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1. Organização do Estado e da Administração Pública 
 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Organização. Entidades políticas e 
administrativas.   

  

1.1 - Organização 

            A organização da Administração ocorre após a organização do Estado.  

  

            É a estruturação legal das entidades e órgãos que vão desempenhar as 
funções, através dos agentes públicos (Pessoas Físicas). Faz-se normalmente 
por Lei, podendo ser por Decreto, quando não trata da criação de cargos, nem 
aumenta a despesa. 

  

            Logo, cargo público só pode ser criado por lei. 

  

            Diz Meirelles:  

“No campo estrutural e funcional do Estado, atua o moderno 

Direito Administrativo Organizatório, impondo regras jurídicas de 

organização e funcionamento do complexo estatal, mas são as 

Técnicas de Administração que indicam instrumentos e a conduta 

mais adequada ao pleno funcionamento das atribuições da 
Administração. 

Ambos Direito e Administração têm que coexistir.” 

  

            É o aparelhamento do Estado para realização de serviços, cujo objetivo 
é a satisfação de necessidades indivisíveis da sociedade. 

  

            Pratica atos de execução ou administrativos, conforme a competência 
do órgão e seus agentes. 
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            Governo exerce atividade política, independente. Comanda com 
responsabilidade política e constitucional – sem responsabilidade profissional. 

  

            Administração é vinculada à lei e à técnica é neutra e hierarquizada. 
Executa atos sem responsabilidade política e constitucional, mas com 
responsabilidade técnica e de acordo com a lei. 

  

            É o instrumento de que dispõe o Estado para por em prática as opções 
políticas do governo. 

  

            Governo e administração, ambos são criações abstratas da 
Constituição que atuam: 

  

                        O Estado por meio de entidades – pessoas jurídicas 

                          

                        A Administração pública: por meio de órgãos – centros de 
decisão, e por meio de agentes – pessoas físicas investidas em cargos e 
funções. 

    

1.2 – Entidades políticas e administrativas 

  

            Segundo Meirelles, pg. 62:  

             

“Entidade é a pessoa jurídica, pública ou privada; 

órgão é elemento despersonalizado incumbido da realização 

das atividades da entidade a que pertence, através de seus agentes.” 
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            Agentes são pessoas físicas incumbidas de executar atividades 
atribuídas ao órgão. Órgão é um centro de competência para desempenhar 
funções estatais, o que acontece através dos agentes. 

            Pessoas fazem ou deixam de fazer alguma coisa, não as 
organizações.     

            A Constituição Federal no art. 37, trata dos princípios a serem 
observados pela Administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.   

Meirelles, diz: “Esse conjunto de entidades estatais, autárquicas, fundacionais 
e paraestatais constitui a Administração Pública em sentido instrumental amplo, 
ou seja, a Administração centralizada e a descentralizada, atualmente 
denominada direta e indireta.” 

  

1.2.1 – Administração direta ou centralizada.  

            É constituída pelos serviços integrados na estrutura administrativa da 
Presidência da República e dos Ministérios, no que se refere à União. Nos 
Estados, Distrito Federal e Municípios a organização é semelhante. 

  

1.2.2 – Administração indireta ou descentralizada. São entidades criadas 
pelo Estado, ou cuja criação é por ele autorizada, para executar atividade 
administrativa, caracterizada como serviço público ou de interesse público. São 
pessoas de direito público ou privado, que proporcionam ao Estado a 
consecução de seus fins administrativos. 

  

1.3 – Entidades descentralizadas. 

1.3.1 – Autarquias.  

            São criadas por lei. Possuem personalidade jurídica de direito público 
interno. Têm patrimônio e recursos próprios. Seu objetivo é executar serviços 
típicos da Administração Pública. Realizar atividades estatais específicas.  

Exemplos: Institutos de Assistência Médica e Previdência – IPEs ( dos 
Estados) – Conselhos Profissionais – DNIT – DAER – Banco Central do Brasil 
– Comissão Nacional de energia Nuclear – Universidades (USP – UFRGS) – 
Faculdades Isoladas. 
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            São entes autônomos sem serem autonomias – autonomias são os 
Municípios. Têm autonomia política. – As autarquias estão sujeitas ao controle 
da entidade estatal que as constituiu. Os Municípios não. Só estão sujeitos à 
atuação política das entidades maiores a que pertencem: União e Estados-
membros. As autarquias sendo autônomas não possuem subordinação 
hierárquica para com a entidade estatal a que pertence. Possuem vinculação 
com a entidade matriz que sobre ela exerce um controle legal no sentido de 
que cumpram os fins para os quais foram constituídas. 

  

1.3.2 – Fundações.  

            Têm personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e sua 
criação é autorizada por lei. Sua criação se processa por escritura pública e 
estatuto registrado e inscrito no registro civil das Pessoas Jurídicas. Executam 
atividades de interesse coletivo, como: Educação – Pesquisa – Ensino – 
assistência Social, sob amparo e controle permanente do Estado.  

  

Exemplos: FUNAI (Assistência Social) – Fundação Universidade de Brasilia 
(Ensino) – Fundação Padre Anchieta (Educação) – FIBGE (Pesquisa). 

  

Meirelles, entretanto, sobre Fundações, ensina o seguinte: 

  

            “...agora a nossa Federação compreende a União, os Estados – 
Membros, o Distrito Federal e os Municípios.” Todas são entidades estatais, ou 
seja, apenas são entidades estatais estas que possuem autonomia política, 
além da autonomia administrativa e financeira (União, Estados, distrito Federal 
e Municípios). 

  

            Outras pessoas jurídicas instituídas ou autorizadas a se constituírem 
por lei, ou são autarquias, ou são fundações, ou são paraestatais (muda a 
classificação dada por Habckost), e esse conjunto constitui a Administração 
Pública, ou seja, a Administração direta e indireta de que trata o art. 37 da 
Constituição Federal de 1988. 

  

            Diz ainda Meirelles: “A nossa atual Constituição da República, do ponto 
de vista formal, é mal redigida, assistemática e detalhista; a redação é confusa, 
a matéria é distribuída sem sistema, encontrando-se o mesmo assunto em 
vários capítulos, e desce a detalhes impróprios de texto constitucional.” 



EeConcursos                                                                                                               

 7 

  

1.3.3 – Paraestatais.  

            Que estão paralelas, ao lado do Estado. Executam atividades de 
interesse do Estado, mas não privativas. São Pessoas Jurídicas de Direito 
Privado. Sua criação deve ser autorizada por lei. Seu patrimônio pode ser 
público ou misto. Seu objetivo é a realização de atividades, obras, serviços de 
interesse coletivo, sob controle do Estado. Seus estatutos ou contratos sociais 
são registrados na Junta Comercial ou no registro civil. São elas: 

          

   a) – Empresas Públicas. Pessoa Jurídica de Direito Privado. Patrimônio e 
capital do Estado. Criação autorizada por lei. Seu objetivo é a execução de 
atividade econômica ou industrial por interesse ou conveniência administrativa. 
Exemplos: Rede Ferroviária Federal – Casa da Moeda – CEF – EBCT – CEE 

         

     b) – Sociedades de Economia Mista. Pessoa Jurídica de Direito Privado. 
Seu patrimônio é próprio. Sua criação é autorizada por lei. Seu objetivo é a 
execução de atividade econômica ou serviço. Têm a participação do Poder 
Público e de Particulares no seu capital e administração. Exemplos: Petrobrás 
– Banco do Brasil – Banrisul. 

         

     c) – Serviços Sociais Autônomos. Pessoa Jurídica de Direito Privado. Sua 
criação é autorizada por lei. Possuem patrimônio próprio. Administração 
particular. Têm finalidade específica de assistência ou ensino a certas 
categorias sociais ou profissionais. Não têm finalidade lucrativa. Exemplos: 
SESI – SESC – SENAI – SENAC – SEBRAE 

 

 (educação. Processo de desenvolvimento da capacidade física intelectual e 
moral da criança e do ser humano em geral, visando sua melhor integração 
individual e social.  

 

 (Ensino. Transmissão de conhecimentos, informações ou esclarecimentos 
indispensáveis à educação, ou a um fim específico – Ensino religioso – Ensino 
Técnico. Tudo conforme “Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa”).    
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CARACTERÍSTICAS DAS ENTIDADES 
DA ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA 

 

 

Entidades Criação Personali 

dade 

Capital/Patrimônio Objetivos Observações 

  

  

AUTARQUIAS 

  

  

Por Lei 

  

Jurídica 

de 

Direito 

Público 

  

Patrimônio e 

Recursos 

próprios 

  

Executar 

atividades 

estatais 

específica 

São 

autônomas na 

execução de 

suas 

atividades. 

Sujeitas ao 

controle da 

entidade 

que as criou 

FUNDAÇÕES Autorizada 

por lei 

Idem Patrimônio Próprio Executar 

atividades 

de 

interesse 

coletivo 

Exemplos: 

Educação, 

Ensino, 

Pesquisa, 

Assistência 

social 
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PARAESTATAIS 

Estão paralelas ao 

Estado. 

Patrimônio pode ser 

público 

ou privado. Estatuto 

ou 

Contrato sra 

registrado na 

Junta Comercial do 

Estado 

ou no registro civil. 

  

  

 

 

EMPRESAS 

PÚBLICAS 

Autorizada 

por lei 

Jurídica de 

Direito 

Privado 

Capital e 

Patrimônio 

do Estado 

Executar atividades 

econômicas 

ou industrial 

Exemplos: 

RFFSA, 

Casa da 

Moeda,  EBCT. 

SOCIEDADES 

DE 

ECONOMIA 

MISTA 

Autorizada 

por lei 

Jurídica de 

Direito 

Privado 

Capital do 

Estado 

E de 

Particulares 

Executar atividade 

econômica ou 

serviço 

por conveniência 

Participação do 

Estado 

e de 

Particulares na 

Administração 
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e no 

Capital. 

SERVIÇOS 

SOCIAIS 

AUTÔNO 

MOS 

  

Autorizada 

por lei 

  

Jurídica de 

Direito 

Privado 

  

  

Patrimônio 

Próprio 

Executar atividades 

de Assistência 

social, 

técnica ou ensino a 

certas categorias 

sociais/profissionais 

Administração 

Particular. 

Exemplos: 

SEST, 

SENAT, 

SEBRAE, 

SENAC, 

SESC, SESI, 

SENAI. 

  

 
2. Modelos teóricos de Administração Pública: patrimonialista, 
burocrático e gerencial 
 
 
 

Historicamente desenvolveram-se três modelos de administração pública: o 
Patrimonialista, o Burocrático e o Gerencial.  

Administração Pública Patrimonialista ou Patriarcal: no patrimonialismo, 
característica dos Estados absolutos, o patrimônio público e o patrimônio do soberano 
confundiam-se. Todas as decisões político-administrativas concentravam-se no monarca 
(L’état c’est moi) e beneficiavam apenas o clero e a nobreza; conseqüentemente, a 
corrupção, o empreguismo e o nepotismo eram marcantes.  

A Administração Pública Burocrática
 

nasceu no século XIX – época do Estado 
Liberal em que o capitalismo passou a dominar – da necessidade de distinguir não só o 
público do privado, mas também distinguir o administrador público do ser político, 
visando a proteger o Estado da corrupção, do empreguismo e do nepotismo. 
Caracteriza-se pela centralização das decisões, pela hierarquia funcional, pelo 
profissionalismo, pelo formalismo (legalidade) e pelo controle passo a passo dos 
processos administrativos, controle sempre a priori, objetivando, acima de tudo, a 
substituir a Administração Patriarcal.  

Na metade do século XX, surgiu a Administração Pública Gerencial
 

ou 
Administração por Resultados ou Pós-burocrática. Baseou-se em uma concepção de 
Estado e de sociedade democrática e pluralista, em razão de que a expansão das funções 
sociais e econômicas do Estado, o desenvolvimento tecnológico e a globalização da 



EeConcursos                                                                                                               

 11 

economia trouxeram à tona os problemas decorrentes do modelo burocrático, 
principalmente a não-correspondência às exigências do “cidadão-cliente”  

 

A Administração Pública Gerencial, concentrada nos resultados diretamente 
voltados para o interesse público, objetiva promover aumento da qualidade e da 
eficiência dos serviços ofertados pelo Estado, valorizando o servidor e enfatizando a 
descentralização. Busca, também, a eficiência das empresas e dos serviços sociais, com 
ênfase nos controles de resultados, de competição e social, ou seja, apóia-se em 
controles a posteriori e não-burocráticos.  

A gestão gerencial adota várias inovações operacionais e organizacionais 
provenientes da iniciativa privada, como a diminuição de níveis hierárquicos, a adoção 
do sistema de custos

 

e a difusão de sistemas de informações gerenciais.  

BARZELAY apresenta, 
comparativamente, as características 

dos modelos burocrático e pós-
burocrático: Paradigma burocrático  

Paradigma posburocrático  

Interés público 

Eficiencia  

Administración  

Control  

Especificar funciones, autoridad y 
estructura  

Justificar costos  

Implantar responsabilidad  

Seguir reglas y procedimientos  

Operar sistemas administrativos  

Resultados que valoran los ciudadanos  

Calidad y valor  

Producción  

Lograr el apego a las normas  

Identificar misión, servicios, clientes y 
resultados  

Entregar valor  

Construir la rendición de cuentas  

Fortalecer las relaciones de trabajo  

Entender y aplicar normas  

Identificar y resolver problemas  

Mejorar continuamente los procesos  

Separar el servício del control  

Lograr apoyo para las normas  

Ampliar la acción colectiva  

Ofrecer incentivos  

Evaluar y analizar resultados  

Enriquecer la retroalimentación 

 
 

A pretendida revolução gerencial é portadora de uma seqüência de 
ensinamentos, sendo, talvez, o mais relevante a convicção de que a burocracia pública 
pode ser modernizada gerencialmente bem como pode ser passível de inserção social.  

Não obstante a Reforma Administrativa
 

pretenda uma completa separação 
entre administração e política, certo é que  
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“a boa administração pública é uma possibilidade de 
implementação organizacional do conjunto das relações 
político-administrativas do Estado. Isto implica adequação de 
tecnologia gerencial – não necessariamente disponível sob a 
forma de um determinado tipo-ideal de administração pública – 
às finalidades, valores e regras operacionais básicas de cada 
estado”.  

Na III Conferência Ibero-americana de Ministros da Administração e 
Reforma do Estado, realizada na Cidade do Panamá em 26 e 27 de junho de 2000, com 
a participação do Brasil, restou firmado que  

“a dinâmica social e econômica, que é cada vez mais intensa, e a consolidação de 
valores e práticas democráticas, exigem uma administração pública plenamente 
comprometida com uma cultura de serviço, qualidade e prestação de contas a todos os 
níveis. O mero cumprimento da normatividade estabelecida já não é condição suficiente 
para servir a população. A sociedade requer meios institucionais e organizacionais que 
emanem de uma cultura administrativa que dê prioridade à transparência e à prestação 
de contas, à eficiência e à permanente participação social. Os valores democráticos, 
num Estado de Direito e numa sociedade eqüitativa, só admitem que uma cultura 
administrativa, com os princípios referidos, seja o eixo orientador do governo”. 
 
 
 
 
3. Experiências de reformas administrativas 
 
 
 

No Brasil
 

a implantação da Administração Pública Burocrática deu-se pela 
criação do Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, pelo Decreto n° 
579, de junho de 1938 (embora iniciada em 1936 com a criação do Conselho Federal do 
Serviço Público, absorvido pelo DASP), representando a primeira reforma 
administrativa do país e a sedimentação dos princípios centralizadores e hierárquicos da 
burocracia clássica.  

Visando a superar a rigidez burocrática implantada em 1938, foi editado em 
1967 o Decreto–Lei n° 200 – considerado como um primeiro momento da 
administração gerencial no Brasil, o qual enfatizou a administração pública voltada para 
a eficiência e para a descentralização administrativa (“administração pública para o 
desenvolvimento”). Promoveu a racionalização administrativa, ao instituir as funções 
planejamento e orçamento e ao difundir, como princípios gerais de ação, a 
desconcentração, a coordenação e o controle, a competência e a informação no processo 
decisório.  

Contudo, as reformas pretendidas pelo Decreto–Lei n° 200/67 não obtiveram pleno 
êxito, facilitando, inclusive, ao permitir a contratação de servidores sem concurso 
público (art. 188, §1°), a continuidade das práticas patriarcalistas. E, embora tenham 
conseguido implantar um certo grau de eficiência e de competência na administração 
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federal indireta, não desencadearam mudanças suficientes na administração direta, que 
permaneceu arcaica e ineficiente. 

A Constituição de 1988 rejeitou a descentralização de 1967, por entendê-la 
vinculada ao autoritarismo, e reafirmou os ideais da administração pública burocrática, 
inclusive como reação ao clientelismo dominante no País.  

Em meio a uma séria crise econômica, agravada em 1990 por um processo 
hiperinflacionário, entendeu-se necessário reformar o Estado Brasileiro. E, ainda, visto 
que as alterações decorrentes da Constituição de 1988 encareceram significativamente o 
custeio da máquina administrativa, verificando-se também aumento da ineficiência dos 
serviços sociais ofertados e acentuamento do clientelismo, adveio a Emenda 
Constitucional n° 19, de 04 de junho de 1998 – reforma constitucional conhecida como 
“Reforma Administrativa”, introduzindo a gestão gerencial ou pós-burocrática.  

A reforma administrativa só tomou corpo diante da necessidade de 
consolidação do ajuste fiscal, da busca do equilíbrio das contas públicas mediante uma 
gestão fiscal responsável. Para tanto, foi editada a Lei Complementar n° 101, de 04 de 
maio de 2000, inaugurando um novo ciclo para o controle das finanças públicas. Assim, 
deve o gasto ser balizado pela arrecadação, a assunção de compromissos guardar 
relação com a capacidade de pagamento, e o endividamento ou a venda de ativos ter 
como contrapartida investimentos ou diminuição de passivos. A arrecadação dos 
impostos instituídos é dever do administrador, devendo transparência à sociedade sobre 
a gestão dos recursos públicos. Os interesses da sociedade devem nortear a elaboração 
dos orçamentos públicos, sendo que a atuação fiscal do governo deve ter coerência com 
metas prefixadas.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal requer, em síntese, a observância dos 
seguintes princípios: o da necessidade de ser estabelecido um processo de mudanças 
básicas nos ambientes institucionais vinculados à gestão fiscal; o de ser priorizada 
conduta administrativa que implique redução de despesas; o de afastar os beneficiários 
de privilégios do âmbito do setor público; o de aumentar as receitas, especialmente com 
a adoção de política fiscal que reduza ou acabe com a sonegação; o de que deve ser 
instituída uma gestão fiscal responsável, com absoluta prioridade para o controle do 
gasto e do endividamento. 

Verifica-se que, no novo modelo de gestão, foram mantidas algumas 
características do modelo burocrático clássico – a impessoalidade, a hierarquia e a 
profissionalização, sugerindo redução do formalismo (legalidade)

 

e atribuindo maior 
liberdade ao gestor público para esse expressar a sua criatividade. Embora conjugando 
mecanismos de controle econômico, social e gerencial, mantém, necessariamente, os 
controles formais, para garantir o bom desempenho e a correção no uso dos recursos 
públicos. O gerencialismo, implicando a redução dos controles formais, pode significar 
diminuição da racionalidade formal

 

burocrática e adoção da racionalidade substancial 
justificada somente pelas “razões de estado”, o que pode tornar o controle da 
administração ainda mais ineficaz ou inexistente, favorecendo a corrupção.  

Mário Martinez Silva também afirma que  

“uma ampla reforma, que implica maior flexibilidade para a 
gestão, requer também, além de uma boa estruturação dos 
mecanismos de controle formais, que se abram perspectivas, 
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principalmente, para uma maior participação social e, 
conseqüentemente, para a ampliação da democracia 
participativa. O importante é que seja alcançada uma situação 
inserida e regulada, como colocado por Martins (1997). Quando 
se fala em participação social, tem-se que considerar a condição 
efetiva de responsabilização dos gestores públicos pelos atos 
praticados e a participação social nas políticas públicas, ou seja, 
ao que se chama de accountability. Isso significa um estímulo à 
organização social, educação para a cidadania e participação 
efetiva na formulação das políticas públicas do governo”.  

Portanto, constituem-se os mecanismos de controle no elemento essencial 
para assegurar que sejam atingidos os objetivos estabelecidos nos programas de 
governo. E, diante das transformações decorrentes do fenômeno da globalização, as 
quais afetaram o papel do Estado e da consciência de que este – enquanto patrimônio 
público – deve ser defendido, torna-se necessário modernizar a administração 
pública, para que se possa, sobretudo, concretizar a República Brasileira como 
definida no art. 1° da Constituição da República: Estado Democrático de Direito. 
Para tanto, imprescindível também um quadro profissional qualificado e competente 
– já que a administração pública gerencial deve ser construída sobre a administração 
pública burocrática, cujas qualidades (segurança e efetividade) são importantes e 
continuarão presentes.  

A modernização
 

implica não só aperfeiçoamento contínuo dos métodos 
mas também dos administradores e servidores envolvidos, buscando uma gestão 
empreendedora e de qualidade

  

que não mantenha o foco apenas na forma 
operacional da obtenção da qualidade, mas que fomente a gestão do compromisso.  

Em um país como o Brasil, em que ainda é muito marcante o sistema 
político clientelista – Estado empregador –, o novo Estado prestador de serviços 
exige a “profissionalização, centrada no desempenho”. Certo é que não se pode 
culpar o servidor público pela qualidade do serviço público ofertado. 

Nesta nova etapa, por constituírem o pilar de sustentação da 
Administração Pública e representarem a continuidade da atividade administrativa, 
os servidores passam a ter importância significativa e devem ter suas funções 
reconhecidas e valorizadas pelos gestores públicos (importância e valorização já 
pretendidas pelo Decreto-Lei n° 200/67, art. 94).  

A mudança
 

que se deseja não é fácil de realizar, pois, além de requerer 
mudanças de atitudes e de comportamento, pressupõe um novo perfil de gestores e de 
servidores públicos, motivados e conscientes do compromisso que os liga à sociedade. 
A motivação

 

é que pode transformar os servidores em agentes das mudanças que se 
impõem, principalmente contra a cultura do mau uso do dinheiro público.  

 

4. O processo de modernização da Administração Pública 
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O processo de reforma e modernização da Administração Pública (AP) em curso 
assenta num modelo de serviço público centrado nos cidadãos e nas empresas, com 
áreas de actuação transversal de simplificação legislativa e administrativa, 
normalização, promoção da administração em rede e racionalização do modelo de 
distribuição de serviços públicos, apoiadas pelo uso intensivo de tecnologias de 
informação. Pretende-se com este processo caminhar para uma Administração 
Pública mais eficiente e eficaz, com vantagens para os cidadãos e agentes 
econômicos. 

Com o novo modelo de serviço público, pretendem-se atingir três grandes objetivos: 

• Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos; 
• Reforçar a confiança dos cidadãos no Estado; 
• Aumentar a transparência da ação administrativa para os cidadãos e para as 

empresas.  

Para o desenvolvimento deste modelo de serviço público, assumem-se como principais 
objetivos específicos do Eixo IV - "Administração Pública Eficiente e de Qualidade" - 
os seguintes: 

• Aumentar a eficácia e a eficiência da atividades administrativa com reflexo nas 
condições e no desempenho de funções de interação do Estado com os cidadãos 
e com os agentes econômicos; 

• Reduzir os "custos públicos de contexto" que representam constrangimentos à 
criação de empresas e ao desenvolvimento da sua atividades; 

• Promover o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação, 
promovendo uma administração em rede; 

• Qualificar a prestação do serviço público, com impacto nos funcionários que 
prestam diretamente o serviço aos cidadãos e às empresas, bem como naqueles 
que os apóiam.  

A necessidade de melhorar a interação entre a Administração Pública e os seus 
destinatários (cidadãos e empresas), constitui-se como elemento central para a 
competitividade nacional, instituindo o primeiro objetivo específico. A este nível, 
merece particular atenção a oferta de um novo modelo de distribuição de serviços 
públicos, qualificando o atendimento aos cidadãos e às empresas, e melhorando o 
acesso por parte destes a esses mesmos serviços.  

Relativamente ao segundo objetivo específico, pretende-se estimular, por um lado, a 
racionalização da organização administrativa e, por outro, a previsibilidade, 
transparência e simplificação do processo legislativo e dos processos administrativos, de 
modo a potenciar a prestação de um serviço público de qualidade aos cidadãos e às 
empresas.  

Para que os serviços públicos possam atingir um bom nível de execução das suas 
capacidades e competências, torna-se essencial a utilização intensiva das TIC, 
representando este o terceiro objetivo específico deste eixo. Por essa razão, o processo 
de modernização da Administração Pública deve também assentar na melhoria da 
eficiência, na racionalização e redução dos custos relativos à infra-estrutura tecnológica, 
de comunicações e de sistemas de informações.  
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Finalmente, o quarto objetivo específico assenta na promoção de formação e 
especialização dos funcionários da Administração Pública integrados no processo de 
modernização da Administração Pública Central, considerando que são elementos 
essenciais para o sucesso do mesmo. De forma a garantir a sustentabilidade e 
continuidade deste processo, merece particular ênfase a qualificação das competências 
profissionais de todos os que estão envolvidos em projetos de mudança.  

Para se alcançarem os objetivos fixados, estabeleceram-se quatro grandes categorias de 
prioridades a adotar no quadro da gestão do Eixo IV: 

• Aproveitamento das sinergias entre os serviços públicos para a qualificação e 
simplificação do atendimento aos cidadãos e às empresas, através de uma lógica 
de proximidade conjugada com critérios de forte racionalização de estruturas; 

• Racionalização dos modelos de organização e gestão da Administração Pública, 
e a simplificação, reengenharia e desmaterialização de processos, com 
incidência para aqueles com impacto na vida dos cidadãos e empresas; 

• Criação de uma infra-estrutura tecnológica, de comunicações e de sistemas de 
informação na Administração Pública Central, com o objetivo de racionalizar e 
reduzir os custos fixos e permanentes com impacto para prestação do serviço 
público para os cidadãos e para as empresas; 

• Desenvolvimento da formação dos funcionários da Administração Pública 
Central em áreas específicas associadas a projetos integrados de modernização, 
garantindo as competências necessárias à prossecução e continuidade dos 
mesmos.  

 

5. Evolução dos modelos/paradigmas de gestão: a nova gestão pública 

 

O movimento de implantação das burocracias no mundo ocidental (do final dos 
anos 1800 até a década de 1940) – baseado na idéia de racionalidade, de adequação dos 
meios aos fins, de eficiência – deu-se como reação à cultura patrimonialista vigente. 
Destaco, pelo menos, três importantes personagens: (i) o presidente norte-americano 
Woodrow Wilson que, em 1887, publicou o seu clássico Estudo da Administração, 
propondo iniciativas de estruturação da administração pública e defendendo uma 
rigorosa separação entre política e administração, para se afastar do spoils system, fonte 
da discricionariedade e da corrupção; (ii) o engenheiro norte-americano Frederick 
Taylor –– um obcecado pelos cronômetros –– que, em 1911, ao exaltar a produtividade 
e a eficiência, “inventou” a administração científica, destacando a necessidade da busca 
da melhor maneira (“the one best way”) de realizar as tarefas; (iii) o sociólogo alemão 
Max Weber que, ao estudar os tipos de sociedade e as formas de exercício da autoridade 
(tradicional e carismática), desenvolveu, como alternativa, o modelo racional-legal 
(burocrático) a partir de seus atributos (impessoalidade, especialização, normatização, 
hierarquização, meritocracia etc.) e das funcionalidades decorrentes. 
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Seguiu-se a era das reformas feitas para enfrentar as limitações do modelo 
burocrático (dos anos 40 ao início dos 80), em que foram introduzidas iniciativas de 
aperfeiçoamento via fortalecimento institucional (institution building), numa tentativa 
de vincular os meios aos fins – modernização administrativa –, em um contexto 
caracterizado pela expansão da atuação estatal. Alguns estudiosos (Robert Merton, 
Philip Selznick, Phillip Thompson), mesmo reconhecendo as virtudes do modelo 
concebido por Weber, observaram que as conseqüências imprevistas da ação humana 
produziam, muitas vezes, disfuncionalidades. É certo que uma organização deve ser 
impessoal, o mesmo valendo para outros atributos do modelo; mas a impessoalidade em 
excesso é tão disfuncional quanto a ausência deste atributo, pois provoca desmotivação. 

Os primeiros sinais da introdução de uma nova cultura baseada no 
empreendedorismo – inspirada em práticas da gestão empresarial – foi batizada de Nova 
Gestão Pública (NGP, dos anos 80 em diante). Este movimento – surgido no Reino 
Unido, no final dos anos 70 (mais precisamente em 1979, com a ascensão de Margareth 
Thatcher) – foi adotado nos Estados Unidos (sob Ronald Reagan), nos anos 80, e logo 
se expandiu pelo mundo anglo-saxão (Austrália, Nova Zelândia), atingindo, em seguida, 
vários países da Europa. Chegou, nos anos 90, à América Latina, primeiro no Chile e, a 
partir de 1995, no Brasil. Podemos analisar a emergência da NGP a partir do exame de 
alguns de seus princípios básicos, de seus modelos e, também, de alguns dilemas 
decorrentes de sua aplicação.  

Ramió (2001), ao examinar a utilização dos princípios no contexto latino-
americano, fez uma interessante classificação, identificando duas correntes principais: a 
neo-empresarial e a neopública. No primeiro caso, adotar a NGP significava 
fundamentalmente imprimir na administração pública um estilo de gestão semelhante ao 
do setor privado, enquanto a segunda visão implicava reforçar o conceito de cidadania e 
os valores da coisa pública. 

 

 

6. Governabilidade, governança e accountability 

 

Uma grande diversidade de conceitos e princípios norteiam os projetos políticos 
que se estruturam em vários países em torno da chamada Sociedade da Informação. De 
maneira geral, um aspecto inerente à complexidade desse processo histórico tende a não 
ser suficientemente contemplado: a dimensão informacional do Estado e suas 
implicações na capacidade governativa. Esta situação mostra-se especialmente 
inquietante quando constatamos que os diversos projetos de Sociedade da Informação 
contam - em maior ou menor grau - com o Estado como um dos seus principais 
promotores e campo privilegiado de articulação de iniciativas. Provavelmente um dos 
elementos a marcar as diferenças entre projetos de Sociedade da Informação como os da 
União Européia, Estados Unidos e países periféricos seja a forma pela qual, nestes 
distintos quadros históricos, o Estado configurou-se como campo informacional, além 
de como políticas e estruturas de informação fornecem elementos à capacidade 
governativa. Isto sugere, em especial no caso de países periféricos, uma aparente 
contradição entre os projetos de Sociedade da Informação e a precariedade 
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informacional de um dos seus atores fundamentais: o Estado. Daí derivam questões cuja 
superação envolve o reconhecimento do caráter informacional do Estado e de como tal 
atributo expressa-se ou não em políticas públicas de informação, favorecendo ou 
dificultando a capacidade governativa.  

A literatura recente sobre o Estado e políticas públicas revela freqüentemente o 
uso de dois conceitos: governabilidade e governança, considerados aspectos distintos 
e complementares, configuradores da ação estatal.  

Governabilidade diz respeito "às condições sistêmicas mais gerais sob as quais 
se dá o exercício do poder em uma dada sociedade" (Diniz, 1996, P. 12.13) tais como a 
forma de Governo, as relações entre os poderes, os sistemas partidários, etc.  

Governança refere-se à capacidade governativa em sentido mais amplo 
"envolvendo a capacidade da ação estatal na implantação das políticas e na consecução 
das metas coletivas", incluindo "o conjunto dos mecanismos e procedimentos para lidar 
com a dimensão participativa e plural da sociedade"(DINIZ).  

A capacidade política de governar ou governabilidade derivaria da relação de 
legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade, enquanto que governança 
seria a capacidade financeira e administrativa em sentido amplo de um governo de 
implementar políticas.  

Como assinala Costa, "na formulação do Banco Mundial, governance é definida 
originalmente como a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos 
recursos econômicos e sociais tendo em vista o desenvolvimento" . O conceito de 
governance seria, nessa visão, distinto do de governabilidade "que descreve as 
condições sistêmicas de exercício do poder em um sistema político".  

"Enquanto a governabilidade se refere às condições do exercício da 
autoridade política, governance qualifica o modo de uso dessa 
autoridade (Melo 1995). ...A capacidade de governance implica na 
capacidade governamental em criar e assegurar a prevalência - ou seja 
capacidade de enforcement - de regras universalistas nas transações 
sociais, políticas sociais e econômicas ... . Do ponto de vista político, 
governance implica também a capacidade de resistência à captura por 
grupos de interesse por parte das elites governamentais (Frischstak 
1994), e a promoção da accountability  (Pzeworski 1995; Diniz 1995)". 

Santos (1997) observa que o conceito de governance tem sido incorporado a 
partir dessa perspectiva do Banco Mundial, ou seja, " modo como a autoridade é 
exercida no gerenciamento dos recursos do país em direção ao desenvolvimento".  

"Governance, conforme Melo, refere-se ao modus operandi das políticas 
governamentais que inclui, dentre outras, questões ligadas ao formato 
político-institucional dos processos decisórios, à definição do mix 
apropriado do público/privado nas políticas, à participação e 
descentralização, aos mecanismos de financiamento das políticas e ao 
alcance global dos programas (cf. Melo, 1995:30-31). O conceito não se 
restringe, contudo, aos aspectos gerenciais e administrativos do Estado, 
tampouco ao funcionamento eficaz do aparelho de Estado." 
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A discussão mais recente do conceito de governance teria ultrapassado seus 
aspectos operacionais, incorporando novos elementos. "Incluem-se aí, não apenas os 
mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses, tais como partidos 
políticos e grupos de pressão, como também redes sociais informais (de fornecedores, 
famílias, gerentes), hierarquias e associações de diversos tipos". Por outro lado, a 
ampliação do conceito de governance teria tornado mais imprecisa, segundo alguns 
autores, sua distinção do conceito de governabilidade.  

Santos sugere ser irrelevante tentar distinguir os conceitos de governance e 
governabilidade e propõe, "para fins analíticos", o termo capacidade governativa.  

Reconhecida a riqueza deste debate, observa-se como a questão informacional 
mostra-se aí presente, ainda que nem sempre claramente explicitada pelos seus 
formuladores e responsáveis pelas políticas públicas associadas à esta perspectiva . Por 
outro lado, o debate parece ainda incipiente no campo da ciência da informação.  

As reflexões sobre capacidade governativa vêm à tona quando se analisam tentativas 
bem sucedidas ou fracassadas de reforma do Estado em alguns países. Tais experiências 
apresentam aspectos comuns, conforme discussões durante o II Fórum Global para 
debater o Estado democrático e a governança no século XXI:  

a. Inadequação do papel do Estado e do desenho do setor público diante dos 
cenários, em constante mutação, de globalização, desenvolvimento tecnológico e 
reestruturação produtiva; 

b. Crise fiscal associada ao déficit público, à dívida externa e ao desempenho 
insatisfatório das empresas públicas; 

c. Padrões de demanda mais exigentes e complexos por parte dos cidadãos; 
d. Efeitos perversos da ação do Estado causados pelo patrimonialismo, 

clientelismo e corrupção; 
e. Reconhecimento de que a esfera pública não se limita à esfera estatal, incluindo 

as ações de cunho público promovidas pela sociedade civil; 
f. Provisão inapropriada de serviços pelo sistema de proteção social – envolvendo 

tanto a exclusão de segmentos expressivos da população quanto a inadequação 
dos serviços prestados. 

Em cada um destes aspectos, a questão informacional, em diferentes graus, aparece 
com um fator otimizante ou, quando não devidamente contemplada, como obstáculo ao 
alcance de níveis básicos de capacidade governativa. É possível estimar, por exemplo, a 
enorme perda de recursos por parte da seguridade social no Brasil tendo em vista a 
insuficiência de suas práticas informacionais. Depois de pagar ao Estado durante 
décadas sua contribuição à seguridade social, o cidadão brasileiro é freqüentemente 
obrigado a provar que efetuou tais pagamentos sob pena de não conseguir obter os 
precários benefícios daí decorrentes. Entre o benefício não concedido por falta de 
controle dos estoques informacionais do Estado e o custo social de uma seguridade 
ineficaz, forja-se um espaço de opacidade no qual a corrupção é favorecida.  

Ao longo do debate no II Fórum Global, emergiram princípios de uma agenda para 
o Estado democrático e a governança no século XXI. Foi enfatizada, em especial, a 
revalorização da política e a buscar do bem estar com o conjunto de atores sociais, de 
modo a se recuperar a credibilidade dos governos, da administração pública e das 
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instituições democráticas. Tal perspectiva demanda o desenvolvimento da capacidade 
institucional do Estado para a sua atuação . Isto exige um modelo de gestão pública com 
características nas quais o fator informacional é evidente:  

• Adequação da arquitetura organizacional do Estado com aprimoramento da 
prestação de serviços universais associados aos direitos de cidadania; 

• Avaliação permanente das políticas públicas e seus resultados, de modo a 
possibilitar o seu controle estratégico; 

• Orientação para o cidadão-usuário e simplificação de procedimentos, regulações 
e legislação; 

• Ampliação da autonomia de gestão dos agentes públicos mediante o 
estabelecimento de relações contratuais baseadas em resultados e requisitos de 
accountability; 

• Transparência nas ações e decisões, assim como acessibilidade plena às 
informações públicas, possibilitando o desenvolvimento de mecanismos de 
controle social; 

Segundo Jarquín, as grandes transformações das tecnologias da informação têm 
alterado as formas organizacionais, a gestão e os procedimentos do Estado. No entanto 
não alteraram e, num horizonte previsível, não alterariam as responsabilidades básicas 
do Estado. Isto requer condições para uma governabilidade democrática a largo prazo e 
intervenções eficientes do Estado. Quanto ao sucesso ou insucesso destas intervenções, 
Jarquín observa:  

• "Se ha prestado mucha atención a la racionalidad técnica-instrumental como 
condición de la eficiencia de las intervenciones. Este es un enfoque necesario, 
pero por sí solo limitado, lo que explica tantas experiencias fracasadas de 
reforma del Estado. 

• Se ha prestado muy poca atención a las condiciones políticas de la eficiencia de 
las intervenciones del Estado". 

Além dos seus aspectos relacionados à tolerancia, convivência social e proteção dos 
direitos fundamentais, a democracia é uma condição fundamental para a eficiência das 
intervenções do Estado. Enquanto condição da eficiência estatal a democracia - segundo 
Jarquín - apresentaria três dimensões básicas interelacionadas nas quais os aspectos 
informacionais se fazem notar:  

• "En democracia las políticas públicas son más sensibles a las demandas de los 
ciudadanos, procesan, agregan y responden mejor a esas demandas. 

• En democracia el Estado y las políticas públicas tienen el mínimo de autonomía 
en relación a intereses particulares o ... a mayor democracia menos 
clientelismo, corporativismo y nepotismo, que son todas formas de 
"privatización" se las políticas públicas. 

• En democracia se tienen las condiciones institucionales básicas para absorver 
con eficiencia las nuevas técnicas de la gestión y el intrumental de la tecnología 
de la información. Sin esas condiciones las nuevas formas de gestión, más 
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empresariales por ejemplo, y la tecnología de la información, pueden conducir 
a situaciones más desastrosas. (grifo nosso)". 

Analisando as alterações no Estado, sob o que designa como "modo de 
desenvolvimento informacional", Castells observa que a inovação nas tecnologias da 
informação "criou o potencial para existência de fluxos de informação bidirecional, 
tornando possível que a sociedade civil controle o Estado sobre princípios 
democráticos, sem paralisar necessariamente sua efetividade como agência de interesse 
público".  

Reconhece-se, neste debate, a crescente importância nas agendas dos Estados 
conferida à realidade da economia e da sociedade da informação e do conhecimento.  

"O mercado desempenha um papel chave na consolidação da nova 
economia, mas não é capaz, por si só, de promover os avanços 
necessários dentro dos padrões de justiça social desejáveis. Sem uma 
forte política de governo orientada para a equidade, corre-se o risco de 
aprofundamento dos mecanismos estruturais de diferenciação e 
desigualdade. Cabe aos governos, mediante cooperação com o mercado 
e a sociedade civil, implementar políticas voltadas à prevenção da 
exclusão digital e do conseqüente aprofundamento da desigualdade" 
(ibid.). 

Neste sentido, a ação dos governos deveria se pautar por alguns eixos centrais, tais 
como:  

a. Apoio público à difusão do acesso às novas tecnologias com foco em segmentos 
sociais mais vulneráveis; 

b. Regulação do setor, em especial no que se refere a conteúdo, segurança e 
privacidade e informações de interesse público; 

c. Uso exemplar de tecnologia da informação com suporte à evolução tecnológica; 

Conforme menciona Kliksberg, a formulação de políticas sociais esbarra em muitos 
países em desenvolvimento na ausência de sistemas de informação que apóiem o 
processo político decisório.  

"Ello deja a los decisores sociales librados a la utilización de 
información producida para otros propósitos, a datos no actualizados, o 
de dudosa calidad. A todo ello se suma un problema fundamental de 
monitoreo. Una gestión social eficiente requiere información en tiempo 
real sobre cuáles son los resultados e impactos concretos que se están 
produciendo. En lo social con frecuencia aparecen efectos no 
planificados, algunos desfavorables, y otros positivos. El terreno es de 
alta impredictibilidad. El monitoreo cumple funciones esenciales.El 
establecimiento de sistemas de información social con metodologías 
modernas, procesamiento informático, y contacto continuo con la 
realidad debe ser uno de los ejes de la renovación de la institucionalidad 
social". 

