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RESUMO 

A presente pesquisa teve por objetivo identificar os problemas que estavam levando 
à falta de material no almoxarifado da Organização Delta. A identificação da falta 
dos bens em estoque foi constatada por meio da realização de um inventário e 
gerou o interesse em realizar uma pesquisa com cunho acadêmico. O tipo de 
pesquisa escolhido foi a exploratória e explicativa com utilização de dados 
secundários. Foi utilizada a pesquisa documental e entrevistas não estruturadas com 
os servidores do setor. Os documentos utilizados na pesquisa foram os relatórios 
obtidos no sistema de gerenciamento de estoque utilizado no setor e a 
documentação utilizada no escritório do almoxarifado. Os resultados obtidos 
indicaram a existência de vários fatores que juntos contribuíram para a ocorrência da 
falta de material, mas principalmente, a utilização de maneira inadequada do 
sistema de gerenciamento do estoque pelos agentes do almoxarifado. Por fim, foram 
levantadas algumas técnicas de controle de estoque que, se fossem utilizadas 
poderiam minimizar ou evitar a incidência dos problemas observados. 
 
Palavras-chave: Almoxarifado Administração de material
 Administração Pública 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos problemas relacionados ao estoque de almoxarifado, e que, pode ser 

identificado na realização de um inventário, é a falta de material. A falta de material 

em um almoxarifado provoca diversos problemas à administração, dentre eles, o 

comprometimento da execução dos serviços administrativos, o comprometimento da 

execução do planejamento orçamentário e a sobrecarrega de trabalho pela 

realização de processos complementares de aquisição. 

A falta de material, de maneira geral, pode ser decorrente de uma demanda por um 

material que ainda não consta do estoque do almoxarifado, por ser empregado em 

equipamento adquirido recentemente, por exemplo, ou, por ter ocorrido uma 

demanda maior, por parte dos setores requisitantes, do que a estimada no processo 

de aquisição, estabelecendo a falta no estoque, ou, estar faltando no estoque físico, 

mesmo estando relacionado em relatórios de controle gerencial do estoque, por ter 

sido extraviado, perdido ou até mesmo furtado, por exemplo. 

A falta de bens de consumo no almoxarifado pode estar relacionada a uma gestão 

ineficiente e sua identificação está condicionada a realização criteriosa do inventário, 

que não engloba somente a verificação da existência física dos bens, mas também, 

a informação do estado de conservação e condições de armazenagem, a 

confirmação dos agentes responsáveis pelos bens e a conciliação dos registros 

contábeis do sistema de controle de material. Essa conferência serve como uma 

verdadeira avaliação da gestão do encarregado, no tocante aos procedimentos de 

escrituração de entrada e saída, armazenagem e controle do estoque. 

É importante ressaltar que nem sempre a identificação de falta no material na 

realização do inventário pode indicar a existência de uma gestão ineficiente ou que 

tenha problemas, pois essa falta pode ocorrer por diversos motivos, dentre eles, por 

um processo de alienação de bens em que o material já foi entregue ao destinatário, 

mas que ainda não foi lançado no sistema de gerenciamento de estoque ou por 

empréstimo de material a um almoxarifado de outro órgão sem que fosse registrado 

no sistema. Nessas situações, as faltas encontradas devem fazer parte do relatório 

final do inventário, juntamente com cópias dos documentos ou processos que 
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comprovem o destino do material. Do mesmo modo, se a realização do inventário 

indicar a inexistência de falta de material físico, não significa que a gestão do agente 

seja eficiente ou que esteja isenta de problemas, pois demandaria a realização de 

outras verificações, visando à conferência de dados dos registros contábeis e de 

processos de aquisição, para que a avaliação seja considerada efetiva.    

De uma maneira geral, se for identificada a falta de material na realização do 

inventário, é necessário uma investigação, para que sejam determinadas as causas 

que levaram ao problema. Essa investigação pode ocorrer a partir do momento em 

que o agente inventariante identificou a falta dos bens, no momento em que está se 

habituando aos procedimentos e práticas executados pelo setor e nos quais deve se 

inserir para ter um conhecimento maior dos processos de aquisição, de 

armazenagem e de distribuição, visando o aprendizado dos processos realizado de 

acordo com as especificidades do órgão envolvido. 

O estudo das rotinas e processos visa identificar a causa do problema que foi 

encontrado e, adotar medidas para evitá-lo ou minimizá-lo. A falta pode estar 

relacionada a diversos motivos, dentre eles, erro nos registros de entrada do 

material, erro nos registros de saída do material, falta de controle do material em 

estoque e até mesmo, erro do sistema de gerenciamento de estoque. Por isso, se o 

inventário identificar problemas relativos à falta de bens em estoque, deve ser 

adotada cautela na publicidade do seu resultado, complementado-o, antes, com 

verificações que visem a confirmação do seu resultado, a fim de se evitar prejuízos 

aos agentes que estiverem envolvidos na gestão do setor. 

A importância da realização de uma conferência criteriosa está diretamente 

relacionada à necessidade de eximir o agente executor de qualquer 

responsabilização posterior e à identificação das causas relacionadas com a falta de 

material no setor, permitindo, ao administrador, a tomada de medidas corretivas 

almejando a eliminação desse problema, através da adoção de técnicas viáveis de 

controle de estoque que subsidiem a tomada de decisão e auxiliem de maneira 

efetiva o planejamento, a execução e o controle das atividades logísticas, visando 

uma gestão transparente e voltada a eficiência.  

Desta forma, a presente pesquisa se propõe a analisar as causas da falta de 

material no almoxarifado de um órgão público e levantar práticas de gestão de 

estoque que poderiam minimizá-las ou evitá-las. 
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1.1 Contextualização 

Em um almoxarifado de um determinado órgão público - que será tratado pelo nome 

fictício de Organização Delta a fim de preservar a reputação do órgão e dos 

servidores envolvidos - estavam ocorrendo muitas reclamações relacionadas com a 

falta de materiais da linha de fornecimento e que deveriam estar em estoque.  

Com o início dos trabalhos referentes à realização de um inventário dos bens que 

estavam em estoque, foi identificada a falta de diversos tipos de materiais e essas 

faltas foram aumentando no decorrer da conferência, sendo determinante para o 

início dos trabalhos desta pesquisa.  

A identificação da falta dos bens em estoque, constatado por meio do inventário, 

gerou o interesse em realizar uma pesquisa com cunho acadêmico e que visasse à 

determinação das verdadeiras causas da falta de material. 

1.2 Formulação do problema  

A falta de material em um almoxarifado pode resultar em inúmeros problemas ao 

gestor e ao órgão público, pois pode ocorrer a parada de atividades importantes, o 

atraso em prazos estipulados, bem como, pode indicar uma gestão ineficiente do 

encarregado do almoxarifado. Os prejuízos decorrentes desses problemas podem 

ser incalculáveis no âmbito da administração e da opinião pública, por envolverem o 

nome do órgão refletindo na sua reputação. A identificação de suas causas é o 

primeiro passo para que medidas eficientes possam ser adotadas. 

Nesse sentido, torna-se relevante responder a seguinte pergunta: 

Quais problemas estão causando a falta de material no estoque da organização 

Delta? 
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1.3 Objetivo geral  

Identificar os problemas que estão levando a falta de material no almoxarifado da 

Organização Delta. 

1.4 Objetivos específicos  

I – Entender o processo de trabalho referente à aquisição, armazenamento e 

distribuição de materiais no estoque. 

