimento às necessidades de distribuição física dos produtos e serviços 

com qualidade para a comunidade acadêmica. Trata-se de “todas as atividades de 

movimentação e armazenamento, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de 

aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de 

informação” (POZO, 2001, p.21). 

Como já mencionado anteriormente, a gestão de materiais e patrimônio caracteriza-

se por ser uma função estratégica para o sucesso organizacional. Segundo, 

 

[...] o gerente de operações é responsável por coordenar as várias partes da 
organização para a entrega do produto-serviço; isso inclui não apenas atender às 
necessidades de seus clientes, mas também supervisionar a logística da cadeia de 
suprimentos para assegurar que todos os materiais e equipamentos estejam no local 
correto e no momento certo. Johnston; Clark (2002, p.42, apud TCHAMO, 2007). 

 

Na perspectiva de concluir as atividades exercidas pela Coordenação de Logística, 

podemos apresentar o seguinte fluxograma geral (ver Figura 2), no qual resume o assunto: 

 

 

 

 

 

 



 

Fonte: Divisão de Patrimônio (2014).

Figura 2 – Fluxograma da Gestão de Materiais e Patrimônio
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Fluxograma da Gestão de Materiais e Patrimônio 
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7.2 Procedimentos fundamentais para gestão de materiais 

 

A partir da figura anterior podemos identificar onde está localizado o início das 

atividades da Divisão de Patrimônio. A divisão é responsável diretamente pelos 

procedimentos fundamentais da gestão de materiais: recebimento, cadastramento, o 

armazenamento, distribuição para os setores e inventário físico.  

De acordo com a entrevista com a gerente, podemos apresentar que o processo de 

gestão tem o fundamental auxílio de um sistema integrado, o SIPAC (Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos), apesar de não está com seu funcionamento pleno, as 

principais atividades de controle são desempenhadas pelo sistema. As atividades de 

cadastramento, entradas e saídas de materiais, transferências de bens são executadas pelo 

profissional e registradas no sistema. O SIPAC permite a impressão das plaquetas 

patrimoniais a serem tombadas nos equipamentos pertencentes à UNILAB, permite a emissão 

de relatórios a serem remetidos a contabilidade para verificação de conformidade contábil, 

além de relatórios inerentes a gerência de materiais. 

Quanto à infraestrutura do sistema a principal dificuldade apresentada é a falta de 

um sistema de requisições informatizada, no qual o setor solicitante possa visualizar o que 

existe em estoque no almoxarifado e após fazer uma solicitação. O processo de produção 

requisições é basicamente manual. 

Nesta perspectiva, podemos afirmar que quanto ao atendimento às requisições, os 

funcionários responsáveis por esta atividade são orientados a separar os materiais referentes 

às requisições autorizadas e executar a entrega, conforme mostra o relato do gestor a seguir: 

 
As atividades de execução desde a requisição à baixa no estoque são feitas de forma 
manual. O simples fato de ser manual pode dar margens erros, por isso a 
importância da funcionalidade requisições no SIPAC. (Entrevistado) 
 

Os funcionários responsáveis pelo recebimento e conferência dos materiais são 

orientados à verificar junto ao entregador quanto a quantidade descrita na Nota Fiscal e a 

qualidade do material descrito na Nota de Empenho. Após o procedimento de recebimento, o 

funcionário é orientado a executar a entrada do material no sistema (SIPAC) e com a ajuda 

das requisições separar o que será distribuído nos Campi da Unilab, e o que será armazenado.  
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Para a armazenagem a Unilab conta com um almoxarifado central no Campus dos 

Palmares, composto por um galpão e dois containers. Nele podemos encontrar bens 

permanentes, provisoriamente armazenados para as unidades solicitantes, materiais de uso 

comum, e por fim materiais químicos e laboratoriais. A principal dificuldade é quanto à 

guarda de materiais químicos, visto que cada um possui uma especificidade diferente, onde 

um em contato com outro podem alterar sua função original, necessitando de um local 

adequado e de pessoas qualificadas que possam controlar melhor a guarda esses materiais. 

Outra dificuldade observada nos dados da pesquisa é quanto a infraestrutura do 

Almoxarifado Central, no qual não possui estantes adequadas para o controle de materiais. 