Uma das dimensões presentes na relação envolvendo capacidade governativa e 
informação se faz presente na perspectiva do "governo eletrônico (e-government)".  
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A noção de "governo eletrônico" é ainda emergente, derivada mais da 
experiência de alguns governos de países centrais que da pesquisa acadêmica, carecendo 
ainda de verticalização teórica. Em linhas gerais, o governo eletrônico expressa uma 
estratégia pela qual o aparelho de Estado faz uso das novas tecnologias para oferecer à 
sociedade melhores condições de acesso à informação e serviços governamentais, 
ampliando a qualidade desses serviços e garantindo maiores oportunidade de 
participação social no processo democrático.  

Considera-se que o governo eletrônico pode ampliar a efetividade dos governos em 
quatro aspectos:  

• Será mais fácil para a sociedade ter suas perspectivas consideradas pelos 
governos na (re)definição de políticas públicas; 

• A sociedade poderá obter melhores serviços das organizações governamentais, 
por exemplo, através de atividades desenvolvidas on-line; 

• A sociedade contará com serviços mais integrados porque as diferentes 
organizações serão capazes de se comunicar mais efetivamente entre si; 

• A sociedade será melhor informada porque poderá obter informação atualizada e 
compreensível sobe o governo, leis, regulamentos, políticas e serviços 

Tais princípios, porém, esbarram em obstáculos diversos na execução de políticas 
que os viabilizem na realidade social. No caso neozelandês, por exemplo, há um claro 
reconhecimento de que oportunidades as mais diversas podem ser perdidas caso o 
Governo não assuma a responsabilidade de supervisionar e coordenar o 
desenvolvimento do e-goverment em benefício dos cidadãos. Esta perspectiva, porém, 
pressupõe considerar as conseqüências e desafios uma sociedade cuja desigualdade se 
expressa, entre outros aspectos, na existência de reconhecer dois segmentos sociais - 
aqueles que contam com qualificações e ferramentas para usar as novas tecnologias e os 
que não dispõem destas condições.  

O "governo eletrônico" foi discutido no seminário "Estado Democrático e 
Governança no Século 21", durante o 2º Fórum Global, em Brasília. Neste Seminário 
ficou evidenciado que não é possível reduzir os desafios da modernização tecnológica e 
da governança à disseminação de novas tecnologias da informação. Da mesma forma, 
destacou-se que o conceito de governança inclui muito mais que o uso da Internet ou a 
disseminação de quiosques eletrônicos em repartições públicas. A maior premência, 
neste sentido, seria levar a burocracia a mudar sua cultura, assumindo como objetivos 
maiores a transparência, o diálogo permanente com a sociedade civil e o 
aprofundamento da noção de cidadania.  

Em muitos países, em especial no Brasil, esses objetivos estariam distantes do 
cotidiano do setor público, em várias esferas e escalões.  

Verificou-se que, além da criação de sites para ministérios e agências, é urgente 
ampliar espaços de participação social nos processos decisórios, criando e 
aperfeiçoando instrumentos de medida da qualidade dos serviços e da satisfação dos 
cidadãos.  

As atuais condições sócio-técnicas do capitalismo ressaltam a histórica desigualdade 
na ordem internacional da informação. No entanto, favorecem e simultaneamente 
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exigem que em países como o Brasil o Estado defina e implemente estratégias que 
ampliem a sua capacidade governativa, sob pena de comprometer espaços hegemônicos 
nacionais e internacionais. Não por acaso, o conceito de governança tem no Banco 
Mundial uma das suas fontes promotoras. Neste quadro, a informação e os recursos que 
envolve alimentam projetos políticos cuja configuração implica necessariamente a 
participação da sociedade civil. Ao contrário, corre-se o risco de se forjar uma neo-
tecnoburocracia, amparada fortemente na tecnologia como instrumento de poder e numa 
retórica politicamente correta, porém socialmente insulada. As possibilidades de se 
evitar tal tendência encontram-se potencializadas na ação dos próprios atores presentes 
nesta cena: governos, organizações da sociedade civil, universidades, etc. Somam-se à 
esta cena, singularidades histórico-sociais de cada país. No caso brasileiro, as políticas 
públicas nacionais de informação, se efetivamente desenhadas como instrumentos de 
democratização do Estado e de ampliação da capacidade governativa, talvez encontrem 
no plano local e no bojo do redesenho do pacto federativo o seu território mais eficaz de 
implementação.  
 
 
Notas  

Considera-se “accountability” o conjunto de  mecanismos e procedimentos que levam 
os decisores governamentais a prestar contas dos resultados de suas ações, garantindo-se 
maior transparência e a exposição pública das políticas públicas". Quanto maior a 
possibilidade dos cidadãos poderem discernir se os governantes estão agindo em função 
do interesse da coletividade e sancioná-los apropriadamente, mais accountable é um 
governo. Trata-se de um conceito fortemente relacionado ao universo político 
administrativo anglo-saxão.  

 

 

7. Governo eletrônico e transparência 

Com a internet, a noção de transparência informacional se somou ao 
conceito de governo eletrônico. Ela enfrenta a opacidade que interdita o 
Estado aos cidadãos e afeta as formas de produção dos sites do governo. 

Os governos permanecerão essenciais no novo contexto da sociedade da 
informação. Sua responsabilidade ainda é grande na demanda por mudanças 
socioeconômicas. Mas as organizações do governo não podem ficar de fora das 
transformações que ocorrem nas empresas. Cidadãos de todo o mundo exigem um 
desempenho melhor por parte dos governos, tanto no tocante à eficiência quanto no 
tocante à transparência. 

No mundo inteiro, administradores públicos têm encarado a internet como uma 
força no sentido de otimizar a resposta do governo aos cidadãos. Ou, ao contrário, como 
um modo de aumentar o poder do Estado. Para a pesquisadora norte–americana Jane 
Fountain, em regimes autoritários, a internet ameaça o domínio do Estado sobre a 
circulação de informação, mas — paradoxalmente — pode enfatizar o poder do governo 
como instrumento de controle da sociedade. E, por isso, precisamos ficar de olho. 
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A idéia de “governo eletrônico” (E–gov) surgiu quando Al Gore, vice–
presidente dos EUA, abriu o Fórum Global sobre Reinvenção do Governo, em 
Washington, 1999, com a presença de 45 países. O “governo eletrônico” objetiva 
fornecer informações, serviços e produtos através de meio eletrônico, a partir de órgãos 
públicos, a qualquer momento, local e a qualquer cidadão. 

Uma das metas do governo eletrônico seria a inclusão digital. Note que isso não 
significa somente tornar os computadores acessíveis a todos, mas também tornar os sites 
do governo fáceis de usar, de modo a derrubar barreiras causadas pela falta de 
conhecimentos e de experiência.  

A acessibilidade das informações do governo deveria superar análises voltadas 
somente para indivíduos com deficiências físicas (como cegueira, surdez etc). A 
acessibilidade dos portais de governo deveria se alargar para beneficiar grupos cujos 
problemas são mais difíceis de ser abordados. Por exemplo, o grupo com deficiências 
cognitivas, para quem o material informacional deve ser criado observando diretrizes 
para a simplificação da linguagem. 

Pouco se sabe sobre o abismo informacional que assola determinados grupos 
raciais e culturais e pessoas que sofrem problemas como desemprego, saúde, habitação 
ou barreiras cognitivas. Vencer desafios relacionados ao apartheid digital é uma tarefa 
para governos e para a sociedade. Designers de portais do setor público já sabem que os 
usuários têm pouco treinamento e pouca experiência com informática. E que vão 
precisar de portais desenhados com base em princípios de arquitetura de informação e 
de usabilidade. 

O conteúdo e a estrutura desses portais devem ser organizados de modo a que 
cidadãos pouco familiarizados com o governo possam encontrar serviços e informações 
sem ter que compreender como o órgão funciona internamente.  

Com a internet, a noção de transparência informacional se somou ao conceito 
de governo eletrônico. Ela é a possibilidade de acesso de todo cidadão à informação 
produzida pelos órgãos do governo. Inserida na agenda política após a ditadura militar, 
em nosso país, a transparência informacional do Estado somou–se às outras 
perspectivas democratizantes. 

Apesar das leis democráticas no Brasil, muitas vezes o “território da opacidade” 
interdita o Estado aos cidadãos. Traço histórico do Estado, a opacidade constitui uma de 
suas características estruturais, inde–pendente de a equipe de governo de plantão ser 
autoritária ou democrática. Por isso, a opacidade não é uma questão de governo. Ela é 
um atributo do Estado e um tributo pago por toda a sociedade.  

A questão da transparência informacional do Estado pode ter a ver com os 
problemas de origem nas formas de produção e de implantação dos sites do governo. 
Tipo assim, esses problemas podem gerar situações reais de exclusão (ainda que não 
intencionais) devido ao não–uso da informação disponibilizada. E isto é incompatível 
com a proposta dos governos eletrônicos.  

 



EeConcursos                                                                                                               

 25 

8. Qualidade na Administração Pública 

O conceito de qualidade consubstancia-se no desempenho contínuo e adequado 
das organizações, o que leva a que os bens ou serviços produzidos não tenham 
deficiências que originem conseqüentemente insatisfações e reclamações dos utentes. 
  

A qualidade é um princípio inquestionavelmente aceite pela maioria das 
Administrações Públicas ocidentais, com reflexos em todos os domínios da vida de um 
cidadão. Elevar o princípio da qualidade à prática diária, de modo sistemático e 
rigoroso, é o que o cidadão espera mais da sua AP, até porque o mesmo, cada vez é 
mais exigente com a qualidade da prestação de um SP. A falta de qualidade implica 
custos por vezes não suportáveis (Chaves). 
  

A Qualidade terá que ser encarada como uma mais valia para qualquer AP, pois 
a prática da gestão com elevado nível de qualidade é mais eficiente, sendo mais 
desburocratizada, mais democratizada, mais participada, mais aberta, mais transparente 
e mais atenta ao cidadão e aos agentes econômicos. 
  

Uma AP que pratique a sua gestão com elevado nível de qualidade constitui uma 
aposta importante que os Governos se propõem vencer, por forma a responder bem e em 
tempo útil às exigências dos cidadãos. Aliás, a OCDE refere que o grande desafio futuro 
das várias Administrações Públicas é a introdução da qualidade em todo o processo do 
Serviço Público (Hammer). 
  

A nova dinâmica organizacional, cada vez mais implícita no seio das 
organizações, é uma realidade atual, que deve contemplar movimentos de qualidade 
produtivos, onde o principal foco da sua atividade é as relações para com os seus 
cidadãos (Bank). 
  

As organizações que ignorarem este movimento de qualidade, num futuro muito 
próximo, ficarão sujeitas a pôr em risco a sua própria sobrevivência. No caso da AP 
Portuguesa não acompanhar este movimento, condenará pois, o país a um atraso 
progressivo, em relação aos países que optaram por implementar a Qualidade nas suas 
Administrações (Reddin). 
  

Todos os contribuintes, certamente querem ver o seu dinheiro bem empregue, 
nomeadamente, através da prestação de serviços de qualidade implícita, contudo o 
interesse do cidadão em geral, revela-se enorme quando se abordam questões ligadas à 
sua própria proteção e segurança. De fato pode-se considerar que atualmente a 
indispensável base econômica da segurança e da independência é mais sólida do que há 
uns anos a esta parte, todavia, o nosso País tem todo um leque de recursos limitados, 
existindo prioridades a respeitar e carências que ainda persistem na sociedade 
portuguesa. Neste sentido para manter de forma sólida e persistente a segurança de um 
país, é necessário modernizar ainda mais as Forças Armadas, o que implicará 
investimentos avolumados, onde a qualidade implícita deverá ser o foco. 
  

A qualidade é uma exigência e uma realidade da sociedade atual. Em tudo, se 
procura qualidade. Qualidade na produção, qualidade no consumo, qualidade de 
trabalho, qualidade nas relações interpessoais, em fim, procura-se no fundo um pouco 
de qualidade de vida para todos os cidadãos (Silva). O desafio não é fácil, terá que se 
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encarar esta realidade com determinação, coragem e de forma constante. Contudo, uma 
AP de Qualidade será a que estiver apta a: 
  
–    Receptividade: Assumir uma atitude de receptividade e de adoção do procedimento 
mais favorável ao cidadão. 
–      
–    Legalidade: Facilitar os caminhos do progresso, sem desvio dos quadros jurídicos 
legalmente estabelecidos. 
–      
–    Metodologia: Usar cada vez mais os métodos e modelos de gestão. 
–      
–    Criatividade e inovação: Utilizar a criatividade, nos seus órgãos e agentes 
administrativos, procurando soluções novas para problemas velhos. 
–      
–    Reação: reagir rápida e eficazmente não só aos desafios internos, mas também aos 
desafios externos, que são uma constante do mundo atual. 
–      
–    Prestação de contas: Prestar contas sobre a sua eficácia e eficiência, porque se 
transformou na Administração dos Cidadãos. 
–      
  

Uma AP que opte pelo caminho da qualidade, seguramente tornar-se-á mais 
moderna, competitiva e eficaz. Eliminará ainda, progressivas disfunções burocráticas, 
que tantos obstáculos criam à vida de todos os cidadãos, e que conseqüentemente, 
atrasam todo o progresso e o desenvolvimento do país. Qualidade implica ainda, tornar 
a atual AP rígida e indiferente numa Administração dos e para os cidadãos, alargando, 
todavia, o seu campo de atuação (Madeira). 
  

É de realçar que os empregados são determinantes para que haja qualidade na 
prestação dos serviços. A sua motivação, o seu empenho, o seu esforço, e todo o seu 
leque de competências e conhecimentos envolvido no processo de implementação da 
qualidade na prestação dos serviços públicos, é uma mais valia para a Administração 
(Madeira). 
  

A AP também tem que contar com profissionais qualificados e com capacidade 
de inovar. O Exército terá que aproveitar essas capacidades ao máximo nos seus 
colaboradores, porque as Forças Armadas Portuguesas necessitam de técnicos 
competentes e eficazes, que atuem com elevado profissionalismo. O valor de um 
Exército depende em larga medida do valor dos seus quadros e das suas lideranças. É 
necessário que se formem e qualifiquem colaboradores que amem e sirvam 
devotadamente o seu país, respeitadores dos ideais da democracia e da liberdade, 
vivendo o sentido da história e os sinais de modernidade do seu tempo, cultivando em 
permanência as virtudes militares que marcam a instituição e são claro, motivo de 
orgulho de quantos nela se integram. 
 
 
 
9. Novas tecnologias gerenciais e organizacionais e sua aplicação na 
Administração Pública 
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 Embora a maioria das entidades públicas brasileiras continuem a utilizar a 
Internet como um meio meramente informativo, destinado a refletir a sua 
estrutura orgânica, a administração pública não pode continuar a ignorar as novas 
possibilidades de atuação, proporcionadas pelas novas tecnologias, que lhe 
permitirão alcançar reduções de custos significativas, com amplos benefícios para 
a totalidade da economia portuguesa.  
 

Uma das formas de fazê-lo é recorrendo ao Government-to-Business (G2B), 
nomeadamente através do e-procurement, que permitiria reduzir a despesa pública em 
cerca de 20%, de acordo com exemplos de outros países e do tecido empresarial 
privado.  

 
Um indicador positivo sobre a possibilidade de concretização desta opção é a 

recente discussão pública das conclusões do Relatório sobre Aquisição de Bens por Via 
Eletrônica pela Administração Pública, no seguimento da Resolução do Conselho de 
Ministros nº 143/2000 (2ª série), de 27 de Setembro.  

 
A possibilidade de a administração pública vir, a curto prazo, a adotar um 

modelo de gestão de um serviço eletrônico que assegure a contratação pública - seja ela 
feita através de e-procurement, leilões de compra, leilões de venda, marketplaces ou 
concursos - é motivo de satisfação para todas as empresas que se empenham em 
contribuir para a modernização e desenvolvimento do comércio eletrônico entre 
organizações.  

 
Porém, a escolha e o planejamento de um tal modelo de gestão devem ser 

cuidadosamente ponderados, bem como o devem ser as condições da transição dos 
atuais processos de contratação pública para o novo modelo eletrônico.  

No forumB2B.com, a temática da e - administração pública está a ser estudada 
há cerca de um ano e meio e, com base nesta experiência, afirmamos que a instalação de 
uma solução de gestão eletrônico para a administração pública não será muito diferente 
da instalação de soluções de gestão para empresas de grande dimensão, como a Galp 
Energia ou a EDP.  

Utilizar uma plataforma de B2B, já totalmente operacional, tornaria o processo 
de implementação da e - administração pública mais célere e eficaz, não tendo de 
suportar os custos de implementação. Por outro lado, estaria a estimular o crescimento 
das iniciativas privadas de comércio eletrônico, funcionando como um potente 
catalisador de modernização e desenvolvimento das empresas portuguesas, potenciando 
a posição competitiva da globalidade do tecido empresarial nacional. 

A implementação do e-Procurement no sector público pode torná-lo no 
exemplo a seguir pelas muitas empresas que pretendem reduzir custos e ganhar 
eficiência nos seus processos de negócio.  

Muitas empresas já usaram processos B2B para adquirir os equipamentos 
necessários ao seu funcionamento, obtendo reais benefícios para os seus negócios.  

 
Em Portugal, os CTT realizaram a sua primeira compra B2B através do Sistema 

de Leilão de Compra em tempo real do forumB2B.com que terminou com a adjudicação 
da compra de 225 computadores portáteis DELL feita à CIL, empresa vencedora do 
leilão.  
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Este leilão representou uma importante poupança relativamente à última 

aquisição de produtos semelhantes, tendo decorrido num período total de sete horas, 
enquanto que, nos processos tradicionais, implicava negociações de vários dias.  

Nos Estados Unidos da América, estes processos começaram a ser utilizados 
pela administração pública com reconhecidas vantagens. Em Maio de 2001, o IRS 
americano realizou o seu primeiro leilão invertido, com o objetivo de adquirir 
computadores, periféricos e serviços relacionados. Três horas e meia mais tarde havia 
investido 86 milhões de dólares, poupando 22,5 milhões de dólares em comparação com 
o que teria gasto se tivesse usado processos de negociação tradicionais.  

O recurso ao G2B pode e vai fornecer os meios para que as entidades públicas, e 
em particular as autarquias, possam melhorar significativamente aspectos essenciais ao 
seu funcionamento, como a capacidade de negociação. A administração pública atual 
depara-se com a rara oportunidade de estimular o desenvolvimento da economia 
nacional, enquanto poupa recursos públicos. 

 

 

 

10. Gestão Pública empreendedora 

 

O Programa Gestão Pública Empreendedora surgiu como uma das estratégias de 
ação desenvolvidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a 
modernização do Poder Executivo Federal que tem como objeto de sua ação as reformas 
institucionais.  

Para tanto, se apóia nas seguintes linhas de ação: - reestruturação da 
Administração Pública Federal, objetivando apoiar os órgãos da administração direta do 
Poder Executivo Federal na análise, definição e implementação dos processos e 
estruturas organizacionais; - implantação de agências executivas, visando apoiar a 
qualificação de autarquias e fundações em agência executiva para a execução de 
atividades exclusivas de Estado, bem como prestar apoio no desenvolvimento; e apoiar 
a criação e o desenvolvimento de autarquias especiais como órgãos de regulação, 
normatização, controle e fiscalização de mercados em desequilíbrio; e - implantação de 
organizações sociais, com a finalidade de apoiar a qualificação de associações ou 
fundações sem fins lucrativos, em organizações sociais, para a execução de atividades 
de interesse público não-exclusivas de Estado, bem como prestar apoio ao seu 
desenvolvimento.  

O Programa foi bem concebido, a maioria das ações encontram-se alinhadas à 
finalidade do programa, contudo, é aconselhável repensar algumas ações componentes 
do PGPE, visando garantir o cumprimento dos resultados propostos pelo Programa. 
Existem algumas atividades que são desenvolvidas no contexto do Programa que não se 
encontram amparadas em nenhuma das ações existentes.  
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Dessa forma, importantes iniciativas deixam de ser executadas ou não são 
tratadas de forma necessária. Além disso, em algumas ações as metas definidas são 
inatingíveis. Por isso, durante os anos de 2000 e 2002, foi solicitado o 
redimensionamento de algumas metas físicas das ações do Programa. Algumas foram 
atendidas, contudo ainda apresentam problemas.  

Seria importante que o Programa contasse com uma ação específica para a 
instrumentalização normativa para a implantação da gestão empreendedora na 
Administração Pública Federal, pois sempre há a necessidade de se estudar e propor a 
alteração da legislação existente, bem como a proposição de normas e procedimentos 
para a realização de algumas ações desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Gestão e 
que devem ser melhoradas. Também deveríamos contar com ações específicas para o 
apoio técnico dado à criação de agências reguladoras, na qualificação de agências 
executivas e organizações sociais e no acompanhamento e avaliação dos contratos de 
gestão.  

Muitas vezes se faz necessária a elaboração de estudos aprofundados sobre 
temas específicos que não são de conhecimento da equipe, o que deveria ser tratado de 
forma especial com a contratação de pareceristas especialistas nestas áreas. As 
atividades desenvolvidas no âmbito do PGPE que não estão amparadas pelas ações 
componentes do Programa, são:  

1. proposta de alteração de legislação das organizações sociais, agências 
executivas e contratos de gestão; proposta de Lei de ampliação das flexibilidades para 
as AE; proposta de decreto de regulamentação para a qualificação em AE e 
estabelecimento de parâmetros para o contrato de gestão; Proposta de revisão da Lei das 
OS; e  

2. apoio técnico dado à criação de agências reguladoras e à qualificação de 
agências executivas e organizações sociais e participação nos Conselhos de 
Acompanhamento e Avaliação dos Contratos de Gestão, a saber: Agência Nacional de 
Saúde Suplementar; Agência Nacional de Águas; Agência Nacional de Transportes 
Terrestres; Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Agência Nacional do 
Cinema; Agência de Desenvolvimento da Amazônia; Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste; Agência Nacional de Prevenção e Controle de Doenças (não aprovada); 
Agência Nacional de Aviação Civil (não aprovada); Agência Nacional de Mineração 
(não aprovada); Agência de Meteorologia e Clima (não aprovada); Agência Nacional de 
Pesquisas e Desenvolvimento Tecnológico para o SUS (não aprovada); Associação 
Brasileira de Tecnologia de Luz Síncroton; Associação de Comunicação Educativa 
Roquette Pinto; Associação Brasileira para o Uso Sustentável da Biodiversidade da 
Amazônia; Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá; Associação Instituto 
Nacional de Matemática Pura e Aplicada; Associação Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa; e Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Outro ponto importante que deve 
ser destacado é a necessidade de que os programas Gestão Pública Empreendedora, 
Nacional de Desburocratização, Qualidade no Serviço Público e o de Valorização do 
Servidor Público trabalharem de forma integrada, pois eles são, na verdade, 
complementares.  

Para se garantir uma maior eficiência e eficácia na gestão dos órgãos/entidades 
componentes da Administração Pública Federal é necessário também se pensar em 
medidas desburocratizantes, em instrumentos de valorização do servidor, como a 
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criação de carreiras, a disponibilização de Funções Comissionadas Técnicas e na 
internalização dos conceitos de melhoria contínua dados pela visão da avaliação da 
gestão calcada nos sete critérios de excelência. 

 

 

11. Ciclo de Gestão do Governo Federal 

 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, as atividades de 
planejamento e orçamento passaram por uma aproximação, fato que estabeleceu uma 
relação mais direta entre os seus instrumentos. Confirmando esta percepção, o artigo 
165 institui conjuntamente os instrumentos de planejamento e orçamento. 
 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; 
III - os orçamentos anuais. 
Adicionalmente, o mesmo artigo trouxe a definição das matérias atribuídas a cada um 
dos três instrumentos mencionados, conforme se segue: 
§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital 
e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 
§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre 
as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento. 
[...] 
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades 
da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
Outros aspectos relacionados à integração entre os instrumentos de planejamento e 
orçamento, como a vigência, os prazos, os processos de elaboração e a organização, 
tiveram sua definição delegada à instituição de lei complementar, conforme § 9º do 
mesmo artigo: 
§ 9º - Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a 
organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária 
anual; 
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e 
indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. 
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O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT trás algumas definições 
aplicáveis na vacância da lei complementar definida no artigo 165, § 9º. CF, conforme 
apresentado a seguir: 
§ 2º - Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, I e II, 
serão obedecidas as seguintes normas: 
I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício 
financeiro do mandato presidencial subseqüente, será encaminhado até quatro meses 
antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
encerramento da sessão legislativa; 
II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio 
antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
encerramento do primeiro período da sessão legislativa; 
III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do 
encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da 
sessão legislativa. 
 

A partir desta definição é possível depreender que há uma relação entre o 
processo planejamento e o calendário político-eleitoral, notadamente o período do 
mandato presidencial. 
 

A vigência de um Plano Plurianual - PPA vai do início do segundo ano de 
mandato presidencial até o final do primeiro ano de mandato do governo subseqüente. 
Com isso, o novo governo adquire tempo suficiente para realizar o reconhecimento do 
aparelho estatal e promover as adequações necessárias à implementação de seu 
programa de governo. Outro aspecto positivo é a possibilidade conclusão de ações 
iniciadas no governo anterior durante o primeiro ano do governo subseqüente, cuja 
descontinuidade ou não conclusão poderiam acarretar prejuízos à sociedade. 
 

A respeito da integração entre planejamento e orçamento, o artigo 166 da 
Constituição Federal estabelece relações de compromisso entre a Lei do PPA e a Lei 
Orçamentária Anual – LOA. 
 
Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do 
Congresso Nacional, na forma do regimento comum. 
[...] 
§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 
modifiquem somente podem ser aprovadas caso: 
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; 
[...] 

§ 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser 
aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. 
 

Com o objetivo de realizar uma integração efetiva entre o Plano Plurianual e os 
orçamentos anuais, o Poder Executivo Federal editou o Decreto nº 2.829 de 1998 para 
estabelecer normas para a elaboração e execução do PPA 200-2003 e das LOAs a partir  
do exercício de 2000, que trouxe as seguintes inovações: 

 
• aperfeiçoamento da classificação funcional-programática por meio do estímulo 
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a adoção, em todas as esferas do governo, do gerenciamento por Programas e do 
estabelecimento de Programas em atos próprios de cada ente governamental; 

• reorganização das ações do governo voltando-as para a oferta de produtos 
(bens ou serviços) oferecidos diretamente à sociedade; 

• organização das ações de governo em programas voltados para a solução de 
um problema ou para o atendimento de uma demanda da sociedade; 

• reconhecimento do programa como unidade de gestão sob responsabilidade de 
um gerente; 

• busca pela maior transparência na programação constante dos instrumentos de 
planejamento e orçamento previstos no texto constitucional (PPA, LDO e LOA). 

 
Desta forma, a partir do exercício financeiro de 2000, orçamento e plano 

plurianual passaram a apresentar a mesma estrutura, possibilitando a existência de uma 
correlação precisa entre as metas plurianuais previstas no PPA e a alocação anual de 
recursos definida na LOA. 

 
A Portaria 42, de 14.04.1999, do Ministério do Orçamento e Gestão, estabeleceu 

novos critérios para a classificação funcional concebida pela Lei nº 4.320 de 
17.03.1964. Ao exigir a organização da ação governamental em Programas, visa 
fortalecer o modelo gerencial de administração enfatizando resultados pretendidos ou 
esperados.  

 
O Plano Plurianual – PPA é a lei de maior alcance para o estabelecimento das 

prioridades e no direcionamento das ações do governo em um período de quatro anos.  
 

De forma regionalizada, dispõe sobre as diretrizes, os objetivos e as metas da 
Administração Pública Federal, representando o instrumento que torna explícita a visão 
de governo quanto ao desenvolvimento do país. Representa, de um lado, o compromisso 
entre as estratégias e o projeto de futuro e, de outro, a alocação concreta dos recursos 
orçamentários nas funções, áreas e órgãos públicos. 
 
Constituem objetivos do PPA: 
 
• organizar em programas todas as ações desenvolvidas pela administração pública, 
assegurando o alinhamento destes com a Orientação Estratégica do Chefe do Poder 
Executivo e com as previsões de recursos por área; e desenvolver e aprimorar o 
planejamento, orçamento e gestão por programas em todos os órgãos da administração 
pública; 
 
• tornar públicas as informações referentes à execução dos programas de governo 
possibilitando um controle maior e de melhor qualidade no que se refere à aplicação dos 
recursos públicos e aos resultados obtidos; e possibilitar uma participação mais efetiva 
da sociedade no processo alocativo; 
 
• estimular a participação de outras esferas de governo e da iniciativa privada como 
fontes alternativas ao financiamento dos programas; 
 
• dotar os administradores públicos de sistema gerencial estruturado e atualizado, 
visando facilitar a tomada de decisões, corrigir desvios e direcionar a aplicação de 
recursos para o alcance dos resultados pretendidos; e desenvolver a administração 
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pública, de forma a melhor definir responsabilidades, difundir a conscientização de 
custos, a melhoria contínua da qualidade e, sobretudo, o comprometimento com 
resultados; 
 
• criar condições para a avaliação e mensuração dos indicadores e dos efeitos destes 
sobre a sociedade; e a partir da avaliação anual do PPA, compatibilizar a alocação de 
recursos orçamentários com a capacidade de execução e geração de resultados dos 
programas.  
 

O PPA constitui-se basicamente de dois grandes módulos, a Base Estratégica e 
os Programas. 

 
• A Base Estratégica compreende: 
o a análise da situação econômica e social; 
o diretrizes, objetivos e prioridades estabelecidas pelo Chefe do Poder 
Executivo; 
o previsão dos recursos orçamentários e sua distribuição entre os setores e 
programas; 
o diretrizes, objetivos e prioridades dos órgãos setoriais compatíveis com 
a orientação estratégica do Chefe do Poder Executivo. 
 
• Os Programas compreendem: 
o a definição dos problemas que se busca solucionar; 
o o conjunto de ações que deverão ser empreendidas para atingir os 
objetivos estabelecidos. 

 

Princípio da Unidade 
 
Cada Esfera de governo deve possuir apenas um orçamento, fundamentado em 

uma política orçamentária única e estruturado uniformemente, ou seja, o orçamento da 
União, de cada Estado da Federação e de cada Município. 

 
Princípio de Universalidade 

 
A Lei Orçamentária deve incorporar todas as receitas e despesas, ou seja, 

nenhuma instituição pública deve ficar fora do orçamento. 
 
Princípio da Anualidade 
 
Estabelece um período limitado de tempo para a validade da estimativa de 

receitas e fixação de despesa, circunscrevendo o orçamento ao período de um exercício, 
que corresponde ao ano fiscal. 

Além dos princípios definidos na Lei nº 4.320/64, na elaboração e execução dos 
Orçamentos Anuais, dentre outros, são considerados os seguintes princípios: 

 
Princípio do Orçamento Bruto 
Todas as parcelas da receita e despesa devem ser retratadas no orçamento em 

seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. 
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Princípio da Não-afetação de Receitas 
 Nenhuma parcela da receita será reservada ou comprometida para atender a 

gastos certos e determinados. 
 
Princípio da Discriminação ou Especialização 
As receitas e despesa devem ser apresentadas no orçamento de maneira 

discriminada, de tal forma que permita saber detalhadamente a origem dos recursos, 
assim como a sua aplicação. 

 
Princípio da Exclusividade 
A lei orçamentária deverá conter matéria financeira, sendo vedado qualquer 

dispositivo estranho à estimativa de receita e à fixação de despesa referentes ao próximo 
exercício. 

 
Princípio do Equilíbrio 
O equilíbrio nas contas e nos gastos públicos é algo primordial. O orçamento 

deve ser um fator de equilíbrio da economia e não o inverso. 
 
Princípio da Simplificação 
 
O planejamento e o orçamento devem basear-se em elementos de fácil 

compreensão. De acordo com o manual técnico que orientou a proposta orçamentária da 
União para o exercício de 2000, tal simplificação está bem refletida na adoção do 
problema como origem para a criação de Programas e Ações. 
 

Princípio da Descentralização 
É preferível que a execução das ações ocorra no nível mais próximo de seus 

beneficiários. Com isso, a cobrança de resultados deve ser favorecida, dada a 
proximidade entre o cidadão, beneficiário da ação e a unidade administrativa que 
executa. 

 
Princípio da Responsabilização 
Os Gerentes devem assumir, de forma personalizada, a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de um Programa, buscando a solução ou o encaminhamento de um 
problema. 
 

12. Controle da Administração Pública 

Finalidade: assegurar que a administração atue de acordo com os princípios que 
lhe são impostos pelo ordenamento jurídico (legalidade, moralidade, finalidade pública, 
publicidade, motivação, impessoalidade).  

O controle abrange a fiscalização e a correção dos atos ilegais, inconvenientes e 
inoportunos. 

 
• O administrado pode participar do controle da administração pública à medida que 
pode e deve provocar o procedimento de controle na defesa de seus próprios interesses e 
da coletividade: controle popular (EC 19/98). 
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• Ministério Público contribui para o controle da administração pública (art. 129 CF), 
autor de ação civil pública, competência para realizar inquérito civil, expedir 
notificações, requisitar informações e documentos, requisitar diligências investigatórias. 
Espécies: 

1. Quanto ao órgão:  

1.1 controles administrativos: fiscalização e correção que a própria 
administração pública exerce sobre ela mesma, sob aspectos de legalidade e mérito, por 
iniciativa própria ou por provocação. Abrange os órgãos da:  

a) administração direta: controle interno, decorrente do poder de autotutela – 
rever seus próprios atos quando ilegais; pode ser feito ex ofício, quando a autoridade 
competente constatar a ilegalidade de seu próprio ato ou de seus subordinados, e pode 
ser feito pelos administrados pelos recursos administrativos. 

b) administração indireta: controle externo, decorrente do poder de tutela – só 
pode ser exercido nos limites da lei, que dizem respeito aos órgãos encarregados do 
controle, aos atos de controle e aos aspectos sujeitos ao controle. 

1.2 controles legislativos: alcança os órgãos do Poder Executivo, administração 
indireta e o próprio judiciário (quando executa função administrativa). Pode ser um 
controle político ou financeiro. 

1.3 controles judiciais: examina os atos da administração pública sob o aspecto 
da legalidade e moralidade. Os atos normativos da administração pública (regulamentos, 
portarias, resoluções) não podem ser observados pelo judiciário a não ser por ação direta 
de inconstitucionalidade (STF). Os atos políticos são passíveis de observação do Poder 
Judiciário, desde que causem prejuízos a direitos individuais ou coletivos. 

2. Quanto ao momento: quando se dá o controle; pode ser: 

2.1 prévios: a priori – exemplos da CF quando sujeita à autorização ou 
aprovação do Congresso para determinados atos do Poder Executivo (art. 49, II,III, etc). 
É um controle preventivo, visando impedir que seja praticado ato ilegal ou contrário ao 
interesse público. 

2.2 concomitante: acompanha a atuação administrativa no ato em que ele se 
verifica (ex. auditoria durante execução orçamentária; fiscalização nas escolas sobre as 
merendas, etc). 

2.3 posterior: revê os atos já praticados, para corrigi-los, desfazê-los ou 
confirmá-los (ex. aprovação, homologação, anulação, revogação, convalidação). 

3. Controle interno ou externo: interno é aquele que cada um dos poderes exerce 
sobre seus próprios atos (arts. 70 e 74).. Externo é o controle da administração direta 
sobre a indireta; é o controle exercido por um dos Poderes sobre o outro (art. 71). 

4. Controle de legalidade ou mérito: controle de legalidade pode ser exercido 
pelos três poderes; o controle de mérito cabe à própria administração e com limitações 
ao poder legislativo. 
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Processo Administrativo 

O processo é sempre forma, instrumento, modo de proceder. Abrange os 
instrumentos de que se utilizam os três poderes do estado para execução de seus fins, 
cada um com suas funções próprias, se utilizando de processo próprio, de acordo com a 
CF que estabelece as regras fundamentais de competência e forma. O processo é o 
conjunto de atos coordenados numa decisão no âmbito administrativo ou judicial, já o 
procedimento é o modo de realização do processo, é o rito, a forma com deve ser 
seguido o processo. 

* O processo legislativo é aquele pelo qual o Estado elabora a lei; o judicial e 
administrativo é aquele pelo qual o Estado aplica a lei: 

- judicial: se instaura mediante provocação de uma das partes (autor), contra 
outra parte (réu) necessitando a intervenção de terceira pessoa (juiz) – relação trilateral. 
O processo judicial é oneroso. 

- administrativo: se instaura mediante provocação do interessado ou por 
iniciativa própria da Administração, estabelecendo uma relação biltareal (inter partes). 

O processo administrativo é gratuito. 

Diferença entre processo e procedimento:  

Processo 

- instrumento indispensável para função administrativa; 

- tudo o que a Administração Pública faz, operações materiais ou atos jurídicos 
ficam documentados em um processo; 

- envolve três fases: instauração: pode se dar de ofício – princípio da 
oficialidade; ou a pedido do interessado (art. 5º Lei 9787/99), de acordo com requisitos 
próprios para o requerimento do interessado (art. 6º); com elaboração de modelos 
padronizados para determinados assuntos (art. 7º); possibilidade de um único 
requerimento para pedidos iguais de vários interessados (art. 8º); instruçã: princípio da 
oficialidade sem prejuízo do direito dos interessados de propor ações probatórias (art. 
29); veda as provas ilícitas (art. 30); atribui ao interessado a prova dos fatos que tenha 
alegado (art. 36); órgão competente para instrução do processo (art. 37); juntada de 
documentos (art. 38); prazo de 15 dias para elaboração de parecer (art. 42); medida 
acautelatória (art. 45); e decisão: cabe à administração a decisão (art. 48); prazo de 30 
dias (art. 49). 

Procedimento 

- conjunto de formalidades que devem ser observadas para a prática de certos 
atos administrativos; 

- rito, forma de proceder, que se desenvolve dentro de um processo 
administrativo; 
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- em regra a lei estabelece uma sucessão de atos preparatórios que devem 
obrigatoriamente preceder a prática do ato final (sua inobservância gera a ilegalidade do 
ato da administração); 

- imposto com maior rigidez quando envolvido não só o interesse público, mas 
os direitos dos administrados (licitação, concursos, processos disciplinares). 

Modalidades:  

- gracioso: próprios órgãos da administração são encarregados de fazer atuar a 
vontade concreta da lei (este é aplicado no direito brasileiro). 

- contencioso: se desenvolve perante um órgão cercado de garantias que 
asseguram a sua independência e imparcialidade, com competência para proferir 
decisões com força de coisa julgada sobre as lides entre a administração e 
administrados. 

- técnico (decisório): apenas o interesse público está em jogo; é a escolha dos 
meios, é uma operação técnica; é uma fase interna. 

- jurídico (executório): coloca a administração frente aos administrados, exige 
adaptação da vontade da administração aos interesses dos administrados; é uma fase 
externa (ex. licitação). 

Princípios:  

- publicidade: processos desenvolvidos pela administração pública deve ser 
abertos ao acesso dos interessados; qualquer pessoa é titular desse direito, desde que 
tenha algum interesse por ato do processo ou que atue na defesa do interesse; não se 
confunde com o direito de “vista”, que só é assegurado às pessoas diretamente atingidas 
por ato da administração para possibilitar o direito de defesa.  
* hipóteses de sigilo: art. 5º, XXXIII CF 

- oficialidade: possibilidade de instauração do processo por iniciativa da 
administração, independente de provocação do administrado e possibilidade de 
impulsionar o processo com medidas necessárias e adequadas à instrução (art. 2º, XII, 
Lei 9784/99). 

- obediência à forma e aos procedimentos: processo não está sujeito à formas 
rígidas (informalismo); em casos especiais, como licitação, tributário ou disciplinar 
exige-se maior formalismo, pois deve proteger os direitos de particulares; 
- gratuidade: art. 2º, parágrafo único, XI da Lei 9784/99 (a menos que haja lei específica 
exigindo cobrança por alguns atos, a regra é da gratuidade dos atos processuais do 
âmbito administrativo); 

- ampla defesa e contraditório: art. 5º, LV da CF; art. 2º, X da Lei 9784/99. 
Contraditório é inerente ao direito de defesa (qdo uma das partes alega alguma coisa há 
de ser ouvida a outra parte, para ter seu direito de resposta); 

- atipicidade: deve ser levada a gravidade do ilícito porque deve ser analisado o 
caso em concreto, pois não há como no direito penal, a tipicidade (tipos descritos em 
lei). Por isso a motivação do ato pela autoridade julgadora assume relevância. 
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- pluralidade de instâncias: decorre do poder de autotutela para rever seus 
próprios atos, quando ilegais. O administrado que se sentir lesado pela decisão 
administrativa pode propor recursos hierárquicos até chegar à autoridade máxima da 
organização administrativa. Só não cabe quando a decisão já partiu da autoridade 
máxima, havendo aí só o pedido de reconsideração, que se não atendido caberá ao 
interessado procurar a via judicial; 

- economia processual: evitar os formalismos processuais que tornam oneroso o 
processo; 

- participação popular: descentralizar as forma de atuação da administração 
pública e ampliar os instrumentos de controle; decorre do art. 1º, parágrafo único da CF; 
ex. (art. 31, 32, 33 da Lei 9784/99). 

 

 

 

 

13. Ética no exercício da função pública 

 

DECRETO N° 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994  

  Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.  

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, e ainda tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição, bem como 
nos arts. 116 e 117 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nos arts. 10, 11 e 12 
da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992,   

DECRETA: 

Art. 1° Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, que com este baixa.  

Art. 2° Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta 
implementarão, em sessenta dias, as providências necessárias à plena vigência do 
Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva Comissão de Ética, 
integrada por três servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego 
permanente.  

Parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da 
Administração Federal da Presidência da República, com a indicação dos respectivos 
membros titulares e suplentes.  

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
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Brasília, 22 de junho de 1994, 173° da Independência e 106° da República.  

ITAMAR FRANCO  

Romildo Canhim   

ANEXO 

Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal 

CAPÍTULO I 

Seção I 

Das Regras Deontológicas 

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são 
primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou 
função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. 
Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e 
da tradição dos serviços públicos.  