II – Realizar um diagnóstico do processo para identificar os problemas que estão 

levando à falta de material. 

III – A partir do diagnóstico, levantar na literatura as melhores práticas de gestão de 

estoque que, se fossem utilizadas, poderiam minimizar a incidência dos problemas 

encontrados no diagnóstico. 

1.5 Justificativa   

A gestão de materiais exige do gestor o conhecimento de ferramentas e técnicas de 

gestão, mas também o conhecimento das legislações que regulam o planejamento, 

a aquisição e a alienação do material em estoque. No caso de órgãos públicos do 

Poder Executivo no Brasil, é exigência básica para a gestão de materiais o 

conhecimento do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal (SIAFI), do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) 

e do sistema de gerenciamento de estoque utilizado, que no órgão em questão, é o 

Sistema Integrado de Administração de Serviços (SIADS).  

A importância de uma gestão de almoxarifado bem exercida está diretamente 

relacionada à disponibilidade de material no órgão para atendimento da demanda 

dos setores requisitantes, permitindo a execução das atividades diárias bem como, a 

solicitação de aquisição daqueles produtos que não fazem parte da linha de 
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fornecimento e que, portanto, não constam do estoque, para atendimento das 

necessidades extraordinárias, adequando-se ao processo de aquisição de materiais 

da administração pública que possui etapas a serem cumpridas e prazos a serem 

obedecidos.  

No âmbito do conhecimento, esta pesquisa visa a ajudar o pesquisador a aprofundar 

o conhecimento em relação à área de logística, permitindo o aprimoramento da 

utilização das técnicas de controle de estoque, bem como, possibilitar a aplicação 

prática dos conhecimentos adquiridos, aliados a um crescimento pessoal com a 

experiência vivenciada. Este conhecimento auxiliará na adoção de medidas 

preventivas para evitar a ocorrência de práticas que contribuam com a falta de 

material e também, para implementar uma gestão voltada à eficiência.   

No âmbito científico, a presente pesquisa visa a possibilitar um olhar voltado à 

logística na busca das causas que levaram ao problema da falta de material, visando 

um aprofundamento da teoria e um avanço no assunto referenciado, para evitar a 

sua ocorrência ou, ainda, para facilitar a sua identificação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Administração de material 

De acordo com o item 1. da Instrução Normativa nº 205, de 8 de abril de 1988, da 

Secretaria de Administração Pública da Presidência da República (SEDAP/PR), 

material é conceituado como: 

Designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, 
acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados 
ou passíveis de emprego nas atividades das organizações públicas 
federais, independente de qualquer fator, bem como, aquele oriundo de 
demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e 
resíduos economicamente aproveitáveis.  

Martins e Alt (2006, p. 12) preferem considerar material como produto, 

conceituando-o como “resultado de um processo de transformação; algo a que se 

agrega valor e que está sendo manipulado para posterior oferta ao mercado ou 

como resposta a uma solicitação do mercado”.  

Na administração pública o material é dividido em consumo e permanente, o Art 2º 

da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional 

conceitua material de consumo e permanente como: 

I - Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso corrente e da 
definição da Lei n. 4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou 
tem sua utilização limitada a dois anos; 

II - Material Permanente, aquele que, em razão de seu uso corrente, não 
perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois 
anos. 

Esses materiais devem ser guardados em local adequado e que atenda as 

especificações de segurança, temperatura e que possuam espaço suficiente para 

uma armazenagem apropriada. Conforme citado por Dias (2010, p. 4), 

O almoxarifado/armazém/depósito é o responsável pela guarda física dos 
materiais em estoque, com exceção dos produtos em processo. É o local 
onde ficam armazenados os materiais, incluindo os entregues pelos 
fornecedores, para atender a produção.  
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A administração de materiais reveste-se de grande importância por exigir do gestor 

conhecimentos que o auxiliem na tomada de decisão. Para Martins e Alt (2006, p. 4), 

a Administração dos recursos materiais: 

[...] engloba a sequência de operações que tem seu início na identificação 
do fornecedor, na compra do bem, em seu recebimento, transporte interno e 
acondicionamento, em seu transporte durante o processo produtivo, em sua 
armazenagem como produto acabado e, finalmente, em sua distribuição ao 
consumidor final.  

O objetivo da administração de estoques é a redução de custos com a manutenção 

da qualidade, como assevera Dias (2010, p. 8) “otimizar o investimento, aumentando 

o uso eficiente dos meios financeiros, minimizando as necessidades de capital 

investido em estoques”. 

Para que um almoxarifado esteja organizado e tenha condições de cumprir seu 

objetivo de suprir o órgão no qual estiver inserido, o encarregado deve utilizar 

controles de estoques apropriados. Dias (2010, p. 13) descreve as principais 

funções desses controles: 

a) determinar “o que” deve permanecer em estoque: número de itens; 
b) determinar “quando” se devem reabastecer os estoques: periodicidade; 
c) determinar “quanto” de estoque será necessário para um período 
predeterminado: quantidade de compra; 
d) acionar o departamento de compras para executar aquisição de estoque: 
solicitação de compras; 
e) receber, armazenar e guardar os materiais estocados de acordo com as 
necessidades; 
f) controlar os estoques em termos de quantidade e valor; fornecer 
informações sobre a posição do estoque; 
g) manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados 
dos materiais estocados; 
h) identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados. 

2.1.2  Almoxarife 

Na administração pública, especificamente nas Organizações Militares do Exército 

Brasileiro, o almoxarife é também denominado Encarregado do Setor de Material e 

este, de acordo com o Artigo 52 da Portaria nº 816 do Comando do Exército de 19 

de dezembro de 2003, tem a incumbência de ser o “responsável pela execução das 

atividades de aquisição, alienação de material e de contratação de obras e serviços 

da Unidade Administrativa, bem como pela administração do material a seu cargo”.  
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Apesar da portaria mencionada especificar que o almoxarife é o responsável pela 

execução das atividades de aquisição, ela pode ser realizada por um setor 

especificamente designado para tal, conforme orienta a Instrução Normativa nº 205, 

de 8 de abril de 1988, da SEDAP/PR em seu item 2, com a finalidade de segregação 

de funções:  

As compras de material, para reposição de estoques e/ou para atender 
necessidade específica de qualquer unidade, deverão, em princípio, ser 
efetuadas através do Departamento de Administração, ou de unidade com 
atribuições equivalentes ou ainda, pelas correspondentes repartições que, 
no território nacional, sejam projeções dos órgãos setoriais ou seccionais, 
(delegacias, distritos, etc.).  

Nesse caso, fica a cargo do almoxarife o início do processo de aquisição, quando é 

emitido o pedido de compra de material.  

O Gestor de Almoxarifado pode participar, também, da elaboração do orçamento, 

estimando os valores monetários necessários para atendimento das suas 

necessidades no ano subsequente para envio ao setor responsável pela elaboração 

da proposta orçamentária.  

2.1.3 Estoques 

Para Martins e Alt (2006, p. 168-169),  

Os estoques têm a função de funcionar como reguladores do fluxo de 
negócios. Como a velocidade com que as mercadorias são recebidas – 
unidades recebidas por unidade de tempo ou entradas – é usualmente 
diferente da velocidade com que são utilizadas – unidades consumidas por 
unidade de tempo ou saídas -, há a necessidade de um estoque, 
funcionando como um amortecedor (buffer). [...] Quando a velocidade de 
entrada dos itens é maior que a de saída, ou quando o número de unidades 
recebidas é maior do que o número de unidades expedidas, o nível de 
estoque aumenta. Se, ao contrário, mais itens saem (são consumidos), do 
que entram, o estoque diminui. E se a quantidade que é recebida é igual a 
que é despachada, o estoque mantém-se constante.  