Partindo do pressuposto que a adequada infraestrutura do almoxarifado é essencial para a 

gestão de materiais, visto que, dependendo dessas condições, a integridade física do material, 

assim como o seu controle, fica bastante comprometido. Dessa forma é importante que 

implante uma reforma no Almoxarifado Central. 

Nesta perspectiva, ressaltamos a importância de pessoal qualificado tema 

abordado no próximo tópico.  

 

7.3 Qualificação do corpo técnico administrativo 

 

A implantação de uma gestão institucional depende de esforços por parte da 

instituição na montagem do seu quadro técnico e de gestores, de modo a atender tanto a 

legislação em vigor e seus objetivos. Nesta perspectiva, a instituição precisaria definir 

estratégias que encontrassem uma gestão com base no conhecimento. 

De acordo com os dados da pesquisa, todos os gestores pertencentes à 

Coordenação de Logística possuem formação em administração. Pode-se inferir como sendo 

uma formação específica adequada para a área de atuação em logística, almoxarifado e 

patrimônio. Verifica-se, porém, que na Unilab em geral possui um número de pessoal 

reduzido, e muitos setores não têm no seu quadro de pessoal, técnicos suficientes para 

assegurar o seu funcionamento. 
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A Divisão de Patrimônio, responsável por todo controle de materiais de 

almoxarifado e de bens patrimoniais da universidade, encontra-se no contexto mencionado 

acima. De acordo com a pesquisa realizada, a divisão conta com um Gerente e três 

prestadores de serviços terceirizados. Neste sentido, inferimos que não existem recursos 

humanos suficientes para responder a demanda. Esse quadro se agrava no contexto de uma 

universidade em expansão, sem um programa que preveja o desenvolvimento de um quadro 

de pessoal capaz de responder às exigências do crescimento de todos os setores e níveis 

(acadêmico e administrativo). 

Considera-se que Administração constitui o pilar para o sucesso de uma 

organização, e que este é assegurado pela qualificação do pessoal nela envolvido. 

 Por fim, podemos concluir que é imprescindível, para o desenvolvimento da 

UNILAB e o desempenho de suas atividades, a formação adequada para a gestão e o 

recrutamento de pessoal. No caso da Coordenação de Logística a formação de duas gerencias 

específicas para almoxarifado e patrimônio seria uma aposta importante para melhor controle 

das atividades. 

 

7.4 Gestão de Estoque 

 

Como já visto no início deste trabalho, planejamento e controle de estoque são 

atividades relacionadas ao desempenho da instituição.  É imperiosa a importância da 

administração de materiais visto que é responsável direto pela disponibilização de materiais 

para os setores. 

Na organização em estudo, a Divisão de Patrimônio é a responsável pela gestão de 

estoque de materiais. Ela conta com três responsáveis por receber, conferir, codificar, 

armazenar, distribuir e dar baixas aos setores. A existência de um almoxarifado facilita o 

controle de estoques, porém, devido o número escasso de servidores, na verdade apenas um, 

torna-se difícil a implantação de um sistema ou uma política de estoque. 

Na maioria das vezes, as solicitações de compra de material são avaliadas por 

meio empírico, não existindo indicativos de estoque máximo e estoque mínimo. Como 

consequência, observa-se que as principais dificuldades na gestão de estoques estar em 
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determinar quais os materiais de maior consumo, e assim estabelecer uma previsão de 

compras. 

Na verdade o planejamento das quantidades as serem compradas são basicamente 

feitas por meio de dado histórico, mas devido a grande expansão da universidade sem a 

devida previsão de demandas, torna-se difícil a realização de planejamento de compra de 

materiais. Além disso, a infraestrutura da Unilab não é satisfatória para controle de nível de 

estoque, visto que não possui estantes/prateleiras que permitam o levantamento periódico dos 

itens. 

Baseando-se nos dados da pesquisa, podemos verificar que além da dificuldade de 

estimar o quando deve ser feita a compra e a quantidade de material, existe, muitas vezes, o 

atraso no atendimento ao prazo estabelecido às empresas. Alguns materiais são comprados 

com maior frequência, por exemplo, a água mineral em garrafão, nestes casos 

principalmente, deve existir um contato maior com o fornecedor para que a demanda seja 

entregue no prazo.  Acreditamos que seja essencial estabelecer parcerias com os fornecedores 

de modo a garantir entregas frequentes e, consequentemente, garantir a disponibilidade de 

suprimento quando necessários. Com uma política de suprimentos que trabalhasse além das 

informações de aquisição, demanda, níveis de estoques necessários, trabalhasse também com 

uma programação de compras, e dessa forma, possa ser repassada ao fornecedor, garantiria 

uma melhor gestão de materiais. 