II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. 
Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 
conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o 
honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da 
Constituição Federal.  

III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o 
mal, devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio 
entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá 
consolidar a moralidade do ato administrativo.  

IV- A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou 
indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que 
a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua 
aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como conseqüência em fator de legalidade.  

V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser 
entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante 
da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio  

VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra 
na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na 
conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom 
conceito na vida funcional.  

VII - Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior 
do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente 
declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo 
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constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento 
ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.  

VIII - Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, 
ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração 
Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do 
hábito do erro, da opressão, ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a 
dignidade humana quanto mais a de uma Nação.  

IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público 
caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos 
direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a 
qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má 
vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, 
mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas 
esperanças e seus esforços para construí-los.  

X - Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor 
em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra 
espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética 
ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos 
serviços públicos.  

XI - 0 servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, 
velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente Os 
repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de 
corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública.  

XII - Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de 
desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações 
humanas.  

XIII - 0 servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando 
seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua 
atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da 
Nação.  

Seção II 

Dos Principais Deveres do Servidor Público 

XIV - São deveres fundamentais do servidor público:  

a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que 
seja titular;  

b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou 
procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante 
de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em 
que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário;  
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c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, 
escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa 
para o bem comum;  

d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, 
direitos e serviços da coletividade a seu cargo;  

e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de 
comunicação e contato com o público;  

f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam 
na adequada prestação dos serviços públicos;  

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as 
limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de 
preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho 
político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral;  

h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer 
comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal;  

i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e 
outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em 
decorrência de ações morais, ilegais ou aéticas e denunciálas;  

j) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida 
e da segurança coletiva;  

l) ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao 
trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema;  

m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao 
interesse público, exigindo as providências cabíveis;  

n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais 
adequados à sua organização e distribuição;  

o) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício 
de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum;  

p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função;  

q) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação 
pertinentes ao órgão onde exerce suas funções;  

r) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de 
seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo 
tudo sempre em boa ordem.  

s) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito;  
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t) exercer, com estrita moderação, as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, 
abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço 
público e dos jurisdicionados administrativos;  

u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com 
finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais 
e não cometendo qualquer violação expressa à lei;  

v) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste 
Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento.  

Seção III 

Das Vedações ao Servidor Público 

XV - E vedado ao servidor público;  

a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para 
obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem;  

b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles 
dependam;  

c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este 
Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;  

d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por 
qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material;  

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu 
conhecimento para atendimento do seu mister;  

f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de 
ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados 
administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores;  

g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, 
gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, 
familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar 
outro servidor para o mesmo fim;  

h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências;  

i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços 
públicos;  

j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular;  

l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, 
livro ou bem pertencente ao patrimônio público;  
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m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em 
benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;  

n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente;  

o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou 
a dignidade da pessoa humana;  

p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de 
cunho duvidoso.  

CAPÍTULO II 

Das Comissões de Ética 

XVI - Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta 
autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições 
delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de 
orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as 
pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de 
imputação ou de procedimento susceptível de censura.  

XVII -- Cada Comissão de Ética, integrada por três servidores públicos e respectivos 
suplentes, poderá instaurar, de ofício, processo sobre ato, fato ou conduta que considerar 
passível de infringência a princípio ou norma ético-profissional, podendo ainda 
conhecer de consultas, denúncias ou representações formuladas contra o servidor 
público, a repartição ou o setor em que haja ocorrido a falta, cuja análise e deliberação 
forem recomendáveis para atender ou resguardar o exercício do cargo ou função 
pública, desde que formuladas por autoridade, servidor, jurisdicionados administrativos, 
qualquer cidadão que se identifique ou quaisquer entidades associativas regularmente 
constituídas.  

XVIII - À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da 
execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta Ética, 
para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos 
próprios da carreira do servidor público.  

XIX - Os procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética, para a apuração de 
fato ou ato que, em princípio, se apresente contrário à ética, em conformidade com este 
Código, terão o rito sumário, ouvidos apenas o queixoso e o servidor, ou apenas este, se 
a apuração decorrer de conhecimento de ofício, cabendo sempre recurso ao respectivo 
Ministro de Estado.  

XX - Dada a eventual gravidade da conduta do servidor ou sua reincidência, poderá a 
Comissão de Ética encaminhar a sua decisão e respectivo expediente para a Comissão 
Permanente de Processo Disciplinar do respectivo órgão, se houver, e, 
cumulativamente, se for o caso, à entidade em que, por exercício profissional, o 
servidor público esteja inscrito, para as providências disciplinares cabíveis. O 
retardamento dos procedimentos aqui prescritos implicará comprometimento ético da 
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própria Comissão, cabendo à Comissão de Ética do órgão hierarquicamente superior o 
seu conhecimento e providências.  

XXI - As decisões da Comissão de Ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido 
à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos 
nomes dos interessados, divulgadas no próprio órgão, bem como remetidas às demais 
Comissões de Ética, criadas com o fito de formação da consciência ética na prestação 
de serviços públicos. Uma cópia completa de todo o expediente deverá ser remetida à 
Secretaria da Administração Federal da Presidência da República.  

XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e 
sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus 
integrantes, com ciência do faltoso.  

XXIII - A Comissão de Ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento da 
falta de ética do servidor público ou do prestador de serviços contratado, alegando a 
falta de previsão neste Código, cabendo-lhe recorrer à analogia, aos costumes e aos 
princípios éticos e morais conhecidos em outras profissões;  

XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor 
público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste 
serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição 
financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, 
como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o 
interesse do Estado.  

XXV - Em cada órgão do Poder Executivo Federal em que qualquer cidadão houver de 
tomar posse ou ser investido em função pública, deverá ser prestado, perante a 
respectiva Comissão de Ética, um compromisso solene de acatamento e observância 
das regras estabelecidas por este Código de Ética e de todos os princípios éticos e 
morais estabelecidos pela tradição e pelos bons costumes.  

 

 

 

 

 

14. O papel da área de recursos humanos 

Tradicionalmente são atribuídos 4 objetivos à área de Recursos Humanos:  

1. Recrutamento e seleção de indivíduos capazes de atender aos desejos e 
expectativas da empresa;  

2. Manutenção dos colaboradores na empresa;  
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3. Desenvolvimento das pessoas;  

4. Folha de pagamento, admissão, demissão e demais rotinas de 
Departamento Pessoal.  

Entretanto, observamos nos últimos anos uma mudança neste cenário. A 
gestão de Recursos Humanos passou a ser exercida não mais por uma área 
específica, mas constitui um atributo de qualquer líder de equipe.  

Esta mudança de perspectiva levou à descentralização dos objetivos acima 
citados, que passaram a ser absorvidos pelas diversas áreas da empresa, sendo 
responsabilidade de cada líder, a gestão dos colaboradores sob a sua 
responsabilidade. Cabe então à nova área de RH, atuar como um agente 
facilitador do processo de gestão de pessoas, propiciando as áreas da empresa 
os recursos e instrumentos necessários a este novo desafio.  

É importante salientar que a área de Recursos Humanos deve estar totalmente 
alinhada com a cultura da empresa. A compreensão dos vínculos construídos 
dentro do ambiente de trabalho é a etapa inicial para o desafio de gerir as 
pessoas. Através do entendimento dos elementos constituintes da cultura, é 
possível compreender os mecanismos de interação entre os colaboradores e as 
tarefas que executam.  

Conhecidos estes aspectos, o passo seguinte é o desenvolvimento de 
lideranças capazes de alinhar as expectativas do grupo com os objetivos da 
empresa, criando as condições de reciprocidade essenciais para atingir um 
desempenho que atenda às pressões internas e externas da organização. As 
lideranças devem ser legitimadas tanto pelo enfoque do empregado quanto 
pelo da empresa, para que possam efetivamente atuar como elos entre estes 
dois pólos, buscando atuar de maneira conciliatória na resolução dos conflitos 
surgidos.  

Asseguradas as condições anteriores, parte-se em busca da melhoria da 
eficiência dos grupos, calcada nos atributos pessoais, cooperação intra e 
inter-equipes, capacidade de adaptação e desenvolvimento de compromisso 
entre colaboradores e empresa. Para que estes objetivos possam ser 
alcançados, é fundamental que haja um livre fluxo de informações, tendo 
cada componente do grupo plena consciência da relação de causa e efeito 
existente nas tarefas executadas. Também é essencial que o treinamento e 
reciclagem sejam constantes, permitindo que os colaboradores incorporem 
novos conhecimentos que permitam analisar criticamente o seu trabalho e seu 
ambiente, permitindo que busquem a melhoria contínua como indivíduo.  

Temos então o cenário propício para o desenvolvimento de estruturas auto-
reguladoras a partir de indivíduos autônomos e participantes. Desta forma, as 
equipes possuem a capacitação necessária para gerir seus próprios recursos de 
forma otimizada.  

Nesta escala, a gestão de RH está plenamente disseminada pela empresa, 
sendo cada líder um gestor das pessoas sob a sua responsabilidade. A área de 
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recursos humanos atua então como órgão consultivo, constantemente 
sintonizado com as tendências do mercado e introduzindo novas idéias à 
estrutura vigente. Assim, os profissionais de Recursos Humanos devem evitar 
os vícios internos, buscando sempre novos patamares de desempenho através 
da aplicação de “benchmarkings”. 

 

15. Recrutamento e seleção - formas de recrutamento, perfil do candidato, 
perfil do posto, técnicas seletivas 

Ao tomarmos as pessoas como ponto de partida de sucesso de toda e qualquer 
organização, torna-se fundamental conhecermos profundamente, termos 
definidos e padronizados os processos de ingresso e de admissão. O 
profissional de RH, de Recrutamento e Seleção, entre outras diversas 
nomenclaturas existentes para esse cargo, deve ter em mãos e saber como 
utilizar as inúmeras ferramentas e os instrumentos para poder adequar a 
pessoa certa ao lugar certo.  

Partindo-se do pressuposto de que a procura pela mão-de-obra está menor do 
que a oferta, esse objetivo pode ser atingido através do uso de métodos, de 
instrumentos e de técnicas atuais e eficazes para cada tipo de organização e 
principalmente para cada função ou vaga a ser preenchida, bem como através 
do profissional adequado e qualificado para realizar essa árdua tarefa de 
Recrutamento e Seleção.  

Como são as pessoas que formam as organizações, nada mais adequado do que 
se investigar os processos de Recrutamento e Seleção dentro da área de 
Recursos Humanos, visto que essa apresenta fundamental importância para a 
vida de toda e qualquer empresa, pois a área tem como objetivo o bem-estar 
completo dos funcionários e a sua adaptação ao mundo do empregador.  

Nos dias atuais, com a crescente enxurrada de agências de emprego, a taxa 
de desemprego elevada e os inúmeros profissionais que se autodenominam 
qualificados para atuar em Recursos Humanos, surge um questionamento: 
quais são os instrumentos, os métodos úteis e disponíveis ao profissional de 
Administração no processo de Recrutamento e Seleção?  

De forma global, vale ressaltar a grande importância que têm o departamento 
de Recursos Humanos e o departamento pessoal dentro das organizações, pois 
esses dois tratam da vida de cada colaborador ao gerenciar a admissão, os 
benefícios, a motivação, os salários e, conseqüentemente, a demissão. Sob 
esse ponto de vista, é necessário que existam profissionais qualificados e 
experientes para atuar nestas áreas.  

Quando falamos em recrutamento, referimo-nos à forma de como buscar a 
mão-de-obra que necessitamos no mercado de trabalho através de várias 
ferramentas como anúncios em jornais, revistas, recrutamento 
externo/interno ou até a utilização das duas formas que denominamos 
recrutamento misto. Cada método de recrutamento possui características 
favoráveis e contrárias. No entanto, cabe a cada empresa definir, juntamente 
com o responsável por esse processo, qual será a melhor forma a ser utilizada 
e que encontre, em menor tempo possível, a pessoa certa para o lugar certo.  
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Mas para que se possa facilitar essa procura, as empresas precisam ter 
definidos alguns itens como, por exemplo, a descrição de cargos, para que o 
recrutador saiba o quem está procurando. Para isso, utilizam-se também 
diversos tipos de formulários para candidatura, solicitação de empregos e 
variados tipos de currículos. Portanto, é um sub-setor de extrema 
importância, pois é onde tudo começa: a busca pelo novo colaborador que irá 
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento da empresa. Porém, na 
prática, nem sempre é isso que ocorre.  

Podemos falar que a seleção é a escolha entre os recrutados, ou seja, é o 
momento da decisão. Existem muitas técnicas e instrumentos, porém, há um 
consenso quando se fala em entrevista - o famoso cara-a-cara, pois a partir 
disso as chances de erro na contratação podem ser minimizadas.  

De acordo com a função a ser preenchida, pode-se usar testes de 
conhecimento ou práticos como, por exemplo, o uso de microcomputador, 
digitação, operação de empilhadeiras, entre outros, que representem a 
realidade do trabalho que aquele canditado poderá assumir. Em alguns casos, 
quando a função exigir maiores esforços mentais e intelectuais pode-se lançar 
mão do profissional de Psicologia, que fornecerá subsídios sobre 
personalidade, características pessoais passadas, atuais e provavelmente 
futuras. Porém, nenhum desses testes pode ser usado isoladamente, sendo 
portanto a entrevista a melhor opção para o levantamento de dados.  

Pode-se, portanto, concluir que: o profissional de Recursos Humanos deve ser 
bastante flexível, qualificado e usuário de uma gama de recursos, técnicas e 
instrumentos para que atinja seus objetivos, ou seja, contratar a pessoa certa 
para o lugar certo. Importante salientar, ainda, que tudo varia de empresa 
para empresa, conforme a cultura, os objetivos, as metas, as necessidades e 
até mesmo os custos destinados ao processo de R&S. Portanto, o profissional 
que atuar nesta área deve ser facilmente adaptável, possuir visão futurista e 
ser um bom negociador. 

 

16. Benefícios, higiene, segurança e qualidade de vida 

  A higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho tem sido muito abordada em 
várias as empresas, agora veremos alguns métodos, sistemas e sua aplicabilidade nas 
empresas.  

Higiene Do Trabalho 

   A higiene do trabalho está relacionada com as condições ambientais de trabalho que 
asseguram a saúde física e mental e com condições de bem-estar das pessoas. Do ponto 
de vista de saúde física, o local de trabalho constitui a área de ação da higiene do 
trabalho, envolvendo aspectos ligados à exposição do organismo humano a agentes 
externos como ruídos, ar, temperatura, umidade, luminosidade e equipamentos de 
trabalho. Um ambiente saudável de trabalho deve envolver condições ambientais físicas 
que atuem positivamente sobre todos os órgãos dos sentidos humanos, como visão, 
audição, tato, olfato, e paladar. 
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   Do ponto de vista de saúde mental, o ambiente de trabalho deve envolver condições 
psicológicas e sociológicas saudáveis e que atuem positivamente sobre o 
comportamento das pessoas, evitando impactos emocionais como o estresse. 

   Do ambiente físico de trabalho, envolvendo: 

• ILUMINAÇÃO: luminosidade adequada a cada tipo de atividade.  
• VENTILAÇÃO: remoção de gases, fumaça e odores desagradáveis, bem como o 

afastamento de possíveis fumantes ou a utilização de máscaras.  
• TEMPERATURA: manutenção de níveis adequados de temperatura.  
• RUÍDOS: remoção de ruídos ou utilização de protetores auriculares.  

   O ambiente psicológico de trabalho envolvendo: 

• Relacionamentos humanos agradáveis.  
• Tipos de atividades agradáveis e motivadoras.  
• Estilo de gerência democrático e participativo.  
• Eliminação de possíveis fontes de estresse.  

   Aplicação de princípios de ergonomia, envolvendo: 

• Máquinas e equipamentos adequados às características humanas.  
• Mesas e instalações ajustadas ao tamanho das pessoas.  
• Ferramentas que reduzam a necessidade de esforço físico humano.  

   A higiene no trabalho refere-se a um conjunto de normas e procedimentos que visa à 
proteção da integridade física e mental do trabalhador, preservando-o dos riscos de 
saúde inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde são executadas. Fazer do 
ambiente de trabalho um local agradável, tornou-se obsessão para as empresas bem-
sucedidas. 

Estresse No Trabalho 

      É um conjunto de reações físicas, químicas, e mentais de uma pessoa a estímulos ou 
estress no ambiente.O autoritarismo do chefe, a desconfiança, a pressão das exigências e 
cobranças, o cumprimento de horário de trabalho, a chateza e monotonia de certas 
tarefas, o moral baixo dos colegas, a falta de perspectivas de progresso profissional e a 
insatisfação pessoal não somente derrubam o bom humor das pessoas como também 
provocam estresse no trabalho. 

      O estresse é a soma das perturbações orgânicas e psíquicas provocadas por diversos 
agentes agressores como trauma, emoções fortes e fadiga. Certos fatores relacionados 
com o trabalho, como sobrecarga de atividade, pressão de tempo ou relação 
problemática com chefe ou clientes provocam reações como nervosismo, inquietude, 
tensão, etc., alguns problemas humanos, como dependência de álcool e abuso de drogas, 
muitas vezes são decorrentes do estresse no trabalho ou na família. 

      Existem duas fontes principais de estresse no trabalho: ambiental e pessoal.  
Primeiro, uma variedade de fatores externos e ambientais podem conduzir o estresse no 
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trabalho. Na mesma situação cada pessoal reage de diferentes maneiras aos fatores 
ambientais que provocam o estresse. 

      Além do trabalho, problemas pessoais, familiares, conjugais, financeiros e legais 
ajudam a aumentar o estresse dos funcionários. 

      O estresse no trabalho provoca sérias conseqüências tanto para o empregado como 
para a organização. As conseqüências humanas do estresse incluem ansiedade, 
depressão, angústia e várias conseqüências físicas como distúrbios gástricos e 
cardiovasculares, dores de cabeça, nervosismo e acidentes. Por outro lado, o estresse 
afeta negativamente a organização ao interferir na quantidade e qualidade do trabalho.  

Como Reduzir O Estresse No Trabalho 

      Existem várias maneiras de avaliar o estresse, desde maior tempo de soma até 
alternativas diferentes como biofeedback e meditação. Algumas medidas para reduzir o 
estresse: 

• Relações cooperativas, recompensadores e agradáveis com os colegas;  
• Não tentar obter mais do que cada um pode fazer;  
• Compreender os problemas do chefe e ajudá-lo a compreender o seu;  
• Encontrar tempo para desligar-se das preocupações e relaxar;  
• Ande pelo escritório para manter sua mente tranqüila e alerta;  
• Não fique muito tempo lidando com problemas desagradáveis.  

      A organização, os gerentes e linha e os especialistas de RH podem colaborar na 
identificação e redução do estresse no trabalho. 

Como Reduzir O Estresse No Local De Trabalho 

      A Northwestern National Life Insurance Co. dá algumas dicas: 

• Permitir que os empregados conversem amigavelmente entre si;  
• Reduzir conflitos pessoais no trabalho;  
• Dê ao empregado controle sobre como deve fazer o seu trabalho;  
• Falar abertamente com os funcionários;  
• Apoiar os esforços dos funcionários;  
• Proporcionar benefícios pessoais competitivos;  
• Reconheça e recompense os funcionários.  

      Métodos utilizados para reduzir o estresse: 

• Planejamento;  
• Exercícios físicos;  
• Dieta (alimentar);  
• Biofeedback (técnica terapêutica utilizada para tratamento de dores de cabeça, 

pressão alta, tensão muscular);  
• Meditação ou relaxamento;  
• Psicoterapia;  
• Psicanálise;  
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Segurança No Trabalho 

      Conceito: é um conjunto de medidas administrativas, técnicas, legais, médicas, 
educacionais e psicológicas e, portanto, multidisciplinares, empregadas na prevenção de 
acidentes de trabalho e doenças profissionais, querem instruindo ou convencendo as 
pessoas sobre a implantação de práticas preventivas. 

   A segurança do trabalho envolve três áreas principais de atividade: 

1. Prevenção de acidentes  
2. Prevenção de incêndios  
3. Prevenção de roubos  

Prevenção De Acidentes 

      A segurança do trabalho está relacionada com a prevenção de acidentes e com a 
administração de riscos ocupacionais, tendo como finalidade antecipar-se para que os 
riscos de acidentes sejam minimizados. 

      Um programa de segurança no trabalho requer as seguintes etapas: 

• Estabelecimento de um sistema de indicadores e estatísticas de acidente;  
• Desenvolvimento de sistemas de relatórios de providências;  
• Desenvolvimento de regras e procedimentos de segurança;  
• Recompensas aos gerentes e supervisores pela administração eficaz da função 

de segurança.  

      Anualmente são divulgadas as estatísticas de acidentes ocorridos no país com o 
número de mortos, feridos, aleijados, incapacitados para o trabalho e incapacitados 
para a vida normal. São perdas desastrosas. No Brasil, ocorrem 1.000 acidentes por dia 
em média, somando 370.000 acidentes por ano. 

      Acidente é um fato não premeditado do qual resulta dano considerável. É um fato 
súbito, inesperado, imprevisto, - embora algumas vezes previsível -, mas não desejado. 

      Os acidentes de trabalho são classificados como: 

1. Acidentes sem afastamento  
2. Acidentes com afastamento  

o Acidentes sem afastamento  

      Quando ocorrido o acidente, o acidentado pode retornar a sua função normal, no 
mesmo dia ou no dia seguinte, no horário regular. 

o Acidentes com afastamento  
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      É o acidente que, por sua gravidade, provoca incapacidade temporária, permanente 
ou morte, podendo ser classificados como: 

a. Incapacidade temporária: o acidentado não retorna ao trabalho a partir 
do dia seguinte ao acidente. É a perda total da capacidade para o trabalho 
por um período limitado de tempo. Ex: Fratura simples de um membro - 
o acidentado, depois de um tempo de afastamento do trabalho devido ao 
acidente, retorna às atividades que realizava normalmente antes do 
acidente.  

  

b. Acidente parcial ou permanente: ocorre pela redução, por toda a vida, 
da capacidade para o trabalho. Ex: perda de uma mão.  

  

c. Incapacidade total e permanente: é perda total e definitiva da 
capacidade para o trabalho. Ex: perda de ambos os olhos.  

 

Como desenvolver um programa de higiene e segurança: 

• Envolva a administração e os empregados no desenvolvimento de um plano de 
higiene e segurança.  

• Reúna o apoio necessário para implementar o plano.  
• Determine os requisitos de higiene e segurança.Cada local de trabalho tem 

diferentes necessidades para atender a requisitos de higiene e segurança.  
• Avalie os riscos existentes no local de trabalho.Identifique os problemas 

potenciais de higiene e segurança.  
• Corrija as condições de riscos existentes. Após identificar os riscos procure 

eliminá-los.  
• Treine os empregados em técnicas de higiene e segurança.  
• Desenvolva a preocupação de tornar o trabalho isento de riscos.  
• Melhore continuadamente o programa de higiene e segurança. A partir da 

implementação do programa, ele deve ser continuadamente avaliado e 
melhorado.  

Causas De Acidentes No Trabalho 

   Em todo o acidente de trabalho estão presentes os seguintes elementos: 

•    Agente – e definido como objeto ou substancia (a maquina, o local, o 
equipamento, que poderiam ser adequadamente protegidos0 diretamente 
relacionados com a lesão, como a prensa, a mesa, o martelo, a banheira, etc.).  

• À parte do agente – e a parte que esta diretamente associada ou relacionada à 
lesão, como o volante, o pe da mesa, etc.  
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• A condição insegura - e a condição física ou mecânica existente no local, na 
maquina, no equipamento ou na instalação (que poderia ter sido protegida ou 
corrigida) e que leva a ocorrência do acidente.  

• O tipo de acidente – e a forma ou modo de contato entre o agente do acidente e o 
acidentado.  

• O ato inseguro – e a violação de procedimento aceito como seguro, ou seja, 
deixar de usar equipamento de proteção individual.  

• O fator pessoal de insegurança – e qualquer característica, deficiência ou 
alteração mental, psíquica ou física – acidental ou permanente – que permite o 
ato inseguro.  

  

      Mas o que causa o acidente de trabalho? 

     Existem duas causas básicas de acidentes no local de trabalho. As condições 
inseguras e os atos inseguros. 

      1 – condições inseguras – constituem as principais causas dos acidentes no trabalho. 

     Incluem fatores como: 

• Equipamento sem proteção.  
• Equipamento defeituoso.  
• Procedimentos arriscados em maquinas ou equipamentos.  
• Armazenamento inseguro.  
• Iluminação deficiente ou imprópria.  
• Temperatura elevada ou baixa no local de trabalho.  
• Condições físicas ou mecânicas inseguras que constituem zonas de perigo.  

  

      As providências nesses casos são eliminar ou minimizar as condições inseguras. 
Inseguras são: o cargo em si, a programação de trabalho prolongado e o clima 
psicológico do local de trabalho. 

      Alguns cargos são inerentemente mais perigosos do que outros. A programação de 
trabalho e a fadiga também afetam os índices de acidentes. 

      Também o clima psicológico do local de trabalho afeta os índices de acidentes. 

      2 – atos inseguros – eliminar apenas as condições inseguras e insuficiente, pois as 
pessoas também causam acidentes. Os atos inseguros dos funcionários são: 

• Carregar materiais pesados de maneira inadequada.  
• Trabalhar em velocidades inseguras - muito rápidas ou lentas.  
• Utilizar esquemas de segurança que não funcionam.  
• Usar equipamento inseguro.  
• Não usar procedimentos seguros.  
• Assumir posições inseguras.  



EeConcursos                                                                                                               

 53 

• Subir escadas ou degraus depressa.  

  

      E necessário minimizar as condições de insegurança.As causas dos atos inseguros 
podem ser atribuídas a certas características pessoais que predispõem aos acidentes, 
como ansiedade, agressividade, falta de controle emocional, etc. 

      Essas tendências de comportamentos levam a atos inseguros, como desatenção e 
falhas em seguir procedimentos, e aumentam a probabilidade de acidentes. 

Traços De Personalidade Que Predispõem A Acidentes 

      Algumas pesquisas mostraram que uma pequena porcentagem de trabalhadores 
(20%) é responsável por uma alta porcentagem de acidentes (algo em torno de 70%). 
Não há consenso de que a predisposição aos acidentes seja universal, pois uma pessoa 
predisposta a acidentes em um tipo de trabalho pode não sê-lo em outra atividade. A 
predisposição parece ser, portanto, situacional. Os traços de personalidade (como 
instabilidade emocional ou pouca resistência à frustração) podem distinguir os 
empregados predispostos a acidentes em atividades que envolvam riscos. 

      Os acidentes são mais freqüentes na faixa etária entre 17 e 28 anos, declinando até 
encontrar valores mínimos entre 60 e 70 anos. Contudo, diferentes padrões são 
encontrados em diferentes cargos, nos quais o fator idade torna-se importante. 

Como Prevenir Acidentes 

      Há um velho e popular ditado que diz: “Melhor prevenir do que remediar”, esse 
ditado adquire forte importância nos tempos modernos. 

      Todo o programa de prevenção de acidentes focaliza duas atividades básicas, são 
elas: 

     1.Eliminação das condições inseguras: é o papel dos funcionários da primeira linha 
de defesa, os engenheiros de segurança desenham cargos para eliminar ou reduzir os 
riscos físicos dos ocupantes. Alguns fatores identificam esse item, sendo: 

o Mapeamento de áreas de risco;  
o Analise profunda dos acidentes;  
o Apoio irrestrito da alta administração.  

     2.Redução dos atos inseguros: os acidentes são similares a outros tipos de 
desempenho pobre. Estudos psicológicos sugerem que não se deve selecionar as pessoas 
que apresentam tendências para acidentar-se em cargos específicos. É necessário 
reforçar alguns fatores: 

o Comunicação interna;  
o Treinamento;  
o Reforço positivo.  
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Custos Dos Acidentes 

      O acidente constitui um fator altamente negativo e suas causas e custos devem ser 
analisados para se removerem eventuais condições inseguras. Além das lamentáveis 
perdas humanas, os acidentes também provocam perdas financeiras para o acidentado, 
para sua família, para a organização e para a sociedade. 

      O seguro de acidentes de trabalho cobre apenas os gastos com despesas médicas e 
indenizações ao acidentado, mas não repõe a capacidade humana para o trabalho. 

Baseado em estatísticas chegou-se à conclusão de que um acidente sério provoca em 
média custos ao redor de U$$ 23.000.Na norma regulamentadora nº 18 a ABNT 
estabelece os conceitos de custo direto e indireto do acidente de trabalho: 

• Custo direto – despesas decorrentes das obrigações para com os empregados 
como as despesas com assistência médica e hospitalar e respectivas 
indenizações.  

• Custo indireto – despesas de fabricação, despesas gerais, cuja incidência varia 
conforme o tipo de indústria.  

      Se as organizações procuram eficiência, eficácia e lucros, elas precisam estar 
dispostas a investir dinheiro para criar condições que excedam as condições exigidas 
pela lei. 

Avaliação Do Programa De Higiene E Segurança 

   O Programa de Higiene e Segurança deve ser monitorado em termos de 
custos/benefícios pelos especialistas em RH, gerentes e, sobretudo, contar com a 
participação de todos os funcionários. Este programa deve ser julgado através de 
critérios como melhoria no desempenho do cargo, redução dos afastamentos por 
acidentes ou por doenças e redução de ações disciplinares. Abordagens e critérios são 
imprescindíveis, como melhoria na produtividade, ausência de acidentes e doenças 
profissionais, número de dias sem acidentes, treinamento intensivo dos gerentes e de 
todos os funcionários, reuniões de segurança, instalações médicas e forte participação 
da alta direção. 

  

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO(QVT) 
  
  

     O termo QVT foi cunhado por Louis Davis na década de 1970, quando desenvolvia 
um projeto sobre desempenho de cargos. Foram criados vários conceitos de QVT, mas a 
QVT assimila duas posições antagônicas: de um lado, a reivindicação dos empregados 
quanto ao bem-estar e satisfação no trabalho, e, de outro, o interesse das organizações 
quanto aos seus efeitos potenciais sobre a produtividade e qualidade. 

     A QVT tem sido utilizada como indicador das experiências humanas no local de 
trabalho e do grau de satisfação das pessoas que desempenham o trabalho. A QVT 
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representa em que grau os membros da organização são capazes de satisfazer suas 
necessidades pessoais através do seu trabalho na organização, pois é necessário 
satisfazer primeiro seu colaborador para sim, depois satisfazer o cliente externo. Ela 
envolve os aspectos intrínsecos(conteúdo) e extrínsecos(contexto) do cargo.  

      A QVT envolve uma constelação de fatores:  

• A satisfação com o trabalho executado;  
• As possibilidades de futuro na organização;  
• O reconhecimento pelos resultados alcançados;  
• O salário percebido;  
• Os benefícios auferidos;  
• O relacionamento humano dentro do grupo e da organização;  
• O ambiente psicológico e físico de trabalho;  
• A liberdade e responsabilidade de decidir;  
• A possibilidade de participar.  

  

MODELOS DE QVT 

  

      O desempenho no cargo e o clima organizacional representam fatores importantes 
na determinação da QVT. Tudo depende se a qualidade do trabalho for boa ou pobre, 
mas por outro lado a importância das necessidades humanas varia conforme a cultura de 
cada indivíduo e de cada organização. Portanto, a QVT não é determinada apenas pelas 
características individuais ou situacionais, mas, sobretudo pela atuação sistêmica dessas 
características individuais e organizacionais. 

      Por esta razão, vários autores apresentam modelos de QVT. Os três modelos mais 
importantes são: 

• Modelo de QVT de Nadler e Lawler;  
• Modelo de QVT de Hackman e Oldhan;  
• Modelo de QVT de Walton.  

Modelo De QVT De Walton 
  
  

           Fatores de QVT                                                            Dimensões 

  
1. Compensação justa e adequada 

1. Renda (salário) adequada ao trabalho  
2. Equidade interna (compatibilidade interna)  
3. Equidade externa (compatibilidade externa) 

2. Condições de segurança e saúde no trabalho 4. Jornada de trabalho  
5. Ambiente físico (seguro e saudável)  
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3. Utilização e desenvolvimento de 
capacidades 

6. Autonomia  
7. Significado da tarefa  
8. Identidade da tarefa  
9. Variedade de habilidades  
10. Retração e retro-informação  

4. Oportunidades de crescimento e segurança 11. Possibilidade de carreira  
12. Crescimento profissional  
13. Segurança do emprego  

  
5. Integração social na organização   

14. Igualdade de oportunidades  
15. Relacionamentos interpessoais e grupais  
16. Senso comunitário   

6. Garantias  constitucionais  17. Respeito às leis e direitos trabalhistas  
18. Privacidade pessoal  
19. Liberdade de expressão  
20. Normas e rotinas claras da organização  

7. Trabalho e espaço total de vida 21. Papel balanceado do trabalho na vida pessoal 

  
8. Relevância social da vida no trabalho  

22.Imagem da empresa  

23. Responsabilidade social pelos 
produtos/serviços 

24. Responsabilidade social pelos empregados 

   Muitos programas são baratos, como o fornecimento de informação das calorias do co 
cardápio diário, já alguns são caros, como as salas de fitness centers da IBM. O 
programa bem estar de exercícios físicos, educação sobre tabagismo, abuso de 
substancias químicas, controle de peso e alimentação, alem de instalações de ginástica, 
piscinas e pistas de corrida. A função social para o desenvolvimento das pessoas e da 
comunidade de maneira responsável.  

  

Programas De Bem-Estar Dos Funcionários 

      Plano para com prosperidades das pessoas que execrem funções em meu 
empreendimento são geralmente medidas tomadas com antecedência. Peculiaridades 
profiláticas são adotadas, nesses programas parte do reconhecimento dos colaboradores 
e a maneira de vida além do local de trabalho estimulando os colaboradores a 
aperfeiçoar seu modelo para com a saúde.  

   Um programa de bem-estar tem geralmente três componentes: 

• Ajudar os funcionários a identificar riscos potenciais de saúde.  
• Educar os funcionários a respeito de riscos de saúde, como pressão sangüínea 

elevada, fumo, obesidade, dieta pobre e estresse.  
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• Encorajar os funcionários a mudar seu estilo de vida através de exercícios, boa 
alimentação e monitoramento de saúde.  

 

17. Planos de carreira 

"A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.”  
Peter Drucker  

Século XXI, era da globalização, era marcada por grande competitividade, 
mudanças e incertezas, onde todos estão voltados para resultados e, por 
conseguinte, preocupados com desempenhos, tornando-se imprescindível 
então, que para a obtenção da eficiência e eficácia, cada empresa elabore e 
mantenha sempre atualizado o plano de carreira de seus colaboradores. O 
plano de carreira contribuirá para que a empresa não apenas sobreviva neste 
mercado altamente competitivo, mas faça seu diferencial, se tornando sólida, 
através de seus colaboradores.   

O plano de carreira deve vir de encontro à missão e visão da própria empresa, 
conciliando objetivos e benefícios organizacionais, com objetivos e benefícios 
dos profissionais, aliando-se então os interesses da empresa com os interesses 
de seus colaboradores, e assim, pautados na ética, nos valores, princípios e na 
cultura organizacional, contribuir para o alcance do desenvolvimento e 
crescimento de ambos, alcançando diferencial no mercado e gerando o 
rebento denominado sucesso. 

A empresa do séc. XXI tem plena consciência que a causa maior de sua 
existência, são seus clientes, sejam no âmbito interno e/ou externo e por 
isso, deve zelar e cuidar dos mesmos, buscando sempre satisfazer às suas 
reais necessidades. Verifica-se que, quando existe a satisfação, existe uma 
relação de doação, de prazer, de entrega e, como conseqüência, o alcance da 
produtividade com qualidade. 

A partir da elaboração de um plano 
de cargos e salários é que a empresa deverá implantar e implementar o plano 
de carreira. Portanto, ao se elaborar um plano de carreira, a empresa deverá 
fazer um diagnóstico de suas reais necessidades, atentar quanto à estrutura, 
política salarial a ser a adotada, salários, cargos, perfis dos profissionais 
coerentes com os cargos, metas, capacidades e competências, visando sempre 
atender aos objetivos e expectativas da organização e dos profissionais que 
compõem tal organização. É preciso que fiquem bem claras as progressões, 
tanto em âmbito vertical como horizontal, e que sejam definidos como e 
quando o profissional alcançará o crescimento, não se esquecendo de oferecer 
igualdade de oportunidade a quem de direito, valorizando assim cada 
colaborador e evitando desta forma um descontentamento, o que poderia 
gerar futuros dissabores. É inaceitável que um colaborador qualificado seja 
preterido em uma promoção com favorecimento de outro menos qualificado 
por conta de uma decisão gerencial injusta ou nitidamente equivocada 
moralmente/eticamente. Não há nada pior numa empresa do que um 
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“colaborador” ferido em seu íntimo por uma decisão empresarial injusta. 
Certamente ele se tornará um potencial inimigo na empresa, comprometendo 
o bom nome empresarial conquistado a duras penas. 

Pensando no alcance dos resultados, a empresa deverá liberar recursos 
destinados à profissionalização e ao aperfeiçoamento de seus profissionais, 
que somados com envolvimento e comprometimento irão alcançar o 
desenvolvimento e crescimento esperado, o que não impede que cada 
profissional também tome tal iniciativa.  

A elaboração de um plano de carreira implica na relação de pensar e repensar 
o passado e o presente, bem como o futuro de forma cautelosa e com muita 
transparência nas ações, envolvendo todo um trabalho de equipe. Além da 
participação do Departamento de Recursos Humanos da empresa, o ideal é 
que esta equipe seja composta por multiprofissionais, devendo ter a 
participação efetiva de todos os envolvidos. 

Lembrando que todo plano de carreira deverá ser flexível, estar aberto às 
mudanças e adaptações, pois poderá sofrer quaisquer alterações ao longo de 
todo o processo. 

O plano de carreira irá contribuir para com a valorização dos profissionais da 
empresa, concebendo-os como um ser humano, ser bio-psico-social, que pensa 
e possui talentos, conhecimentos, capacidades, anseios e necessidades 
diversas e é capaz de contribuir e muito para que a empresa faça a diferença 
neste mercado globalizado e de alta competitividade. 

Os benefícios da empresa que possui plano de carreira implantado e 
implementado são inúmeros; dentre estes, podemos destacar a seleção 
interna de pessoal de forma mais consciente e, portanto, tendo mais chance 
de acerto na escolha, a intensificação do relacionamento da empresa para 
com o colaborador, além de conseguir que os funcionários atuem motivados, o 
que contribui não só com o desenvolvimento profissional, mas também com o 
desenvolvimento organizacional. 

Lembramos que, no séc. XXI, o plano de carreira deverá ser de 
responsabilidade de cada profissional; portanto, se a empresa não o fizer, o 
profissional deverá ter a consciência que, para permanecer no mercado e não 
ser pisoteado correndo o risco da expulsão pelo mesmo, este deverá elaborar 
o seu. 

 

18. Gestão de desempenho 

De entre todas as variáveis que concorrem para o sucesso da  organização, o 
desempenho dos seus recursos humanos - ou seja, os  outputs que 
constituem os contributos dos indivíduos para o resultado  global da 
organização - representa, pensamos, aquela que de forma  mais marcada 
influencia esse sucesso.  
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A Gestão do Desempenho consiste no processo através do qual a  
organização promove a valorização do contributo dos seus recursos  humanos 
para os seus objetivos.  

Gerir desempenhos corresponde, numa primeira fase, a proceder à sua  
avaliação de forma fiável; num segundo momento, conceber e  implementar 
ações com vista a promover a sua melhoria e finalmente,  uma nova etapa de 
natureza avaliativa, reiniciando o ciclo o que  permite a sua permanente 
monitorização.  

Avaliar o desempenho de forma fiável, implica não só a utilização de  fontes 
de informação credíveis, como ainda fontes de informação  múltiplas.  

No que diz respeito à credibilidade da fonte de informação, esta  depende, em 
grande medida, da riqueza e pertinência da informação  possuída.   

No que diz respeito à multiplicidade das fontes de informação, ela  permite 
ultrapassar a visão limitada inerente a uma única fonte bem  como reduzir a 
interferência de expectativas e juízos de valor pré- concebidos na avaliação - 
na medida em que múltiplos avaliadores  permitem que a avaliação não fique 
tão condicionada às percepções de  um só ou poucos observadores do 
desempenho.  

A maioria das organizações que presentemente avaliam o desempenho dos  
seus colaboradores criam sistemas que se baseiam numa única fonte de  
informação de credibilidade razoável - a chefia. 

Se uma chefia possui normalmente bastante informação sobre o seu  
colaborador - uma vez que o pode observar em situações  diversificadas - 
dificilmente disporá de informação mais credível do  que, por exemplo, o cliente 
desse colaborador (quer seja ele interno  ou externo à organização).  

Com o objetivo de incrementar significativamente a confiabilidade da  Avaliação 
de Desempenho, foram recentemente criados sistemas de  avaliação 
poderosos, garantindo que a Gestão do Desempenho pela  organização 
possa assentar em pilares de avaliação verdadeiramente  sólidos. Esses 
sistemas baseiam-se nas seguintes premissas:  

- Toda a avaliação assenta em informações recolhidas em torno de  fenômenos 
observáveis, como comportamentos ou praticas concretas, que  podem ser 
consistente e causalmente relacionados com os resultados a  organização  

- Toda a avaliação assenta na comparação entre um desempenho desejado  e 
um desempenho real (determinação do gap de performance)   

- Toda informação assenta em múltiplos avaliadores, possuindo todos  
informação com alguma credibilidade e com diferentes perspectivas.  