A importância dos estoques está diretamente ligada à necessidade de suprir a 

quantidade certa, no tempo certo e, para isso, o almoxarife deve controlar o 

movimento de entrada e saída do estoque, a fim de manter um estoque para 

atendimento imediato das necessidades. Martins e Alt (2006, p.172) destacam a 

importância de se manter um estoque: 

- melhorar o serviço ao cliente: dando suporte a área de marketing, que ao 
criar demanda precisa de material disponível para concretizar vendas; 



19 

 

 

- economia de escala: os custos são tipicamente menores quando o produto 
é fabricado continuamente e em quantidades constantes; 
- proteção contra mudanças de preços em tempo de inflação alta: um alto 
volume de compras minimiza o impacto do aumento de preços pelos 
fornecedores; 
- proteção contra incertezas na demanda e no tempo de entrega: considera 
o problema que advém dos sistemas logísticos quando tanto o 
comportamento da demanda dos clientes quanto o tempo de entrega dos 
fornecedores não são perfeitamente conhecidos, ou seja, para atender o 
cliente são necessários estoques de segurança; 
- proteção contra contingências: proteger a empresa contra greves, 
incêndios, inundações, instabilidades políticas e outras variáveis exógenas 
que podem criar problemas. O risco diminuiria com a manutenção de 
estoques.  

O almoxarife tem como principal incumbência a provisão de material sem deixar que 

este falte no estoque para que não ocorram prejuízos à administração, para tanto 

deve atentar para a geração do sinal da demanda, que segundo Martins e Alt (2006, 

p. 117) “é a forma sob a qual a informação chega à área de compras para 

desencadear o processo de aquisição de bem material ou patrimonial”. 

2.2 A licitação 

A licitação é o processo de compra de material da administração pública e de acordo 

com o Artigo 3º da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,  

destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em 
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, 
de 2010). 

O parágrafo único do Artigo 1º da mesma Lei estabelece quem está subordinado a 

esse processo: 

Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração 
direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios.  

Verifica-se que o órgão estudado está enquadrado na Lei acima citada, por se tratar 

de uma organização enquadrada como órgão da administração direta.  

O Artigo 22 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 estabelece quais as 

modalidades de licitação que podem ser utilizadas e conceitua-as como: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
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I - concorrência;  
II - tomada de preços;  
III - convite;  
IV - concurso;  
V - leilão.  
§ 1o Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 
§ 2o Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 
§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em 
local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 
demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 
§ 4o Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios 
constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
§ 5o Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a 
venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

A Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, criou uma nova modalidade de licitação 

estabelecida em seu Artigo 1º ”Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá 

ser adotada a licitação na modalidade de pregão [...]”.  

O conhecimento das modalidades de licitação pode auxiliar o almoxarife no 

planejamento das aquisições no que tange ao prazo destinado ao cumprimento das 

etapas do processo que ocorrem no órgão. 

2.3 Estágios da despesa orçamentária 

Os estágios da despesa orçamentária, que são realizadas após o processo 

licitatório, são três: o empenho, a liquidação e o pagamento. 

O empenho, de acordo com o Artigo 58 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, é 

“o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art22§5
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pagamento pendente ou não de implemento de condição.” Para Giacomoni (2007, p. 

270):  

Ele é o principal instrumento com que conta a administração pública para 
acompanhar e controlar a execução de seus orçamentos. Empenhar a 
despesa significa enquadrá-la no crédito orçamentário apropriado e deduzi-
la do saldo da dotação do referido crédito.  

Nesse estágio, é emitido o documento Nota de Empenho “que indicará o nome do 

credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do 

saldo da dotação própria”, de acordo com o Artigo 61 da Lei nº 4.320/64.  

Para Feijó, Liane e Mota (2009, p. 152): 

[...] existem três modalidades de empenho: 
a) Empenho Ordinário – é emitido para certo e determinado credor e relativo 
a uma única parcela de valor indivisível; 
b) Empenho por Estimativa – [...] será feito por estimativa o empenho da 
despesa cujo montante não se possa determinar [...] Isto não significa que o 
credor e o objeto de despesa sejam também desconhecidos. A estimativa 
refere-se somente ao valor; 
c) Empenho Global – [...] O credor e a obrigação são perfeitamente 
definidos. É semelhante ao empenho ordinário, diferindo apenas pelo seu 
histórico (pagamento parcelado). 

As modalidades de empenho orientam o Almoxarife no recebimento do material, no 

que se refere a possibilidade ou não do parcelamento da entrega.  

Após o empenho da despesa, segue-se o segundo estágio, a liquidação, que 

segundo Giacomoni (2007 p. 271-272):  

consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tomando-se por 
base os títulos e documentos que comprovam o respectivo crédito. A 
verificação deverá apurar: (I) a origem e o objeto do que se deve pagar; (II) 
a importância exata a pagar; e (III) a quem se deve pagar a importância, isto 
é, o credor. A liquidação deverá considerar ainda: (I) o contrato, ajuste ou 
acordo respectivo; (II) a nota de empenho; e (III) os comprovantes da 
entrega do material ou da prestação efetiva do serviço. Neste estágio, são 
procedidas as verificações e avaliações sobre o cumprimento, por parte do 
credor, das condições previamente acertadas (na licitação, no contrato, no 
empenho etc.). 

O terceiro estágio da despesa é o pagamento e segundo Giacomoni (2007, p. 272) 

é desenvolvido em dois momentos distintos: (a) a emissão da ordem de 
pagamento; e (b) o pagamento propriamente dito. A ordem de pagamento 
da despesa, que será emitida após a liquidação, constitui-se em despacho 
exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja 
paga. A ordem de pagamento, assim como a ordenação da despesa (no 
empenho), é da competência da principal autoridade de cada entidade 
governamental ou órgão público.[...] A realização da despesa encerra-se 
com a pagamento propriamente dito. Este será efetuado por tesouraria ou 
pagadoria regularmente instituídas, bem como por estabelecimentos 
bancários credenciados [...]. 

Somente após a liquidação da despesa é que será realizado o pagamento. 
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2.5 Técnicas de controle do estoque 

A gestão de estoques, segundo Martins e Alt (2006, p. 198) “constitui uma série de 

ações que permitem ao administrador verificar se os estoques estão sendo bem 

utilizados, bem localizados em relação aos setores que deles se utilizam, bem 

manuseados e bem controlados” e para tanto possui diversas ferramentas para a 

análise dos estoques.  

2.5.1 Inventário físico 

Segundo Martins e Alt (2006, p. 199), o inventário físico: 

consiste na contagem física dos itens de estoque. Caso haja diferença entre 
o inventário físico e os registros do controle de estoques, devem ser feitos 
os ajustes conforme recomendações contábeis e tributárias.  

Para Dias (2010, p. 172-173), como uma das funções do almoxarifado é o controle 

de estoques, 

Periodicamente, a empresa deve efetuar contagens físicas de seus itens de 
estoque e produtos em processo para verificar: 
a) discrepâncias (em $) entre o estoque físico e o estoque contábil; 
b) discrepâncias (em quantidades) entre registro contábil e as quantidades 
reais nas prateleiras; 
c) apuração do valor total do estoque (contábil) para efeito de balanços ou 
balancetes. Neste caso, o inventário é realizado próximo ao encerramento 
do ano fiscal. 