A implantação de um sistema de estocagem na instituição, como já mencionado 

no Capítulo 4, permite uma análise dos produtos que têm saídas significantes, evitando que 

os produtos estocados percam o prazo de validade, ou tornem-se obsoletos, ou ainda evita a 

ausência de materiais necessários. 

 

7.5 Gestão de Compras 

 

Como já mencionado neste trabalho, não existe na universidade um setor de 

compras instituído para as atribuições de estimar, controlar e acompanhar as aquisições de 

materiais feitas pela instituição. A Coordenação de Logística exerce essa função a partir do 
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momento que coordena as licitações e a Divisão de Patrimônio divide essa função, visto que é 

responsável pelo planejamento das compras de materiais de uso comum. 

Neste sentido, foi relatado na entrevista que apesar da quantidade reduzida de 

servidores, existe um conhecimento amplo da legislação por meio de capacitações repassadas 

aos servidores responsáveis pelas licitações. Por ser uma área que sofre bastante atualizações, 

e dada a exigência de muito conhecimento na legislação de licitações e no sistema utilizado, 

neste caso, o sistema Compras.net, tanto o governo federal como empresas especializadas 

promovem cursos de capacitação na área, a fim de formar profissionais especializados e que 

possa garantir o processo de licitação de acordo com a legislação. 

Dessa forma cabe apresentar o fluxo do processo de aquisições na instituição. 

Sabe-se que as solicitações de compras são apresentadas junto à três cotações a Pró-Reitoria 

de Administração que não remete parecer sem o parecer do reitor e da Pró-reitoria de 

planejamento, responsável por verificar se as despesas em causa está contida no plano de 

contas. Após os referidos pareceres a Administração remete a Coordenação de Logística para 

licitação. Como já apresentado na Figura 2, o processo finaliza com a Coordenação de 

Finanças, visto que ela emite a Nota de Empenho a ser encaminhada para o fornecedor, para, 

por fim, o material é recebido pelo Almoxarifado. 

Nesse processo, podemos destacar o elemento licitação, que exige dos 

profissionais conhecimento em relação a legislação e ao sistema utilizado pelo Governo 

Federal, e, além isso, habilidade com o volume de licitações, visto que é comum um grande 

número de processos. Um ponto fraco que verificamos a partir dos dados das pesquisas é o 

atraso ou mesmo cancelamento de licitações por erros de estimativas de preços. Como já 

havíamos apresentando no Item 6.1, a modalidade de pregão eletrônico é a mais utilizada 

dentre as instituições, devido seu processo ser mais rápido e mais simples. Porém uma 

informação desconforme no início do processo compromete o resultado do mesmo. 

O responsável pelo início do processo é obviamente o requisitante, no qual remete 

a solicitação junto a um preço médio para cada item solicitado para compra (esse valor é a 

média aritmética de três cotações). Se o valor estimado não for compatível com o valor de 

mercado, estiver, por exemplo, a baixo do valor, e , por sua vez, o valor negociado pelos 

fornecedores será maior do que o cotado, o pregoeiro (profissional que efetua as licitações) 

não poderá efetuar a aquisição de um produto a um preço maior do que o estimado pelo 

processo.  
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Dessa forma, muitas licitações tem seu papel prejudicado devido o valor 

negociado com os fornecedores é maior que o que foi cotado pelo requisitante. Instituir um 

departamento de compras poderia auxiliar nesta questão, visto que a pesquisa de mercado 

poderia ficar centralizada, e assim, antes de dar continuidade, como um setor que vai fazer o 

acompanhamento do processo, o setor analisaria as cotações apresentadas com a solicitação. 

Vale ressaltar que já houve a tentativa de criação de um setor de compras, porém 

devido a escassez de servidores, não foi possível a concretização deste feito. 

 
Foi instituído em 31 de agosto de 2012, a criação da Divisão de Compras, porém, 
ocorreu a necessidade de mudança de setor do único servidor locado para desta 
divisão. E devido a escassez de servidores na instituição, não houve substituição. De 
fato, nunca funcionou a Divisão de Compras nestes moldes. ( Entrevistado). 
 