Se começarmos por definir o conjunto de pessoas que numa determinada  
organização mais informação possuem sobre um determinado colaborador  
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(como a sua chefia, os seus subordinados, os colegas de outros  
departamentos com idêntica posição hierárquica - pares - e os colegas  de 
outros departamentos com contactos cliente-fornecedor interno mais  
freqüentes, por exemplo), e de seguida pedirmos a este conjunto de  
avaliadores para procederem a um juízo avaliativo no que diz respeito  ao 
desempenho desse colaborador - com base em dimensões observáveis,  
como comportamentos, por exemplo - acabamos por reunir uma informação  
diversificada e de enorme confiabilidade. Desta forma, este sistema permite 
conjugar informações recolhidas por  múltiplos observadores em inúmeros 
momentos e contextos de relação,  sendo quase imune a juízos pré-concebidos 
de natureza individual.   

Porque se trata de um sistema de informação e feedback sobre  desempenho 
que rodeia o indivíduo, no qual a recolha de informação é  feita em todos os 
quadrantes, a sua designação reflecte justamente a  ideia de uma espécie de 
esfera de informação no interior da qual cada  colaborador se situa. Trata-se do 
sistema de Avaliação e Feedback 360  graus.   

Este poderoso sistema de informação permite conferir uma elevada  
confiabilidade em todas as situações nas quais é fundamental uma  perspectiva 
global do desempenho de um indivíduo - encarado por  diferentes expectativas 
e prismas de observação. A título de exemplo:  

- Avaliar o processo de integração de um novo colaborador  recentemente 
admitido numa organização, a partir das observações  daqueles que com ele 
contataram, por exemplo, durante os primeiros  seis meses de integração na 
sua nova função e organização ;  naturalmente que este processo é válido quer 
em contextos de  recrutamento externo, quer em casos de recrutamento 
interno.  

- Avaliar as mudanças ocorridas após um determinado processo de  formação, 
quer no que diz respeito a novos e diferentes  comportamentos, quer a novos e 
diferentes resultados produzidos pelo  indivíduo na organização; este processo 
pressupõe duas recolhas de  informação - a primeira antes da realização da 
formação, e a segunda  algum tempo após a conclusão da mesma, por forma a 
possibilitar a  avaliação efetiva de resultados da formação, consolidados por 
alguma  experiência "pós-treino".  

- Criar sistemas de incentivo especificamente direcionados para a  
compensação das boas performances e das melhorias observadas a partir  da 
esfera de informação 360º; trata-se de uma intervenção que, quando  integrada 
com processos de formação assentes igualmente em informação  360º, permite 
a consolidação de resultados e comportamentos de uma  forma que, em nossa 
opinião, muito dificilmente se consegue sem  recurso a esta tecnologia.  

Todas estas aplicações, assentes numa sistema poderoso de informação  e 
feedback sobre o indivíduo, constituem instrumentos que, em  primeira 
instância, permitem um enorme alargamento do auto- conhecimento de cada 
um de nós no nosso ambiente profissional. Esta  espécie de "alargamento de 
consciência" - resultante do processo de  feedback centrado na informação 
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360º - permite que o indivíduo assuma  uma elevada proatividade e 
protagonismo no seu próprio  desenvolvimento face aos desafios da 
organização. Ambos saem  vencedores - indivíduo e organização - porque 
ambos beneficiam do  enorme crescimento que resulta não só do aumento de 
consciência do  indivíduo sobre si mesmo, como das ações de 
desenvolvimento que a  organização - detentora de um nova e alargada visão 
dos  seus colaboradores - pode promover para os indivíduos que a  
constituem.  

Porque a esfera ronda a perfeição, a esfera de informação em torno do  
indivíduo potencia "drasticamente" a sua capacidade de melhorar e  contribuir 
para o sucesso das novas organizações do 3º milênio - por  sua vez, cada vez 
mais perfeitas, exigentes e rodeadas de informação !  

19. Gestão por competências - mapeamento e avaliação 

Metodologia de seleção de pessoas que tem por base a elaboração de um 
perfil de competências exigidas para o cargo. De posse desse perfil, o 
selecionador realiza sua entrevista buscando no candidato os comportamentos 
mais importantes para a melhor execução das suas funções. Dessa forma, 
entende-se que o processo poderá ser mais objetivo e com isso assegurar os 
melhores resultados para empresa. 

Objetivo 

1. Fornecer aos gestores e aos profissionais de Recursos Humanos 
ferramentas que permitam mapear o perfil de competências. 

2. Gerar recursos personalizados que identificam, entre os candidatos, 
aquele que possui o perfil mais compatível com a vaga. 

Pré-requisitos 

1. Fortalecimento da parceria entre selecionador e requisitante.  
2. Ter todas as informações a respeito da vaga.  
3. Identificar os Indicadores (Perfil) de Competências.  
4. Extrair os comportamentos exigidos pelo cargo a partir dos indicadores.  

Dificuldades 

1. Traduzir adequadamente o Perfil de Competências em comportamentos 
concretos e observáveis a serem averiguados durante a entrevista. 

2. Relacionar uma enorme quantidade de competências, pois pode levá-
los a serem redundantes. 

3. Manter-se com foco nos comportamentos observáveis, em vez de 
aspirações, divagações ou casos hipotéticos. 

Benefícios 

1. A observação dos comportamentos específicos dá consistência, foco e 
objetividade, tendo como consequência resultados mais eficazes.  
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2. Melhora os resultados do RH e equipes em geral, com diminuição da 
rotatividade e da necessidade de treinamento.  

3. Oferece segurança para realização de processo seletivo.  
4. Aumenta a probabilidade de conhecer os comportamentos do 

entrevistado.  
5. Reduz a possibilidade do candidato simular, mentir, vender uma 

imagem não verdadeira. 

Quando uma empresa escolhe adotar um programa de Gestão por 
Competências significa dizer que a Gestão de RH está sendo vista sob uma 
ótica mais ampliada e sistêmica. Os benefícios trazidos por essa prática são 
vários: maior produtividade, ambiente participativo e motivado, 
comprometimento dos colaboradores, gerências e equipes fortalecidas, foco 
em resultados, aumento de competitividade e diferencial de mercado. Por 
outro lado, algumas empresas ainda não despertaram para o potencial da 
Gestão por Competências ou chegam até a reconhecer o seu valor, mas 
passam a encarar o processo com sendo de difícil implantação e não adeqüado 
às suas necessidades e realidades.  

No entanto, há empresas que preferem apostar nesse processo com otimismo. 
Esse é o caso da Berlanda - uma empresa que atua no segmento de varejo de 
móveis e de eletrodomésticos, sediada em Curitibanos/SC. "O nosso programa 
de Gestão por Competências ainda está em fase de implantação, há dois 
meses. A empresa escolheu esse processo, porque estamos buscando a 
excelência na gestão de pessoas, podendo sair um pouco da subjetividade, 
para uma visão mais objetiva e mensurável. Desejamos tornar o 
gerenciamento mais imparcial, para podermos acompanhar as necessidades e 
o desenvolvimento dos nossos colaboradores", explica o diretor de RH da 
Berlanda, Augusto Dotti.  

Segundo ele, o objetivo desse programa é determinar quais as competências 
que a organização necessita e identificar aquelas que já existem, tornando-as 
mensuráveis. A partir disso, complementa Dotti, será possível fazer uso dessas 
informações para desenvolver e capacitar o capital humano da Berlanda, 
permitindo ainda a identificação dos talentos, para que a empresa possa 
posicioná-los em cargos compatíveis com as exigências da organização, bem 
como a real potencialidade de cada profissional.  

"Esse programa iniciou-se através da construção de um inventário 
comportamental, baseado na missão, nos valores e na visão da empresa", 
menciona o diretor de RH. Na prática, o inventário funcionou da seguinte 
forma: foi solicitado às pessoas-chaves da empresa que transferissem para o 
papel todos os comportamentos e habilidades que considerassem eficazes 
para o bom desempenho do seu respectivo setor, bem como os 
comportamentos que não desejariam mais em suas áreas.  

"Todo esse trabalho reunido e filtrado revelou os comportamentos reais e 
desejáveis da empresa numa visão global. Para cada comportamento ou 
habilidade relacionamos a competência a qual se refere, gerando assim o 
quadro de competências da empresa", destaca Dotti. O próximo passo dado 
pela Berlanda, foi extrair desse rol de comportamentos aqueles mais 
adequados para cada cargo. Depois, a empresa passou a conhecer quais as 
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competências necessárias para o melhor desempenho de cada função e qual o 
grau de exigência de cada uma, em relação ao mesmo cargo.  

"De posse desses dados, podemos traçar as perguntas que definirão a 
entrevista comportamental. Essa entrevista será usada no processo de 
seleção, pois queremos observar, no candidato, se os comportamentos por ele 
praticados no passado encaixam-se com os quais pré-selecionamos e achamos 
necessários para a vaga a ser preenchida, ou seja, estamos observando as 
competências do candidato e cruzando dados com as competências que 
buscamos para o cargo. Esse é um dos diferenciais desse método", enfatiza 
Dotti.  

A Berlanda pretende observar os comportamentos dos seus colaboradores 
através da aplicação de ferramentas como dinâmicas, jogos e também pela 
utilização da avaliação 360 graus. "Novamente, de posse desses dados, 
teremos um instrumento de alerta para a adoção de treinamentos específicos 
e focalizados nas deficiências, bem como a demonstração dos que estão além 
das nossas expectativas, ou seja, os talentos", destaca o diretor de RH.  

Todos os colaboradores e possíveis candidatos a um cargo da Berlanda fazem 
parte do público-alvo do programa de Gestão por Competências. No momento, 
a empresa irá trabalhar cerca de 450 pessoas, sendo 350 funcionários diretos 
e 100 terceirizados. De acordo com Augusto Dotti, o processo de 
sensibilização do processo junto aos colaboradores foi gradativo, através da 
realização de reuniões na matriz da Berlanda, visando a estrutura 
administrativa, passando pelos supervisores, gerentes de loja até chegarem 
aos vendedores.  

Quando questionado se a Berlanda recorreu à contratação de alguma 
consultoria especializada para implantar o programa, Dotti destaca que o 
setor de RH foi encarregado do planejamento e da execução do projeto, 
juntamente com a ajuda de outros setores da organização. "Como sou diretor 
de RH e minha formação é em psicologia clínica e organizacional, de certa 
forma, esse fato facilita a leitura da subjetividade da empresa, trazendo para 
um patamar mais objetivo e mensurável", ressalta.  

Sobre o custo de implantar o programa, Augusto Dotti comenta que considerar 
ou não a Gestão por Competências como sendo um investimento caro, é 
relativo. Ele lembra que algumas variáveis devem ser consideradas como: 
ramo de atividade, filiais, número de colaboradores, grande diversidade de 
funções etc. Outro fator importante, acrescenta ele, é considerar quem vai 
implantar o programa, se o processo ocorrerá através de recursos internos ou 
externos.  

Ferramenta auxiliar - "Durante algum tempo, estávamos amadurecendo a 
idéia de implantar o programa de Gestão por Competências, mas não 
tínhamos encontrado a ferramenta necessária para o gerenciamento desses 
dados. Foi então, que passamos a pesquisar no mercado e encontramos o 
software da AncoraRh Informática, que culminou numa parceria perfeita para 
atender nossas necessidades", comenta o diretor de RH da Berlanda.  

Augusto Dotti diz que a empresa adquiriu o GCA-R&S, GCA-T&D, juntamente 
com o de avaliação 360 graus. Essa ferramenta, explica ele, porporcionou 
agilidade, segurança e principalmente uma maneira mais eficaz de gerenciar 
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e monitorar todos os dados colhidos, oferecendo ainda a vantagem de 
eliminar papéis nos processos, visto que todos os documentos são 
digitalizados. Dotti revela que também recebeu todo o apoio técnico, com 
profissionalismo e eficiência para que o software fosse usado pela Berlanda.  

Segundo ele, a ferramenta oferecida pela AncoraRh também veio com um 
diferencial: o software acompanha uma metodologia para o mapeamento das 
competências. "Sem dúvida, esse foi um dos fatores que nos fez optar por esse 
software, pois segue uma lógica em sua seqüência, na qual facilita o 
mapeamento das competências, gerando maior facilidade", finaliza. 

 

20. Gestão de pessoas com foco em resultados 

A disponibilidade de capital, instalações, tecnologia da informação e abundância de 
talentos não garantem o sucesso de uma organização. O sucesso resulta da forma como 
esses recursos são gerenciados, usando métodos tradicionais que privilegiam a função, 
ou por processos, que enfatiza a participação das pessoas e os resultados. 

O leitor pode imaginar quantos empreendimentos não obtiveram os resultados 
esperados, não obstante reunirem todas as pré- condições para tal. O time Real Madrid 
repleto de estrelas e de resultados pífios. Um grande país da América do Sul, cheio de 
sonhos para o futuro, mas negligencia o presente. Um banco que veio a falir – precisa de 
muita capacidade destruidora para falir uma instituição bancária…! 

A gestão por processos permite compreender como as coisas são feitas, na medida em 
que revela problemas, estrangulamentos e ineficiências que no método tradicional não 
seriam identificados em tempo hábil. Não basta fazer as coisas. Elas precisam ser bem 
feitas, de forma integrada, medidas, avaliadas e sempre com foco no resultado final.  

O processo é eficaz porque as pessoas trabalham visualizando o todo, não apenas a sua 
tarefa. Reduz o tempo de cada atividade. Diminui custos. Elimina conflitos. Melhora a 
eficiência. Melhora a qualidade dos produtos e serviços. Aumenta a satisfação dos 
clientes e dos colaboradores. Um clima interno muito melhor. A empresa fica mais 
competitiva. Ágil. Pronta para fidelizar clientes. 

A globalização exige colaboradores que tenham visão global da empresa e capacidade 
para tomar decisão dentro de um espírito de equipe, com o propósito de alcançar 
resultados e objetivos desafiadores. No ambiente de processos, todos trabalham visando 
a satisfação do cliente, não na função em si. 

Alerta de Michel Porter, o pai da estratégia empresarial: São inúteis os esforços para 
inovar processos que nada acrescentam à competitividade da empresa, à melhoria no 
relacionamento com os clientes, ou à entrada de novos nichos de mercado. 

Visualizar o negócio com os olhos do cliente, como sintetiza Abílio Diniz, do Grupo 
Pão de Açúcar: O que posso fazer a mais e melhor do que a concorrência? O que posso 
fazer pelo meu cliente que os outros não fazem? Não pense apenas em manter o foco no 
cliente, mas procure colocar-se no lugar dele, para entender seus anseios e satisfazê-los. 
Melhor ainda: ir além e surpreendê-los de forma consistente. 
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Tudo pode ser gerenciado por processos. Produção, marketing, vendas, suprimento, 
logística, recursos humanos, finanças, o que fizer parte das atividades meio e fim das 
empresas. Articula de forma produtiva pessoas, instalações, equipamentos e demais 
recursos, visando produzir resultados superiores. 

Seus principais ingredientes são liderança, conhecimento e sistema de gestão. 
Dissemina-se o bom senso na empresa. Informadas e comprometidas, as pessoas sempre 
perguntam: Como? Por quê? Para quê? Para quem? Tudo flui com rapidez e precisão. 
Há maior empenho para satisfazer o cliente e produzir bons resultados. Há um propósito 
a ser satisfeito. 

O que não é medido não pode ser administrado com eficácia. A gestão avalia todas as 
entradas de um processo (insumos, requisitos, conhecimentos). A eficiência da 
produção (custos, qualidade, conformidades e atendimento). E as saídas, ou os 
resultados do processo (produtos e serviços), dentro do prazo e das exigências do 
consumidor, não só satisfazê-los, mas surpreende-los. 

 

 

21. Educação corporativa  

A educação corporativa pode ser entendida como um conjunto 
harmonioso e estrategicamente planeado de programas de formação 
que visam desenvolver, nos colaboradores de uma organização, 
conhecimentos, habilidades e competências que se encontrem 
alinhados com os objetivos estratégicos da organização tornando-a 
mais competitiva. 
 
Na nossa concepção, um projeto de educação corporativa começa 
sempre pela existência de uma parceria entre a Universidade 
Fernando Pessoa (UFP) e uma organização (empresarial, do estatal, 
municipal, associação representativa de determinado sector, etc.) 
que acredita na importância da qualificação dos seus recursos 
humanos como forma de ganhar competitividade.  
 
Esta associação, para além de permitir juntar ao conhecimento da 
prática o conhecimento resultante da investigação acadêmica, 
garante a operacionalização de programas educacionais que 
enfatizem os três eixos da educação corporativa: conhecimento 
profundo da organização (cultura, valores, tradição e visão), o meio 
envolvente da organização (negócios, clientes, competidores, 
tendências e melhores práticas de outras organizações) e as 
competências básicas para a competitividade organizacional e 
individual (aprender a aprender, comunicação eficaz, colaboração, 
criatividade e resolução de problemas, alfabetização, tecnologias da 
informação). 
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Outro caminho que temos trilhado no âmbito da educação corporativa 
é a criação de cursos/formações em que a parceria entre a UFP e a 
organização pertencente ao mundo não acadêmico, resultam num 
conhecimento prático e teórico, que pode fazer a diferença na 
formação de profissionais. 
 
Seja um modelo ou outro, os projetos de educação corporativa, em 
que nos envolvemos, têm como fundamento as seguintes premissas: 
 
• Percursos formativos e recursos didáticos adequados ao profissional 
do século XXI, colocado perante um grau de exigência mais elevado 
do que nunca: o seu nível de preparação (para conseguir responder 
de forma rápida, eficaz e eficiente às solicitações de clientes, 
fornecedores, concorrentes) é desafiado diariamente;  
• Reconhecimento de créditos europeus (ECTS) que viabilizam a 
possibilidade de prosseguimento de estudos na Universidade 
Fernando Pessoa;  
• Associação entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento da 
prática;  
• Corpo docente e de conferencistas altamente qualificado dos 
mundos acadêmico e empresarial, possibilitando que quem tem mais 
conhecimento sobre determinada matéria seja o responsável pela sua 
difusão;  
• Cursos preparados para formação à distancia e presencial.  

 

22. Treinamento, Desenvolvimento e Educação 

Há muita controvérsia a respeito dos termos que são utilizados pela área de 
treinamento das empresas. Porém, mais do que utilizar os termos 
corretamente, o importante mesmo é saber que existem diversas maneira de 
promover a aprendizagem das pessoas no ambiente de trabalho.  
 
Numa tentativa de estruturar tais iniciativas, Vargas e Abbad (2006) 
propuseram a seguinte distinção: 

Informação 

Módulos ou unidades organizadas de informações e conhecimentos, 
disponibilizados em diferentes meios (portais, links, textos impressos, 
bibliotecas virtuais, banco de dados, materiais de apoio a aulas, folhetos e 
similares). 

Instrução 

Forma mais simples de estruturação de eventos de aprendizagem que envolve 
definição de objetivos e aplicação de procedimentos instrucionais. É utilizada 
para transmissão de conhecimentos, habilidade e atitudes simples e fáceis de 
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transmitir ou desenvolver por intermédio de eventos de curta duração. Os 
materiais assumem a forma de cartilhas, manuais, roteiros, aulas e similares, 
podendo, em alguns casos, serem autoinstrucionais. 

Treinamento 

Eventos educacionais de curta e média duração compostos por subsistemas de 
avaliação de necessidades, planejamento instrucional e avaliação que visam 
melhoria do desempenho funcional, por meio da criação de situações que 
facilitem a aquisição, a retenção e a transferência de aprendizagem para o 
trabalho. A documentação completa de um evento educacional dessa 
natureza contém a programação de atividades, textos, exercícios, provas, 
referências e outros recursos. 

Desenvolvimento 

Refere-se ao conjunto de experiências e oportunidades de aprendizagem, 
proporcionadas pela organização e que apoiam o crescimento pessoal do 
empregado sem, contudo, utilizar estratégias para direcioná-lo a um caminho 
profissional específico. Gera situações silmilares aos demais tipos de ações 
educacionais, porém, nesta caso, constituem-se apenas em ferramentas de 
apoio e estímulo a programas de autodesenvolvimento como os de qualidade 
de vida e gestão de carreira. 

Educação 

Programas ou conjuntos de eventos educacionais de média e longa duração 
que visam à formação e qualificação profissional contínuas dos empregados. 
Incluem cursos técnicos profissionalizantes, cursos de graduação, cursos de 
pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado 
profissional, mestrado acadêmico e doutorado). 

 

23. Benefícios e serviços 

Os benefícios de uma boa gestão de pessoas 

 Em todos os tempos, o ser humano sempre possuiu uma relação importante de 
troca com o outro. O trabalho é fruto deste intercâmbio e as empresas são fruto de seu 
trabalho. Administrar uma empresa é um trabalho que deve considerar a criatividade, a 
iniciativa própria e a responsabilidade de todos os seus membros, como valores 
necessários para o efetivo alcance de seus objetivos essenciais como: produtividade, 
competitividade e lucros.  

O que devemos entender por necessidades humanas 

A satisfação das necessidades humanas está diretamente ligada ao moral das 
pessoas e ao seu desempenho profissional o que, conseqüentemente, afeta o 
desempenho da empresa. Por isto, é importante que o trabalhador esteja não só satisfeito 
no cargo que ocupa (como se sente com relação à realização pessoal, reconhecimento, 
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responsabilidade e progresso), mas, também, satisfeito com o que a empresa lhe oferece 
para o exercício de suas funções (condições do ambiente de trabalho, salário, benefícios 
e relação com superiores e colegas).  

Os benefícios de uma pessoa motivada 

Quando o trabalhador é motivado e capacitado tende a ter maiores índices de 
desempenho, o que resulta em aumento de produtividade para a empresa como um todo. 
É fundamental que as empresas tenham cuidados voltados para a criação de novos 
estímulos de aperfeiçoamento e o crescimento de seus trabalhadores como forma de 
garantir um constante desenvolvimento e aperfeiçoamento.  

Gianesi (1994) destaca sete fatores que propiciam o aumento da demanda por 
serviços: 
 
1- Desejo de melhor qualidade de vida;  

2- mais tempo de lazer;  

3- a urbanização, tornando necessários alguns serviços (como segurança, por 
exemplo);  

4- mudanças demográficas que aumentam a quantidade de crianças e/ ou idosos, os 
quais consomem maior variedade de serviços;  

5- mudanças socioeconômicas como o aumento da participação da mulher no trabalho 
remunerado e pressões sobre o tempo pessoal;  

6- aumento da sofisticação dos consumidores, levando a necessidades mais amplas de 
serviços;  
7- mudanças tecnológicas (como o avanço dos computadores e das telecomunicações) 
que têm aumentado a qualidade dos serviços, ou ainda criado serviços completamente 
novos. (Gianesi, 1994, p. 17) 

Os serviços possuem uma interatividade maior com os clientes, enquanto os 
produtos localizam sua interatividade nas empresas. Por sua proximidade com os 
clientes, os serviços hoje são considerados os maiores responsáveis pela conquista e 
fidelização dos clientes. 
 
Gianesi (1994) destaca três papéis dos serviços na indústria: Diferencial competitivo; 
suporte às atividades de manufatura; e geradores de lucro. O serviço agregado ao 
produto adiciona valor á oferta final, o que significa diferencial competitivo para as 
empresas e seus produtos. As atividades de produção existem dentro de um sistema 
composto por subsistemas, vários desses subsistemas são compostos por serviços que 
dão suporte à atividade de manufatura da empresa (administração financeira, 
administração de recursos humanos, etc.). Algumas empresas descobriram que seu 
verdadeiro foco está nos serviços, essas empresas usam de produtos para vender seus 
serviços que geram a maior rentabilidade, ex.: Operadoras de telefonia móvel. 
 
A gestão de serviços poder ser caracterizada pela presença e participação do cliente, 
produção e consumo simultâneos (impossibilidade de estocar serviços) e 
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intangibilidade. Gianesi (1994) classifica os processos de serviço como serviços 
profissionais (consultorias especializadas, consultórios médicos, escritórios de 
advocacia), loja de serviços (restaurantes, agências de viagens, postos de gasolina) e 
serviços de massa (estádios de futebol, grandes hipermercados). 
 
O papel da administração de serviços em uma empresa de manufatura é de planejar 
propostas de serviços de forma a agregar valor aos produtos comercializados, 
objetivando a vantagem competitiva da empresa perante suas concorrentes. Em 
empresas de serviços, seu papel passa a tomar parte na estratégia da empresa, na 
produção e controle da qualidade, satisfação e fidelização de seus serviços, garantindo o 
crescimento sustentando através da comercialização constante dos serviços. 

 

24. Bancos de dados e sistemas de informações de recursos humanos 

No Brasil, como em todo o mundo, a atividade realizada pela área de Recursos 
Humanos vem se transformando a cada dia. 

Atualmente, seu principal desafio é acompanhar a evolução na forma como se 
administram as empresas em uma economia globalizada num mundo ligado 
pela tecnologia da comunicação. 

O modo como se faz Gestão de Recursos Humanos no Brasil está sendo 
modificado de maneira brusca. Se até bem pouco tempo atrás o foco dos 
administradores do Departamento de Recursos Humanos estava em realizar 
atividades burocráticas e de controle, atualmente, a forma como se gerem as 
Pessoas passou a ser um diferencial estratégico independentemente do porte 
ou nacionalidade da empresa. 

Deste modo o foco do Departamento de RH amplia-se. Além de continuar 
respondendo por questões de cunho operacional, passa também a ser 
responsável direto por ajudar a empresa a atrair, reter e desenvolver as 
pessoas que compõem o seu negócio.  

Em muitas empresas brasileiras estas preocupações começam a fazer parte de 
seu dia a dia, porém, muitas das práticas empregadas no Departamento de RH 
atendem as necessidades de âmbito operacional. Necessidades que podem 
ser melhor explicadas pelos acontecimentos históricos que marcaram a relação 
de trabalho no Brasil, e que, sem dúvida trazem reflexos até os dias de hoje. 

A história dos Departamentos de RH no Brasil inicia-se junto a legislação 
trabalhista na década de 30, com o movimento sindical e a proteção aos 
trabalhadores que levaram às modificações significativas nas relações de 
trabalho no Brasil, surgindo naquele momento a proteção social aos 
trabalhadores. 

Já nas décadas de 40 e 50 a intervenção governamental nas relações 
trabalhistas se acentuaram mostrando às empresas a necessidade de 
ampliação das funções do Departamento de RH. Todavia, como marco 
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principal nas relações de trabalho, tivemos em 1943, a promulgação da 
Consolidação das Leis do Trabalho (a CLT, legislação reguladora do trabalho 
no Brasil). Esta legislação criou a Carteira Profissional, regulamentou horários 
de trabalho, definiu férias remuneradas, instituiu as Comissões Mistas nas 
Juntas de Conciliação, estabeleceu as condições de trabalho para menores, 
entre outras normas. 

Nas décadas de 60 e 70, tivemos a promulgação de leis de Segurança no 
Trabalho, Saúde Ocupacional e Pensões. 

Com a constante criação de leis reguladoras por parte do Estado, e a 
necessidade das empresas implementarem e administrarem estas leis, os 
Departamentos de RH se tornaram cada vez mais valorizados e informatizados 
dentro das empresas. 

Portanto, quando observamos as atividades que são desenvolvidas pelo 
Departamento de RH, seja para dar resposta as questões de formulação de 
políticas de gestão ou para realizar a integração de processos, sistemas e 
pessoas ao negócio da empresa ou ainda para realizar as atividades de cunho 
legal e burocrático, verifica-se a necessidade premente do uso intensivo de 
tecnologia. 

No entanto, para a realização de atividades de cunho legal e burocrático do 
Departamento de RH é comum o desenvolvimento de sistemas de abrangência 
puramente departamental, e não é raro percebê-los como fragmentos quando 
se observa a Gestão de Pessoas como um todo. Por outro lado, para dar 
respostas estratégicas de Gestão de Pessoas o Departamento de RH 
necessita de soluções ( processos e sistemas ) corporativos que sejam 
sincronizados e integrados. 

Pensar na empresa hoje e no futuro, significa entender que obter excelência 
empresarial deve ser um trabalho realizado com e através das Pessoas. Ou 
seja, significa realizar a gestão com a participação efetiva dos Gestores de 
Área, do Departamento de RH e dos Colaboradores. 

A globalização é uma realidade, por isso temos empresas de todos os 
tamanhos presentes em praticamente todas as nações do mundo realizando 
suas operações. E o intensivo uso de tecnologias nas mais diversas atividades 
das empresas são uma necessidade, que são supridas através de softwares 
diversos, planilhas de cálculo, bancos de dados, sistemas de work-flow e 
correio eletrônico, e a tendência é que fiquem cada vez mais complexos e 
integrados, cada vez mais amigáveis e flexíveis. 

É a época dos sistemas em ambiente cliente-servidor flexíveis, integráveis e 
íntegros; das intranets; da integração e interligação dos mais diversos sistemas 
( ERPs e Best-inbreeds ), em fim, da comunicação aproximando extremos. 

Dentro deste contexto surgem algumas questões: 
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E os sistemas, em especial os SIRH ( Sistemas de Informação de RH ), como 
se comportam frente a globalização? 

Como gerenciar negócios, onde o principal fator de sucesso são as pessoas 
que compõe a empresa? E se essas pessoas estiverem espalhadas por todos 
os continentes? 

A resposta é obvia: Os SIRH ganham importância fundamental no processo de 
globalização, pois tornam-se bancos de informações e base para o 
conhecimento, a decisão e o gerenciamento efetivo das Pessoas que 
participam do negócio. 

Uma vez que o gerenciamento dos negócios da empresa ocorrem através de 
processos e sistemas integrados que se comunicam, via Intranets versáteis, 
possibilitando ágeis tramitações de dados entre os sistemas especializados 
que estão disponíveis na empresa e através de work-flows onde Gestores e 
Colaboradores são agentes pró-ativos de criação e mudança e ainda, através 
da consolidação de banco de dados nacionais em um único e definitivo banco 
de dados mundial. 

Ganha-se pró-atividade, gestão participativa e individualizada, rapidez na 
tomada de decisão, economia, conhecimento. E é só o começo. 

Nesta onda, os principais representantes do mercado mundial de sistemas de 
informação como ADP, BAAN, SAP, PeopleSoft, ORACLE, IFS entre outros, 
percebendo a crescente oportunidade que o mercado Brasileiro passou a 
representar após a sua inserção no mercado global, direcionaram mais atenção 
e recursos para disputar uma considerável fatia de mercado com as empresas 
nacionais, que por um lado oferecem produtos mais adequados a realidade 
brasileira, mas por outro lado tendem a disponibilizar produtos com 
abrangência e escopo mais limitados. 

Confirma-se portanto, que o gerenciamento informatizado e integrado dos 
Negócios não tem nacionalidade e que as pessoas que compõem as empresas 
podem estar espalhadas por todos os continentes, assim como podem ter as 
mais diversas origens.  

E o Brasil, um país continente que conta com 26 Estados e 1 Distrito Federal, 
possui área total de 8.547.403,6 Km2 – extensões de 4.320Km (Norte - Sul) e 
4.336 Km (Leste - Oeste), e aproximadamente 160 milhões de habitantes. 

O Brasil está inserido dentro do mesmo contexto mundial. Nossas empresas 
são multinacionais de origem alemã, norte-americana, francesa, inglesa, 
espanhola, dinamarquesa, brasileira, entre outras. E ainda, contamos com a 
criação de um mercado comum no Cone Sul – o Mercosul, além de estarmos 
vivendo uma fase de estabilização econômica sem precedentes nos últimos 20 
anos. 

Atualmente temos no Brasil várias empresas de visão que já contam com SIRH 
para fazer a Gestão completa das Pessoas que participam dos seus negócios, 
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estes sistemas integrados ao work-flow da empresa facilitam e ao mesmo 
tempo transformam a participação e a integração na gestão empresarial de 
Gestores, Colaboradores e do Departamento de RH viabilizando de fato a 
distribuição organizada das informações e da decisão sobre pessoas e 
estrutura organizacional por toda a empresa. 

As empresas, bem como os Gestores de RH mais atentos, têm consciência de 
que é preciso ter soluções integradas de Gestão de Pessoas que se 
comuniquem com os outros sistemas da empresa. Eles sabem que as urgentes 
velocidades de decisão, de comunicação, assim como a gestão do 
conhecimento e de processos, requerem antes de mais nada, informações 
agrupadas, ordenadas e que gerem reflexões de e sobre dados que todos os 
dias chegam das mais diversas formas. 

Deste modo, fica a certeza de que em alguns anos, as diferenças entre os 
SIRH no Brasil e nos mais diversos países serão quase que exclusivamente 
legais. 

O quadro situacional tende para a formação de cidadãos e profissionais 
mundiais, para formação de informações e conhecimento global. Não há 
espaço para peculiaridades regionais de cunho restritivo. 

Não se quer dizer, entretanto, que é o fim de diferenças culturais e das 
nacionalidades. O que se pretende é salientar a natureza global da economia e 
dos negócios, a natureza global do gerenciamento, seja ele brasileiro, indiano, 
norte-americano, francês, inglês, espanhol ou de qualquer outra nacionalidade. 

Podemos concluir que os Sistemas de Informação, em especial os SIRH por 
lidarem com o bem mais precioso da empresa, ou seja o Ser Humano, tem hoje 
papel preponderante para a consolidação das tendências de um mundo 
globalizado e que invariavelmente trarão conseqüências decisivas no modo 
como se realizará o gerenciamento dos negócios empresariais no próximo 
milênio. 

25. Comportamento organizacional 

1.Importância das organizações no mundo moderno. As organizações exercem uma 
função considerável na vida do ser humano por que modelam o comportamento dos 
respectivos membros, pois podem influenciar as necessidades e motivos dos indivíduos 
em diferentes organizações, ou em grupos na mesma organização, incentivarem a 
produtividade, bem como respostas rápidas as estratégias administrativas variadas. 
Caracterizam-se pela sua complexidade e o seu empenho em superar as pressões sociais, 
econômicas , culturais,tecnológicas e políticas.  

2.Conceito de CO. Comportamento Organizacional consiste no estudo sistemático do 
comportamento humano focando ações e atitudes dos indivíduos, grupos no ambiente 
das organizações. No intuito de alcançar produtividade, reduzir o absenteísmo e a 
rotatividade e promover a cidadania organizacional.  

3.Propósitos As finalidades do comportamento organizacional correspondem a 
explicação, previsão e controle do comportamento humano. A explicação refere-se a 
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identificação das causas ou razões que impulsionaram determinados 
fatos/acontecimentos/fenômenos. A previsão está direcionada para eventos futuros 
estabelecendo os resultados alcançados através de uma ação específica. O controle 
apresenta-se como um objetivo controverso, pois há em si uma dificuldade em 
monitorar o comportamento do ser humano, o qual é integrante fundamental nas 
organizações. O controle implica na contribuição mais valiosa que o comportamento 
organizacional acarreta para o trabalho gerando eficácia.  

4.Características Identificadas  

*Elemento de importância crescente na formação do administrador (Visão da 
administração como processo: Estudo de pessoas, grupos e interações nas estruturas 
organizacionais e interorganizacionais).  

*Uma ciência aplicada.  

*Engloba conceitos de psicologia, sociologia e administração entre outras disciplinas. 

*Representa a convergência gradual das diversas escolas de pensamento.  
*Abordagem integrativa: Combinar o desenvolvimento técnico/conceitual (cognitivo) 
com um aprendizado natural (habilidades interpessoais).  

*Voltada para quatro tipos de comportamento:Produtividade,absenteísmo,rotatividade e 
cidadania organizacional.  

*Preocupada com a satisfação no trabalho atrelada a eficiência e a eficácia.  

5.Variáveis As principais variáveis são: Estrutura, clima e cultura organizacional, 
ambiente de trabalho, planejamento, habilidades interpessoais. 

6.Principais oportunidades e desafios no uso dos conceitos.  

*Aumentar a produtividade e a qualidades dos produtos de uma empresa(GESTÃO DA 
QUALIDADE:Satisfação constate do cliente mediante o aprimoramento contínuo de 
todos os processos organizacionais).  

*Melhoria das habilidades humanas:Motivação,liderança, treinamento, satisfação com 
trabalho, avaliação de desempenho,comunicação eficiente,etc.  

*Administrando a diversidade da força de trabalho: Um dos desafios mais importantes e 
abrangentes . Diz respeito à raça,etnia , sexo dos participantes, mulheres, 
negros,deficientes físicos,idosos, e homossexuais.  

*Respondendo à globalização: Aprender a trabalhar com pessoas em diferentes 
culturas(Qualificação, compreensão cultura e adaptar o estilo de gerenciamento a sua 
cultura).  

*Fortalecendo as pessoas: Emporwement - Fortalecimento dos funcionários, equipes 
autogerenciadas .  

*Estimulando a inovação e a mudança: Organizações Bem sucedidas precisam encorajar 
a inovação e dominar a arte da mudança para expressar sua competitividade , ou estarão 
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fadadas à morte. Os funcionários de uma empresa podem ser a mola propulsora da 
inovação e da mudança ou podem ser uma barreira poderosa contra elas. O desafio 
enfrentado pelos executivos é estimular a criatividade e a tolerância à mudança. O 
estudo do comportamento organizacional oferece muitas idéias e técnicas para ajudar na 
realização desse objetivo.  

*Lidando com a “temporariedade” : Os executivos e os funcionários de hoje precisam 
aprender a lidar com a temporariedade, bem como a conviver com a flexibilidade, a 
espontaneidade e a imprevisibilidade, o estudo comportamento organizacional pode 
fornecer dicas importantes para o entendimento de um mundo profissional em mudança 
contínua para a superação da resistência à inovação e para a criação de uma cultura 
organizacional voltada para ela.  

*Ajudando os funcionários a alcançar o equilíbrio entre a vida pessoal e a 
profissional:Atenuar a confusão entre a vida profissional e a pessoal. teletrabalho, maior 
flexibilidade para q possam compatibilizar os assuntos profissionais e pessoais. 
Comportamento organizacional concede diversas sugestões para orientar o 
planejamento de ambientes de trabalho q ajudem o administrador a enfrentar esses 
conflitos.  
*Declínio da lealdade dos funcionários: Terceirização, alterações na remuneração,entre 
outros contribuíram para reduzir a lealdade dos funcionários.  

*Desafio importante no comportamento organizacional: motivar trabalhadores e manter 
a competitividade global das orgs.  

*Melhorar o comportamento ético: Criar um clima eticamente saudável para seus 
funcionários no qual eles possam realizar seu trabalho com produtividade e 
confrontando o mínimo de ambigüidade em relação ao que se constitui em 
comportamentos certos ou errados. 
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FUNDAMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS 

 
 
I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
  
A ciência da administração apoia-se no seguinte tripé: 
  
. Finanças = mola propulsora 
  
. Material = condição para o processo produtivo 
  
. Pessoal = aciona o processo produtivo 
  
(definir as três áreas que se entrelaçam com importâncias iguais). 
  
Para que exista uma administração perfeita, é necessária uma harmonia entre 
estas 3 áreas. Um entrosamento tal que uma fique dependente da outra, 
porque elas se entrelaçam e se confundem dentro do fluxo administrativo. 
Nada se pode fazer sem capital, bem como sem material. Somente com estes 
dois, não temos condições de administrar pois há a falta do elemento humano 
que irá acionar todo o processo produtivo. Não deverá existir diferença no nível 
hierárquico entre estas áreas pois têm a mesma importância para o bom 
funcionamento da empresa. 
  
II - INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 
  
A gerência de materiais é um conceito vital que pode resultar na redução de 
custos e no aperfeiçoamento do desempenho de uma organização de 
produção, quando é adequadamente entendida e executada. É um conceito 
que deve estar contido na filosofia da empresa e em sua organização. 
  
Os materiais em geral representam a maior parcela de custo de produtos 
acabados, mostrando que são responsáveis por aproximadamente 52% do 
custo do produto numa média empresa e, em alguns casos, podem chegar a 
85%. O investimento em estoque de materiais é tipicamente de 1/3 do ativo de 
uma empresa. 
  
Administrar materiais é fazer um exercício de provedor, analista, pesquisador e 
programador. É, acima de tudo, colocar a empresa como um organismo viável 
a todos que dela participam. 
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DIAGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL 
  
  
Outros segmentos  ---------------    Almoxarifado 
  
                  Compras  ----------------   Abastecimento   -----------    Armazenagem 
  
Controle   ---------------       Material   ----------------------        Qualidade 
  
                        Registro  -------------------   Quantidade    -------------    Preço 
  
                                              Inventário 
  
  
  
II.1 - DEFINIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 
  
A administração de materiais visa abastecer, de modo contínuo, a empresa 
com material que seja necessário para as suas atividades. São 5 requisitos 
básicos para o abastecimento: 

a) a) qualidade do material; 
b) b) quantidade necessária; 
c) c) prazo de entrega 
d) d) preço; 
e) e) condições de pagamento. 

  
a) a) Qualidade do Material 
     O material deverá apresentar qualidade tal que possibilite sua aceitação 
dentro e fora da empresa (mercado). 
  
b) b) Quantidade 
    Deverá ser estritamente suficiente para suprir as necessidades da 
produção e estoque, evitando a falta de material para o abastecimento 
geral da empresa bem como o excesso em estoque. 
  
c) c) Prazo de Entrega 
    Deverá ser o menor possível, a fim de levar um melhor atendimento aos 
consumidores e evitar falta do material. 
  
d) d) Menor Preço 
    O preço do produto deverá ser tal que possa situá-lo em posição de 
concorrência no mercado, proporcionando à empresa um lucro maior. 

  
e) e) Condições de pagamento 
    Deverão ser as melhores possíveis para que a empresa tenha maior 
flexibilidade na transformação ou venda do produto. 
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 “UM NOVO ENFOQUE” 
  
  
SUBSISTEMAS DE ABORDAGEM LOGÍSTICA 
  
A Logística compõe-se de dois subsistemas de atividades: administração de 
materiais e distribuição física, cada qual envolvendo o controle da 
movimentação e a coordenação demanda-suprimento. 
  