Os modos de realização do inventário físico, para Martins e Alt (2006) são dois, o 

periódico e o rotativo, já para Dias (2010, p. 172), podem ser “inventários gerais ou 

inventários rotativos”.  

O inventário é periódico “quando em determinados períodos – normalmente no 

encerramento dos exercícios fiscais, ou duas vezes por ano – faz-se a contagem 

física de todos os itens do estoque” (MARTINS; ALT, 2006, p. 200) ou gerais quando 

“são efetuados ao final do exercício fiscal, eles abrangem todos os itens de estoque 

de uma só vez” (DIAS, 2010, p. 173) e é rotativo, na definição de Martins e Alt (2006, 

p. 200) “quando permanentemente se contam os itens em estoque. Nesse caso faz-

se um programa de trabalho de tal forma que todos os itens sejam contados pelo 

menos uma vez dentro do período fiscal (normalmente de um ano)”.  
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Para Dias (2010, p. 173), os inventários rotativos visam:  

distribuir as contagens ao longo do ano, com maior freqüência, porém 
concentrada cada vez em menor quantidade de itens, deverão reduzir a 
duração unitária da operação e darão melhores condições de análise das 
causas de ajustes visando ao melhor controle. Abrangerão através de 
contagens programadas todos os itens de várias categorias de estoque e 
matéria-prima, embalagens, suprimentos, produtos em processo e 
acabados.   

Após o término do inventário, segundo Martins e Alt (2006, p. 201) pode-se calcular 

a acurácia dos controles, que mede a porcentagem dos itens corretos em 

quantidade e valor, através da divisão do número de itens com registros corretos 

pelo número total de itens e pela divisão do valor de itens com registros corretos 

pelo valor total de itens, respectivamente. 

2.5.2 Giro do estoque 

Segundo Martins e Alt (2006, p. 203) o giro do estoque “mede quantas vezes, por 

unidade de tempo, o estoque se renovou ou girou” e é obtido através da divisão do 

valor consumido no período pelo valor do estoque médio no período. No mesmo 

caminho, Dias (2010, p. 65) diz que o giro do estoque “é uma relação existente entre 

o consumo anual e o estoque médio do produto” e acrescenta “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 em estoque” (DIAS, 2010, p. 65). 

 

2.5.3 Classificação ABC 

Para Martins e Alt (2006, p. 211-216) a análise ABC: 

- [...] é uma das formas mais usuais de examinar estoques. Essa análise 
consiste na verificação, em certo espaço de tempo (normalmente 6 meses 
ou 1 ano), do consumo, em valor monetário ou quantidade, dos itens de 
estoque, para que eles possam ser classificados em ordem decrescente de 
importância. Aos itens mais importantes de todos, segundo a ótica do valor 
ou da quantidade, dá-se a denominação itens de classe A, aos 
intermediários, itens de classe B, e aos menos importantes, itens de classe 
C. 
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Para Dias (2010, p. 73) a curva ABC “permite identificar aqueles itens que justificam 

atenção e tratamento adequados quanto a sua administração. Obtém-se a curva 

ABC através da ordenação dos itens conforme a sua importância relativa”. 

E acrescenta: 

Após os itens terem sido ordenados pela importância relativa, as classes da 
curva ABC podem ser definidas das seguintes maneiras: 
Classe A: Grupo de itens mais importantes que devem ser tratados com 
uma atenção bem especial pela administração. 
Classe B: Grupo de itens em situação intermediária entre as classes A e C. 
Classe C: Grupo de itens menos importantes que justificam pouca atenção 
por parte da administração. 

2.5.4 Consumo médio mensal 

É determinado pela média aritmética do consumo por material demandado em certo 

período de tempo, de acordo com a Instrução Normativa nº 205, de 8 de abril de 

1988, da SEDAP/PR. 

2.5.5 Localização dos estoques 

A distribuição do material dentro do almoxarifado deve permitir a rápida localização 

pelos servidores que lá trabalham, por isso é necessária a utilização de um sistema 

de localização de estoques, que para Martins e Alt (2006, p. 210) “é uma forma de 

endereçamento dos itens estocados para que eles possam ser facilmente 

localizados”.  

Segundo Dias “o chefe do almoxarifado deverá ser o responsável pela manutenção 

do sistema de localização e para isso deverá possuir um esquema que defina 

detalhadamente a posição e a situação dos espaços das respectivas áreas de 

estocagem” (2010, p. 167) separando os critérios de localização de material em 

sistema de estocagem fixa e sistema de estocagem livre. 

No sistema de estocagem fixa “é determinado um número de áreas de estocagem 

para um tipo de material, definindo-se, assim, que somente material deste tipo 

poderá ser estocado nos locais marcados” (DIAS, 2010, p. 169). 
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No sistema de estocagem livre “não existe local fixo de armazenagem, a não ser, é 

obvio, para materiais de estocagem especiais. Os materiais vão ocupar os espaços 

vazios disponíveis dentro do depósito” (DIAS, 2010, p. 169). 

2.5.6  Estoque de segurança 

Os estoques de segurança servem para se reduzir a possibilidade da falta de 

material no estoque e a consequente falta de atendimento às requisições dos 

clientes, Martins e Alt (2006, p. 262-276) estabelecem modelos baseados em três 

situações: consumo variável e tempo de atendimento constante, consumo constante 

e tempo de atendimento variável, e consumo e tempo de atendimento variáveis, 

conforme definição abaixo:  

Estoque de segurança com consumo variável e tempo de atendimento 
constante – [...] nos mostra que o estoque de segurança é determinado para 
atender a um aumento no consumo (até D1). Assim uma vez atingido o 
ponto de pedido (PP), um novo pedido de compra é emitido. Como o tempo 
de atendimento (TA) é constante, após TA dias o pedido será entregue. 
Estoque de segurança com consumo constante e tempo de atendimento 
variável – A abordagem deste caso geralmente é feita considerando o 
tempo de atendimento com uma variação discreta, com as probabilidades 
associadas conhecidas. [...] Se o tempo de atendimento for igual ao tempo 
médio dos últimos períodos, quando do recebimento do pedido, haverá em 
estoque a quantidade igual ao estoque de segurança. Se o tempo de 
atendimento for menor que o tempo médio dos últimos pedidos, porém, 
configurando uma antecipação na entrega, quando do recebimento do 
pedido, haverá em estoque uma quantidade maior que o estoque de 
segurança. Agora, se o tempo de atendimento for maior que o tempo médio 
dos últimos períodos, configurando um atraso na entrega, quando do 
recebimento do pedido, o estoque será zero. 
Estoque de segurança com consumo e tempo de atendimento probabilístico 
– O estudo da condição em que tanto a demanda quanto o tempo de 
atendimento variam assume complexidade matemática [...] 