Acrescenta-se outra dificuldade encontrada na gestão de compras, o 

desconhecimento por parte dos setores sobre licitação e seus prazos. Sabemos que em geral o 

processo de aquisição, devido aos procedimentos legais e organização tem um prazo longo de 

conclusão. A falta de conhecimento incorre em mau planejamento das aquisições, o que 

dificulta execução da logística.  

 
Muitos setores, por não conhecerem os prazos de uma licitação, deixam para o 
último momento a requisição de um material ou serviço desejado. 
Consequentemente, isso dificulta a execução patrimonial, além de causar um 
descontentamento pelo “atraso” ou falta do material ou serviço. (Entrevistado). 
 

  

 

 

7.6 Diagnóstico da Pesquisa 

 

Inicialmente, conceituando-se a figura do diagnóstico voltado para a 

administração das organizações, diríamos que se trata de um método de levantamento e 

análise, aplicado através de questionários ou entrevistas, no intuito de avaliar a situação da 

Instituição como um todo, ou de uma área específica da mesma (SANTOS, 2012). Na 

verdade, trata-se de um trabalho de levantamento e análise, podendo resultar em um 

programa de reorganização de um sistema administrativo. 
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Dessa forma, a descrição dos fatos correlatos no capítulo anterior permite o 

seguinte Quadro 4, na qual resume os dados da pesquisa, o diagnóstico e análise, e sua 

respectiva sugestão. 

 

Quadro 4 : Síntese do diagnóstico da gestão dos recursos materiais da UNILAB. 

Fator Diagnóstico Sugestão de melhorias 

Procedimentos 
fundamentais para a gestão 
de materiais e patrimônio. 

- Fraco aproveitamento do      
sistema de TI para gerir as 
requisições. 

- Quanto ao armazenamento, 
não existe local específico 
para o estoque de material de 
laboratório e químico, além 
de pessoal qualificado para 
trabalhar com armazenamento 
desses materiais. 

- Ainda quanto a 
armazenagem, o 
Almoxarifado Central 
(galpão) não possui infra- 

-estrutura adequada com 
estante/prateleiras para 
controle de material.  

- Setor de TI determinar 
plano de ação para abrir 
funcionalidade de requisições 
e distribuição de materiais. E 
após promover treinamento 
de pessoal do setor de 
almoxarifado e patrimônio. 

- Planejamento de um 
almoxarifado específico para 
material químico e de 
laboratório, e sob-
responsabilidade de pelo 
menos um técnico específico. 

 - Planejamento, de acordo 
com orçamento aprovado 
pelo Governo Federal, para 
reforma do almoxarifado e 
um projeto de layout para 
fixação de estantes/prateleiras 
para melhorar o fluxo de 
distribuição e controle. 

Qualificação do corpo 
técnico administrativo. 

 

 
- Falta de pessoal em 
número suficiente para 
atender as       
responsabilidades dos 
setores. 

- Ausência de pessoal com 
qualificações específicas 
para a área operacional de 
almoxarifado. 

- Admissão de pessoal que 
responda as responsabilidades 
do setor. 
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Gestão de Estoques  - Inexistência de um sistema 
de estocagem. 

- Elaborar planejamento de 
tempo de reposição de 
estoque a partir do consumo 
médio mensal. 

- Determinar estoque de 
segurança. 

- Realização de inventários 
físicos periódicos para 
contabilização e controle de 
informação. 

Gestão de Compras  - Dispersa. 

-Ausência de um setor de 
Compras. 

- Desconhecimento por parte 
dos setores sobre os prazos do 
processo de aquisição. 

- Atraso ou prejuízo a 
licitação devido erro na 
cotação dos itens da licitação.  

 

- Criação de um setor de 
compras, com vista em 
centralizar a função controle 
desta área. 

- Programa de capacitação 
para os setores sobre o 
processo de licitação e 
pesquisa de mercado. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dessa forma o Quadro 4 permite constatar além do diagnóstico de deficiências na 

gestão de materiais encontrada na organização estudada, sugestões de melhorias com o 

objetivo de refletir diretamente na administração.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho concluiu seu objetivo que foi servir de orientação para diagnosticar a 

atual gestão de materiais e bens patrimoniais, e sugerir mudanças cabíveis. Para isso 

relaciona-se o conhecimento cientifico através da literatura sobre administração de materiais e 

o contexto da administração na UNILAB. Procurou-se a análise de todos os fatores que fazem 

parte desta gestão de materiais, desde aos procedimentos fundamentais a área de compras, de 

modo que se pode constatar que o setor de materiais e patrimônio ainda não possui todas as 

suas responsabilidades definidas o que exige uma maior interação entre os setores. 