ATIVIDADES DA LOGÍSTICA E MATERIAIS 
  
. compras 
. programação de entrega para fábrica 
. transportes 
. controle de estoque de matérias-primas 
. controle de estoque de componentes 
. armazenagem de matérias-primas 
. armazenagem de componentes 
. previsão de necessidades de materiais 
. controle de estoque nos centros de distribuição 
. processamento de pedido de clientes 
. administração dos centros de distribuição 
. planejamento dos centros de distribuição 
. planejamento de atendimento a clientes 
  
RAZÕES DE INTERESSE PELA LOGÍSTICA 
  
Existe crescente interesse pela administração logística no Brasil, e esse 
interesse pode ser explicado por seis razões principais: 
  
1. 1. rápido crescimento dos custos, particularmente dos relativos aos  
    serviços de transporte e armazenagem; 
  
2. 2. desenvolvimento de técnicas matemáticas e do equipamento de 

computação capazes de tratar eficientemente a massa de dados 
normalmente necessária para a análise de um problema logístico; 

  
3. 3. complexidade crescente da administração de materiais e da distribuição 

física, tornando necessários sistemas mais complexos; 
  
4. 4. disponibilidade de maior gama de serviços logísticos; 
  
5. 5. mudanças de mercado e de canais de distribuição, especialmente para 

bens de consumo; 
  
6. 6. tendência de os varejistas e atacadistas transferirem as 

responsabilidades de administração dos estoques para os fabricantes. 
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CONFLITOS 
  
Embora a meta do sistema logístico como um todo seja fornecer produtos úteis 
para o mercado a preços realistas, que cubram os seus custos e garantam 
lucro razoável, a meta de cada elemento do sistema difere consideravelmente. 
  
. os fornecedores desejam produzir grandes lotes de produtos comuns  
  a diversos clientes. 
  
. o produtor deseja fabricar grandes lotes de um conjunto de produtos  
  com projeto simples e facilidade de montagem, tendo ainda garantia  
  de qualidade de cada produto individual. 
  
. o revendedor deseja qualidade superior e um bom desempenho  
  comercial associado a marca conhecida, com um preço que garanta  
  alta margem de lucro. 
  
. e o consumidor, por sua vez, deseja qualidade superior, desenho  
  individual, preço baixo e boa marca. 
  
Ainda assim, em algumas empresas é possível que: 
  
- o setor de compras deseje minimizar os custos das matérias-primas e  
  reduzir os riscos de faltas de estoque comprando em grandes  
  quantidades às custas de altos níveis de estoque de matérias-primas; 
  
- o setor de fabricação exija maiores lotes de produção que possam ser  
  atingidos se os níveis de estoque de matérias-primas e material em  
  processo forem altos; 
  
- a eficiência do transporte seja julgada pelos custos diretos de carga,  
  mas, em geral, quanto menor a taxa de frete, mais vagaroso é o  
  transporte e maior o estoque necessário para apoiar o sistema de  
  distribuição; 
  
- os vendedores exijam altos níveis de estoque de produtos acabados  
  para garantir alto padrão de atendimento ao cliente. 
  
II.2 - CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS 
  
Para um atendimento mais rápido ao consumidor e para um melhor controle do 
material em estoque, cada item deverá possuir um código próprio. Este poderá 
se referir, por exemplo, ao número da prateleira, estante, armário ou depósito 
onde se encontra o material. 
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               EXEMPLO DE FICHA DE CATALOGAÇÃO DE MATERIAL                                                            
  

Estante nº Seção Descrição 
do Material 

Código Unidade 
Padrão 

Obs. 

            
1 Tubos Eletrodutos 

galvanizados 
1010 
1020 

peça (6m)   

2 Chapas Galvanizadas 
Chapa Preta 
Inoxidável 

2010 
2020 
2030 

m2 manter em 
local plano 

3 Vigas Em “U” 
Em “H” 
Em “T” 

3010 
3020 
3030 

Kg.   

4 Tarugo Redondo 
Quadrado 
Chato 
(retangular) 

4010 
4020 
4030 

  

(m)   

  
  
II.3 - SIMPLIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL 
  
a) Simplificação de material: 
  
É reduzir a grande variedade de um tipo de produto empregado para o mesmo 
fim. 
    Exemplo: detergentes para limpeza. (Magnus, ODD, Minerva, etc) 
  
b) b) Especificação de material: 
  
É a descrição técnica do material. Utilizando-se de suas características, a 
descrição minuciosa possibilitará melhor entendimento entre requisitante, 
comprador e fornecedor. 
    (utilizar catálogo técnico do fornecedor para auxiliar o comprador) 
    Exemplo: pilha alcalina, marca Duracell, tamanho AA, 1, 5V. 
  
Especificação nada mais é que a identificação do material, na qual procuramos 
apresentar todas as particularidades ou características físicas e químicas a fim 
de individualizar tal material. Dizemos, então, que estamos adotando o método 
descritivo para especificar o material. 
     Exemplo: lâmpada para escritório 
  
Philips                                  marca                                General Eletric 
TL 40W/75 RS                     referência comercial         BR 40W 
Fluorescente                        modelo                               incandescente 
40W                                      potência                             40W  
1200mm                               comprimento                      120mm      
40mm                                   diâmetro                              60mm 
Extra luz do dia                    tipo                                       econômica 
110V                                     tensão                                  110V 
(a perfeita especificação é a certeza de uma compra exata). 
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II.4 - NORMATIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL 
  
a) a) Normatização: 
A normatização ocupa-se da maneira pela qual os materiais devem ser 
utilizados em suas diversas finalidades, tornando-os “normais”a sua aplicação. 
(é o emprego adequado). 
Alguns órgãos governamentais cuidam de criar normas para produção de 
determinados materiais.  
      Exemplo: gasolina, medicamentos, E.P.I., tolerância do peso dos produtos, 
esterilização de produtos hospitalares. 
  
b) b) Padronização: 
  
Objetiva facilitar a identificação do material, bem como a sua aplicação (vários 
comprimentos de pilha). A padronização é aplicada no caso de medidas (rosca 
de uma lâmpada), peso (sabonete e creme dental) e forma do produto (garrafa 
de cerveja). 
  
O estudo do tipo-padrão a ser utilizado em uma empresa deverá ser escolhido 
por uma equipe com representantes de todas as áreas envolvidas na compra, 
estocagem, transporte e utilização do material, para que todos os interesses 
possam ser defendidos. 
  
II.5 - CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL 
  
Classificar um material é agrupá-lo segundo sua forma, dimensão, peso, 
utilidade, tipo, etc. A classificação não deverá gerar confusão, ou seja, um 
produto não poderá ser classificado de modo a ser confundido com outro, 
mesmo havendo semelhança entre eles. 
  
Classificar é ordenar os produtos, segundo critérios previamente adotados, 
agrupando-os de acordo com a semelhança, sem causar dispersão no espaço 
ou alteração na qualidade. 
         Exemplo: agrupar produtos de limpeza junto com alimentos. 
  

MÉTODO DECIMAL E CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAL 
  

01 - Tinta 02 - Móvel 03 - Ferro 04 - Máquina 
Elétrica 

01.01 - Verniz 02.01 - Armário 03.01 - Redondo 04.01 - Gerador 
01.02 - Esmalte 02.02 - Arquivo 03.02 - Chato 04.02 - Turbina 
01.03 - Solvente 02.03 - Mesa 03.03 - Sextavado 04.03 - Motor 
     
A classificação do material pode ser feita também por ordem alfabética ou alfa-
numérica. A C.D.U. (Classificação Decimal Universal) de Melville Dewer 
proporciona uma série de variações em agrupamentos, permitindo uma 
identificação e localização imediata do material. 
II.6 - DEPARTAMENTALIZAÇÃO 
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São muitas as variações do departamento de materiais. O importante é que o 
modelo adotado atenda eficientemente a empresa, sem atropelos de 
atribuições e burocracias desnecessárias. 

  

MODELO DE DEPARTAMENTALIZAÇÃO DE MATERIAIS 

Diretoria de Materiais 
  

Diretamente: 
. G Compras 
. G. Almoxarifado 
. G.P.C.P. 
. G.M.T. direto 
. G. Expedição 
. G. Export./Importação 
  

Indiretamente: 
. G. Controle Q. 
. G. Garantia Q. 
. G. Engenharia 
. G. Produção 
. G. O&M. 
. etc (escritórios) 
  

  
  
III - ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 
  
  
III.1 - COMPETÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
  

“A arte de comprar está se tornando cada vez mais uma 
profissão e cada vez menos um jogo de sorte”. Henry Ford 

  
A função de comprar implica na aquisição de materiais na qualidade certa, na 
época certa, ao preço certo, na quantidade certa e da fonte certa. 
  
Um cadastro de fornecedores deverá ser mantido sempre atualizado de forma 
que nos permita obter informações a tempo e à hora. Deverá conter todos os 
dados e a história do fornecedor junto à empresa. 
  
Devemos detectar e registrar o aparecimento de novos fornecedores e de 
novas organizações prestadoras de serviço, que poderão vir nos atender no 
futuro. 
  
As compras poderão ser de dois tipos básicos: 
  
a) a) adquiridas no mercado interno; 
b) b) adquiridas no mercado externo (importação) 
  
Dedicaremos maior atenção à compra no mercado interno. 
  
O setor de compras deverá manter estreita e intensa relação com os outros 
setores administrativos da empresa, principalmente com a contabilidade geral 
para classificar os produtos nas devidas contas. 
  
O controle do transporte dos materiais adquiridos pelo setor de compras visa 
acompanhar, mediante as notas de conhecimento, o percurso dos bens, desde 
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a saída do fornecedor até a recepção na empresa. Devemos levar em 
consideração as condições de segurança e, principalmente, o rigoroso 
cumprimento das datas de entrega da mercadoria. 
  
(Follow Up - “To Follow”= seguir, acompanhar; “Up”= na mosca, no mesmo 
instante) 
  
  
Para quem compra, são necessárias algumas informações sobre o material a 
ser adquirido: (as principais) 
  
a) a) qualidade 
b) b) quantidade 
c) c) época (quando a empresa necessitará do produto) 
  
a) a) Qualidade:  
    É o detalhamento preciso das especificações e características do material a 
ser adquirido. Deverá atender plenamente às necessidades do requisitante. 
Itens básicos para uma boa especificação: 
. a matéria prima a ser utilizada; 
. dimensões (peso, volume, formato e etc); 
. tolerâncias para os números; 
. cor, gramatura, porosidade; 
. outros como: ponto de fusão, dureza, resistência à ruptura,  
. elasticidade, etc. 
 
 
ATENÇÃO:               Grandeza                           Unidade 
                        
                                   tensão                                volts 
                                   intensidade de corrente     ampéres 
                                   peso                                    Kg, Lb, Oz 
                                   pressão                               Lb/pol2, Kg/cm2 
                                   frequência                           Hertz, ciclos/segundos 
                                   potência                              Watts, HP, CV 
  
b) b) Quantidade: 
    É de suma importância a observação da quantidade a ser comprada em 
função da variação de preço/quantidade e do capital investido no material. 
    A Curva Sazonal de Vendas de um produto é uma oportunidade de preço 
que nós temos que estar sempre atentos para melhor aproveitamento. No 
entanto, não havendo nenhum fator excepcional, a quantidade será sempre 
ditada pelo “Lote Econômico” para os níveis de produção vigentes. 
  
c) c) A época de comprar: 
    A empresa necessita do produto para o momento em que precisa atender os 
compromissos de uma programação a ser utilizada em sua plenitude ou 
atendimento simplesmente de uma requisição. 
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    O tempo é um fator de primeira linha em qualquer atividade humana. 
Assume um papel importantíssimo no terreno das aquisições, portanto redunda 
em economia, e economia nesta área é lucro.     
    Todavia, nem sempre o menor tempo disponível é a melhor arma para 
conseguirmos melhores resultados.    (...Negociação...) 
     Devemos considerar o fator tempo sob dois prismas: 
     C1) Material de difícil aquisição 
            Itens importados, fabricação sob encomenda, de outras praças 
     C2) Material de fácil aquisição 
            Itens nacionais, fabricação em série, de mesma praça. 
  
  
III.2 - TIPOS DE LICITAÇÃO 
     
No campo integral das aquisições, que compreende várias facetas, o tempo 
começa a ser contado quando iniciamos algum tipo de licitação utilizando um 
dos tipos, segundo Decreto-Lei nº 8.666  
  
II.2.1 - O Uso da Capitalização/Descapitalização nas compras 
II.2.2 - Exercício sobre Capitalização/Descapitalização 
  
III.3 - TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO 
  
A1) Conceitos Básicos 
  
Negociação é o processo de buscar aceitação de idéias, propósitos ou 
interesses visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes 
envolvidas terminem a negociação conscientes de que foram ouvidas, tiveram 
a oportunidade de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final 
seja maior que a soma das contribuições individuais. 
  
Negociação, sendo um processo, ocorre no tempo, em relação ao qual temos 
que considerar suas três dimensões básicas: futuro, presente e passado, que 
correspondem a três momentos de processo administrativo, quais sejam, 
planejamento, execução e controle. 
  
  
1.1 1.1 - Ouvir 
  
Ouvir, dando oportunidade à outra parte de manifestar todos os seus 
argumentos. Falar e ser entendido, podendo usar para isto de todos os 
recursos legítimos ao seu alcance. Poder conviver com a solução encontrada, 
pois ela não contraria os valores das partes. Isto é consenso. O consenso em 
si não importa, obrigatoriamente, na escolha da melhor solução, uma vez que o 
básico para que ele exista seja a ocorrência das três condições anteriormente 
mencionadas. Mas é justamente aí que entra o conceito de sinergia, ou seja, 
de que o produto final seja maior que a soma das partes. Assim sendo, temos o 
consenso em sinergia. É sempre oportuno lembrar que a busca da sinergia, 
juntamente com a da eficácia, deve ser uma preocupação constante de todo 
executivo, gerente e compradores. 
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1.2 1.2 - Negociar e (é) ouvir 
  
Estas sugestões objetivam fornecer-lhe subsídios para se tornar um bom 
ouvinte: 
  
1.2.1 1.2.1 - Reserve Tempo/Escute com atenção 
  
           Se você sentir que alguém está preocupado e necessita conversar. Não 
será  uma perda de tempo. Se você pode ajudá-lo a clarear suas idéias, 
também estará melhorando a comunicação entre os dois. 
  
1.2.2 1.2.2 - Manifeste Compreensão  
           
           Se o outro se tornar extremamente emotivo, deixe-o desabafar. Mostre-
lhe  que você compreende e que considera seu problema importante. O judoca    
experiente não resiste à força; põe-se de lado e a deixa passar. 
  
1.2.3 1.2.3 - Reduza suas Reações Verbais 
  
           Enquanto o outro estiver falando, limite-se àquilo que tem se 
denominado de  “eloqüentes e encorajadores grunhidos”: “Hum! Oh!” ou, então, 
“Eu sei”. Se o  outro parar, permaneça calado. Um aceno de cabeça ou 
qualquer outro gesto  fará com que ele continue falando. Não o interrompa. 
Procure anotar os  aspectos mais importantes. 
  
1.2.4 1.2.4 - Não dê Ajuda 
  
           O outro está buscando seus próprios caminhos, suas próprias soluções; 
ele talvez não esteja preparado para suas soluções. Uma ajuda, nesta hora, 
pode  limitar a criatividade de outro. 
  
1.2.5 1.2.5 - O Silêncio é a Maior Força e Habilidade no Escutar 
  
1.2.6 1.2.6 - Procure não Avaliar o que está sendo Dito/Descubra o Verdadeiro 
Sentido  

1.2.7 Procure detectar as razões manifestadas e subjacentes, os sentimentos e 
as necessidades/expectativas do outro. As opiniões às vezes são mais 
importantes que os fatos. 

  
1.2.7 1.2.7 - Só responda depois de ouvir para fazê-lo de acordo com a 

perspectiva, a linguagem e as possibilidades de entendimento e aceitação 
por parte do  outro. 

  
1.3 1.3 - Habilidades de Negociação 
  
O desenvolvimento de habilidades de negociação pressupõe  abordagem de 
pelo menos três áreas: 
  
A) A) Habilidades de Relacionamento (Interpessoal) 
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     Pode ser entendido como a utilização de uma metodologia que permite ao 
negociador durante o processo de negociação: 
     . conhecer e mostrar suas forças 
     . administrar (não mostrar) suas fraquezas 
     . solucionar conflitos 
     . conhecer a outra parte e suas necessidades 
     . apresentar argumentos de forma diferenciada de acordo com certas   
       características comportamentais do outro negociador 
     . desenvolver comportamentos que gerem confiança, evitando aqueles que   
       causam desconfiança 
     . saber ouvir, comunicar 
     . criar um clima de cooperação entre os negociadores 
     . buscar o aumento do seu grau de flexibilidade (capacidade de se colocar 
no lugar do outro, de aceitar mudanças, etc.) 
  
   
B) B) Tecnologia de Negociação 
  
     Pode ser entendida como a utilização de uma metodologia, sistematização 
que permita ao negociador: 
     . planejar, executar e controlar a negociação dentro de uma seqüência 
lógica e  
       pré-determinada 
     . utilizar certas idéias que possam tornar sua argumentação mais atraente e  
       sensibilizar a outra parte (estratégias/táticas) 
     . desenvolver a habilidade de fazer concessões e superar impasses. 
  
C) Conhecimento do seu Negócio    
     
     Implica em desenvolver/obter: 
     . maiores informações sobre o que será objeto de negociação 
(características e   
       soluções do produto, serviço ou idéia) 
     . dados relativos a mercado, concorrência, ações governamentais, aspectos   
        financeiros que possam afetar o que está sendo negociado 
     . benefícios potenciais à clientela 
     O conhecimento do negócio é fundamental, inclusive, para se saber o que é 
um  bom ou mau negócio. 
  
A2) Etapas do Processo de Negociação 
  
A negociação é um processo contínuo que não se inicia quando as pessoas se 
defrontam numa mesa. Esta lembrança é fundamental para reafirmar que o 
“processo” começa muito antes disso e continua após as duas pessoas se 
separarem, até a próxima negociação. 
  
Tudo o que for feito durante uma negociação terá profunda influência na 
próxima negociação com aquela mesma pessoa. Muitos parecem se esquecer 
deste tópico importantíssimo. 
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Não se deve encarar as etapas como algo rígido. Em alguns casos poderemos 
suprimir uma ou outra. O importante é ter sempre presente que elas nos 
ajudam na sistematização do processo de negociação. 
      - Preparação 
      - Abertura 
      - Exploração 
      - Apresentação 
      - Clarificação 
      - Ação Final 
      - Controle e Avaliação 
  
2.1 2.1 - Preparação  
  
É importante salientar que nesta fase o outro negociador ainda não está 
presente, pois se trata do planejamento inicial. Eis os passos: 
  
2.1.1 2.1.1 - Histórico das relações     
  
           Uma retrospectiva das negociações e contatos anteriores com a mesma 
pessoa e/ou sobre o mesmo assunto pode nos dar subsídios, especialmente 
em termos de que comportamento/estratégia deva ser usado ou evitado (pense 
em você e no outro negociador, no que deve ser evitado e/ou mostrado). 
  
2.1.2 2.1.2 - Objetivos ideais e reais 
  
           O que o leitor gostaria de conseguir, o ideal (máximo desejável) e o que 
ele precisa e acha que pode conseguir, o real (mínimo necessário). 
           A distância entre o que é ideal e o real constitui a “margem de 
negociação” que, quanto mais ampla, maior flexibilidade nos dará ao longo do 
processo. 
  
2.1.3 2.1.3 - Presunção da necessidade 
  
           O outro negociador precisa ou não do que vai ser proposto, quanto 
precisa, de que modo precisa. Ninguém “compra” ou “aceita” 
produtos/serviços/idéias de que não necessita. É neste momento que se pode 
até desistir da negociação ao se constatar que não interessa à outra parte 
aquilo que vai ser proposto; neste momento é fundamental o “Conhecimento do 
negócio”, especialmente no que se refere ao atendimento das necessidades da 
outra parte. 
            Também é neste momento, que devemos começar a pensar nas 
necessidades, motivações, expectativas da outra pessoa; a negociação será 
sempre mais fácil se mostrarmos que o que vai ser proposto vai ao encontro do 
que a outra pessoa deseja. 
  
2.1.4 2.1.4 - Planejamento das concessões 
  
           A negociação é um exercício de concessões; concessões que devem 
ser planejadas antes do início da negociação e não durante o processo. É 
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importante analisar as implicações de cada concessão e quais interessam mais 
ou menos à outra parte. Este último aspecto é crítico porque o que não parece 
importante para nós pode ser fundamental ao outro. Concessões mais 
importantes devem ser deixadas por último. 
  
2.1.5 2.1.5 - Conflitos potenciais 
  
           Toda negociação é repleta de impasses/conflitos. 
            É preciso pensar em alternativas de solução para os eventuais conflitos 
antes de a negociação começar; depois pode faltar tempo para isso. Usar seu 
humor, algo que possa relaxar a outra parte, uma atividade social, uma 
concessão extra etc. Isto será mais fácil se já negociou com aquela pessoa. 
  
2.1.6 2.1.6 - Expectativas positivas 
  
           Chegou o momento do contato com o outro negociador. Este contato se 
dará na etapa seguinte - Abertura. 
           No entanto, é preciso garantir que este contato realmente vai acontecer; 
é necessário transmitir à outra parte que, do nosso ponto de vista, não resta 
dúvida de que o contato vai ocorrer. 
  
           Eis alguns exemplos de transição entre as etapas Preparação e 
Abertura: 
            . Vamos almoçar juntos amanhã para discutirmos uma nova idéia? 
            . Está bem para amanhã, às 4 da tarde? 
  
2.2 2.2 - Abertura 
  
Esta é uma das etapas em que o negociador brasileiro se sente mais à 
vontade. O objetivo básico da abertura é o de criar um clima propício ao 
desenvolvimento da negociação, deixando à vontade o outro negociador. É o 
primeiro contato entre os dois negociadores. Eis os passos sugeridos: 
  
2.2.1 2.2.1 - Redução de tensão 
  

           É normal que, ao se iniciar um trabalho, diante da perspectiva de uma 
mudança, as pessoas fiquem algo tensas. Isto acontece inclusive pelo 
desconhecimento pelo outro dos seus objetivos. Sugerimos que você: 
           . mostre interesse pelo outro, faça perguntas sobre o próprio local e 
ambiente  de negociação (quadros, móveis, paisagens, etc.) 
           . mencione algo que você viu/leu que possa interessar ao outro. 
  
2.2.2 2.2.2 - Defina seu objetivo 
  
           Defina à outra parte que você está lá para: 
           . resolver um problema: Ex.: “soube que você está tentando reduzir 
custos e quero apresentar uma idéia” 
           . satisfazer uma necessidade: “Se você está precisando desenvolver sua 
área de marketing, talvez eu possa ajudar”. 
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           Não é o momento de você apresentar o que vai ser negociado, mas de 
lançar uma “isca” para colocar o outro lado pronto para responder e colaborar 
com você. 
           Ao definir o objetivo, é sempre importante destacar os benefícios mútuos 
decorrentes do atingimento desse objetivo. 
  
2.2.3 2.2.3 - Concordância para prosseguimento 
  
            É importante definir como você e a outra parte vão trabalhar: 
            . em que local 
            . durante quanto tempo 
            . quais os pontos a serem discutidos 
            Agora tudo está pronto para a etapa seguinte. 
  
2.3 - Exploração 
  
A etapa Exploração é aquela mais esquecida pelo negociador brasileiro. O 
objetivo básico dessa etapa é detectar necessidades, expectativas, motivações 
da outra parte para, na etapa seguinte - Apresentação -, mostrar como suas 
idéias, produtos ou serviços atendem também aos interesses do outro 
negociador. 
  
O problema é que o negociador brasileiro quase sempre presume quais sejam 
as necessidades, expectativas e motivações do outro; mais ainda, age como se 
o outro possuísse os mesmos interesses que ele. 
  
Quem está propondo algo deve assumir nesta etapa a postura de ouvinte, 
sempre que possível evitando tomar posições sobre o que está sendo dito. 
Quanto mais ouvir, mais informações você terá; quanto menos 
avaliativo/opinativo for, menores serão as possibilidades de conflitos pela 
divergência de pontos de vista. Haverá oportunidades nas etapas seguintes 
para você colocar suas opiniões ( a partir da etapa Apresentação). 
  
  
  
Para desenvolvimento dessa etapa sugerimos: 
  
2.3.1 2.3.1 - Frase inicial  
  
           Esta etapa deve ser iniciada com a seguinte colocação: 
           . “Antes de falar sobre minhas idéias, gostaria de ouvir seu ponto de 
vista  
              sobre...” 
           . “Você se incomodaria em me falar um pouco sobre...” 
           Pode haver uma pequena resistência inicial, mas em geral as pessoas 
gostam de falar. 
  
2.3.2 2.3.2 - Teste da necessidade presumida 
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            É nesta etapa que você vai verificar se e quanto a outra parte precisa 
do seu produto, serviço, idéia. 
             Você vai testar se a presunção de necessidade feita durante a etapa 
de Preparação foi correta. 
  
2.3.3 2.3.3 - Busca de identidade de interesses 
  
           Nesta etapa você precisa encontrar os pontos em comum, entre suas 
idéias e posições, e as do outro negociador. Por mais diferentes que sejam as 
posições sempre há interesses comuns. 
        Estes interesses tendem a criar uma disposição para negociar, facilitando 
a discussão dos eventuais interesses conflitantes. 
  
2.3.4 2.3.4 - Resumo das descobertas e concordâncias 
  
        Ao final da Exploração, muitas coisas foram descobertas, concordâncias 
detectadas etc. É preciso confirmar se o que você entendeu foi realmente 
aquilo que a outra parte disse. 
            Use perguntas, tais como: 
            . “Quero ver se entendi direito o que você disse...” 
            . “Você poderia resumir para mim seu ponto de vista? ...” 
            Outro objetivo das perguntas anteriores (especialmente a primeira) é 
mostrar à outra pessoa/parte que você foi um bom ouvinte e que compreendeu 
tudo o que foi dito. 
             Antes de passar para a etapa seguinte - Apresentação - é fundamental 
que você esteja certo de que a outra parte tem algum interesse pelos serviços, 
produtos, idéias que você vai propor. Caso contrário, é melhor desistir, pois 
você presumiu uma necessidade que não existe. 
  
2.4 2.4 - Apresentação 
  
É nesta etapa, finalmente, que você vai apresentar ao outro negociador sua 
proposta; é fundamental que ao apresentar esta proposta você mostre como 
ela atende às necessidades e expectativas da outra parte, detectadas na etapa 
de Exploração. Uma boa frase para iniciar esta etapa será “com base nas 
informações que você acaba de me dar, gostaria de sugerir...” 
  
  
A Apresentação pode ser dividida em: 
  
2.4.1 2.4.1 - Descrição dos seus produtos, serviços, idéias (Características) 
  
 Enumeração das características de sua proposta, sempre enfatizando 
aqueles pontos que o outro negociador considera mais importantes (e que 
foram descobertos na etapa anterior). Ex.: “Trata-se de um computador com 
tais especificações técnicas, memória, velocidade etc.” 
  
2.4.2 2.4.2 - Problemas resolvidos por sua proposta (Soluções)     
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 Mostre ao outro negociador quais os problemas dele que sua proposta 
resolve. Como funcionam sua idéia, produto ou serviço. Ex.: “Você mencionou 
que necessitava de controlar mais a freqüência de seu pessoal; meu 
computador X15 tem um programa especial que pode ajudá-lo a fazer isso”. 
  
2.4.3 2.4.3 - Benefícios decorrentes de sua proposta (Benefícios)         
  
           Além de descrever sua proposta, de mostrar os problemas que ela 
resolve, é preciso enfatizar quais os benefícios que ela (proposta) traz para o 
outro negociador, inclusive de natureza pessoal (detectados na etapa 
Exploração). Ex.: “Meu computador X15 custa 15% menos que os 
concorrentes. Com esta diferença você  poderá adquirir aquela impressora que 
tanto desejava!” “Você poderá operá-lo sem a ajuda de especialistas”. 
 Nesta etapa você só deverá mencionar “soluções e benefícios” 
realmente identificados na etapa Exploração. Procure não presumir nada; evite 
achar que o que é importante para você será necessariamente importante para 
o outro. 
  
2.5 - Clarificação 
  
Por mais clara que tenha sido sua apresentação, sempre restará alguma 
dúvida. Este é o momento de esclarecê-la. Uma boa pergunta para se iniciar a 
Clarificação será: “Algo do que eu disse não ficou suficientemente claro?”(você 
está assumindo a responsabilidade por não ter esclarecido direito). Evite 
perguntas do tipo: “O que é que você não entendeu?” ( o outro terá que 
assumir sua “ignorância”). 
  
Lembre-se de que objeções representam interesse, quanto mais dúvidas 
melhor. Assuma mais uma vez a postura de ouvinte. 
  
Na Clarificação procure seguir estes passos: 
  
2.5.1 2.5.1 - Esteja preparado para responder às objeções 
  
           Na etapa de Preparação mencionamos a importância de previamente 
nos prepararmos para responder às objeções da outra parte. Elas sempre 
virão, especialmente se houver interesse. 
           Prepare respostas para objeções sobre: custo, duração, experiências 
negativas anteriores, pessoal etc. 
           As razões mais comuns para as objeções são: medo de cometer erros, 
falta de confiança, informações insuficientes, prioridades diferentes; procure 
levantar previamente argumentos para contestá-las. 
  
  
  
2.5.2 - Evite frases perigosas 
  
           Não usar: “Você não entendeu nada” 
                            “Não é nada disso” 
                            “Sim, mas...”. 
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           Usar: “É um ponto de vista, quero acrescentar algumas informações...” 
                     “Está certo você se sentir assim, por isso vou lhe dar mais 
algumas informações”. 
  
2.5.3 2.5.3 - Aceite as razões do outro 
     
           As pessoas são diferentes, algumas apresentam objeções com base na 
lógica, outras com base no “feeling”/sentimento. 
           Neste momento procure não ser contra o que o outro está dizendo, mas    
acrescentar fatos/informações/depoimentos que possam fazê-lo concluir pelo  
seu ponto de vista. 
  
2.5.4 2.5.4 - Levante dúvidas potenciais 
  
           Às vezes o outro negociador não pergunta nada, mas você sabe que 
pode  haver dúvidas que se não esclarecidas naquele momento, poderão 
dificultar o fechamento do negócio. 
           Faça perguntas do tipo: 
           “Você não me perguntou nada sobre isso, mas queria esclarecer...” 
           “Normalmente as pessoas me questionam sobre...” 
           Esta postura certamente aumentará a confiança do outro em você, pois 
ele verá que você também está interessado em que ele aceite sua proposta 
conscientemente, recebendo o maior número possível de informações.  
  
2.6 2.6 - Ação Final 
  
É aqui que ocorre o fechamento do negócio. 
Se as fases anteriores foram bem desenvolvidas, certamente esta etapa será 
mais fácil. 
Eis alguns passos a serem seguidos: 
  
2.6.1 2.6.1 - Atenção aos sinais de aceitação 
  

           Preste atenção às colocações do outro; veja se ele já se imagina usando 
os  
           produtos serviços que você está propondo. 
           Eis algumas perguntas que podem provocar sinais de aceitação: 
           “Você gostaria de pagar à vista ou a prazo” 
           “Você prefere verde ou amarelo?” 
           “Você quer implantar o programa agora ou em um mês?”. 
  

2.6.2 2.6.2 - Torne sua proposta reversível 
  

            Todos têm medo de tomar decisões erradas, especialmente quando o 
próprio  emprego está em jogo. Ao apresentar qualquer proposta, deixe claro 
ao outro que ele poderá voltar atrás, se assim o desejar. Ex: “Se não gostar, 
nós lhe devolveremos o dinheiro”. “Comece por esta pequena unidade; se não 
der certo, você poderá voltar atrás sem grandes problemas”. 
            A reversibilidade alivia o ônus da decisão. 
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2.6.3 2.6.3 - Apresente opções 
  

          “Você gostaria de comprar dez ou vinte?” 
          “À vista ou a prazo?” 
  

2.6.4 2.6.4 - Recapitule vantagens e desvantagens 
  

           Sempre enfatizando as vantagens do ponto de vista do outro. 
  

2.6.5 2.6.5 - Proponha uma data para teste experimental 
  

           “Você gostaria de testar isto na segunda-feira, sem qualquer ônus?” 
  

2.6.6 2.6.6 - Proponha o fechamento do negócio 
  

           “Vamos assinar o contrato?” 
           “Quer passar no meu escritório para levar o primeiro lote?” 
           Ninguém assumirá um compromisso se isto não lhe for pedido. Boa 
parte das negociações não se concretiza simplesmente porque se deixa de 
lado esta  solicitação de fechamento do negócio. 
  

2.7 2.7 - Controle/Avaliação 
  

Poucas pessoas desenvolvem esta última etapa da negociação. Normalmente 
se considera tudo terminado após a Ação Final. Tal qual a Preparação, esta 
fase é realizada individualmente, sem a presença do outro negociador. 
  

Ainda resta: 
  

2.7.1 2.7.1 - Controle do que foi acertado 
  

            - Em termos de prazos, custos, condições, etc. 
           - Medidas para Implantação do que foi negociado. 
  

2.7.2 2.7.2 - Avaliação 
  

           - Comparação do previsto com o realizado na negociação. 
           - Análise das concessões e suas conseqüências 

- Notas e observações para a próxima negociação 
  

B) B) Estratégias e Táticas 
      
     Estratégia = o que vou fazer 
     Tática = como vou fazer 
  
As etapas do processo de negociação constituem uma seqüência ideal para 
um desfecho bem sucedido e permanente. Na realidade, entretanto, é natural 
que ocorram interferências que obstruam e/ou dificultem o processo. 
  
Que fazer diante do imprevisto? Como proceder diante dos conflitos? Como se 
defrontar com as objeções?  
  
Estratégias e táticas são meios alternativos para alcançar os objetivos 
desejados, tendo em vista as condições peculiares da negociação e do 
negociador. 
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As estratégias referem-se a três elementos fundamentais na negociação: 
Informação, Tempo e Poder. 
  
B1) Informação   
  
As táticas relativas à Informação admitem a possibilidade de que seu 
interlocutor não conceba, não saiba ou não perceba as coisas do mesmo modo 
que você. 
           
Eis alguns exemplos de táticas usuais relativas à utilização das informações: 
  
        . fornecer informações parciais ou tendenciosas (só os aspectos positivos 
ou só  os negativos) 
        . usar informações privilegiadas (Soube por tal fonte que... Sob o ponto de 
vista técnico...) 
        . simulação de cenários (Que aconteceria se...) 
        . mudança de perspectiva (Coloque-se no meu lugar...) 
        . comparação de alternativas (A opção “A” tem as seguintes vantagens...) 
        . dissimulação (Não vem ao caso dar ênfase a esse aspecto...) 
        . confusão (Colocar todos os dados possíveis sem obediência a critérios 
ou  prioridades) 
  
B2) Tempo 
  
As táticas relativas ao Tempo referem-se à oportunidade ou ao momento 
psicológico em que se colocam premissas ou alternativas, na perspectiva do 
outro negociador; dizem respeito também ao grau de pressão temporal 
exercido para decisão do outro negociador. 
Eis alguns exemplos: 
  
         . Estender o tempo (Vencer pelo cansaço... Ter paciência...) 
         . Precipitar o desfecho (É agora ou nunca...) 
         . Adiar (Vamos aguardar uma melhor oportunidade...) 
         . Fixar limites (Vamos manter a reserva até...) 
         . Usar o elemento surpresa (Aceito sua condição...) 
  
B3) Poder  
  
A negociação envolve sempre a mudança de condições atuais para condições 
desejáveis para os negociadores. Para que alguém mude é necessário que 
sofra uma influência que seja maior que sua capacidade de resistir. Poder é a 
capacidade de provocar mudanças ou impedir que elas ocorram, de acordo 
com a própria determinação. 
  

Eis alguns exemplos de táticas relativas ao jogo do Poder. 
  

         . autoridade total (O que eu resolver será o resolvido...) 
         . autoridade condicional ou limitada (Meu limite de alçada é...) 
         . eximir-se de autoridade (Só posso decidir com o aval de ...) 
         . exigência - pressão chinesa (Se você melhorar tal aspecto...) 
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         . confronto de opções - leilão (Discutam entre vocês... eu aceitaria a 
melhor  proposta...) 
         . conjugação de forças (Aliar-se a alguém... mudar a equipe ou parte dos   
           negociadores) 
         . pechincha/barganha (Se você der... eu...) 
         . alteração das regras do jogo (O preço pode ser mudado... As 
especificações  serão...) 
    

  
  
A seguir, e de forma detalhada, apresentamos as táticas colhidas ao longo de 
nossa experiência, identificando se relativas a Tempo (T), Informação (I) ou 
Poder (P). 
  

         . Negociação não deve ser uma batalha: sempre há uma alternativa que 
possa  beneficiar ambas as partes, embora ela não pareça existir à primeira 
vista (P) 
         . Prepare seu planejamento por escrito, nunca decida nada que não tenha 
sido objeto de planejamento anterior (I) 
         . Comece sempre ouvindo não criticamente, fale depois; você obterá 
muito mais informações sobre a outra parte (I) 
         . Não se assuste com a agressividade inicial, a tranqüilidade desarma 
qualquer agressão. É só esperar. Mantenha uma postura racional durante a 
negociação (P) 
         . Se ocorrer um grande obstáculo, evite enfatizar seus problemas, procure  
           ajudar o outro com os dele; isto certamente aumentará a confiança dele 
em você (P) 
         . Não queira ter todas as idéias, deixe algumas para seu oponente. Seja 
sutil,deixe que suas idéias apareçam como se fossem dele (P)  
         . Lembre-se de que o outro pode não estar buscando necessariamente    
dinheiro, mas outro tipo de necessidade: satisfação, atenção, “status” , 
segurança etc (P) 
         . Quando ficar sem ação, diante de um problema aparentemente sem 
solução, pergunte à outra parte: “O que você faria em meu lugar?” O outro 
passará a trabalhar para você (I) 
         . Preços por escrito possuem mais força de convencimento que valores        
expostos verbalmente; leve sempre uma tabela impressa, um texto   
datilografado etc (I) 
         . Transmita à outra parte uma firme convicção sobre seus pontos de vista, 
mas  mostre-se sempre disposto a estudar uma nova e boa idéia (I) 
          . Suas metas devem ser altas, mas realistas; procure saber antes as 
metas do outro (I) 
  
         . Embora seu “ego” diga sim, você não é obrigado a responder 
imediatamente a todas as questões. Solicite tempo para pensar (I) 
         . O conflito quase sempre é inevitável durante a negociação; esteja 
preparado para ele; pense antecipadamente em como contorná-lo (T) 
         . A ambiguidade e a incerteza fazem parte da negociação; aceite isso; ser   
paciente é meio caminho andado (P) 
         . Possuir autoridade total nem sempre é bom negócio, especialmente 
quando você não se preparou para a negociação (P) 
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         . Procure colocar o outro trabalhando para você. “Goste muito do seu 
produto, mas infelizmente ele custa 10 e só tenho 8” (P) 
         . Solicite vantagens extras, especialmente quando a outra parte 
considerar a negociação praticamente fechada; psicologicamente é o momento 
do outro ceder (T) 
         . Os fatos superam os “feelings”; ao planejar sua negociação, procure 
levantar dados concretos, informações sobre o que for discutido. Além de 
tornar a negociação mais racional (e não emocional), os fatos permitem que a 
outra parte possa entender a seguir mais facilmente seu raciocínio, sua linha 
de argumentação (I) 
         . Negocie pensando no amanhã; o processo de negociação é algo que se 
repete, muitas vezes com a mesma pessoa. Ao apresentar qualquer proposta 
ou argumento, indague-se antes se aquela idéia poder ser boa apenas para 
ajudá-lo a ganhar a negociação em curso, mas se será também capaz de 
causar tal insatisfação na outra parte que radicalizará futuros contratos (I) 
         . A 3ª Lei de Newton: não ameace para não ser ameaçado, ouça para ser 
ouvido, considere as necessidades e expectativas do outro lado, que terá a 
recíproca; seja flexível para obter flexibilidade. Em negociação, mais do que 
nunca, a toda ação corresponde uma reação igual em sentido contrário com a 
mesma (às vezes maior) intensidade (P) 
         . Pessoas diferentes demandam negociações diferentes: antes de iniciar 
qualquer negociação, procure desenhar um perfil do outro negociador, do que 
ele gosta, não gosta etc; ele aprecia detalhes ou não? É muito orientado para 
resultados imediatos? Gosta de idéias novas? Um de seus objetivos é eliminar 
conflitos? Desenvolva sua argumentação em função das características de 
cada negociador; evite também comportamentos que possam não agradá-lo. 
Se é a primeira vez que negociam, procure conversar antes com pessoas que 
o conheçam, que possam traçar o perfil dele (I) 
         . O que é lógico pode não ser psicológico: Lembre-se de que sua “lógica” 
pode não ser igual à “lógica” do outro. Se lhe for proposto algo que lhe pareça 
absurdo, procure não agredir o outro, acentuar eventuais diferenças.  
           Responda: “Acho ponderável sua observação, se me permite gostaria 
de adicionar algumas informações”. (Mencione então a sua lógica, tanto quanto  
possível, justificada pelos fatos) (I) 
         . Gerar confiança é fundamental: este é um dos grandes obstáculos à 
negociação. Evite sempre deixar de cumprir o que prometeu, transmita ao outro 
a sensação que você diz aquilo que pensa, que não esconde o jogo ou 
informações relevantes, aprenda a conviver com sentimentos, valores 
diferentes, não seja demasiadamente crítico. Estes comportamentos tendem a 
gerar maior confiança na outra parte (P) 
         . Desenvolva contra-argumentos previamente: este é o “calcanhar de 
Aquiles” de muitos negociadores. Tudo desmorona quando a outra parte não 
aceita ou rebate seu “único” argumento. Esteja preparado para seguir vários 
caminhos.  
           “Se ele não aceitar Y, vou propor X”. “Se ele aceitar Y-A, vou propor X-
B” etc.  
           Desenvolva planejamentos contingenciais/situacionais (T)     
         . Você pode “vender” o que o outro precisa “comprar”(seja um produto, 
serviço ou idéia). O que o outro precisa compara deve ser mencionado por ele 
e não apenas pressuposto; isto demanda tempo, pois implica na identificação 
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das necessidades da outra parte. Um excelente aquecedor de ambiente por um 
preço abaixo do mercado (bom negócio do ponto de vista de quem vende) não 
será vendido se o outro negociador morar em local de clima muito quente  
           (não precisa do aquecedor). Este é um aspecto bastante óbvio e talvez 
por isso mais esquecido da negociação (I) 
         . A “pressão” e o interesse existem para os dois lados: normalmente 
temos a tendência de imaginar que sofremos maior pressão para negociar e 
que temos mais interesse na negociação do que a outra parte. Esta presunção 
é perigosíssima, pois pode encurtar o tempo de negociação em prejuízo da 
qualidade, ensejar concessões inadequadas etc. Parta do pressuposto de que 
ambas as partes estão interessadas (pois do contrário não estariam lá 
negociando). Se não acredita, verifique com o outro negociador, depois de 
encerrada a negociação, os interesses e necessidades de ambos, cotejando-os 
com sua presunção inicial (P) 
         . Quando estiver cobrando serviços, vendendo produtos ou idéias, evite  
           preços/valores totais, use números parciais. Em vez de 3.000 dólares 
por um seminário, use 150 dólares por pessoa, para um mínimo de 20 
pessoas.  
           Parece que é a mesma coisa, mas psicologicamente não é: valores 
parciais parecerão menores à outra parte (I) 
         . Inicie a negociação solicitando redução de preço, vantagens extras etc. 
Isto baixará a oferta e limitará as expectativas da outra parte (P) 
         . Não se intimide por uma “oferta final”: nos tempos atuais, “tudo é 
negociável”, por mais adequada que lhe pareça a oferta proposta da outra 
parte, acrescente: “Estou certo que você pode me vender mais barato, 
apresentar  melhores condições ou desenvolver mais seu projeto” etc. (T) 
         . Diante de uma proposta absurda, reaja com o silêncio; a outra parte 
tenderá a tornar mais razoável sua oferta (T) 
         . Procure ter tempo disponível quando você negociar; isto é 
especialmente importante quando o outro não tem tempo. Procure identificar a 
urgência do outro ao início da negociação (Ex.: “De quanto tempo dispomos?”) 
(T)          
         . Evite negociar por telefone, a menos que esteja muito bem preparado, 
pois, do contrário, é perigosíssimo; você será obrigado a tomar decisões muito  
rapidamente (T) 
          
C) Superação de Impasses 
  
Superação de impasses pode ser desenvolvida através da aplicação de certas 
técnicas. 
  