E acrescentam que,  

Os custos devido a estoques que não atendem aos pedidos, quando se 
trabalha com demandas exatas, não são tão relevantes. Já para uma 
demanda incerta, esses custos, como, por exemplo, de não vender por não 
ter produto estocado, são muito mais significativos. A demanda constante 
ao longo do tempo e previsível não é sempre a regra nos sistemas 
produtivos e de distribuição. Com certeza, na maioria das empresa, a 
revisão dos locais dos estoques de segurança (que são mantidos para 
atender variações da demanda não esperadas) podem levar a uma melhoria 
significativa do serviço oferecido aos clientes (MARTINS; ALT, 2006, p. 
274). 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Priorizou-se a análise dos documentos existentes no arquivo do almoxarifado, assim 

como, os relatórios de movimentação de bens obtidos no sistema de gerenciamento 

do estoque e as entrevistas não estruturadas com os servidores substitutos do 

almoxarifado. 

Para a análise dos documentos e relatórios do sistema foi estabelecida a seguinte 

ordem: 

I - Foram obtidos no SIADS os relatórios de controle de estoque referentes ao 

material físico existente, entrada e saída de material, lançamento contábil das notas 

fiscais. 

II - Foi identificada no arquivo do almoxarifado, a documentação referente à 

escrituração contábil e processos de aquisição realizados. 

III - Foram identificados os servidores que poderiam colaborar por meio de 

entrevistas não estruturadas. 

A análise de conteúdo da documentação foi realizada com o seguinte propósito: 

 I - Identificar a remessa de algum tipo de controle de estoque ao escalão superior 

ou relatórios gerenciais do movimento de entrada e saída de material do estoque, na 

documentação existente no arquivo. 

II - Examinar o procedimento de lançamento dos dados dos setores demandantes na 

retirada do material do depósito, nos documentos de saída de material, para análise 

da sua efetividade;  

III – Identificar, nos relatórios de lançamento da entrada de material no SIADS, os 

procedimentos realizados no registro do material e se havia compatibilidade entre os 

documentos de entrada com os da realização da despesa. 
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3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

O tipo da pesquisa realizado foi a exploratória e explicativa. 

Segundo Severino (2007, p. 123): 

[...] a pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 

condições de manifestação desse objeto. Na verdade, ela é uma 

preparação para a pesquisa explicativa.  

E, ainda,  

a pesquisa explicativa é aquela que, além de registrar e analisar os 

fenômenos estudados, busca identificar suas causas, seja através da 

aplicação do método experimental/matemático, seja através da 

interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos (2007, p. 123). 

A natureza do estudo foi qualitativa, em decorrência dos fatos descritos no item 

acima. Roberto Bogdan e Sari Biklen (1994 apud BOAVENTURA, 2004, p. 56),  

[...] caracterizam a investigação qualitativa como fonte direta de dados no 

ambiente natural, constituindo-se o pesquisador no instrumento principal; é 

uma pesquisa descritiva, em que os investigadores, interessando-se mais 

pelo processo do que pelos resultados [...] 

A pesquisa qualitativa foi escolhida, também, porque envolveu a utilização de dados 

obtidos no setor através da análise da documentação existente e entrevista não 

estruturada com os servidores do setor, que subsidiaram a condução da pesquisa 

para a determinação das causas dos problemas existentes relacionados com a falta 

de material. 

Em relação aos dados, foram utilizados de fonte secundária, pois foram empregados 

dados de documentos e do sistema de gerenciamento de estoque disponíveis no 

setor. De acordo com Kerlinger (1980 p. 348 apud BOAVENTURA, 2004, p. 57):  

Uma fonte secundária é um relato ou fonte de informação distante um ou 

mais passos da fonte original, por exemplo, um l artigo de jornal sobre uma 

reunião do Congresso em lugar da ata original do Congresso ou seu relato 

feito por um historiador. 
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3.2 Caracterização da organização, setor ou área 

A fim de preservar a instituição envolvida, pois não foi autorizada a divulgação do 

seu nome, utilizou-se o nome fictício de Organização Delta e sua caracterização foi 

adaptada a fim de se evitar a identificação.  

Criada em 1999, a Organização Delta tem sob sua responsabilidade uma vasta e 

diversificada gama de assuntos, alguns dos quais de grande sensibilidade e 

complexidade, como as operações militares, orçamento de defesa, políticas e 

estratégias para o setor e o serviço militar.  

Na estrutura organizacional da Organização Delta (Anexo A) foram identificados os 

principais setores e mais especificamente os setores aos quais se encontra 

subordinado o almoxarifado, para apresentar a sua localização na estrutura da 

organização. Nos setores em que houve a identificação, foram utilizados nomes 

genéricos, comuns a outros órgão públicos, deixando os específicos em branco. 

A Organização Delta atua na área de defesa territorial e tem como missão zelar pela 

defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa destes, da 

lei e da ordem.  

3.3 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Foi utilizada a pesquisa documental, na qual se obteve dados considerados 

suficientes para a conclusão da investigação.  

Na pesquisa documental, segundo Severino (2007, p. 216), 

[...] tem-se como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de 

documentos impressos, mas sobretudo de outros tipos de documentos, tais 

como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. Nestes casos, os 

conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são 

ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua 

investigação e análise.  

O exame da documentação obtida através do SIADS e do arquivo do almoxarifado 

foi realizado através da análise de conteúdo. Severino (2007) afirma que a análise 

https://www.defesa.gov.br/arquivos/estrutura/organograma.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem
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de conteúdo é uma metodologia de análise de documentos que descreve, analisa e 

interpreta, procurando identificar o que está por trás das palavras. 

A coleta dos dados utilizados na presente pesquisa ocorreu no período de 31/08 a 

10/11/11 e se constituiu na obtenção dos relatórios de entrada e saída de material, 

de registro das notas fiscais, de inventário do SIADS, notas de empenho e de 

lançamento do SIAFI, documentação recebida e expedida do arquivo do 

almoxarifado e entrevista não estruturada com três servidores da atual composição 

de pessoal do almoxarifado. 

As informações dos servidores serviram como base para a obtenção de subsídios à 

investigação, como a identificação, no sistema, de relatórios que fornecessem 

informações complementares, a identificação de documentos de interesse no 

arquivo e a identificação de material com descrição divergente e, foram obtidas por 

meio de entrevista não estruturada. 

Para Andrade (1999), a entrevista não estruturada é caracterizada como uma 

conversa informal, podendo conter perguntas abertas, proporcionando assim, maior 

liberdade para o entrevistado.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a análise realizada, descreve-se a seguir o processo de trabalho 

referente à aquisição, armazenamento e distribuição de materiais do estoque da 

Organização Delta: 

1º - O Encarregado do Almoxarifado, através dos dados obtidos no sistema de 

gerenciamento do estoque, realiza o levantamento das necessidades de aquisição, 

separando-os dentro das respectivas contas correntes. A seguir, identifica o código 

no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, que atribui 

códigos a cada tipo específico de material, e monta o processo, anexando o plano 

de trabalho e o projeto básico, nos quais justifica a necessidade das aquisições e o 

envia ao escalão superior. 

2º - Após o cumprimento do trâmite documental, o processo chega ao Setor de 

Licitações, onde é realizado o levantamento de preços no comércio local para 

estimativa de recursos necessários e para elaboração do edital e, posteriormente é 

enviado ao Setor Jurídico para que seja analisado, a fim de verificar se não existe 

algum tipo de ilegalidade no processo. 

3º - Após apreciação do Setor Jurídico, o processo retorna ao Setor de Licitações e, 

se tiver algum tipo de observação referente a item que não ficou totalmente 

esclarecido, é devolvido ao setor responsável pela parte observada para adequá-la 

ou alterá-la, após o que, é iniciada a licitação, de acordo com o Artigo 2º da Lei 

8.666 de 21 de junho de 1993, na modalidade de concorrência, tomada de preços, 

convite, concurso ou leilão, de acordo com o Artigo 22 da Lei 8.666 de 21 de junho 

de 1993 ou, ainda, o pregão, de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

4º - Após a conclusão do certame licitatório, ocorre a homologação, que é o 

momento em que são identificados os licitantes vencedores estando apta, a 

administração pública a empenhar a despesa aos fornecedores, de acordo com o 

Artigo 58 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964. 