O corpo de servidores é muito reduzido em relação a quantidades de tarefas e 

responsabilidades exigidas pelo porte a instituição que se caracteriza por ser uma organização 

em expansão. Esse fato é expressamente uma preocupação para a administração superior que 

no momento encontra-se em meio a agilização do processo de concurso público para 

provimento de servidores técnico-administrativos em educação.  

Diante do que foi exposto podemos inferir que a administração de materiais e 

patrimônio encontra diversas dificuldades. No que se concerne à gestão de estoque, a ausência 

de uma boa estrutura do almoxarifado que facilite os procedimentos necessários à gestão e a 

logística, assim como permita o adequado armazenamento, prejudica a gestão, propondo 

como encaminhamento essencial para a Administração. Acerca da gestão de compras pode-se 

inferir que existe uma falta de articulação entre os setores, encontrando-se dispersa, que 

consequentemente dificulta o controle. É notória a importância de um setor de compras para 

coordenar esse processo de aquisição. 

Constatou-se ainda que a instituição não aproveita toda a potencialidade da TI, 

devendo, portanto, criar um corpo técnico com qualificações que atenda as diversas áreas que 

estão solicitando programas de TI. Instalando todas as ferramentas do sistema criam-se 

condições de um adequado sistema administrativo de uma forma estratégica e de acordo com 

a legislação. 

Com as recomendações elaboradas para a realização este estudo, os gestores da 

instituição poderão alimentar um programa de ação que trabalhe com perspectivas reais sobre 

as deficiências da gestão. Com o desdobramento dessas ações, esse trabalho de avaliação deve 

ser contínuo. Assim expressa, Nogueira (1987, p.9, apud SANTOS 2012), que “toda 

organização, qualquer que seja o seu ramo de atividades, o seu tamanho ou o seu estágio de 
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estruturação, necessita estar em permanente análise e avaliação das políticas e estratégias que 

adota, assim como dos recursos disponíveis”. 

 

8.4  Limitações do Estudo  

 

Houve limitações neste estudo no que se refere ao universo e à amostra, considerando 

que a instituição possui outro ponto de instalação em São Francisco do Conde/BA, que não 

fez parte dos dados da pesquisa. Seria interessante colher as informações dos gestores 

pertencentes a esta unidade de forma a ter uma visão mais abrangente do objeto de estudo.  

 

8.5 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Para o futuro, além de fazer uma pesquisa mais abrangente, no qual poderia incluir os 

gestores da unidade de São Francisco do Conde, recomenda-se a possibilidade de pesquisa em 

outras instituições similares a fim de promover comparações construtivas ao estudo de caso. 
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10 APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista aplicado à Gerente de Patrimônio da UNILAB. 

 

A entrevista é dirigida ao Gestor de Patrimônio e Almoxarifado da UNILAB, e tem 

como objetivo a descrição na gestão administrativa e procedimentos administrativos, com 

ênfase nos sistemas de aquisição, licitação, armazenamento, distribuição de material na 

Universidade e manutenção.  

 
1. Que leitura pode fazer sobre a gestão do patrimônio da instituição? 

2. Que procedimentos são aplicados quanto aquisição? Qual é o fluxo dos processos de 

aquisição de bens e serviços na instituição? 

3. Qual o papel do setor de patrimônio nas aquisições feitas pela UNILAB? 

4. A universidade em questão possui almoxarifado? Qual leitura faz em relação a sua 

estrutura e capacidade? 

5. Que leitura pode fazer em relação a pessoal para o trabalho de recebimento, estocagem 

e distribuição? 

6. Qual a relação entre gestão do patrimônio e as atividades de conserto ou manutenção? 

7. Qual o papel do setor de compras para a gestão de patrimônio? 

8. Qual o papel do sistema de tecnologia da informação utilizado e sua real 

funcionalidade para a gestão de patrimônio? 

9. Existe inventário patrimonial. Quais os procedimentos para controle? 

10. Comentários adicionais. 
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