Eis algumas técnicas a serem usadas quando ocorrerem impasses: 
         . proponha uma pausa; não insista demasiado, procure sempre deixar 
uma   saída honrosa para a outra parte; ela pode já estar convencida, mas não 
quer  deixar a negociação como uma “perdedora” (especialmente se seu chefe 
estiver presente) 
         . mude um membro do grupo, o líder do grupo, traga gente nova; às 
vezes o impasse decorre de um problema interpessoal 
         . mude as condições de negociação: maior prazo, uma vantagem 
adicional,  altere esquemas de pagamentos etc. (sem alterar o total envolvido) 



EeConcursos                                                                                                               

 97 

         . mude o tipo de contrato, as especificações etc. (Ex.: em vez de valor 
fixo, coloque em termos percentuais) 
         . sugira deixar para mais tarde o assunto objeto do impasse e prossiga a 
negociação, se possível, escolhendo um tópico pouco conflitante. É 
impressionante como 60 minutos depois o problema parece não ter existido 
         . proponha uma mudança de local, de modo a que as negociações 
prossigam durante o almoço  
         . procure alterar a composição dos grupos negociadores colocando 
engenheiros com engenheiros, administradores com administradores, gerentes 
com gerentes: “eles falam a mesma língua” 
         . chame um mediador, uma terceira pessoa. Embora incomum em nosso 
contexto, talvez possa dar certo 
         . pergunte à outra parte o que faria se estivesse em seu lugar; esta idéia 
certamente desanimará a outra pessoa e a colocará “trabalhando” para você 
em termos de superação do impasse      
         . use o humor, mas planejadamente; é impressionante o que uma piada 
pode fazer para desanuviar o ambiente, especialmente se for relacionada com 
o assunto objeto do impasse 
         . procure não responder a agressões com outras agressões, contraponha 
emoções com fatos, dados concretos, mantenha a negociação no plano 
racional 
         . procure ouvir e faça sentir ao outro que você o está ouvindo; assim a 
causa do impasse pode ser superada 
         . Enfatize sempre as concordâncias anteriores, nunca as discordâncias; o 
clima tenderá a melhorar. 
  
D) Concessões    
  
Negociar é fazer concessões; se você não está disposto a fazer concessões, o 
processo de negociação certamente se radicalizará. 
  
Procure previamente definir que concessões fará, em que seqüência (da 
menos importante, considerando o ponto de vista do outro negociador), quais 
as conseqüências de cada concessão. 
  
Eis algumas idéias sobre como fazer concessões: 
         . deixe espaço para a negociação; sua oferta deve ser alta se você está 
vendendo, e baixa se você está comprando; tenha sempre uma justificativa 
para sua oferta; evite extremos 
         . procure fazer com que a outra parte apresente idéias e argumentos em 
primeiro lugar 
         . procure fazer com que a primeira concessão venha da outra parte; se 
não for possível, inicie a concessão com algo acessório para você (mas que 
possa ser importante para a outra parte) 
         . não conceda nada sem que o outro tenha lutado por isso, pois do 
contrário ele não valorizará o que recebeu 
         . não aumente as expectativas da outra parte concedendo demais ou 
muito rapidamente 
         . quanto mais tarde o outro receber concessões, mais ele as apreciará 
         . peça algo em troca de toda concessão que fizer 
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         . ao fazer concessões, lembre-se de que o dinheiro não é a única moeda 
que interessa à outra parte; poder, “status” , atenção etc. podem também 
sensibilizar o outro negociador 
         . não tenha medo de manifestar firmeza; se você persistir em seu NÃO, a 
outra parte acreditará mais nele 
         . volte atrás se fez uma concessão inadequada no meio da negociação; 
tente trocar por outra que não lhe crie problemas, lembre-se de que, embora 
isto não seja sempre desejável, é o aperto de mão final que sela a negociação, 
não necessariamente os acordos intermediários. 
  
   
E) E) Os Dez Mandamentos do Negociador 
  
Suponhamos que amanhã você vai iniciar uma negociação que pode levar sua 
organização a ganhar (ou perder?) 30 milhões de reais. 
Que tipo de cuidados devem ser considerados para que essa negociação 
possa ser bem sucedida? Eis o que pretendemos abordar com os Dez 
Mandamentos do Negociador: 
  
1.  1.  Comece a negociação fornecendo e solicitando informações, fatos; deixe 

para depois os itens que envolvam opiniões, julgamentos, valores. Os 
primeiros aproximam as pessoas enquanto que outros aumentam os 
conflitos, ressaltam as diferenças, distanciam os negociadores. 

  
2.  2.  Procure vestir a pele do outro negociador, isto o ajudará a compreender 

melhor a argumentação e as idéias dele. 
  
3.  3.  Quaisquer idéias somente serão aceitas se forem boas para ambas as 

partes; nos contatos com o outro negociador mostre como suas idéias 
podem ajudar a resolver os problemas dele. 

  
4.  4.  Procure sempre fazer perguntas que demandem respostas além do 

simples SIM ou NÃO; assim fazendo você está obtendo informações e 
menos julgamentos. 

  
5.  5.  A dimensão confiança é importantíssima no processo de negociação; 

procure ter atitudes geradoras de confiança em relação ao outro negociador. 
Se pensa em enganá-lo lembre-se de que no próximo ano vocês dois podem 
ter que voltar a negociar. 

  
6.  6.  Evite fazer colocações definitivas ou radicais, mostre-se sempre pronto a 

render-se a uma argumentação diferente ou a idéias melhores que a sua. 
  
7.  7.  Nunca “encurrale” ou “pressione” o outro negociador; por melhor que seja 

sua situação - posição na negociação é sempre interessante deixar uma 
“saída honrosa” para a outra parte. 

  
8.  8.  Cada pessoa tem seu estilo de negociação de determinado tipo de 

necessidades e motivações; ao negociar lembre-se dessas diferenças e 
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busque apresentar suas idéias de uma forma adequada às características de 
comportamento e interesses do outro negociador. 

  
9.  9.  Saiba ouvir, procure não atropelar verbalmente o outro negociador, isto 

aumentará a confiança dele em você e o ajudará a conhecê-lo melhor. 
  
10. 10. Procure sempre olhar o outro negociador pelos seus aspectos positivos, 

pelas  suas forças; evite concentrar-se em suas fraquezas. 
  
Esta abordagem é também fundamental para o sucesso da negociação. 
  
  
  
III.4 -  COMPETÊNCIAS DO SETOR DE CONTROLE DE MATERIAIS 
  
No almoxarifado, entendemos por “Controle de Materiais” a forma pela qual é 
possível verificar com exatidão a entrada, estoque e saída de material. 
  
O controle de material, abrangendo os mínimos detalhes, permite a 
tranquilidade setorial, pois envolve internamente todos os elementos que 
fornecem dados para os setores externos. Sem esse controle rígido, integral e 
contínuo, jamais conseguiremos igualar a conta almoxarifado com a 
contabilidade. 
  
Este setor deve ter um controle geral, para fornecer elementos reais de 
orientação, com reflexos na produção ou distribuição. 
  
III.5 -  CODIFICAÇÃO DE MATERIAL 
  
A codificação do material não é nada mais do que a simplificação do controle 
efetuado. Consiste em metodizar o sistema, dando a cada material um 
“número”. Assim, será mais fácil e rápido solicitar o material pelo código que 
pelo nome. Por exemplo: Material B-4 ao invés de “Estêncil eletrônico para 
aparelho Gestetner”. 
  
      TIPOS DE CODIFICAÇÃO: 
      
        Numérica - uso somente de algarismos arábicos (51) 
        Alfa-numérica - combinação de letras e números (XR3, 14 BIS) 
        Decimal - dividindo-se em três grupos: 

a) a) aglutinante: é o grupo-chave designador do agrupamento de  
    materiais. Ex.: Matéria-prima, Material de Escritório, de   
    segurança, de limpeza, diversos, etc.  
b) b) individualizador: identifica cada um dos materiais que  
    constam do grupo Aglutinador. Ex.: no material de escritório,  
    temos lápis, caneta, régua, etc. 
c) c) descritivo: descreve os materiais pertencentes ao grupo  
    Individualizador. Ex.: régua milimetrada de madeira. 
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EXEMPLO DE CODIFICAÇÃO PELO SISTEMA DECIMAL 
  
  

11 Disponível 
12 Realizável a curto prazo 
12.11       Almoxarifado 
12.11.01              Matéria-prima 
12.11.02              Material de escritório ................. (aglutinante) 
12.11.02.01                    Réguas ........................... (individualizador) 
12.11.02.01.01                       Régua de plástico milimetrada de 30 cm.    

Des- 
12.11.02.01.02                       Régua de madeira milimetrada de 50 cm.   

Cri- 
12.11.02.01.03                                    Régua de aço milimetrada de 15 cm.          

Tivo 
  

    
  
Código de Barra 

  
  

III.6 - CONTROLE DUPLO DE MATERIAL OU DUPLO CONTROLE 
  
Controlar duplamente o material armazenado é usar ao mesmo tempo dois 
tipos de fichas. As fichas empregadas no duplo controle, são:  
  

a)  a)  Ficha de Prateleira - É colocada no local onde se encontra o 
devido   material; 

b)  b)  Ficha de Controle Geral - Nela são registrados os estoques 
mínimo e   máximo, nome completo do artigo, data das  

     movimentações e os documentos que originaram, saldos, etc. 
  
Os modelos deverão atender plenamente a necessidade da empresa. 
  
  
III.7 - REQUISIÇÃO PARA REGISTRO DE MATERIAL 
  
III.8 - LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL 
  
III.9 - COMPETÊNCIA DO SETOR DE ALMOXARIFADO 
  
III.10 - TÉCNICAS DE ARMAZENAGEM DE MATERIAL  
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ALMOXARIFADO 
  
CAPÍTULO I 
  
. ORIGEM 
  
                   São muitas as versões a respeito da origem do Almoxarifado. 
                   A necessidade de criar estoques, e consequentemente o controle 
dos mesmos, está de fato perdido nos tempos. Entretanto, não há dúvidas de 
que surgiu junto com a necessidade que o homem teve para se alimentar. 
Assim sendo, concluímos que os estoques surgiram em conjunto com a 
humanidade, conforme se explica no quadro abaixo:  
  
Definição: Almoxarifado é o intermediário entre o fornecedor e a 
produção/manutenção, e entre a produção e o consumidor. 
  
  
  
. ALMOXARIFADO  X  EMPRESA 
  
                   Há muito tempo atrás, e até nos dias de hoje, ainda existem 
empresas que consideram o Almoxarifado fundo de fábrica. Neste "fundo de 
fábrica" eram guardadas todas as sucatas, tudo que era velho e fora de uso, e 
não havia uma característica específica de armazenamento de materiais. 
                   Felizmente, os grandes empresários deram maior importância aos 
Almoxarifados e então pôde se mostrar o quanto ele é importante dentro de 
uma empresa. Podemos considerá-lo um órgão de "Prestação de Serviço" pois 
toda a fábrica depende dele. 
  
. ORGÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
  
                   Como é do nosso conhecimento, qualquer entidade que tem a 
finalidade de servir alguém, devem tomar medidas especiais, uma vez que a 
prestação de serviço exige "Qualificação Específica" . 
                   Era muito comum nos Almoxarifados antigos, empregar uma 
pessoa que fosse honesto e soubesse ler o ABC. 
                   Só isto bastava, para que ele tivesse em suas mãos, todo o 
material, que deveria ser guardado e ir atendendo as requisições de acordo 
com as necessidades. 
                   Hoje, os tempos mudaram, e não mais é possível, ter pessoas 
apenas para "receber" e "guardar" . 
                   Sabemos que o trabalho do "Almoxarifado" ou tudo que se diz 
respeito ao "Almoxarifado", requer muito cuidado e atenções especiais. Para 
isso já existem cursos e treinamento específico. 
  
CAPÍTULO II 
  
. ORGANIZAÇÃO 
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                   Tem-se dito com razão que o intelecto humano, de costas voltadas 
para a realidade e concentrado em si mesmo, é impotente para elucidar as 
mais simples engrenagens da máquina do mundo e da vida. 
                   A atitude do intelecto, onde os fenômenos que desfilam pelos 
órgãos sensoriais, só será verdadeiramente útil e fecundo limitando-se de 
início, a observá-los, descrevê-los, compará-los e classificá-los, segundo as 
analogias e diferenças para chegar depois, por induções ao conhecimento de 
suas condições determinadas. 
  
                   "Não reconhecer como verdadeiro senão o evidente, dividir cada 
dificuldade em quantas partes seja preciso para melhor atacá-las; começar a 
análise pelos exames dos objetos mais simples e mais fáceis e ser 
compreendidos, para remontar gradualmente do mais complexo..." 
                                                                                                        Descartes 
  
                   Quando propõe a desenvolver-se um trabalho de organização, 
nada é mais lógico do que adotar os preceitos mencionados, que por si só já 
são uma organização.  
                   Duas características que apresentam uma boa organização no 
Almoxarifado, são a ordem e o asseio. Com isso podemos transmitir sempre 
uma sensação de serviço perfeito. 
                   Nunca devemos temer uma organização, pois nem sempre as 
coisas simples é que serão ideais para o nosso trabalho. Muitos acham que 
uma organização é coisa complicada. O que mais é complicado: o relógio ou a 
ampulheta? Sem dúvida é o relógio, entretanto, ninguém sai com uma 
ampulheta para o trabalho e sim com o relógio. 
                   Erick Dorp, no seu livro "Técnica Moderna de Organização 
Administrativa Industrial e Comercial", primeiro volume, página 3, dá uma 
perfeita definição para o nosso primeiro passo:  
                   "Todo negócio bem dirigido é um organismo que funciona de forma 
autônoma dentro de seus limites comerciais e industriais, se controla a si 
mesmo, nota e corrige seus defeitos e trata de progredir". 
                   Conclui-se que o pensamento do autor foi um dos mais objetivos 
possíveis, indicando claramente que toda a organização é estruturada, para ser 
modificada quando necessário, sem porém desviar-se de seu objetivo. 
                   Na mesma página, ele destaca: "Ordenar as atividades 
administrativas de tal modo que assegurem o melhor entendimento de sua 
finalidade, tanto em segurança como em comodidade, rapidez e economia". 
                   Como vimos toda a organização visa a dar uma melhor satisfação 
aos funcionários ao desenvolver suas tarefas. Não existe um tipo certo como 
modelo, mas de acordo com a complexidade e o porte da empresa, 
desenvolve-se o modelo próprio da organização. Estes modelos deverão ser 
aprimorados de acordo com o crescimento do Almoxarifado. 
  
. PESSOAL 
  
                   Aqui nos deparamos com o ponto chave da organização do 
Almoxarifado, pois trata-se dos maiores problemas aos recrutadores em admitir 
funcionários adequados para cada função. 
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                   Como vimos na apresentação, bastava ser honesto e ler o ABC, e 
cuidava de todo material. 
                   Pois as tarefas de administrar um Almoxarifado, de acordo com as 
suas proporções, são múltiplas e, em sua maioria, exigem conhecimentos 
profundos da profissão, exigindo assim um contínuo esforço mental para que 
tudo seja feito a tempo e a hora. 
                   Devemos ter todo cuidado na seleção do pessoal para trabalhar no 
Almoxarifado, pois temos que considerar as diferenças existentes entre os 
elementos que irão desempenhar as diversas funções com referência à 
constituição mental dos indivíduos. 
                   Podemos dividi-la em temperamento, intelecto e caráter. Alguns 
homens são de temperamento nervoso e facilmente excitáveis, inclinados, 
portanto, a uma ação brusca e impensada; outros são calmos e fleumáticos, 
racionando antes de agir e não se excitando facilmente. 
                   Os auxiliares  destinados a um Almoxarifado têem de ser 
escolhidos de forma discriminada. Primeiramente, deverão possuir um alto grau 
de sentimento e honestidade. É sabido que existem indivíduos merecedores de 
confiança enquanto não encontrem certas facilidades, ao passo que outros não 
merecem nenhuma confiança desde o primeiro contato. 
                   O problema psicológico apresentado é o de determinar em que 
categoria  o elemento deverá ser colocado, sem necessidade de ser posto à 
prova por uma experiência que poderá ser desastrosa. 
  A honestidade de um funcionário de Almoxarifado deverá ser 
equivalente a um caixa pagador de um Banco.  
  

• •        Requisitos para os funcionários do Almoxarifado 
Lealdade, confiança e disciplina 
Sem estes requisitos não pode haver colaboração e trabalho de 
equipe, pois o trabalho de um Almoxarifado nunca pode ser feito sem 
um bom entrosamento da equipe. 

  
. FUNÇÕES 
  
Tipos de Funções: 1) Funções Qualificadas 
                             2) Funções Semi Qualificadas 
                             3) Funções Não Qualificadas 
  
1) 1)     Funções Qualificadas 

São as funções que exigem aptidões, conforme a natureza destas, podem 
ser especializadas, médias ou inferiores. Considera-se Pessoa Qualificada, a 
que executa com perícia, todas as tarefas e operações de sua ocupação, 
mediante um sistema de formação, tais pessoas devem possuir conhecimentos 
tecnológicos, que lhes permitem resolver os problemas de seu trabalho, devem 
ter por fim, elevada capacidade de julgamento. 
       Ex; Diretor de Materiais 
             Gerente de Almoxarifado 
             Almoxarifes 
             Assessores do Almoxarife 
             Estoquistas 
             Ficharista ou kardexista 
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             Despachante ou Balconista 
             Conferentes de Materiais 
             Inventariantes 
             Controladores de Estoques 
             Codificadores de Materiais, etc. 
  
2) 2)     Funções Semi Qualificadas 

Consideramos a Pessoa Semi Qualificada, a que possui habilidade normal  
para executar um número limitado de tarefas e alterações que não exigem 
grandes conhecimentos tecnológicos. A capacidade de julgamento deste tipo 
de pessoa limita-se as tarefas e operações que sabe executar. 
      Ex: Datilógrafo 
             Arquivista 
             Motorista 
             Motorista de Empilhadeira Motorizada 
   
3) 3)     Funções Não Qualificadas 

São as funções que não exigem qualquer aptidão especial e podem ser 
exercidas por pessoas de baixo nível mental, desde que possuidores de certas 
qualidades físicas, notadamente força muscular e resistência à fadiga. São, 
portanto, as pessoas que executam trabalhos que não requerem habilidade 
manual especial. As operações são simples e executadas mediante breve 
explicação. Este tipo de trabalho não exigem conhecimentos tecnológicos. 
      Ex: Porteiros 
            Vigias 
            Ajudantes de Motoristas 
            Servente 
            Operários Especializados: Encaixadores 
                                                     Empinhadores 
                                                     Carimbadores 
                                                     Embaladores 
                                                     Carregadores, etc. 
  
Obs.: Queremos deixar bem claro que a qualificação do funcionário não implica 
nos princípios básicos já citados anteriormente como lealdade, confiança e 
disciplina. Por mais simples que seja a qualificação do funcionário, ele tem sua 
importância no organização, uma vez que ele contribui no trabalho geral da 
equipe. 
                              
  
CAPÍTULO IV 
  
. LAY-OUT 
  
                   Lay-out, ou arranjo físico é a maneira como os homens, máquinas 
e materiais estão dispostos dentro de um Almoxarifado, ou qualquer outro local, 
desde que arranjados com certa ordem. 
                   O problema do lay-out é a locação mais econômica e racional das 
várias seções de uma unidade fabril ou comercial. Em outras palavras é a 
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utilização do espaço disponível que resulte em um processamento mais efetivo, 
através da menor distância, no menor tempo possível. 
  
                                                           Homens 
Lay-out  =  Arranjo Físico                   Máquinas 
                                                           Materiais 
  
                   O melhor arranjo não é óbvio, exceto em casos triviais. 
       Através da análise dos diversos fatores de produção e de um método 
de trabalho que inclua os princípios básicos de lay-out chega-se a um arranjo 
ótimo. 
  
Objetivos do Lay-out 
  

Redução no custo e maior produtividade através de: 
  
 . melhor utilização do espaço disponível; 
  . redução da movimentação de material e pessoal; 
 . fluxo mais racional; 
 . menor tempo para o desenvolvimento dos processos, e 
 . melhores condições de trabalho. 
  
Quando fazer um estudo do lay-out 
  

Em várias situações torna-se necessário um estudo do lay-out a 
saber: 

  
1) 1)     Obsolecência das Instalações 
  
     As instalações existentes tornam-se ineficientes devido a: 
 . novos produtos a serem fabricados; 
 . aquisição de máquinas ferramentas, exigindo ampliações de algumas  
             seções; 
 . avanço na tecnologia, implicando em novos processos de fabricação, e 
 . necessidade de maior espaço para estocagem. 
  
2) 2)     Redução dos custos de produção 
  
  
3) 3)     Variação da Demanda 

Os estoques acompanham os aumentos e decréscimos da produção. 
  
4) 4)     Ambiente de trabalho inadequado 

Ruídos, temperaturas anormais, pouca ventilação, má iluminação, 
baixam o rendimento do trabalhador. 
  
5) 5)     Excesso ou falta de estoques 
  
6) 6)     Manuseios excessivos e longas distâncias 

Provocam estragos no material e atrasos no atendimento. 
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                   Para a montagem de um lay-out, que se caracterize como ótimo, 
devemos procurar responder algumas perguntas fundamentais e obedecer seis 
princípios básicos. Responda as perguntas, conforme suas respostas será a 
sua concepção do lay-out de seu Almoxarifado: 
  

1. 1.      Novos produtos estão sendo projetados, de maneira a exigir 
novos   

      tipos de matérias-primas, materiais e depósito de produto acabado? 
  
2. 2.      Há (ou haverá) necessidade de novas áreas de estocagem? 

  
3. 3.      Os equipamentos de transporte e manuseio são suficientes? 

  
4. 4.      Existe flexibilidade para atender as variações de demanda? 

  
5. 5.      Existe espaço suficiente para tráfego e operação dos 

equipamentos? 
  

6. 6.      Existe perspectiva de melhora nos métodos de estocagem? 
  

7. 7.      As máquinas e equipamentos, tanto de escritório como de 
manuseio e transporte estão localizadas de modo a darem máxima 
eficiência de movimentos e produção? 

  
8. 8.      Os lavatórios estão em locais adequados? 

  
9. 9.      As condições de iluminação, ventilação e temperatura são 

satisfatórias? 
  

10. 10. Pode os ruídos serem isolados? 
  

11. 11. As inspeções de instalações prediais e das condições físicas dos 
materiais em estoque, são feitas de maneira eficiente e onde deve 
haver? 

  
12. 12. As instalações oferecem segurança? Estão as saídas e entradas 

propriamente localizadas? 
  

13. 13. Os materiais inflamáveis ou explosivos estão em lugar seguro? 
  

14. 14. Os carregamentos satisfazem os limites permitidos? 
  

15. 15. Existem muitos acidentes de trabalho? 
  

16. 16. Há demora na produção de algum setor do almoxarifado? 
  

17. 17. Há cruzamentos de material, máquinas e/ou homens? 
  

18. 18. Está sendo utilizado o espaço vertical? 
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Um bom lay-out deve satisfazer seis princípios básicos: 
  
1) 1)     Integração: homens, materiais e máquinas devem estar bem integrados. 

O   Almoxarifado deve funcionar como uma unidade, uma macro-        
          máquina, com todas as suas "engrenagens" entrosadas. 
  
2) 2)     Mínima Distância: outros fatores, sendo iguais, o lay-out melhor é 

aquele em que o produto movimenta-se o menos possível. Deve-se manter 
apenas os movimentos indispensáveis e reduzir ao mínimo a distância entre 
operações 

                                  . 
  
3) 3)     Fluxo: as áreas de trabalho devem ser arranjadas de forma a permitir 

um fluxo constante de material, sem os inconvenientes de prolongadas  
      esperas ou mesmo estocagem. Os cruzamentos de materiais devem ser 
evitados. 
  
4) 4)     Uso de Espaço Cúbico: devem ser utilizadas as três dimensões 

LARGURA -  COMPRIMENTO - ALTURA, a superfície de  
      estocagem é reduzida quando se utiliza efetivamente a dimensão vertical. 
  
5) 5)     Satisfação e Segurança: nenhum lay-out deve neglicenciar a razão 

primeira da produção - O HOMEM. O trabalhador satisfeito produz melhor. 
Os acidentes de trabalho devem ser evitados. As condições do ambiente de 
trabalho, melhoradas. Assim, não devemos expor o trabalhador a altas 
temperaturas, ruídos, chuva, pouca ou excessiva ventilação, o ambiente de 
trabalho deve ser limpo e arrumado e a iluminação deve ser suficiente e 
adequada. 

  
6) 6)     Flexibilidade: o arranjo deve ser flexível a futuras modificações. 
  
  
  
  
Levantamento de Dados 
  
   Devem ser considerados todos os materiais que são 
armazenados e manipulados pelo almoxarifado: matéria-prima, material de 
reposição, materiais semi-acabados, produto acabado, embalagem, expedição, 
etc; estudando-se as dimensões, peso, quantidade, características físicas e 
químicas. 
  Um Almoxarifado sempre deve ser localizado perto dos centros 
consumidores (produção, manutenção, expedição), cada condição deve ser 
estudada, como aproveitamento da área, próxima a portaria, para recebimento 
e expedição de materiais, posicionamento das estantes em geral, etc. 
  
Superfícies 
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  Na montagem de um lay-out é utilizado três tipos de superfície, a 
saber: 
  
1) 1)     Superfície Estática: a superfície estática, é aquela que o equipamento 

projeta no solo. Como exemplo, uma mesa e uma cadeira de um 
funcionário, ver referência número 1 da figura 2/1 e 2/2. 

  
2) 2)     Superfície de Utilização: superfície de utilização, é aquela onde se 

desenvolvem os trabalhos, onde efetivamente o funcionário usa para 
desenvolver o seu trabalho, ver referência número 2 das figuras 2/1 e 2/2. 

  
3) 3)     Superfície de Circulação: superfície de circulação, é aquela que se 

destina ao trânsito de pessoal e equipamentos, podemos considerá-las 
como ruas e avenidas, ver a referência número 3 das figuras 2/1 e 2/2. 

  
Na figura 2/2, temos a projeção das estantes de um 

Almoxarifado, referenciando-se as mesmas superfícies, e na referência número 
4, temos as faixas centrais dos corredores de circulação. 
  É comum um galpão ter colunas de sustentação da estrutura que 
são posicionadas em linha, formando quadrados ou retângulos no centro da 
área. Na figura 2/4, temos o exemplo. Quando deparamos com um prédio 
nestas condições, o lay-out do Almoxarifado deve ser montado de tal maneira a 
ocupar em primeiro lugar os espaços entre as colunas, conforme indica as 
referências 1 e 2. 
Como se montar um Lay-out 
  
  Existem diversas maneiras de se fazer a montagem de um lay-
out: Utilizando programas de  computadadores; desenhando-se a planta baixa 
da área e dos equipamentos que fazem parte do Almoxarifado, dando-lhes um 
arranjo (sistema convencional), com o desenho da planta baixa da área 
recorta-se em papel colorido, dentro da mesma escala, os equipamentos do 
Almoxarifado, e partindo daí fazer o arranjo, mediante o estudo da colocação 
dos equipamentos, este sistema é denominado de bidimensional; existindo 
ainda o sistema tridimensional, que consiste em fazer-se e manquete. 
                   O sistema que melhor convém, por oferecer maior condição de 
estudo e visualização, é o sistema bidimensional. 
                   A escala do desenho e dos recortes, deve de ser de 1:50, ou seja, 
cada dois centímetros é igual a um metro. Para os equipamentos é 
aconselhável usar-se um papel de cada cor. 
                   Nas figuras 2/5 e 2/6, na primeira destacamos uma área, que é 
uma sala de apenas sete metros por cinco e cinquenta, dentro do décimo 
primeiro andar de um edifício, na Segunda destacamos os equipamentos que 
já se encontravam dentro da sala, sem porém um arranjo definido. Os 
participantes deveram destacar a figura número 2/6 recortando-a e fazendo um 
arranjo na figura 2/5, colando os recortes. 
DIMENSIONAMENTO DO ESPAÇO 
  
                   O problema de dimensionamento de espaços participa todas as 
instalações, desde a recepção, através da produção, até a expedição, para o 
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planejamento, tudo o que se relaciona com o dimensionamento de espaços 
pode ser dividido em categorias, que são as seguintes: 
  
 . Recepção - durante o processo de recepção e prévia disposição. 
 . Estocagem - armazenagem segura da matéria-prima e de peças  
            necessárias até a requisição pela produção 
          . Suprimento - ítens não produtivos utilizados para o suporte da  
            produção: 

- -         suprimento para manutenção e equipamentos; 
- -         suprimento para os escritórios, etc 

  . Em processo - materiais parcialmente processados em espera de  
            operações subsequentes. 
 . Peças acabadas - esperando montagem (pode-se armazená-las  
             também em áreas situadas na própria linha de processamento ou na  
             montagem) 
 . Material de reprocessamento - material, peças, produtos, etc. que  
            permitem o reprocessamento em uma forma útil. 
 . Refugos, cavacos, sucatas - acúmulo, separação e disposição de 
             itens que não são mais úteis. 
           . Miscelaneas - equipamentos não usados, ferramentas, contentores  
             paletes, etc para um possível emprego no futuro 
 . Armazém de produtos acabados - envolvendo: 

- -         recebimento de produtos acabados da produção 
- -         uma armazenagem dos produtos com segurança e 

ordenadamente 
- -         seleção ordenada dos produtos a serem enviados a 

expedição 
- -         embalagem para a expedição 

  
                   Tendo-se identificado os vários tipos de problemas de 
armazenagem em um empreendimento torna-se necessário considerar agora, 
o planejamento do espaço necessário para o mesmo. Assim, todos os tipos de 
estoque serão denominados de estoque apenas - desde que os dados a serem 
coletados, sua análise, processo sejam praticamente idênticos para todas as 
categorias e tipos de estoque. 
Planejamento do Espaço e Lay-out de Armazenagem 
  
                   Um lay-out de armazenagem leva em conta as exigências de 
estocagem de curto e longo prazo; parte-se de um conhecimento bastante 
aproximado de tendências do material estocado e das eventuais flutuações da 
demanda, informações sem as quais, um lay-out desta natureza se torna 
simples previsão em base. 
                   Uma série enorme de materiais e produtos dos mais diversos são 
estocados em qualquer indústria; basta que para isto qualquer item seja 
utilizado periodicamente e que exista o imperativo de existência do mesmo 
dentro da organização na ocasião de sua utilização. 
                   Esta seção, tendo em vista a função de estocagem bem como os 
fatores de espaço e produto, delineará planos a serem desenvolvidos para a 
utilização eficiente do espaço de estocagem. 
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Fatores a serem coletados 
  
                   Antes de se efetuar um planejamento de espaço, será necessário 
obter uma grande quantia de dados detalhados do espaço (disponível ou sendo 
planejado). Os dados requeridos incluirão:  
 . máximo estoque 
 . estoque médio 
 . política de reposição 
 . unidade de estocagem 
 . volume recebido/expedido por período de tempo 
 . tipo de área de estocagem (disponível ou sendo planejada) 
  - granel                                     - porta paletes 
  - reservada                                - prateleiras 
                 - varejo                                     - estantes 
  - segurança                                - área externa 
  - refrigerada                             - etc 
 . método de movimentação atuais ou planejados 
 . capacidade de equipamento - disponível ou proposto: tipo, tamanho,  
            capacidade, raio de giro, etc.   
  
LAY-OUT 
  
No projeto do "lay-out" há diversos itens que merecem considerações 
cuidadosas. Entre eles estão os seguintes: 
 . tamanho do produto 
 . tamanho do palete 
 . equipamento mecânico a ser usado - empilhadeira para corredor 
estreito VS e empilhadeira contra-balanceada 
 . a razão entre a largura do corredor e o tamanho do palete 
 . o espaçamento do palete nos porta-paletes 
 . o espaçamento entre dois paletes 
 . o espaçamento das colunas 
 . a forma e tamanho do prédio 
 . localização desejada do recebimento e expedição 
 . localização dos corredores 
 . área de serviço requerida, sua localização e tamanhos desejados. 
  
. ESPAÇAMENTO ENTRE AS COLUNAS 
  
                   O espaçamento das colunas é uma função dos diversos itens 
acima. Este espaçamento é importantíssimo no projeto de um bom armazém, e 
é difícil na sua determinação. Um dos fatores mais importante é o tamanho dos 
paletes. Ele determinará as dimensões da estrutura porta-palestes, que por sua 
vez influenciará no espaçamento das colunas. 
                   Todos os fatores com seus inter-relacionamentos devem ser 
estudados. 
  
. CORREDORES 
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                   O arranjo e dimensionamento dos corredores é uma das chaves 
para se conseguir a máxima eficiência do armazém. Eles são os caminhos de 
passagem dentro e entre as áreas de estocagem, recebimento e expedição. 
                   Devem ser localizados de forma a manter um bom acesso ao 
estoque, aos equipamentos de carga e descarga e as áreas de serviços 
auxiliares. 
                   Alguns dos fatores que afetam a distribuição e a largura dos 
corredores são:  
 . tipo de estrutura de armazenagem 
 . equipamento de movimentação: tipo, tamanho, capacidade, raio de 
giro,  
            etc. 
 . tamanho dos itens estocados 
 . distância e acessibilidade às portas e as áreas de carregamento e  
            descarregamento 
 . tamanho dos lotes estocados 
 . localização das paredes corta-fogo 
 . capacidade de carga do piso 
 . localização de elevadores e rampas 
  . facilidade de acesso desejado 
  
                   Há diversos tipos de corredores, os mais comuns são: 

1) 1)     Corredores de Trabalho 
São aqueles através dos quais o material é colocado ou retirado na 
estocagem: 
a) a)     Corredores de transporte principal - se estendem através de 

todo o prédio e permitem tráfego nos dois sentidos; 
b) b)     Corredores de cruzamento - se estendem através de todo o 

prédio geralmente conduzindo a portas opostas do armazém. 
  

2) 2)     Corredores de Pessoal 
São aqueles usados somente por pessoas para acesso a áreas 
especiais ou interiores do prédio. Devem, na medida do possível 
serem demarcados 

  
3) 3)     Corredores Auxiliares 

Necessários para acesso a fontes de utilidades, equipamento anti-
incêndio, etc. 

    Da prática vem algumas sugestões que serão úteis no dimensionamento dos 
corredores: 

1) 1)     Os corredores devem ser retilíneos (o máximo possível) 
2) 2)     Não devem ser obstruídos 
3) 3)     Devem conduzir a portas quando possível 
4) 4)     As intersecções devem ser minimizadas 
5) 5)     O corredor deve ser suficientemente largo para permitir uma 

operação eficiente 
6) 6)     As colunas podem ser usadas frequentemente como linhas de 

fronteira 
7) 7)     Todos os itens estocados devem ser convenientemente 

acessíveis 
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8) 8)     Os corredores devem ser identificados por uma linha de largura 
de 8 a 10cm marcada no piso 

9) 9)     Todos os corredores devem ter mão única, menos os corredores 
de transporte principal. 

  
CAPÍTULO SÉTIMO 
  
. RECEBIMENTO DE MATERIAIS 
  
                   Veremos agora, como se deve funcionar o setor de recebimento 
dentro do Almoxarifado. É um setor de muita importância e que requer 
elementos qualificados com muito preparo, uma vez que no recebimento o 
material com a 1ª filtragem em sua entrada na empresa. 
                   Primeiramente o setor de recebimento deverá ter um sistema de 
arquivo bem organizado com as cópias dos pedidos feito pelo Departamento de 
Compras. 
                   Ao receber o material, o recebedor confronta a nota fiscal com o 
pedido. Uma vez conferido antes de dada quitação assinando a respectiva nota 
fiscal, devemos proceder a uma conferência rigorosa conforme as indicações 
abaixo: 

a) a)     antes de abrirmos os volumes, devemos verificar se as 
indicações contidas nas notas de entrega: endereço, números, 
marca, etc., constante dos volumes, conferem devidamente; 

b) b)     conferência quanto a quantidade, quebras e faltas; 
c) c)      conferência quanto ao peso, certo ou errado; 
d) d)     conferência do peso cobrado no frete com o peso do nosso 

material inspecionado pelo Controle de Qualidade de Recebimento - 
C.Q.R. 

  
                   Caso o material seja controlado pelo C.Q.R. o Almoxarifado coloca 
a disposição mantendo o material em separado para aprovação do mesmo, e 
uma vez liberado encaminhar ao estoque. 
                   No caso em que o material não sofra inspeção do C.Q.R. 
encaminhar diretamente ao estoque. 
  
Material de Trânsito Direto (MTD) 
  
                   Trata-se de material comprado para suprir pequenas necessidades 
da fábrica, normalmente são materiais que não justificam o seu estoque no 
Almoxarifado. 
                   Este tipo de material tem uma presença muito marcante no 
Almoxarifado, uma vez que normalmente ele tem um fluxo muito grande de 
entrada. Com isso o setor de recebimento de materiais deverá dedicar um bom 
controle na entrega. 
  
Devoluções de Materiais 
  
                   É muito comum numa empresa a devolução de materiais. Com isso 
o recebedor tem que estar bem preparado para providenciar uma devolução. 
Normalmente o material é rejeitado pelo C.Q.R. ou pelo usuário, e é muito 
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importante que o departamento de compras fique informado sobre a rejeição do 
material, fazendo assim. O contato com o fornecedor e acertando todos os 
detalhes da devolução. Uma vez autorizado pelo departamento de compras, o 
Almoxarifado providenciará o formulário de devolução para a emissão da nota 
fiscal e logo em seguida o despacho.  
                   Caso o material tenha que ser devolvido no ato do recebimento, o 
recebedor escreverá no verso da nota fiscal em todas as vias, o motivo da 
devolução, datar e assinar. Procedendo assim não será necessário a emissão 
de uma nota fiscal.  
  
. CONTROLE E DOCUMENTOS 
  
                   Abordaremos aqui os diversos tipos de controle existente no 
Almoxarifado. Dependendo do porte da empresa e da política adotada, alguns 
controles não são mais feitos pelos Almoxarifados. 
Citamos alguns casos de controle pelo Almoxarifado. Pois existem empresas 
que adotam este sistema. 
                   Um perfeito controle realizado pelo Almoxarifado, é uma das 
causas de sua eficiência e importância. Geralmente ao estabelecermos 
sistemas de controle em Almoxarifados, visamos a obter as seguintes 
informações: 
  

1) 1)     Quantidade do material em estoque na data considerada 
2) 2)     Última aquisição e preço 
3) 3)     Nome e endereço do fornecedor 
4) 4)     Preço médio 
5) 5)     Observações sobre o comportamento do material no estoque e 

na produção, de acordo com as devoluções, e outras observações 
porventura encaminhadas ao Almoxarifado, como órgão controlador 
que é. 