5º - De posse da homologação, o Encarregado do Almoxarifado verifica a 

quantidade de material necessário para atendimento da demanda por um período 
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determinado e, também, o espaço disponível no depósito para armazenagem e 

solicita a emissão da nota de empenho em favor do fornecedor declarado vencedor 

do certame licitatório. 

6º - Após a emissão, a nota de empenho é enviada à empresa, que possui um prazo 

legal, determinado no edital da licitação, para entrega do material no depósito do 

almoxarifado. 

7º - Quando o material é entregue no depósito, parcelado ou na totalidade da nota 

de empenho, de acordo com a modalidade de empenho, como bem frisaram Feijó, 

Liane e Mota (2009), ordinário ou global, é realizada a conferência do material 

recebido em sua forma, quantidade e qualidade para se atestar se está de acordo 

com as especificações da nota de empenho e com as descrições da oferta do 

fornecedor no certame licitatório, consistindo na liquidação, o segundo estágio da 

despesa.  

8º - Com a aceitação do material pelo almoxarifado é realizado o cadastramento da 

nota de empenho no SIADS, que é o sistema de gerenciamento de estoque utilizado 

na Organização Delta, para que se possa incluir o material recebido no estoque 

através do lançamento da nota fiscal no sistema, que gera uma Nota de 

Lançamento, onde consta o detalhamento do fornecedor, o valor do material 

entregue e as contas contábeis envolvidas e, que representa a ligação do SIADS 

com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. 

9º - Após o lançamento da nota fiscal no SIADS, é montado um processo contendo a 

própria nota fiscal, a nota de lançamento, a nota de empenho e demais documentos 

enviados pela empresa, sendo enviado ao setor financeiro para a execução do 

pagamento, o terceiro estágio da despesa. 

Com essas etapas realizadas, o material recebido já se encontra no depósito do 

almoxarifado, contabilizado em estoque e em condições de prover as necessidades 

da organização.  

O pedido de material pelos setores estruturantes da Organização Delta é realizado 

por meio da requisição de material diretamente no SIADS, por agentes de serviço 

previamente cadastrados para tal. A análise dessas requisições é realizada pelo 

encarregado do almoxarifado ou, na sua falta, pelo seu substituto, que verifica a 

existência do material no estoque por meio do sistema, antes de atender a 
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solicitação e autorizar a entrega do material. Com o atendimento da requisição, é 

gerada pelo SIADS uma nota de lançamento no SIAFI que tem por finalidade a 

redução da quantidade no estoque e do valor do estoque nos sistemas respectivos. 

A entrega do material é realizada por meio da assinatura do agente de serviço da 

Unidade Organizacional (UORG) no pedido de material que fica arquivado no 

almoxarifado. 

Dando continuidade às atividades de pesquisa e verificação do material existente, foi 

emitido o Relatório de Inventário de Material de Consumo de todas as contas 

controladas pelo almoxarifado, que serviu de base para a verificação do material, 

sendo utilizado para confrontar o material em estoque no sistema com o material 

físico existente no depósito, e para a determinação das quantidades em falta e o seu 

valor monetário. 

A análise do Relatório de Inventário de Material de Consumo (Figura 1) das contas 

controladas pelo almoxarifado revelou uma grande quantidade de material em falta.  

 

      Figura 1 – Relatório de inventário de material de consumo 
      Fonte: SIADS 
 

O valor total do relatório do material em estoque era de aproximadamente R$ 

6.500.000,00 e as faltas totalizaram o valor de aproximadamente R$ 4.500.000,00, 

perfazendo o percentual aproximado de 70% do valor total do estoque, indicando a 

existência de problemas relacionados ao controle.  
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Após a realização do inventário, foi analisada a documentação de entrada de 

material a fim de se determinar a existência de relacionamento entre as faltas 

existentes com o registro no SIADS, através da verificação do Relatório de 

Movimento Analítico, para a confrontação dos lançamentos dos empenhos com as 

notas fiscais. Essa verificação, a partir da análise do lançamento do material de uma 

determinada nota de empenho, forneceu dados de entrada e saída de cada tipo de 

material e por meio da verificação do Relatório Espelho de Documento foram 

analisadas as notas de lançamento originadas da Nota de Empenho escolhida. E, 

também, foi realizada uma análise do material em estoque para comparação da 

característica do bem com o código atribuído no momento do cadastramento do 

empenho no SIADS. 

No exame realizado no Relatório de Movimento Analítico extraído do SIADS, 

conforme Figura 2, para verificação das datas dos lançamentos dos empenhos e das 

notas fiscais, foi verificado que as notas fiscais foram escrituradas, em 100% dos 

casos. 

 

                 Figura 2 – Relatório de Movimento Analítico de Material 
                 Fonte: SIADS 

Na comparação do Relatório Analítico de Material com o Relatório Espelho de 

Documento, foi verificado, inicialmente, erro em 100% dos lançamentos realizados 

em notas fiscais referentes a cinco notas de empenho do presente ano escolhidas 

de maneira aleatória, uma vez que no lançamento o material foi contabilizado pela 
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metade da sua quantidade, mas com o valor monetário total. A fim de se evitar 

interpretações equivocadas ou errôneas a respeito do fato, foram analisados os 

lançamentos de notas fiscais em outras cinco notas de empenho referentes a 

material do estoque, sendo verificado o mesmo procedimento em quatro e, ainda, o 

lançamento como consumo imediato de material em um caso. 

Na análise da identificação do material em estoque, verificou-se a existência de 

etiquetas nas quais constavam o código do SIADS com a descrição do material que 

se encontrava na prateleira e também a existência de endereçamento da prateleira, 

porém não havia indicação da localização dos endereços e nem de separação de 

material de acordo com a conta corrente. Quanto a descrição do material, observou-

se a existência de 18 tipos de material com descrição do SIADS divergente de suas 

características, 25 tipos de material com características iguais mas, com códigos 

diferentes, bem como, 23 tipos de material com características diferentes mas com 

códigos iguais, totalizando 66 tipos de produtos com problemas de descrição, 

representando 10,92% do total de 604 tipos de produtos existentes em estoque.  

Posteriormente foi realizada a análise dos documentos de saída de material, neste 

caso, as requisições de material por parte das UORGs, do período compreendido de 

04/05/2011 a 19/09/2011. O procedimento adotado para o registro da saída do 

material foi o lançamento dos pedidos em um livro, sendo que ao retirar o material 

do almoxarifado, o agente de serviço da UORG assinava na linha relativa ao 

lançamento do respectivo pedido, atestando o seu recebimento. Esse procedimento 

foi adotado para a economia de papel, conforme informação obtida pelo servidor do 

almoxarifado na passagem de sua função, pois anteriormente o pedido era impresso 

em duas vias, ficando uma via arquivada no almoxarifado e a outra era entregue ao 

agente de serviço na retirada do material. Para essa verificação foi feito o 

levantamento da quantidade existente de notas de lançamento no SIAFI referentes 

aos atendimentos dos pedidos das UORG para comparação com os registros 

existentes no livro de controle.  

Na análise do livro de controle verificou-se que não eram todos os pedidos que 

estavam registrados e que nem todos os registros estavam assinados pelo 

responsável que retirou o material e, ainda, havia a dificuldade de identificação do 

responsável nos casos em que havia a assinatura.  
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Das 1.876 notas de lançamento referentes a pedidos de material identificadas no 

SIAFI no período de 04/05/2011 a 19/09/2011, somente 871 pedidos estavam 

lançados no livro de registro, indicando que somente 46,42% dos pedidos estavam 

lançados. É importante ressaltar que o livro de registro de pedidos possuía um total 

de 969 lançamentos, dos quais 98 pedidos, ou 10,11% do total dos registros não 

foram atendidos em nenhum dos itens requisitados, restando 871 pedidos atendidos 

e considerados na verificação. 

Dos 871 pedidos atendidos e registrados no livro, somente 448 ou 51% do total, 

estavam com assinatura do agente de serviço que retirou o material, sendo que 

apenas 251 registros ou 28,81% do total de pedidos considerados válidos permitiam 

a identificação do agente que recebeu o material, não havendo possibilidade de 

identificar os demais ou porque não assinaram ou devido ao fato de não haver lista 

de autógrafos que facilitasse a identificação daqueles que assinaram o registro, 

conforme figura 3. 

 

 

                  Figura 3 – Extrato de folha de controle das requisições das UORGs 
                  Fonte: Livro de controle das requisições do almoxarifado 

Foi realizado um levantamento dos pedidos de compras realizados pelo 

almoxarifado no presente ano para composição do estoque de bens de consumo, a 

fim de se identificar de quais se referiam e em que etapa do processo de aquisição 

se encontravam, para a identificação do material que já havia sido entregue e os que 

estavam aguardando a entrega e para identificar-se o prazo para atendimento das 

demandas de material que se encontravam em falta no estoque.  
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No levantamento foi verificado que o almoxarifado é responsável pelo processo de 

compra do material de consumo referente a material de expediente, material de 

processamento de dados, material de copa e cozinha, uniformes, serviços gráficos e 

material de limpeza, no tocante ao material que é estocado no almoxarifado e dos 

demais pedidos de aquisição de material demandado pelos setores estruturantes, 

mas que se tratam de pedidos extraordinários que serão registrados como consumo 

imediato. Em relação aos pedidos de compras realizados pelo almoxarifado, 

identificou-se a realização de sessenta e oito pedidos no total, no período de 

01/01/2011 a 30/10/2011, entre os quais estavam sete processos de aquisição para 

composição do estoque. Destes, cinco foram concluídos e já foram emitidas notas 

de empenho para as empresas vencedoras do certame licitatório na quantidade total 

da requisição, não existindo saldo para ser empenhado e dois ainda se encontravam 

em processo em licitação e que poderiam ser empenhados após a conclusão do 

certame licitatório.  

Para a pesquisa que se destinou a localizar documentos que indicassem a 

participação de outros setores na determinação dos tipos e da quantidade de 

material a ser adquirida, foram analisados os arquivos do escritório na busca de 

algum tipo de documento que contivesse informações para a decisão do gestor na 

previsão do consumo. 

No tocante à busca de documentos que indicassem a participação ou auxílio de 

outros setores na determinação ou exclusão de itens de material dos processos de 

aquisição, não foi localizado nenhum documento que indicasse algum tipo de 

comunicação. 

Foi realizada uma verificação dos sistemas de segurança existentes, a fim de se 

verificar a efetividade de sua utilização. 

Quanto aos sistemas de segurança, foi verificado que não há câmeras de segurança 

no interior do depósito principal, somente uma câmera de segurança que filma um 

corredor de acesso a porta do almoxarifado por onde são entregues as mercadorias, 

e nos outros dois depósitos utilizados para armazenagem do material, não há 

câmeras de segurança ou circuito interno de TV.  

Foi realizada uma vistoria nos depósitos na busca da identificação de técnicas de 

controle de estoque que estariam sendo utilizadas. No sistema de gerenciamento de 
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estoque foi verificado se as técnicas de controle de estoque existentes de Consumo 

Médio, Ponto de Ressuprimento e Endereçamento dos itens de material estavam 

sendo utilizadas. E, no arquivo do escritório foi verificada a remessa mensal aos 

escalões superiores do Relatório de Movimentação do Almoxarifado (RMA), que 

especifica toda a movimentação em valores monetários de entrada e saída ocorrida 

no mês, distribuído por conta corrente, conforme figura 4. 

 
                     Figura 4 – Relatório de Movimentação de Almoxarifado 
                     Fonte: SIADS 

Em relação a vistoria que indicasse a utilização de algum tipo de técnica de controle 

de estoque no almoxarifado, foi verificada a realização de um inventário físico anual 

no final do ano de 2010, por comissão designada especialmente para esse fim, e 

neste ano, não foi realizado nenhum tipo de inventário.  

As técnicas de controle de estoque existentes no sistema de gerenciamento de 

estoque, mais especificamente o Consumo Médio e o Ponto de Ressuprimento não 

estavam sendo utilizados porque os dados existentes não são confiáveis devido ao 

lançamento da metade dos itens adquiridos, o Endereçamento do material estava 

sendo utilizado somente em alguns dos casos e não foi localizado nenhum outro tipo 

de técnica de controle de estoque, sendo verificado que a previsão de consumo para 

os pedidos de compra de material era realizada por estimativa, já que foram 

repetidas as quantidades de material a serem adquiridas nos últimos três anos. 
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Em referência aos documentos de controle enviados ao escalão superior foi 

verificado que o RMA não foi enviado à chefia imediata no presente ano, quando 

deveria ter sido enviado em 8 (oito) oportunidades, considerando-se o período de 

janeiro a agosto deste ano. 

Foi realizada também uma análise do efetivo de servidores que trabalhavam no 

almoxarifado, para se determinar a adequação do quantitativo de pessoal com as 

atribuições existentes. 

No levantamento do efetivo de servidores, verificou-se que anteriormente às 

substituições havia três servidores envolvidos na área contábil, executando as 

atividades burocráticas e dois servidores envolvidos na organização e distribuição, 

diferentemente do que ocorria no ano de 2009, em que se verificou na 

documentação do arquivo, a existência de quatro servidores na área contábil e cinco 

servidores envolvidos na organização e distribuição, ocorrendo uma redução de 

aproximadamente 45% do pessoal no decorrer dos anos, sendo mantidas as 

funções que vinham sendo realizadas. 

Foi realizado uma análise dos bens em estoque para verificar a existência de 

material no depósito com prazo de validade vencido. 

Na análise do prazo de validade do material foi identificada a existência de 55 tipos 

de material com produtos com data de validade expirada, no valor aproximado de R$ 

75.000,00, representando 9,1% da totalidade dos tipos de produtos, somando 4.384 

unidades de diversos tipos de materiais vencidos. 