6) 6)     Setores, seções, divisões, oficinas que utilizam o material ou 
matéria-prima, data dos fornecimentos, quantidades, custos do 
material requisitado 

7) 7)     Cálculo sobre as possibilidades do estoque em relação ao 
consumo 

8) 8)     Dados estatísticos de consumo, por oficina ou global 
9) 9)     Máximos e mínimos a serem observados com relação aos 

estoques disponíveis 
10) 10) Tipos de acondicionamento ou embalagem, unidade (caixas com 

dúzias, centos, milheiros, grosas, quilos, toneladas) e observações 
gerais sobre o aspecto dos materiais, apresentação, etc. 

  
                Todos estes dados podem ser controlados com sistemas 
computadorizados, fichas ou livros devidamente adaptados. 
. 
 Como já vimos são muitos os tipos de controle que precisamos ter 
no Almoxarifado, falaremos sobre alguns que é de vital importância. 
  
Ficha de Prateleira 
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                   A ficha de prateleira ou ficha de movimento, destina-se a controlar 
o material no próprio local em que está estocado. O seu uso evita a 
necessidade de estar contando sua real existência física em quantidade. Ela 
permanece junto ao material e é movimentada cada vez que o material é 
retirado ou de forma inversa, quando registramos novas entradas. 
                   Estas fichas limitam-se a registrar os movimentos de entradas e 
saídas, bem como mostrar o saldo automaticamente. 
  
Ficha Kardex 
  
                   Kardex é um sistema de arquivo que oferece ao operador uma 
facilidade no manuseio das fichas. Estas fichas contêm todos os dados 
necessários do material e de acordo com o sistema adotado, além de 
lançamento de entrada e saída podemos ter informações quanto ao fornecedor, 
preço, etc. 
  
Nota de Recebimento 
  
                   É muito comum nas grandes empresas o uso da nota de 
recebimento. Este documento transcreve a N.F., facilitando assim o fluxo da 
mesma dentro da empresa. Além disso suas vias são destinadas aos usuários 
dando uma informação precisa de chegada do material. 
  
Requisição de Material 
  
                   É o documento pelo qual os usuários requisitam os materiais no 
Almoxarifado. Toda RM tem que ser bem objetiva, oferecendo ao usuário, 
Almoxarifado e a contabilidade de todos os dados necessários para um perfeito 
controle dos materiais e dos gastos. 
  
Folha de Transferência 
  
                   É um documento de transferência de produtos semi-acabados para 
o Almoxarifado. 
  
Requisição de Compras 
  
                   É o formulário que o Almoxarifado emite para reposição dos 
materiais por ele controlado. 
  
  
                   Todos estes documentos tem que receber uma atenção especial 
quanto a sua emissão e distribuição. Sabemos que o funcionário que manuseia 
estes documentos deverá receber uma orientação especial, pois é de máxima 
importância para um bom funcionamento do Almoxarifado, uma vez que este 
trabalho seja feito dentro da maior precisão possível. 
Processado estes controles, é muito importante o sistema de arquivo, pois 
constantemente temos que recorrer a documentos, tanto para acertos internos 
como para atender a auditoria. 
IV - ANÁLISE ESTATÍSTICA NO RECEBIMENTO DE MATERIAIS 
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IV.1 - CRITÉRIOS DE AMOSTRAGEM 
  
IV.2 - LIMITES DE APROVAÇÃO ESTATÍSTICA 
  

a)  a)  Média (X) = É o valor que divide a curva normal em duas 
partes simétricas, ou seja, 50% dos valores estão acima da  

     média e 50% dos valores abaixo da média. 
  
b)  b)  Amplitude (R ) = É a medida de dispersão entre os extremos  
     encontrados em um grupo de medidas ou valores; 
  
c)  c)  Desvio Padrão (s) (T) (sigma) = É a medida de dispersão que  
     considera cada valor em relação a média dentro de um grupo de  
medidas. 

  
IV.3 - CÁLCULO DA ÁREA SOB A CURVA NORMAL 
  
. 68,26%      95,46%      99,73%      99,99% 
  
  
IV.4 - EXERCÍCIOS DE APROVAÇÃO DE LOTES POR ANÁLISE 
ESTATÍSTICA 
V - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (P.C.P.) 
  

  
V.1 - EXERCÍCIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO COMPLETA 
  
V.2 - ESTÁGIOS DO PLANEJAMENTO  
  
2A) Estágio do Caderno: É aquele feito com anotações pequenas e simples. O  
                                        sistema não deve ser sofisticado. É para empresas de  
                                        pequeno porte. 
  
2B) Estágio do Assistente ou Encarregado: Este é um estágio de planejamento 
de  
                                        maiores proporções. Ex.: Fábrica de calçados. Onde o  
                                        Assistente ou Encarregado, já no início do expediente,  
                                        entrega o material, explicando como trabalhar naquela  
                                        tarefa. 
  
2C) Estágio da Seção de Programação: Neste ponto a empresa já atingiu um 
grau de planejamento que requer uma pesquisa de mercado, com um sistema 
mais complexo.  Analisa todos os pedidos que recebeu, planejando o gasto de 
produção, para melhor atendê-los. Deve haver bom relacionamento com o 
setor de produção, evitando os choques entre esses dois setores. 
  
2D) Estágio do Planejamento e Controle da Produção (PCP): É um dos mais 
sofisticados. É usado atualmente pelas grandes empresas onde existe um 
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planejamento baseado principalmente em um orçamento previamente 
elaborado. 
  
(KANBAM - “Registro Visual” )MRP = “Materials Requirements Planning”) : É 

um sistema de planejamento   baseado na explosão da estrutura de um 
produto. Consiste em um planejamento mestre aberto em suas necessidades 
de peças individuais (explosão) e “Empurrado” através do ciclo de produção. 

  
V.3 - IMPORTÂNCIA DO “FEEDBACK” 
  
V.4 - CONCEITO DE P.C.P. 
  
1) Conceito: É o conjunto de medidas destinadas à assegurar que a produção 
das peças encomendadas se faça nos prazos desejados. Compreende o 
planejamento e a gestão do estoque de matéria-prima, a  programação das 
ordens de fabricação e serviço e a fiscalização da execução do planejado. Em 
outras palavras: o que vai ser produzido, quanto vai produzir e quando vai ser 
necessário  produzir. 

   
Como o seu próprio nome indica, compõe-se de duas fases: 
  

         O Planejamento e o Controle 
   

  Na fase do planejamento, são feitos os planos, isto é, o que 
deverá acontecer. São respondidas todas as questões acima  formuladas. 
  A capacidade de bem planejar  depende de um bom 
conhecimento da realidade. 
  Na fase do controle, determina-se  o que foi feito, isto e encontra-
se as respostas efetivas as questões  que haviam sido “ respondidas” na  fase 
do planejamento.  
  O controle inclui o” FEEDBACK “  ( a retroação), isto é, a 
comparação do que foi feito com o que deveria  ter  sido feito. 
 O “ FEEDBACK”, ou   retroação, através  da continua 
co0mparação entre a realidade conhecida pelo controle, e os planos 
determinados pelo planejamento, da a este a sua verdadeira finalidade e 
permite o seu  contínuo aperfeiçoamento. 
  
  

                              REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO P.C.P. 
_______________                        ____________                             
____________   
  
 PLANEJAMENTO   -�>>--------     EXECUÇÃO    -----�>>----------     
CONTROLE 
_______________                        ____________                              
____________ 
               
                                                     
                                                     -----------------------                                                           
               ------------<<< -------------    “FEEDBACK”    -------------<<-------------  

                                     RETROAÇÃO 
                                                     -----------------------  
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V. 5 - TIPOS DE PRODUÇÃO 
  

 Há  essencialmente  dois tipos de produção: 
  

“ Para estoques” ou “Em Serie” -  Que abrange a fabricação de produtos de 
consumo geral, como por exemplo: os eletrodomésticos. 
  

“ Sob Encomenda “ - Que inclui os artigos especiais, solicitados por clientes 
específicos, como por exemplo: navios. 
  

 O pequeno empresário trabalha, em geral, para fregueses 
definidos e espera as encomendas para iniciar a produção. Em certo numero 
de empresas fabrica-se simultaneamente  para “Estoque” e “Sob Encomendas” 
.Quando há pouco serviço, fazem  para estoque e, de acordo com os pedidos, 
circulante, o que e  impossível para o pequeno empresário. Portanto, a 
produção e de “carater desconhecido “. 
  
  

V. 6 - CONTROLE DE ESTOQUE DENTRO DO P.C.P. 
  

 A parte mais delicada é, possivelmente mais importante do 
planejamento  da produção, diz respeito ao planejamento e controle do 
estoque. E fato notório  que a dificuldade de  obtenção da matéria-prima  no 
prazo necessário,  na quantidade  e qualidade desejadas, cria sérios  
problemas aos responsáveis  pelo planejamento  da produção  em grande  
numero de nossas empresas. 
  
  
  
  

EXISTEM DOIS METODOS DE CONTROLE DE ESTOQUE: 
  

 a) POR INVENTÁRIO PERIODICO:  Consiste em contar, 
periodicamente , os saldos existentes. Ocasiona facilmente esquecimentos, 
erros de contagem e roubos, além de não ser um sistema ordenado. 
  
 b) POR INVENTÁRIO PERMANENTE: Este método é totalmente 
satisfatório para o acompanhamento do P.C.P. . Consiste em manter  fichas 
nas quais se lançam as entradas e saídas, e atualiza-se o saldo dos materiais 
diariamente. 
   
V. 7 - CONTROLE DE QUALIDADE   X    P.C.P. 
  
 Um  controle perfeito da qualidade compreende  analise 
permanente  e completa da matéria-prima até a embalagem. A verificação das 
características  dos produtos  em fabricação , em seus diversos estágios, com 
inspeção  visual e ensaio de todas as suas características. 
 Além das atividades chamadas de inspeção, um programa  de 
controle de qualidade  compreende uma série  de tarefas destinadas a prevenir  
a ocorrência de defeitos. A inexistência  do controle da qualidade significa a 
não existência de um representante   do consumidor no processo produtivo, o 
que poderá trazer certamente grandes dificuldades ao P.C.P.. 
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V. 8 - FASES DO P.C.P. 
  
 5.1) A primeira fase do planejamento e a determinação dos tipos  
e quantidades dos produtos que serão  fabricados. É baseada nos pedidos dos 
clientes  ou na previsão de vendas. ( Programação) 
  
 5.2) A segunda fase do planejamento da produção é o roteiro , ou 
seja, a listagem das operações que compõe a produção de um determinado 
item. Esta e a fase do “ como fazer”. Determina-se, também  “quem”  fará as 
operações e “onde”  elas serão  feitas. Todos os equipamentos  e acessórios ( 
ferramentas, dispositivos, etc.) são também  planejados nesta fase. 
  
 5.3) A terceira fase do planejamento e a determinação das datas. 
E o calculo do tempo que será  necessário para cada operação. Nesta fase 
determina-se  o “quando” , isto é, quando será iniciada a produção  e quando 
terminará cada operação.. 
  
 5.4) A quarta fase do planejamento da produção é a liberação ou 
despacho, que consiste essencialmente, na mobilização  dos recursos para  a 
produção, antes do momento em que esta deverá  ser iniciada, de acordo com 
os prazos determinados na fase anterior. 
  
 Iniciada a produção começa efetivamente a fase do controle que 
acompanhará o desenrolar de cada etapa do processo produtivo. A estrutura 
do controle é a mesma que  a do planejamento, ou seja, todas as etapas 
desenvolvidas na fase do planejamento serão verificadas na fase do controle. 
    
  
  
V. 9 - RESPONSABILIDADES BÁSICAS DO P.C.P. 
  

a)  a)  A primeira  e principal é obter  o lucro  adequado sobre o 
capital. 

b)  b)  Proporcionar razoavelmente garantia sobre os 
investimentos. 

c)  c)  Cumprir as obrigações da indústria  para com a 
comunidade. E o relacionamento dentro da empresa, perante a 
comunidade, criando  uma imagem boa. 

  
V. 10 - O RELACIONAMENTO ENTRE O P.C.P. E OS OUTROS 
DEPARTAMENTOS 
  
 I) E o sistema coordenador e controlador das comunicações. O 
P.C.P. para que possa  atuar dentro da empresa , tem que  ter campo 
(Departamento de serviço sensorial, vendas,  financeiro, etc.). 
  
Há dificuldade de uma solução geral para o P.C.P. . Na pratica, raramente  
encontramos em duas fábricas  distintas um mesmo sistema de P.C.P.. As 
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razões para esta diferenciação  são várias, mais  podemos salientar 3 
particularmente importantes: 

a)  a)  O tipo de indústria. 
b)  b)  O tamanho da empresa. 
c)  c)  As diferenças entre estruturas administrativas. 
  

 Se tivermos duas empresas do mesmo tamanho, fabricando os 
mesmos produtos, mais com diferentes estruturas administrativas , 
provavelmente os respectivos sistemas de P.C.P. serão diferentes.  
 O tamanho da empresa influi de uma forma geral fazendo com 
que quanto maior a empresa, mais formal e detalhado deverá ser o P.C.P.. 
 Considerando todos estes aspectos , não é possível generalizar 
soluções para o P.C.P.. 
  
 II) FUNÇÃO SOB O PONTO DE VISTA DE AÇÃO DO P.C.P. 
  
 Através da comunicação vai receber informações. As primeiras 
informações recebe do departamento sensorial, venda, pessoal ( sobre mão-
de-obra), depois de filtradas. 
  
 Emite informações para o Departamento de Produção e Serviços 
  
  
         ESTIMULO ----------------� REAÇÕES -------------------� CONTRA-
REAÇÕES 
  
  
 As reações e contra-reações se repetem tantas vezes quantas 
necessárias, até chegarem a um planejamento ideal. 
  
 III) COMO FUNÇÕES PRINCIPAIS:  
  

a)  a)  interpretação 
b)  b)  decisão  
c)  c)  comunicação 
  
   
IV) REALCIONAMENTO COM OS OUTROS DEPARTAMENTOS 
DA EMPRESA: 
  

 O bom relacionamento decorre das próprias funções do P.C.P. . 
As  mais importantes são: 
  
 a) RELAÇÕES COM A ALTA ADMINISTRAÇÃO - O setor de 
P.C.P. prepara todos os dados para decidir sobre o plano de produção  para os 
próximos meses e os  apresenta a alta administração. Aos dirigentes cabe 
então decidir  qual a política  a ser adotada. Uma vez decidida, o P.C.P.  
oficializará o plano de fabricação  e depois irá   detalha-los até chegar a 
emissão de ordens individuais de produção  e de compras.  Enviará  os 
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relatórios  das quantidades produzidas a alta administração, mostrando a 
eficiência dos diversos setores. 
  
 b) COORDENAÇÃO ENTRE PRODUÇÃO E VENDAS - Entre 
estes setores existem conflitos de interesses. Os vendedores estão sempre 
interessados  em ter disponibilidade de estoque para pronta entrega. A 
administração  da fábrica pensa em produzir com menos custo e para isto 
necessita  de prazos longos para a entrega, e de ter estoques  baixos. O P.C.P. 
fixa um prazo razoável para a entrega e o nível de estoque conveniente. 
  
 c)  COORDENAÇÃO ENTRE PRODUÇÃO E COMPRAS - Os 
compradores consideram-se eficientes quando conseguem as melhores 
condições de preço. Mais, pode ocorrer que o fornecedor  que paz a melhor 
oferta peça um prazo de entrega mais longo. Então existirá um conflito em 
potencial. Os fornecimento demorado e irregular. Cabe ao P.C.P. estabelecer 
um termo ótimo que permita boas  condições de compra e pequeno risco de 
prejudicar a produção.  
  
 d) RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE - Controle 
contábil do material. Através deste relacionamento, o P.C.P. verificará em que 
nível e com esta a situação geral da empresa. 
  
  
 VI - ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES 
  
VI. VI. 1 - ESTOQUES 
  
Os estoques representam custos acumulados de Matéria-prima, material não 
vendido ou não usado que será mantido para o futuro.  
  
Os estoques têm ligação com os vários departamentos da empresa, tais como 
compras, fabricação (produto em processo), almoxarifado (insumos) e controle 
da produção e vendas (produto acabado). 
  
Os estoques são formados para: 
  
1A) Separar os segmentos individuais nas linhas de matéria-prima, manufatura 
e distribuição, para que cada um possa funcionar eficientemente em relação ao 
fluxo da linha de produção. 
  
1B) Criar condições sob as quais cada segmento possa fornecer o máximo de 
serviço compatível com seu nível de operação. 
  
1C) Permitir a cada um dos segmentos atingir seu ritmo eficientemente, através 
das compras ou produção da quantidade que resultará no menor custo total. O 
estoque serve apenas de reservatório entre uma fase e outra da produção. 
Antigamente, a manutenção de altos estoques era considerada demonstração 
de “poder econômico” ou “requinte” . Atualmente, o estoque é considerado uma 
necessidade para garantir a alta taxa de rentabilidade do capital. 
  



EeConcursos                                                                                                               

 121 

VI. VI. 2 - CLASSIFICAÇÃO DOS ESTOQUES 
  
Em sua grande maioria, os estoques destinam-se à produção. Deve-se fazer 
um estudo dos vários tipos de estoques, a fim de se classificá-los e de se 
determinar a finalidade de cada um. 
  
VI. VI. 3 - TIPOS DE PRODUTOS EM ESTOQUE 
  
3A) Matéria-prima - É o material básico necessário para a  fabricação de um 
determinado produto. Seu consumo é proporcional ao volume da produção. 
  
3B) Produtos em Processo - São aqueles que estão nas diferentes etapas 
(fases) de elaboração do produto final, a transformação da matéria-prima em 
produtos semi-acabados. (nas máquinas) 
  
3C) Produtos Semi-acabados - São aqueles saídos da produção que, para 
serem considerados acabados, passarão ainda por diversas fases do 
processamento. (nos estoques intermediários) 
  
3D) Produtos Acabados - Artigos produzidos ou comprados destinados à 
venda, distribuição ou consumo final. 
  
VI. VI. 4 - SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUES 
  
4A) Sistema de Duas Gavetas - Consiste na separação física em duas partes.  
Uma  parte será utilizada totalmente até a data da encomenda de um novo lote 
e a outra será utilizada entre a data da encomenda e a data do recebimento do 
novo lote. A grande vantagem deste sistema está na substancial redução do 
processo burocrático de reposição de material (bujão de gás). A denominação 
“DUAS GAVETAS” decorre da idéia de guardar um mesmo lote em duas 
gavetas distintas. 
  
4B) Sistema de Estoque Mínimo - É usado principalmente quando a separação 
entre as duas partes do estoque não é feita fisicamente, mas apenas registrada 
na ficha de controle de estoque, com o ponto de separação entre as partes. 
Enquanto o estoque mínimo estiver sendo utilizado, o Departamento de 
Compras terá prazo suficiente para adquirir e repor o material no estoque. 
  
4C) Sistema de Renovação Periódica - Consiste em fazer pedidos para 
reposição dos estoques em intervalos de tempo pré-estabelecidos para cada 
item. Estes intervalos, para minimizar o custo de estoque, devem variar de item 
para item. A quantidade a ser comprada em cada encomenda é tal que, 
somada com a quantidade existente em estoque, seja suficiente para atender a 
demanda até o recebimento da encomenda seguinte. Logicamente, este 
sistema obriga a manutenção de um estoque reserva. Deve-se adotar períodos 
iguais para um grande número de itens em estoque pois, procedendo a compra 
simultânea de diversos itens, pode-se obter condições vantajosas na transação 
(compra e transporte). 
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4D) Sistema de Estocagem para um Fim Específico - Apresenta duas 
subdivisões: 
  

a)  a)  Estocagem para atender a um programa de produção pré-   
     determinado: É utilizada nas indústrias de tipo contínuo ou semi-  
     contínuo que estabelece, com antecedência de vários meses, 
os níveis de produção. A programação (para vários períodos, 
semanas e meses) elaborada pelo P.C.P. deverá ser coerente para 
todos os segmentos, desde o recebimento do material até o 
embarque do produto acabado. Vantagens: 
    
  * Estoques menores, sem riscos de se esgotarem, objetivamente  
        controlados por se conhecer a demanda futura. 
  
   * Melhores condições de compra de materiais, pois pode-se 
aceitar contratos de grandes volumes para entregas parceladas. A  
atividade de compra fica reduzida, sem a necessidade de emitir 
pedidos de fornecimento para cada lote de material. 

  
b)  b)  Estocagem para atender especificamente a uma ordem de 

produção ou a uma requisição: É o método empregado nas 
produções do tipo intermitente, onde a indústria fabrica sob 
encomenda, sendo justificável no caso de materiais especiais ou 
necessários esporadicamente. Os pedidos de material neste 
sistema são baseadas principalmente na lista material (“ROW 
MATERIAL”) e na programação geral (AP = “ANNUAL 
PLANNING”). Existem casos em que o pedido para compra 
precisa ser feito mesmo antes do projeto do produto estar 
detalhado, ou seja, antes da listagem do material estar pronta, 
pois os itens necessários podem ter um ciclo de fabricação 
excessivamente longo. Ex.: grandes motores, turbinas e navios. 

  
VI. 5 - NÍVEL DE OPERAÇÃO 
  
A representação da movimentação (entrada e saída) de uma peça dentro de 
um sistema de estoque pode ser feita por meio de um gráfico, onde a abcissa é 
o tempo decorrido (T) para o consumo, normalmente em meses, e a ordenada 
é a quantidade (Q) em unidades desta peça em estoque, no intervalo de tempo 
(t). Este gráfico é chamado de “DENTE DE SERRA”. 
  
  
VI. VI. 6 - NÍVEL DE SEGURANÇA 
  
É a quantidade mínima de material que deve existir em reserva, destinada a 
cobrir eventuais atrasos na renovação do estoque, garantindo o funcionamento 
ininterrupto dos órgãos a serem supridos. A principal vantagem do nível de 
segurança é prover estoque suficiente para atender às demandas inesperadas. 
A atividade de abastecimento requer um acréscimo no nível ótimo de estoque 
(quantidade do estoque reserva), para manter suas atividades sem interrupção. 
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Através do gráfico que se segue, observamos que o nível de segurança está 
delimitado pelas quantidades de 0 a 20. É fácil verificar que este estoque de 20 
peças será um estoque “morto”, existindo simplesmente para enfrentar as 
eventualidades já citadas anteriormente. Não se deve esquecer que ele 
representa um capital empatado e inoperante. 
  
VI. 7 - M.R.P = PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE MATERIAIS 
                                ( MATERIALS REQUIREMENTS PLANNING)  

  
Algumas fábricas são dirigidas de maneira mais ou menos dificultosa. Pode-se 
perceber que os estoques estão elevados , os subcomponentes estão sendo 
expedidos para atender pedidos em tempo certo e uma atmosfera de pressão 
prevalece. É possível remediar esta situação  através do uso de um novo 
planejamento e de um sistema de controle, chamado planejamento das 
necessidades de materiais (M.R.P.) Este integra as funções de planejamento 
empresarial, previsões de vendas, planejamento dos recursos produtivos, 
programa-mestre de produção, planejamento das necessidades de materiais, 
planejamento das necessidades de produção, controle e acompanhamento da 
fabricação, compras e contabilização dos custos. O M.R.P.  tem ainda a função 
de criar e manter a infra-estrutura industrial, que inclui o cadastro de materiais, 
a estrutura de informação industrial, a estrutura do produto ( lista de materiais), 
saldos e estoque, ordem  em aberto, rotinas de processo, capacidade de centro 
de trabalho etc. 
  
O centro de todo sistema é o módulo das necessidades brutas, ou seja, o 
produto do programa-mestre de produção pelas listas de materiais. A estas 
necessidades brutas podem ser adicionados estoques de segurança, 
porcentagem de refugos etc. Uma vez determinadas as necessidades brutas, 
elas são consolidadas para todos os itens comuns que precisam de 
componente que está sendo planejado. A seguir são descontados o estoque 
físico e os pedidos de compra já colocados ou as ordens de serviço de 
fabricação interna. O que resta são as necessidades líquidas por período, 
semanal ou diário, que são, por último, concentrado em lotes de encomenda, 
calculando-se a data da liberação das ordens. 
  
A grande vantagem do sistema M.R.P. é que ele permite ver, de forma rápida, 
o impacto de qualquer replanejamento. Assim, pode-se saber os itens que 
faltam e tomar medidas corretivas, e o estoque planejado em excesso, para 
cancelar ou reprogramar pedidos e manter os estoques em níveis razoáveis. 
  
O M.R.P. pode ser visualizado como um sistema constituído de três partes. A 
primeira delas é a parte superior do quadro, denominada extremidade 
avançada do sistema, onde as previsões, pedidos, limitações de capacidade e 
outras considerações estão integradas em um programa global. A segunda 
parte  é a que traduz os programas para itens finais em planos de peças de 
componentes. A terceira parte  constitui o planejamento e o controle detalhado 
das compras e o acompanhamento do processo de fabricação. 
O M.R.P. utiliza sobremaneira a estrutura do produto, que é a explosão líquida 
total por produto para evitar falta ou excesso de estoque, e pode ser 
demonstrado da seguinte maneira: 
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Previsão de vendas - estoque de produto acabado = previsão líquida de 
vendas. 
  

Partindo da previsão líquida de vendas, podemos dar origem ao 
programa-mestre de produção. 
  

Programa-mestre de produção X Lista de materiais = demanda de 
materiais. 
  

Demanda de materiais + estoque físico - saldo de pedidos = necessidades 
de materiais. 
  

Como vimos o planejamento do M.R.P. é baseado no programa-mestre de 
produção, que pode ser baseado numa previsão de vendas ou uma carteira de 
pedido. Essas informações de entrada e saída para um sistema M.R.P. podem 
ser demonstradas conforme a figura abaixo. 
  
  

FLUXO DO PROGRAMA-MESTRE   
  
    

ESTOQUES DE 
PRODUTOS 
ACABADOS 

PLANO DE  
PRODUÇÃO   

    PREVISÃO DE  
  VENDAS 

PREVISÃO DE 
DEMANDA 

INDEPENDENTE 

    PEDIDOS EXTERNOS DE         
COMPONENTES 

 CÁLCULOS DAS 
NECESSIDADES 

  

POSIÇÃO DE 
ESTOQUES 

     ESTRUTURA DO           
PRODUTO 

   PEDIDO DE                               
COMPRAS 

   DEFINIÇÃO DE              
PRIORIDADES 

   PROGRAMAÇÃO 

   CONTROLE DO             
DESEMPENHO 
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   RELATÓRIO DE             
ACOMPANHAMENTO 

Demanda Dependente e Demanda Independente 
  
Um fato importante que  não pode ser descuidado para o M.R.P. é a natureza 
da demanda, que pode ser considerada de duas maneiras: Demanda 
dependente e demanda independente. A demanda de um item é considerada  
independente quando não está relacionada com a de nenhum outro item; 
nesse caso ela deve ser prevista e projetada através de técnicas específicas de 
previsões. Concluindo, a demanda é dependente quando está relacionada ou 
dependente da demanda de outro item; esta demanda deve ser calculada. 
  
  
  
  
  
  
  
  
As peças A, B, C, D, E, F, G, H e I, da figura abaixo, são consideradas 
demandas dependentes, ou seja, dependem do produto acabado X, e o 
produto X é uma demanda independente. 
  

FLUXO DE PRODUTO 
  
  
                            A ------------------------------ B ---------------------------  C 
  
     
                            D ----------------------------- E -----------------------------F ------------------

- G ----------  X 
  
    
                                                                         H  --------------------------- I 
  
Outra consideração importante para  o M.R.P. é a estrutura do produto ou lista 
de material. O M.R.P. é baseado na emissão de ordens em uma demanda 
calculada a partir do programa de montagens; para que isso seja feito é 
necessário uma lista de material que é um tipo de lista de peças estruturada. 
Deve mostrar o produto no seu nível mais alto ou zero até o seu nível mais 
baixo, demonstrando realmente como um produto é montado passo a passo. 
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ESTRUTURA DO PRODUTO 

  
                                                                                       X 
  
                                                                                                                                                      
Nível 1 
                                    
                                         1                                             2                                          3 
                                                                                                                                                       
Nível 2 

                                4               5                  6                7                8               9                 
10 
  
                               11                                 12                                                13                 

14      Nível 3 

  
                                                                    15                                                                               
Nível 4 
  
A figura acima mostra-nos um exemplo de estrutura do produto. Isto significa 
que o produto X é formado pelas peças 1,2 e 3, sendo: peça 1, pelos 
componentes 4 e 5;  peça 2   pelos componentes 6,7 e 8; e a peça 3 pelos 
componentes 9 e 10. 
  

Para efetivar o cálculo de necessidades de materiais devemos levar em 
consideração os seguintes fatores: 
  

A- Estrutura do produto com os níveis de fabricação; 
  

B- A quantidade do lote de compra; 
  

C- O tempo de reposição para cada item componente, seja ele comprado ou 
fabricado internamente; 
  

D- As necessidades das peças baseadas no programa-mestre; 
  

E- O uso de cada peça, levando em consideração que ela pode ser usada no 
mesmo produto, só que em diversos níveis. 
  

VI. VI. 8 - FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE 
  
8A) Principais objetivos: 
  

a)  a)  conhecer a disponibilidade do material; 
b)  b)  permitir analisar quando será necessário emitir um PEDIDO DE 

REPOSIÇÃO; 
c)  c)  conhecer o valor monetário do estoque e do custo de cada item 
d)  d)  indicar desvios e/ou perda de material. 

  

8B) Informações contidas na ficha: 
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       B1) Para identificação: 
1.1 1.1 - nome do item 
1.2 1.2 - número ou código do item 
1.3 1.3 - especificação ou descrição 
1.4 1.4 - unidade de medida 
1.5 1.5 - localização no almoxarifado 
1.6 1.6 - produto final a que se destina (tipo de utilização) 

  

       B2) Para controle: 
2.1 2.1 - lote mínimo ou estoque mínimo 
2.2 2.2 - lote econômico 
2.3 2.3 - sumário de utilização mensal ou anual 
2.4 2.4 - tempo necessário para atendimento de um pedido 
2.5 2.5 - preço unitário 
2.6 2.6 - possíveis fornecedores 
2.7 2.7 - percentual de perda ou rejeição prevista e realizada 

  

       B3) Sobre movimentação de estoque: 
3.1 3.1 - pedidos de reposição: data do pedido, nº do pedido, 

quantidade pedida e data em que o material será recebido 
3.2 3.2 - recebimento do material: data, quantidade recebida, nº da 

N.F. 
3.3 3.3 - reserva do material: data, quantidade e nº do pedido de 

reserva 
3.4 3.4 - retirada do material: data, quantidade e nº da requisição 

  
  

       B4) Sobre saldos: 
4.1 4.1 - saldo em estoque - quantidade existente no almoxarifado 
4.2 4.2 - saldo disponível - quantidade existente no almoxarifado, não 

reservado, mais a quantidade encomendada e ainda não recebida 
4.3 4.3 - saldo das encomendas: quantidade total encomendada e 

ainda não recebida 
4.4 4.4 - saldo das reservas: quantidade do total reservado e ainda 

não retirado do almoxarifado 
  
        B5) Sobre o custo e valor do transporte: 

5.1 5.1 - custo unitário de cada entrada 
5.2 5.2 - custo total de cada entrada 
5.3 5.3 - custo unitário médio, PEPS ou UEPS 
5.4 5.4 - custo padrão ou “Standard Cost” 
5.5 5.5 - custo total de cada saída 
5.6 5.6 - custo da quantidade encontrada em estoque 

  
8C) Modelos de Fichas: 
       Podem variar quanto às informações contidas e quanto à disposição das 
informações. 
  
       C1) Modelo A: indica as quantidades recebidas (entrada), as quantidades  
              entregues (saída) e saldo em estoque. Este é o modelo mais simples,   
              porém o menos útil. 
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(Apresentação do Modelo A) 
  
       C2) Modelo B: indica a quantidade de material encomendado, recebido, 
entregue e saldo em estoque. Este modelo, relativamente simples, tem a 
limitação de indicar a quantidade entregue e o saldo em estoque após a 
transação ter sido realizada. O pessoal responsável pelo controle não possui 
aviso prévio da demanda. Este sistema ou suas variações são adequadas 
quando o material tem sua utilização sem grandes flutuações ou quando há 
encomendas de material para satisfazer a cada ordem de fabricação. 
  
(Apresentação do Modelo B) 
  
       C3) Modelo C: indica a quantidade de material encomendado, recebido, 
saldo a receber, reservado para trabalho específico e saldo disponível para 
reserva.  
              Esta ficha visa indicar previamente qual será a situação de estoque 
em um futuro próximo. Por meio deste sistema, a requisição de material, ou a 
ordem de fabricação é enviada ao fichário de estoque, imediatamente após  
sua preparação e, portanto, antes da retirada do material do almoxarifado.  
              Isto representa vantagem por se conhecer a demanda do material 
antes do fato consumado. Se a demanda for maior do que o disponível para a 
reserva, um pedido de compra deverá ser emitido para se cobrir a 
necessidade. Caso o prazo de entrega seja maior do que o necessário, o 
P.C.P. deverá ser informado para que possa reprogramar a produção. 
(Apresentação do Modelo C) 
  
       C4) Modelo D: combina os dois modelos anteriores, indicando a 
quantidade de material encomendado, recebido, saldo a receber, reservado, 
saldo disponível para outras reservas, saídas, saldo em estoque. Este modelo  
torna-se obrigatório quando se deseja o saldo em estoque simultaneamente  
com o aviso prévio das quantidades necessárias. 
  
(Apresentação do Modelo D como um primeiro exercício) 
  
02 - 04            Emitido um pedido de fornecimento (PF 432) de 5000 pçs. 
15 - 04            Recebidas 2000 pçs. com a nota fiscal (NF 2525) 
20 - 04            Recebida uma ordem de fabricação (OF 276), reservando 1000 
pçs 
23 - 04            Recebida uma requisição de material (RM 666) de 1000 pçs.,  
                       referente à reservada na OF 267   
26 - 04            Recebido o restante do pedido de fornecimento (PF 432) com a 
nota  
                       fiscal (NF 2526) 
27 - 04            Recebida uma ordem de fabricação (OF 277), reservando 3000 
pçs. 
27 - 04            Emitido um pedido de fornecimento (PF 433) de 4000 pçs. 
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(Resolver o exercício) 
  
EXERCÍCIO DE CONTROLE DE ESTOQUE 
  
02 - 05            Haviam 100 pçs. em estoque 
02 - 05            Requisitadas 10 pçs. pela RM 1 
04 - 05            Empenhadas 20 pçs. pela OE 1 
05 - 05            Empenhadas 30 pçs. pela OE 2 
06 - 05            Requisitadas 5 pçs. pela RM 2 como parte da OE 1 
07 - 05            Empenhadas 40 pçs. pela OE 3 
08 - 05            Devolução de 15 pçs. V 1. 
09 - 05            Requisitadas 7 pçs. pela RM 3 como parte da OE 1 
10 - 05            Encomenda (ENC 1) de 60 pçs. com confirmação imediata 
11 - 05            Requisitadas 4 pçs. pela RM 4 como parte da OE 1 
12 - 05            Recebidas as 60 pçs. referentes à ENC 1 pela NF 1234 
  
ATENÇÃO: As entradas repercutem no disponível 
  
                   As saídas repercutem no empenhado. Exceção: RM 1 
  
VII - GESTÃO DE ESTOQUE 
  

                     Por gestão de estoque entendemos o planejamento do estoque, o 
seu controle e sua retroação sobre o planejamento. O critério básico da gestão 
de estoque é a minimização dos custos de ter e/ou não ter estoque. 
  

VII.1 - ESQUEMA DE UM PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA DE 
ESTOQUE 
  

         1A) Informar toda a empresa sobre a decisão de implantar o programa. 
                Para ser bem sucedido, um programa deste tipo necessita do apoio 
de cada divisão da empresa. Uma maneira efetiva de obter tal apoio é informar 
a alta chefia sobre os detalhes do programa, tanto quanto possível.  
(O QUÊ) 
  

          1B) Responsabilizar um indivíduo pela execução do programa 
                 Envolve várias divisões de uma empresa, requer a utilização de 
técnicas relativamente novas. Assim, é essencial que toda a responsabilidade, 
autoridade, recursos humanos e materiais necessários a execução do 
programa sejam atribuídos a um executivo qualificado. 
(QUEM) 
  

            1C) Selecionar e treinar pessoal técnico 
                   Exige o conhecimento e cálculo de lotes econômicos, computação 
das quantidades convenientes de estoque de reserva e pontos de encomenda 
e a determinação dos tempos mínimos do ciclo de manufatura. A empresa 
deve selecionar, treinar e desenvolver seus próprios especialistas. 
(COMO) 
  

             1D) Desenvolver um plano para controlar a quantidade do estoque  
                    Para: 



EeConcursos                                                                                                               

 130 

a) a)  Manter as quantidades encomendadas e estoque de reserva 
num mínimo estoque; 

b) b)  Manter os ciclos em processamento num mínimo econômico; 
c)  c) Planejar a utilização imediata de cada lote recebido, 

obedecendo ao critério PEPS (FIFO); 
d) d)  Minimizar o número de itens mantidos em cada depósito; 
e) e)  Minimizar o número de depósitos. 
     (QUANTO) (QUANDO) (ONDE) 

       

              1E) Padronizar condições  
                     Para: 

a) a)  Diminuir a quantidade necessária de estoque de reserva, 
aumentando a  precisão das previsões; 

b) b)  Diminuir os custos do número de lotes, causando um 
decréscimo no   lote econômico. 

  

               1F) Compilar (reunir) os dados usados nas fórmulas do lote 
econômico, nível de reserva, custo de preparação, custo de manutenção... 
  

                1G) Utilizar o método “ABC” de controle de estoque e avaliação dos 
intervalos. 
  

                1H) Utilizar uma administração prática de controle de estoque 
  
VII. 2 - AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES 
  

                A avaliação do estoque anual deverá ser realizada em termos de 
preço, para proporcionar uma avaliação exata do material e informações 
financeiras atualizadas. A avaliação dos estoques inclui o valor das 
mercadorias, dos produtos em fabricação e dos produtos acabados. Para se 
fazer uma avaliação deste material, tomamos por base o preço de custo. 
  

VII. 3 - MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ESTOQUES 
  

              Na prática, quando produtos iguais são comprados a preços e em 
épocas diferentes e vendidos a preços e épocas diferentes, os problemas de 
custeamento e das saídas de mercadorias do estoque tornam-se complexos, 
existindo vários critérios que procuram apresentar soluções satisfatórias. 
  

A fórmula do lucro é:  
LUCRO BRUTO (Lb) = VENDAS (V) - CUSTO DAS VENDAS (Cv) 
            Lb = V - Cv 
  

E a fórmula para determinar o custo de vendas é: 
CUSTO DE VENDAS (Cv) = ESTOQUE INICIAL (Ei) + COMPRAS (C) - 
ESTOQUE FINAL (Ef) 
            Cv = Ei + C - Ef : .                        Lb = V - ( Ei + C - Ef ) 
  
          Podemos observar que uma avaliação maior ou menor dos estoques 
afetará o lucro do período. 
  

               Métodos para avaliação de estoque: 
  

                3A) Avaliação através do custo específico: 
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                      É uma avaliação pouco usual. É utilizada pelas indústrias que 
produzem equipamentos de grande porte, fabricando apenas sob encomenda e 
não em série. Ex.: pontes rolantes, guindastes, navios, tanques reservatórios, 
etc. Nestes casos, a apuração do custo contábil é exatamente igual ao 
representado na avaliação do estoque. 
  

                3B) Avaliação pelo custo médio: 
                      É a mais frequente e tem por base o preço médio móvel (para 
inventário permanente) de todas as movimentações no estoque. 
  

DATA MOVIMENTO QUANT. P.U. TOTAL P. 
MÉDIO 

01/06 Inventário Inicial 200 1.000 200.000 1.000,0 
05/06 Compra 50 1.500 75.000 1.100,0 
10/06 Venda 120 2.000 240.000   
15/06 Compra 70 2.100 147.000 1.450,0 
20/06 Venda 120 2.000 240.000   
25/06 Compra 80 2.550 204.000 2.000,0 
29/06 Venda 100 3.000 300.000   
30/06 Inventário Final 60 2.000 120.000 2.000,0 

                                                                                          MÉDIO ******* 
PERMANENTE 

  
Para inventário periódico, o preço médio será único para todo o período e a 
conta inventário de mercadorias registra apenas o saldo inicial: 
  
DATA MOVIMENTO QUANT. P.U. TOTAL P. 

MÉDIO 
01/06 Inventário Inicial 200 1.000 200.000   
05/06 Compra 50 1.500 75.000   
15/06 Compra 70 2.100 147.000   
25/06 Compra 80 2.550 204.000   

    - -   --   
    400   626.000 1.565,0 

30/06 Inventário Final 60 1.565 93.900   
                                                                                                

MÉDIO*******PERIÓDICO 
  
             3C) Avaliação pelo método P.E.P.S.: 
                    A avaliação por este método é feita pela ordem cronológica das 
entradas, isto é, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. 
F.I.F.O.  =  (  “FIRST IN, FIRST OUT” )                                                  
  

DEPÓSITO 
------------------------------------ 

  
ENTRADAS >>>>>>     3                        2                       1        >>>>>> SAÍDAS 
  

------------------------------------- 
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Utilizando dados do exemplo anterior, temos: 
  
INVENTÁRIO FINAL = 60 pçs a 2.550,00 (P.U. da última compra) = 153.000,00 
                                                                                                     PEPS********** 
  
             3D) Avaliação pelo método U.E.P.S. :        
                    Este método considera os últimos lotes que foram incorporados ao 
estoque como os que devem sair em primeiro lugar, com apenas um fluxo de 
custo e não necessariamente de mercadorias. 
L.  L.  I. F. º =  (  “LAST IN, FIRST OUT” ) 
  
  
  
  
  

DEPÓSITO 
--------------------------------------------------------* 

ENTRADAS >>>>>> 
                                                3                 2                1 
SAÍDAS <<<<<< 
                                       ---------------------------------------------------------* 
  
Utilizando dados do exemplo anterior, temos: 
  
INVENTÁRIO FINAL = 60 pçs a 1.000,0 (P.U. da primeira compra) = 60.000,00 
                                                                                                    UEPS**********  
Vejamos a influência dos critérios na avaliação dos inventários e no lucro do 
período. 
  