As técnicas de gestão de estoque que, se fossem utilizadas, poderiam evitar ou 

minimizar os problemas observados, constam no referencial teórico desta pesquisa 

e levou-se em consideração a pouca utilização de controle de estoque no 

almoxarifado em questão. Ressalta-se que a não utilização das técnicas de ponto de 

ressuprimento e consumo médio, existentes no SIADS, ocorreu pelo motivo do 

lançamento pela metade das quantidades de produtos das notas fiscais e como 

consumo imediato, tornando as ferramentas ineficazes, não representando o 

consumo real do material. Em relação ao endereçamento do material, também 

existente no SIADS, o seu uso somente em parte do material, também tornou a 

ferramenta ineficaz. 
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As técnicas de controle de estoque que poderiam ser implementadas levando em 

consideração a pouca utilização de ferramentas de controle no setor e a 

necessidade de um controle mais efetivo que forneça subsídios para a execução dos 

processos de aquisição de responsabilidade do almoxarifado e, considerando a 

possibilidade de correção ou minimização dos problemas observados, são as 

seguintes: 

- Inventário Físico Rotativo para se obter relatórios visando à comparação do 

material físico com o registrado no sistema a fim de se manter o controle sobre a 

situação do material. A rotatividade do inventário, de acordo com Dias (2010), visa 

não onerar a administração com muito tempo destinado a verificação do estoque e 

não sobrecarregar os agentes envolvidos e, seriam realizados por conta corrente 

dos materiais de consumo. Essa técnica poderia ter evitado a ocorrência da falta de 

material no estoque, de produtos com códigos divergentes e produtos com prazo de 

validade vencido, permitindo a sua regularização.  

- Classificação ABC a fim de se identificar o grau de importância do material que se 

encontra no depósito para se dar prioridade no pedido de compra quando o estoque 

estiver baixo ou se tratar de material de alta rotatividade. Considerada por Martins e 

Alt (2006) como uma das formas mais usadas para controle dos estoques. Visaria a 

minimização da ocorrência de faltas, determinando a prioridade dos bens com maior 

demanda, para estimativa de aquisição. 

- Consumo médio mensal, para a determinação da demanda dos materiais em 

estoque. Como técnica de controle básica para o cálculo da demanda e uma das 

consideradas na Instrução Normativa nº 205- SEDAP/PR, de 8 de abril de 1988. A 

adoção desta técnica, poderia ter evitado ou minimizado o problema da estimativa 

da quantidade de material a ser adquirida. 

- Localização dos estoques com sistema de estocagem fixa, para facilitar a 

localização dos estoques por contas correntes, para melhorar a organização e 

aparência. Essa técnica, segundo Martins e Alt (2006), visa o endereçamento dos 

locais destinados aos bens e tem sido utilizada cada vez mais, devida a robotização 

dos depósitos. Como técnica complementar ao Inventário Físico Rotativo, poderia 

agilizar a realização das conferências de material, facilitando a localização dos bens 

no depósito. 
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- Giro do Estoque, que, segundo Martins e Alt (2006), possibilita a medição de 

quantas vezes, um tempo determinado, o estoque se renovou. Se utilizada, esta 

técnica poderia minimizar ou evitar o problema da estimativa de material. 

- Estoque de Segurança, que permite o atendimento às requisições, enquanto se 

aguarda a entrega de material pelas empresas que venceram a licitação ou 

enquanto se aguarda a conclusão do processo licitatório. Visaria a minimização da 

ocorrência do problema da falta de material no estoquetregas   

A falta de material em estoque, verificado na realização do inventário, o lançamento 

dos pedidos, verificados no livro de registro controle, os lançamentos dos bens com 

códigos divergentes da descrição e a relativa falta de segurança ao não se 

assegurar o registro da movimentação ocorrida no almoxarifado por meio de 

câmeras de vigilância, indicam a inobservância dos critérios de racionalização, 

armazenagem e distribuição, previstos na Instrução Normativa nº 205, de 8 de abril 

de 1988, da SEDAP/PR.  

As estimativas de materiais nos processos de aquisição, a utilização de maneira 

ineficiente das técnicas de controle de estoque disponíveis no SIADS, e, também a 

incidência de materiais com prazo de validade vencido, corroboram a assertiva de 

Dias (2010) ao descrever as funções do controle de estoque na determinação do 

que, quando e quanto adquirir, bem como, o recebimento, a armazenagem e guarda 

dos materiais, o fornecimento de informações a respeito da posição do estoque, a 

execução de inventários periódicos e a identificação e retirada de itens obsoletos, 

que se estivessem sendo seguidas evitariam a incidência dos problemas 

observados. 

De acordo com Martins e Alt (2006), a administração de materiais deve ter uma 

preocupação constante em medir o seu desempenho para ter informações que 

subsidiem a tomada de decisão e, de acordo com a Portaria nº 816, do Comando do 

Exército, o almoxarife é o responsável pela administração do material. 
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5  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A presente pesquisa teve por objetivo identificar os problemas que estão causando a 

falta de material no estoque da organização Delta.  

O tipo de pesquisa escolhido foi a exploratória e explicativa com utilização de dados 

secundários e os resultados obtidos acerca da investigação realizada ajudaram no 

esclarecimento das questões inicialmente propostas. A pesquisa realizada levou em 

consideração que o pessoal empregado anteriormente na administração do 

almoxarifado e que poderia fornecer informações importantes e esclarecedoras foi 

substituído e afastado, impossibilitando a sua inclusão como amostra na pesquisa 

para a aplicação de questionário ou entrevista. 

Os resultados alcançados ajudaram no esclarecimento dos motivos que poderiam 

ocasionar a falta de material no estoque do almoxarifado da Organização Delta e na 

apresentação de prováveis indícios de ações irregulares. Contribuíram para isso, o 

arquivo de documentos do escritório do almoxarifado, os atuais componentes do 

almoxarifado e a base de dados do sistema de gerenciamento de estoques 

administrado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), que 

permitiu o acesso a todos os dados de escrituração realizados nos últimos cinco 

anos, com a indicação dos responsáveis pelos lançamentos.  

A importância deste estudo ficou evidenciada no momento em que a parte inicial 

desta investigação, na qual se determinou a falta de material no almoxarifado da 

Organização Delta, serviu de base para uma sindicância interna que teve por 

finalidade apurar responsabilidade administrativa, cível e criminal, sendo 

providenciado o imediato afastamento dos servidores que estavam trabalhando no 

almoxarifado.  

Conclui-se que as principais causas da falta de material no estoque do almoxarifado, 

de acordo com os dados obtidos, foram: 

- o lançamento das notas fiscais referentes às notas de empenho com a quantidade 

pela metade, em 100% dos casos analisados; 

- o lançamento no livro de registro das saídas do material, de 46,42% dos pedidos 

do período de 04/05 a 19/09/2011 em comparação com os dados do SIAFI e falta de 
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assinatura em 49% dos pedidos registrados no livro, desconsiderados os pedidos 

não atendidos; 

- a redução do efetivo do pessoal de aproximadamente 45%, sendo mantidas as 

mesmas funções, resultando em sobrecarga de trabalho; 

- a atribuição equivocada de códigos aos produtos, resultando em um total de 66 

produtos com códigos divergentes sendo aproximadamente 11% dos tipos de 

material em estoque; e 

- a falta de utilização de técnicas de controle de estoque, resultando em 9,1% de 

tipos de produtos com itens com prazo de validade vencida e sem a determinação 

da estimativa de consumo dos produtos a serem adquiridos, repetindo-se por 3 anos 

consecutivos os mesmos dados. 

A indicação desses motivos não exclui outros que podem estar relacionados ao 

problema investigado, tais como, a entrega de material sem o respectivo pedido, o 

adiantamento de material sem que seja relacionado em pedido posterior e o 

empréstimo de material a almoxarifados de outros órgãos sem o devido registro. 
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ANEXO  

Anexo A – Organograma da Organização Delta 
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