    MÉDIO   PEPS   UEPS 
  VENDAS 780.000   780.000   780.000 

E. INICIAL 200.000   200.000   200.000   
+ 

COMPRAS 
426.000   426.000   426.000   

(E. FINAL) (93.900)   (153.000)   (60.000)   
              
     (CUSTO DE VENDAS)     (532.100)                          (473.000)                       
(566.000) 

    ------   ------   ------ 
      LUCRO BRUTO               247.900                              307.000                         
214.000 
  
Obs.: Seja qual for o método utilizado, seu empregos deverá estar 
condicionado ao tipo de empresa. A escolha deverá ser feita conhecendo-se o 
tipo de material utilizado, segundo as leis vigentes no país. 
  
             3E) Avaliação pelo custo de reposição: 
                    Esta avaliação tem por base a elevação dos custos a curto prazo 
em relação à inflação decorrente. 
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                    Ex.: possuímos um estoque de 400 pçs de um determinado item 
ao preço unitário de $ 2.500,00. Espera-se para os próximos três meses uma 
inflação de 35%. Logo, haverá um reajuste de $ 875,00 no custo unitário de 
reposição, passando para $ 3.375,00. Equacionando, temos: 
  
   
CUSTO DE REPOSIÇÃO (CR) = PREÇO UNITÁRIO (PU) + PERCENTUAL DE 
INFLAÇÃO 
                                       CR =          $ 2.500,00           +    35% 
                                       CR =         $ 3.375,00 
  
  
  
VII. 4 - CURVA “ABC” 
  

         4A) Utilização da curva “ABC” 
                Quando há grande diversidade de artigos de alta rotatividade no 
estoque, pode-se lançar mão de um método de controle de estoque chamado 
“CONTROLE ABC”. Tal método consiste basicamente em separar e agrupar os 
artigos do estoque em três grandes classes, segundo seu valor aquisitivo, 
dando a cada classe um tratamento particular para seu controle. 
  

           4B) Definição e proporcionalidade das classes: 
 Classe “A” : São os ítens de maior importância e que merecem 
um tratamento preferencial, justificando procedimentos meticulosos e uma 
grande atenção por parte de toda administração. 
     Classe “C” : São os ítens de menor importância e que justificam  
pouca ou nenhuma atenção por parte da administração. Os procedimentos são 
os mais rápidos possíveis. 
                      Classe “B” : São os ítens em situação intermediária entre as 
classes “A” e “C” .        
  
Assim, a observação prática nos permite concluir que: 
  
                    Classe “A” - Pequeno percentual (+-20%) de todos os ítens que 
correspondem ao grande percentual (+-65%) do custo total dos investimentos. 
  
                     Classe “C”  -  Grande percentual (+-50%) de todos os ítens que 
correspondem ao pequeno percentual (+-10%) do custo total dos 
investimentos. 
  
                     Classe “B”  -  Intermediário entre “A” e  “C” , representa +-30% dos 
ítens estocados e +-25% do custo total dos investimentos. 
  

--- >>> VER GRÁFICO DAS PROPORCIONALIDADES 
  

           4C) Vantagens da curva “ABC” 
a)  a)  Novo entusiasmo pelo controle do estoque e análise dos 

inventários; 
b)  b)  Redução imediata de inventários; 
c)  c)  Custos de serviços burocráticos mais baixos; 
d)  d)  Melhor planejamento. 
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           4D) Aplicação da curva “ABC”   
  
  

VII.5 - OBJETIVOS DA GESTÃO DE ESTOQUE 
  
  

 1 -  OBJETIVOS FINANCEIROS 
  

 Neste caso a meta é manter  investimentos em estoque dentro do 
limite dos FUNDOS DISPONÍVEIS,  de modo a não comprometer o caixa e não 
desequilibrar seriamente o capital  de giro, reduzindo consequentemente a 
liquidez. 
  

 2 - OBJETIVOS DE PROTEÇÃO A PROPRIEDADE 
  

a)  a)  Salvaguardar o material contra roubo, desperdício possíveis 
de prever, danos seguráveis , ou uso sem autorização. 

b)  b)   Assegurar que dentro  de tolerância razoáveis o valor 
desses materiais estejam corretamente registrados nos livros e 
mapas contábeis. 

  
  
  

 3 - OBJETIVOS OPERACIONAIS  
  

a)  a)  obter maior equilíbrio possível  entre, de um lado, a 
produção e os custos de manutenção  do estoque e, do outro, 
o serviço prestado ao cliente. 

b)  b)  minimizar  as perdas resultantes da deterioração, 
obsolescências, ou declínio do valor dos produtos em estoque.  

  
  BENEFÍCIO DOS OBJETIVOS 
  
                     1. RELACIONAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

  
a)  a)  Melhoria da Relação com os Clientes  
      (entrega rápida da mercadoria)  
b) b)  Manutenção de um maior equilíbrio das quantidades de 

itens em estoque; 
                     c) Melhor localização geográfica de estoque em  depósitos 
regionais. 
  
 2 - AUMENTO DA EFICIÊNCIA DO PESSOAL CHAVE: 
   
 a) Controle eficiente de estoque pode poupar tempo  aos 
executivos, que não  terão de apressar entregas de matéria-prima, corrigir 
repetidas interrupções  na produção, resolver sérios problemas de dilatação 
com clientes. 
  
 b)Eficiência dos vendedores externos também e aumentada por 
uma redução de tempo que eles gastariam em acompanhar  a execução de 
pedidos ou de dar uma explicação ao cliente. 
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 3 - REDUÇÃO NOS CUSTOS DE  FABRICAÇÃO: 
  
 a) Aumento da utilização de mão-de-obra, supervisão, através de 
eliminação das paradas, causadas por falta de matéria-prima. 
  
 b) Minimização das paradas das máquinas pela falta de peças sobressalentes 
essencias. 
  
 c) Produção de lotes econômicos em lugar de lotes pequenos, constantes 
programação. 
  
 4 - REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MATERIAL COMPRADO 
  

a)  a)  Redução de compras de emergência: 
b) b)  Redução dos custos de obtenção em virtude de menor 

freqüência de compras. 
  
 5 - REDUÇÃO DOS CUSTOS E PERDAS DE ESTOQUE 
  
        É alcançada: 

 a) Mantendo um estoque convenciente de cada produto e, 
portanto  reduzindo a quantidade total de artigos acabados, necessários 
para proporcionar uma distribuição competitiva; 
 b) Mantendo equilíbrio mais econômico entre os custos de 
armazenamento e os custos de obtenção; 
 c) Impedindo acumulação de produtos em processamento devido 
a falta imprevista de matéria prima ou peças compradas. 
          6 - REDUÇÃO DOS CUSTOS DE ESCRITÓRIOS:  

                           
                     É conseguida através da redução : 

a)  a)  Nos custos das atividades  de acompanhamento das 
compras expedição; 

 b) Nos custos de verificação física dos estoques; 
c)  c)  No tempo gasto pelo pessoal do escritório em administrar 

complexas rotinas de modificação  e localização das ordens, 
reprogramação ou  atividades  similares, essenciais para fazer  
verificação das ordens em  processamento  e para expedir 
ordens urgente para clientes importantes. 

  
 7 - FORTALECIMENTO DA POSIÇÃO FINANCEIRA: 
  
                  a) Preservação de uma liquidez maior do capital de giro.  

b)  b)  Redução das necessidades totais de capital para depósitos 
regionais e outros espaços de armazenamento , para fabrica e 
equipamentos, para suportar picos (aumentos, culminância) na 
demanda e na produção. 

  
COMO ATINGIR OS OBJETIVOS 
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 Estes objetivos da gestão do Estoque podem ser praticamente 
atingidos através do exercício das seguintes funções principais: 
  
 01 - Fazer o cálculo do estoque mínimo; 
 02 - Fazer o cálculo do lote de suprimento; 
 03 - Fazer o cálculo do estoque máximo; 
  04 - Emitir ficha de controle de estoque completa; 
 05 - Manter atualizadas a ficha de estoque; 
 06 - Replanejar os dados quando surjam razões para sua 
modificação; 
 07 - Emitir solicitação de compra para os materiais cuja compra 
tenha ele sido delegado pelo PCP, ao qual a função pertence; 
 08 - Fornecer aos demais órgãos da Empresa, os dados que lhes 
são solicitados, medindo autorização do PCP, ao qual deve ser normalmente 
subordinado; 
 09 - Receber o material que entra juntamente com a nota de 
entrega (N.F.), conforme sistema adotado pela Empresa; 
 10 - Identificar o material com o código interno da Empresa; 
 11 - Guardar o material; 
 12 - Conservar o material nas condições  mais seguras; 
 13 - Entregar o material mediante requisição; 
 14 - Guardar a  documentação de entrada e saída; 
 15 - Organizar o material e manter sua organização. 
  
CUSTOS DOS ESTOQUES 
  
 Custos de Manutenção ou de Posse (Cm) 
  
 a) Custoso de natureza física (são os que encontramos na 
Contabilidade): 
  1 - Custos de espaço; 
  2 - Custos de pessoal; 

  3 - Dos materiais  indiretos consumidos no serviço de armazenagem (por 
exemplo: lubrificante, anti-corrosivos, combustíveis e etc...). 

b)  b)  Custos de natureza comercial: 
 1 - Furos de remuneração do capital investido no material. 
 2 - Seguros (de acordo com cada item, e qual é mais 
provável e em função de seu valor e dividido  porcentualmente 
sobre o estoque médio). 
 3 - Impostos sobre os investimentos em estoque. 
  

 c) Custos de Risco de : 
  1 - Obsolência do material 
  2 - Deteriorização 
  3 - Diminuição da demanda. 
  

d)  d)  Custos de oportunidade  = Desvio de dinheiro que poderia 
ser utilizado os custos de oportunidade: 

  1 - Aumento da capacidade produtiva 
  2 - Diminuir custos 
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  3 - Investir em outras empresas. 
  4 - Pagar dividendos 
  
CUSTOS DE OBTENÇÃO OU PREPARAÇÃO (Cp) 
  
 1. Custos de Número de Lotes ou Custos Proporcionais ao 
Número de Ordens de Compras Emitidas: 

a)  a)  Emissão de encerramento de ordens; 
b)  b)  Manuseio e negociações realizadas; 
c)  c)  Preparação para produção dos itens: 
          1 - Preparação das máquinas; 
          2 - Inspeção das primeiras peças; 
          3 - Perdas durante a preparação; 
          4 - Tempo perdido até alcançar o regime de plena 
produção. 
d)  d)  Capacidade perdida em mudança  de tarefa. 
e)  e)  Custos e manuseio de materiais, programa e 

expedição por lote. 
f)  f)    Risco de esgotamento de estoques. 

  
 2. Custos de Depleção (diminuição) ou Custos que Ocorrem 
Quando Materiais Necessários não estão disponíveis. 
  a) Apressamento da entrega de materiais a receber: 
  1 - Despesas de Comunicações; 
  2 - Despesas de viagem; 
  3 - Tempo do encarregado de apressamento; 
  4 -  Extras para quantidades pequenas. 
 b) Apressamento do Processo de Ordens através  da 
fábrica: 
  1 - Custos de reprogramação das ordens; 
  2 - Custos adicionais de quantidade de lotes 
advindas de fabricação  de pequenos lotes de um item. 
   
                                            3 - Perdas e Despesas Comerciais 

a) a)  Proporciona aos concorrentes, ganhar 
posições  perante   aos clientes; 

b) b)  Influenciando o cliente a fazer pedidos  em 
outro  fornecedor; 

c)  c)  Necessidade de despesas adicionais em 
propaganda, a fim de manter o volume de venda. 

  
  
CUSTO DE UM PEDIDO DE COMPRAS COMPÕE-SE  DE TRÊS  FATORES 
FUNDAMENTAIS 
  
 1 - O custo da compra, incluindo-se nela a concorrência  e a 
aprovação (ocorre dentro do Departamento de Compras). 
 2 - O ato de verificação de falta, atendimento  da requisição, 
recebimento e análise  do produto  entregue (ocorre dentro do almoxarifado). 
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 3 - O ato do pagamento de compra, verificar a procedência, efetuar 
pagamento de duplicatas e contabilidade (ocorre  dentro do Departamento 
Financeiro ). 
  
  
  
VIII - DIMENSIONAMENTO DOS ESTOQUES 
  
VIII.1 - IMPORTÂNCIA DO DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO DOS 
ESTOQUES 
  
           Vimos que existem vários elementos que interferem nos Custos de 
Preparação (Cp) e nos Custos de Manutenção (Cm). 
            Há uma quantidade ótima a ser mantida em estoque que minimiza a 
soma dos custos de OBTER e MANTER material em estoque, garantindo a 
existência do material para atender as requisições. O QUE ONERA O Cp É A 
MAIOR FREQUENCIA DE NÚMERO DE ORDENS DE COMPRA. 
            Se reduzir estoque diminui capital investido - custo estoque, porém, 
aumenta volume de compras. 
             Se aumentar estoque, aumenta o capital investido - aumenta custo de 
manutenção - diminui volume de compra. 
  
VIII. 2 - ETAPAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE REGRAS DE 
REPOSIÇÃO 
  

1.  1.  Determinar o método adequado para prever a demanda futura; 
2.  2.  Determinar o TEMPO necessário para reabastecer cada item; 
3.  3.  Determinar a base para decidir que quantidade encomendar 

através da análise dos fatores de CUSTO, para cada classe (Cp e 
Cm); 

4.  4.  Estabelecer a base para decidir quando encomendar, através da 
determinação do nível de segurança, contra o esvaziamento dos 
estoques; 

5.  5.  Determinar a forma apropriada da regra de reposição   a ser 
utilizada mediante a análise das características de cada classe do 
estoque.     

  
VIII. 2.1 - Previsão 
  
              Determinar a demanda e o consumo de cada item a analisar. Esta 
reação está entre o Departamento de Planejamento e Material. 
               Se o planejamento é bem feito, já posso ter a priori quais os materiais 
a serem adquiridos. 
               Se tenho o planejamento devo basear-me nele: 

a)  a)  Previsão explícita; 
b)  b)  Projeção das necessidades baseadas em pedidos já existentes; 
c)  c)  Projeção direta da demanda efetiva anterior; 
d)  d)  Projeção da demanda anterior ajustada para tendências 

futuras, variações estacionais e outros fatores. 
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VIII.2.2 - Tempo de Reabastecimento 
  
              Vários fatores interferem para determinarmos o tempo de 
Reabastecimento. 
               Os cálculos de tempo de reabastecimento devem considerar os 
seguintes elementos: 

a)  a)  Intervalo entre o momento em que o item é retirado fisicamente 
do estoque e o lançamento desta retirada nos registros de 
Almoxarifado; 

b)  b)  Intervalo entre o lançamento no registro e a revisão para efeito 
de encomenda; 

c)  c)  Tempo necessário para processamento e formalização da 
encomenda (licitação); 

d)  d)  Intervalo entre a encomenda e a chegada do item, pronto para 
o uso. 

  
   
VIII.2.3 - Quantidade a ser Encomendada 
  
              Para sabermos a quantidade a ser encomendada, precisamos calcular 
o custo total pensando em: 

a) a)  Custos burocráticos e outras despesas para requisitar no item; 
b) b)  Custo decorrente da compra de quantidades menores; 
c)  c)  Custo de manutenção do estoque; 
d) d)  Custo por tornar-se obsoleto, perdas, deterioração, queda de 

preço; 
e) e)  Custo do espaço adicional para armazenagem quando a 

quantidade comprada for maior do que o normal. 
  
              A quantidade será então em função do equilíbrio destes custos, 
usando-se a fórmula: 
CT = Cp + Cm , onde CT = CUSTO TOTAL , Cp = CUSTO DE PREPARAÇÃO 
e Cm = CUSTO DE MANUTENÇÃO. 
  
 
 
VIII.2.4 - Cálculo do Lote Econômico - (LE) 
  
               São várias as técnicas para se calcular o lote econômico: 

a)  a)  cálculo usando a fórmula 
b)  b)  régua de cálculo L.E. 
c)  c)  ábacos 
d)  d)  gráficos 
e)  e)  tabelas 

  
 
 
1º Método - Utilizando a fórmula por tentativa: 
  
Utiliza-se para itens sujeitos a diferenças de preço e quantidade. 
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CTanual = Cp anual + Cm anual 
  
  
           Q                             D 
CT =  -----  x  C  x  Cm  +  -----  x  Cp 
            2                            Q 
  
onde: 
  
CT  = Custo Total 
Q    = Quantidade da Encomenda 
C    = Custo Unitário do Item 
Cm = Custo de Manutenção do Estoque (em decimais) 
D    = Demanda prevista para o Período  
Cp  = Custo de Preparação 
  
Ex.: Temos a necessidade de determinar o número de caixas de detergente a 
ser comprado no Paraná, em cada viagem. O custo da Caixa da fonte de 
produção mais o frete até Juiz de Fora é de $ 30.000,00. Em cada viagem ao 
Paraná, nós gastamos $ 300.000,00 quer compremos 10, 20 ou 100 caixas. 
Nosso consumo anual é de 1.800 caixas e, sobre o capital investido no 
estoque, iremos considerar uma taxa de juros de 10% aa.  Qual será a número 
de caixas a ser comprado em cada viagem e em quantas viagens?  
  
  
  
C     =    $      30.000/caixa 
Cp   =    $    300.000/viagem 
Cm  =    10% aa. ou 0,10 aa. 
D     =    1.800 Cx./ano 
Q     =    1.800 
CT   =    ? 
  
 
 
2º Método - Utilizando a fórmula diretamente: 
  
OBS.: Deve haver disponibilidade ilimitada de capital de giro. 
  
  
Passos para encontrar a fórmula: 
  
a)  a)  O valor médio dos estoques vai de 0 a Q durante o período 
  
     O  +  Q     =   Q      é o que se tem em média no estoque  
     ------------       ---- 
          2               2  
  
b)  b)  Custo anual médio dos juros de remuneração do capital: 
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     Q 
    -----  x   C   x   Cm 
      2 
  
c)  c)  Custo unitário para manter o estoque: (Cm) 
  
      Q                             1    
     -----  x  C  x  Cm  x  ------ 
       2                             D 
  
d)  d)  Custo unitário para obter o estoque: (Cp)    Cp 
                                                                       ------ 
                                                                         Q 
  
  
     Q                                  1             Cp                
    ----   x   C   x   Cm   x   ------   =   -------   :  .   Q2  x   C   x   Cm   =   2   x   Cp   
x   D  :.   
     2                                   D             Q 
  
  
  
             2.Cp.D                                             2  x  Cp  x  D  
Q2   =   ------------   :  .   Qe   =                     ---------------------- 
             C. Cm                                                 C   x   Cm       
  
  
  
 
Exemplo: 
Consumo: 100 unid./dia --->> 100x25  =  2.500 --->> 2.500x12  =  30.000 u/ano 
Prazo de Entrega: 30 dias **** 
Juros sobre o capital investido: 36% aa 
Custo de Preparação: $ 3.000,00 
Custo Unitário: $ 20,00 
Qe:  ?  
  
  
  
                            2  x  3.000  x  30.000                                              
180.000.000,00 
Qe  =                -------------------------------------   :  .  Qe  =                  ------------------
---------- 
                                     20  x  0.36                                                                 7,2 
  
  
  
  
Qe  =               25.000.000,00                        :  .   Qe  =  5.000 unidades 
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Verificação do 1º método pelo 2º: 
  
C  =  $  30.000,00                         Cp  =  $  300.000,00 
D  =  1.800  cx/ano                        Cm  =     10% aa            
  
  
                       2  x  300.000  x  1.800                                           1.080.000,00 
Qe  =              -------------------------------    :  .  Qe  =                 --------------------------
----- 

30.000  x  0.10                                                       3.000        
  
  
  
  
Qe  =                   360.000              :  .   Qe  =  600 unidades 
  
  
  
IX - REGRAS DE REPOSIÇÃO 
  

IX. 1 - Terminologia do Diagrama de Reposição 
  

            Para tornar mais clara a terminologia que usaremos, vamos representar 
em gráfico cartesiano a relação entre quantidade estocada e o tempo. No dia 
em que um lote de material é recebido no almoxarifado, a quantidade estocada 
eleva-se bruscamente. Com as requisições, essa quantidade vai decrescendo 
até que novo pedido de reposição seja feito  e algum tempo depois seja 
recebido novo lote. 
           O gráfico vai nos mostrar essas flutuações para uma situação em que 
são constantes a demanda do material estocado, o tempo gasto para reposição 
do material e as quantidades recebidas em cada pedido. 
           O estoque médio (EM) é a quantidade média mantida em estoque em 
um determinado período. 
           O estoque reserva (Er) é a quantidade utilizada para a emergência.     
           O estoque mínimo (Em) corresponde à quantidade que determina a 
necessidade de encomendar novo lote para reposição. 
            Utilizaremos as seguintes fórmulas para montar o gráfico: 
  
  

                        Q 
EM  =   Er  +  -------                              Em  =  Er  +  t  .  d                           onde: 
                         2 
  
  

EM  =  ESTOQUE MËDIO 
Em  =  ESTOQUE MÍNIMO 
Er    =  ESTOQUE RESERVA OU DE SEGURANÇA 
Q     =  QUANTIDADE RECEBIDA 
t       =  PERÍODO MÉDIO ENTRE O PEDIDO E O RECEBIMENTO 
d      =  CONSUMO MÉDIO DIÁRIO 
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---->>> Gráfico de Demanda 
  

IX. 2 - Dimensionamento através do Estoque Mínimo 
  
           É emitida uma ordem de fabricação ou de compras para reposição de 
um item do estoque quando este atingir um determinado nível denominado 
ESTOQUE MÍNIMO. A quantidade pedida deverá ser calculada 
antecipadamente e denominada “LOTE ECONÔMICO”. 
  
IX. 3 - O Procedimento de Reposição      
  
a)  a)  Determinar o lote econômico para cada item mantido em estoque 
b)  b)  Determinar o estoque mínimo para cada item mantido em estoque 
c)  c)  Manter uma ficha de controle de estoque para cada item na qual deverá 

constar o lote econômico e o estoque mínimo. O tipo de ficha é irrelevante 
para aplicação do sistema 

d)  d)  Verificar a cada retirada de material do almoxarifado se o novo saldo 
tornou-se igual ou menor que o estoque mínimo. Se tal ocorrer, deverá ser 
imediatamente emitida uma ordem de compra, de fabricação ou  de 
montagem. Após a reposição do material, comparar novamente o saldo, 
contra o valor do estoque mínimo. 

  
IX. 4 - O Uso do Sistema 
  
  
IX. 5 - Principais Tipos de Regras de Reposição 
  
5.1 5.1 - Quando encomendar: 
  
1A) Em tempo (providenciar a reposição do estoque a cada 7 semanas) 
1B) Em unidades (providenciar A reposição quando o estoque for < = 350 
peças)    
  
5.2 5.2 - Como considerar as grandezas. Temos os seguintes valores: 
  
2A) Valor Máximo: O risco de ficar sem o estoque é praticamente nulo. Neste 
caso, o  
                               estoque mínimo será mínimo-máximo.   
  
2B) Valor Mínimo: O risco de ficar sem o estoque é o maior possível, mas, em   
                              compensação, o investimento em estoque é o menor 
possível. Neste  
                              caso, o estoque mínimo será mínimo-mínimo.  
  
2C) Valores Médios: São os mais recomendados. 
  
5.3 5.3 - Estoque de Reserva (Er) 
  
         Será atingido quando houver atraso na entrega ou um aumento no ritmo 
do consumo. 
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         Podemos dizer que o estoque de reserva (Er) deve ser, em primeira 
aproximação, igual ao número máximo de unidades consumidas durante o 
máximo tempo de reposição, subtraído do número médio de saída do estoque 
durante o tempo médio previsto para reposição. 
         Usando a seguinte fórmula:   
  
Er  =  (  D  x  T  )   -   (  d  x  t  )         onde: 
  
Er  =  ESTOQUE RESERVA 
D  =  DEMANDA MÁXIMA 
T  =  TEMPO MÁXIMO DE REPOSIÇÃO 
d  =  DEMANDA MÉDIA 
t  =  TEMPO MÉDIO DE REPOSIÇÃO 
  
Exemplo: Supondo-se que um determinado material necessite de 20 a 40 dias 
para ser reposto em estoque e sua demanda oscile entre 40 e 120 unidades 
por dia, calcule o estoque reserva que será necessário manter para este 
material. 
  
Er  =  (  D  x  T  )   -   (  d  x  t  ) 
  
  
                      pç                                       pç 
Er  =  (  120   ------  x  40  dia  )   -   (  80  -----  x  30  dia  )   
                      dia                                      dia 
  
  
Er  =  4.800 pç.   -   2.400 pç.                       Er  =  2.400 peças 
5.4 5.4 - Como assegurar a disponibilidade do item. Para assegurar que cada 

item esteja disponível, devemos considerar: 
  

4A) O tempo de reposição máximo 
4B) O número máximo de unidades utilizadas durante o máximo tempo de 
reposição  
       entre dois pedidos. 
5.5 5.5 - Como estabelecer o ponto de reposição 
  

5A) Estoque mínimo: usaremos a seguinte fórmula, com os valores médios 
para o   
                                  tempo e a demanda 
  

Em  =  Er  +  d  .  t             onde: 
  

Em  =  ESTOQUE MÍNIMO 
Er    =  ESTOQUE RESERVA 
d     =  DEMANDA MÉDIA DIÁRIA 
t      =  TEMPO DE ESPERA MÉDIO DIÁRIO 
  
  

Exemplo: Supondo-se que um determinado material necessite de 20 a 40 dias 
para ser reposto em estoque e sua demanda oscile entre 90 e 110 unidades 
por dia, calcule o estoque mínimo para este material. 
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----->>>>> Er  =  (  D  x  T  )   -   (  d  x  t  ) 
  

                     pç                                        pç 
Er  =  (  110  -----  x  40  dia  )   -   (  100  -----  x  30  dia  ) 
                     dia                                       dia 
  
  

Er  =  4.400 pç.   -   3.000 pç.                            Er  =  1.400 peças 
  
  

----->>>>> Em  =  Er  +  d  x  t 
  

Em  =  1.400  +  100  x  30                  Em  =  1.400  +  3.000                  Em  = 
4.400 pç. 
  
  

5B) Estoque para Fim Específico 
  

       Apresenta duas subdivisões:  
I)  I)     Estocagem para atender a um programa de produção pré-determinado: A 

programação de recebimento dos materiais no estoque deve ser coerente 
com a programação geral das atividades produtivas, feitas para vários 
períodos (meses ou semanas).  

II)  II)   Estocagem para atender especificamente a uma ordem de produção ou a 
uma requisição de serviço. Para a fabricação sob encomenda (produção 
intermitente), os pedidos de material são baseados na lista de materiais e na 
produção geral, as quantidades de reposição são necessidades líquidas. 

     Este tipo de reposição é muito utilizado para itens que: 
a) a)  são fabricados sob encomenda; 
b) b)  são excessivamente caros ou volumosos; 
c)  c)  não proporcionam economia significativa quando comprados em 

maiores quantidades 
  
  
  
 
  
X - ROTATIVIDADE DE ESTOQUES 
  

A rotatividade ou giro de estoque é uma relação existente entre o consumo 
anual e o estoque médio do produto. 
  

                                 Consumo médio anual 
Rotatividade  =  __________________________ 
                                        estoque médio 
  
  

A rotatividade é expressa no inverso de unidades de tempo ou em “vezes”, isto 
é “vezes” por dia, ou por mês, ou por ano. 
  

Exemplo: O consumo anual de um item foi de 800 unidades e o estoque médio 
de 100 unidades. O giro seria: 
  

                   800 unid/ano 
R   =   ______________________   =  8 vezes/ano 
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                       100 unid. 
  
  

X.1 - CLASSES DE ESTOQUES 
  

                                            Custo das vendas ($ ano) 
Produto Acabado  =  __________________________________  
                                 Estoque médio de produtos acabados ($) 
  
  

                                      Custo dos materiais utilizados 
Matéria-Prima  =  ____________________________________ 
                                    Estoque médio de matérias-primas 
  
  

Antigiro = Taxa de Cobertura - A rotatividade indica quantas vezes rodou o 
estoque no ano. O antigiro indica quantas vezes de consumo equivalem ao 
estoque real ou estoque médio. 
  

                                                  Estoque médio 
                  Antigiro  =  _____________________________ 
                                                       Consumo 
  
  

Exemplo: Um item que tem um estoque de 3.000 unidades é consumido a uma 
taxa de 2.000 unid. Po mês. Quantos meses o estoque cobre a taxa de 
consumo? 
  

                                         3.000 
                 Antigiro  =  ____________  =  1,5  mês 
                                         2.000 
  
  

O grande mérito do índice de rotatividade do estoque é que ele representa um 
parâmetro fácil para a comparação de estoques, entre empresas do mesmo 
ramo de atividade e entre classes de material do estoque. 
  
Para fins de controle deve-se determinar a taxa de rotatividade adequada à 
empresa e então compará-la com a taxa real. É bastante recomendável ao 
determinar o padrão de rotatividade, estabelecer um índice para cada grupo de 
materiais que corresponda a uma mesma faixa de preço ou consumo. 
  
  
O critério de avaliação será determinado pela política de estoques da empresa. 
Não devemos esquecer, porém que: 
  
a)  a)  a disponibilidade de capital para investir em estoque é que vai determinar 

a taxa de rotatividade-padrão; 
b)  b)  não se devem utilizar taxas de rotatividade iguais para materiais de 

preços bastante diferenciados. Use de preferência a classificação ABC, 
indicando cada classe com seu índice; se não for suficiente subdividida em 
D, E etc; 

c)  c)  baseado na política da empresa, nos programas de produção e na 
previsão de vendas, determine a rotatividade que atenda as necessidades 
ao menor custo total; 
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d)  d)  estabeleça uma periodicidade para comparação entre a rotatividade-
padrão e a rotatividade real.    

  
  
  
  
 
XI - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PATRIMONIAIS 
  
XI. 1 - GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO 
  
XI. 2 - PATRIMÔNIO 
  
Conceito: A concepção econômica de patrimônio sob o aspecto científico, 
observando que os bens econômicos ou riquezas conjuntas constituem todo 
Patrimônio pertencente às pessoas naturais, às Entidades Públicas, 
Sociedades, Empresas Privadas, com ou sem personalidade jurídica, e 
constituem os Patrimônios particulares. 
Em outras palavras: É o conjunto das riquezas, dos bens econômicos de uma 
pessoa, Entidade Pública, Sociedade, Empresa, etc. Podemos dizer também 
que o Patrimônio de uma pessoa ou Entidade, é um complexo de bens 
econômicos de que podem, de fato ou de direito, dispor em seu próprio 
interesse. Não podemos esquecer que o Capital é entendido com a fonte do 
Patrimônio. 
  
XI. 3 - CONSTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO 
  
Fazem parte dos bens patrimoniais: 
. terras;                                                              . bibliotecas; 
. imóveis;                                                           . museus; 
. mobiliários;                                                      . bens de natureza industrial e 
comercial; 
. máquinas, motores e aparelhos;                      . semoventes;           
. veículos                                                           . aeronaves; 
. outros bens móveis, como: as ações               . equipamentos diversos                     
  de empresas Públicas, certidões de 
  débitos, hipotecas, quinhões de clubes 
  e obrigações outras que se contrair com 
  terceiros por mercadorias, etc. 
  
“O PATRIMÔNIO NÃO É DÁDIVA, SIMPLESMENTE, MAS CONQUISTA DO 

SER. 
O DIAMANTE NÃO SE ENCONTRA PRONTO E ACABADO, 

PORÉM, RESULTA DE UMA AÇÃO MILENAR DE TRANSFORMAÇÃO E DE 
BURILAMENTO NO LABORATÓRIO DA NATUREZA”.  

  
XI. 4 - DA MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE (TOMBAMENTO) 
  
Cumpre ao Departamento de Administração da Empresa ou Órgão Público, no 
que concerne ao material Permanente em uso, cuidar da localização, 
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recolhimento, manutenção e redistribuição desse material, assim como da 
emissão de Termos de Responsabilidade, que conterão os elementos 
necessários à perfeita caracterização do bem. 
  
Para efeito de identificação e inventário, os materiais permanentes receberão 
números sequências de registro patrimonial: 
  
a)  a)  É o seu registro em livros próprios ou informatização, ou seja, o 

tombamento do bem; 
  
b)  b)  O número de registro patrimonial deverá ser aposto ao material, em 

número sequencial para cada unidade, mediante gravação, fixação de 
plaqueta ou etiqueta apropriada, fixada em parte mais visível do bem, como 
por exemplo: 

  
  
  
  

EMPRESA   
PATRIMÔNIO   
A95  004324-9   

 
  
                                                           Bens plaquetáveis 
                                                           Ano de fabricação 
                                                           Número sequencial 
                                                           Dígito verificador 
  
  

c)  c)  Para equipamentos sensíveis e de pequeno porte não é fixado a 
plaqueta, mas tem o mesmo número sequencial controlado pelo Setor de 
Patrimônio, gravado no bem (instrumental cirúrgico, odontológico, etc) 
exemplo: 

  

EMPRESA   
PATRIMÔNIO   
B95  009815-8   

 
                                                           Bens não plaquetáveis 
                                                           Ano de aquisição 
                                                           Número sequencial 
                                                           Dígito verificador 
  
  

d)  d)  Após fixar ou não a plaqueta no bem, este é distribuído pelo Setor de 
Almoxarifado juntamente com o Setor de Patrimônio ao Setor Solicitante 

  

e)  e)  O Núcleo de Informática, após fazer os lançamentos, emitirá o TERMO 
DE RESPONSABILIDADE, em duas vias, ambas assinadas pelo Chefe do 
Setor de Patrimônio e o responsável pelo recebimento e guarda do bem 
conforme descrito anteriormente. 

     As vias do T.R. serão assim distribuídas: 
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a)  a)  a 1ª via é arquivada no Setor de Patrimônio; 
b)  b)  a 2ª via fica com o responsável do Setor que recebeu o bem, ou seja, o 

requisitante 
  

Um comando com todas as informações para que se faça os devidos 
lançamentos no Sistema de Patrimônio, pela informática, são as seguintes: 
  

1 - número de tombamento; 
2 - código do setor; 
3 - código do responsável; 
4 - classificação; 
5 - descrição completa do bem; 
6 - grupo SIAFI - Serviço Integrado de Administração Financeira (no caso de 
Órgãos  
     Públicos) 
7 - número do Termo de Responsabilidade(T.R.) - modelo do TR nº 1 
8 - número do prédio e da sala; 
9 - valor unitário 
f)  f)    No fechamento de cada mês as informações quanto ao valor unitário de 

cada bem e o grupo SIAFI (no caso de Órgão Público) são enviados à 
Contabilidade para lançamento no Sistema SIAFI da União e no caso de 
Empresa Privada, enviados diretamente à Contabilidade, para o tombamento 
propriamente dito. 

� �    Para o material bibliográfico, o número de registro patrimonial poderá ser 
aposto mediante carimbo. 

� �    Nenhum material permanente ou equipamento será distribuído para uso 
sem o competente Termo de Responsabilidade que será assinado pelo 
responsável pela guarda e conservação; 

� �    Em cada unidade administrativa, o levantamento dos bens móveis será 
realizado por Comissão designada para proceder ao inventário analítico 
(físico e financeiro) dos bens da unidade; 

� �    No Inventário, os bens móveis serão agrupados segundo as categorias 
anteriormente citadas, constantes do Plano de Contas Único da Empresa, 
indicando-se ao final de cada categoria o total das peças e o seu valor 
global, levando-se em conta a Depreciação do bem, no caso de Empresa 
privada. 

  

XI. 5 - TIPOS DE INVENTÁRIOS 
  

a)  a)  Inventário Inicial (Constituição da FUNREI): realizado quando da criação 
de uma Empresa ou Unidade gestora, para identificação e registro dos bens 
sob sua responsabilidade; 

  

b)  b)  Inventário Anual: destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens 
patrimoniais do acervo da Empresa e de cada Unidade gestora, existente em 
31 de dezembro de cada exercício - constituído do inventário anterior e das 
variações patrimoniais (acréscimos e baixas autorizadas de bens) ocorridas 
durante o exercício. Ex.: do Imposto de Renda 

  

c)  c)  De Transferência de Responsabilidade: realizado quando da mudança do 
dirigente de uma Unidade gestora. Ex.: quando muda o Governo 
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d)  d)  De Extinção ou Transformação: realizado quando da extinção ou 
transformação da Unidade gestora 

  

e)  e)  Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da 
Unidade gestora ou por iniciativa dos Órgãos fiscalizadores, através de 
auditorias. 

  

     No Inventário Analítico, para a perfeita caracterização do bem, figurarão: 
a) a)  Descrição minuciosa do bem; 
b) b)  Número de registro; 
c)  c)  Valor (preço de aquisição, custo de produção ou preço de 

desavaliação); 
d) d)  Estado do bem (bom, ocioso, antieconômico ou inservível); 
e) e)  Outros elementos julgados necessários 

  

• •      O material permanente de pequeno valor econômico, quando o custo do 
controle for evidentemente superior ao risco da perda do bem, poderá ser 
controlado através do simples relacionamento do material (relação-carga) 

• •      O bem cujo valor de aquisição ou custo de produção for desconhecido 
será avaliado pela Comissão Inventariante, tomando como referência o valor 
de outro bem semelhante ou sucedâneo no mesmo estado de conservação 
e a preço de mercado 

  
XI. 6 - DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
  
XI.6.1 - Conservação 
  
É obrigação de todos a quem tenha sido confiado material, para guarda ou uso, 
zelar pela sua boa conservação e diligenciar no sentido da recuperação 
daquele que se avariar. 
XI.6.2 - Recuperação 
  

A recuperação de material só será promovida se o seu valor compensar a 
despesa a ser realizada; se considerado antieconômico ou inservível, o 
material será alienado. (cedido, transferido, vendido, cessão de bens, baixado) 
- modelo do Termo de Baixa 
  

Poderá existir dois tipos de Contrato de Manutenção ou Recuperação: 
  

• •      Um para máquinas eletrônicas e outro para máquinas elétricas. Os outros 
equipamentos que não tenham contrato de Manutenção são enviados ao 
Setor de Patrimônio juntamente com um memorando solicitando a prestação 
de serviço para sua recuperação. O Patrimônio de posse deste memorando, 
encaminha-o para o Setor de Compras para as devidas providências quanto 
à licitação e contratação da Firma para a prestação do serviço. Definida a 
Firma, é emitido um recibo em duas vias, ambas assinadas pelo Chefe do 
Setor de Patrimônio e do responsável pelo recebimento na Firma que irá 
prestar o serviço. Assinadas, a 1ª via é devolvida ao Setor de Patrimônio que 
faz o arquivamento e a 2ª via continua na Firma contratada. 

• •      Após o conserto do bem, assim que ele é devolvido, o Setor de 
Patrimônio o entrega no Setor de origem (modelo nº 4) 
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XI.7 - Da Responsabilidade e Indenização 
  

• •      Todo funcionário ou Servidor, poderá ser chamado à responsabilidade 
pelo desaparecimento do material que lhe for confiado, para guarda ou uso, 
bem como pelo dano que, dolosa ou culposamente, causar a qualquer 
material, esteja ou não sob sua guarda. 

  

É dever do Funcionário ou Servidor comunicar, imediatamente, se possível por 
escrito, a quem de direito, qualquer irregularidade ocorrida com o material 
entregue aos seus cuidados. 
  

• •      Recebida a comunicação, o dirigente do Departamento de Administração 
após avaliação da ocorrência poderá:  
a) a)  concluir que o desaparecimento ou avaria do bem decorreu de causas 

naturais (desgaste normal pelo uso etc.). Nesta hipótese os prejuízos 
serão absorvidos pelo Orçamento próprio da Empresa; 

b) b)  identificar, desde logo, o(s) responsável(eis) pelo desparecimento ou 
avaria do bem, sujeitando-o(os) às providências seguintes: 

     I - arcar com as despesas de recuperação do bem, ou: 
    II - substituir o bem por outro com as mesmas características, ou: 
   III - indenizar, em dinheiro, esse bem, de acordo com o que for avaliado 
pelo dirigente do Departamento de Administração. 

  

Quando se tratar de bem cuja unidade seja “jogo”, “conjunto”, “coleção”, suas 
peças ou partes danificadas deverão ser recuperados ou substituídas por 
outras com as mesmas características, ou, na impossibilidade dessa 
recuperação ou substituição, indenizadas, em dinheiro de acordo com o 
disposto no subitem anterior, letra “b”, inciso III. 
  

• •      Se o bem for de procedência estrangeira, a indenização será feita com 
base no valor da reposição (considerando-se o câmbio vigente na data da 
indenização) 

• •      A passagem de responsabilidade deverá ser feita, obrigatoriamente, à 
vista da verificação física de cada bem e lavratura de novo Termo de 
Responsabilidade 

• •      Nenhum material deverá ser liberado aos usuários, antes de cumpridas 
as formalidades do recebimento, aceitação e registro 

Para as providências mencionadas anteriormente, recomenda-se designação 
de Comissão (ões) para apuração e orientação na solução dos problemas, 
ficando sua constituição e competência ao exclusivo critério do Dirigente do 
Departamento de Administração ou do Órgão com atribuições equivalentes. 
(modelos de 5 a 13) 
  
  
  
 


