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Amigo(a) estudante:

O Ministério da Educação vem desenvolvendo Políticas e Programas para 
expansão da Educação Básica e do Ensino Superior no País. Um dos caminhos 
encontrados para que essa expansão se efetive com maior rapidez e 
eficiência é a modalidade a distância. No mundo inteiro são milhões os 
estudantes que freqüentam cursos a distância. Aqui no Brasil, são mais de 300 
mil os matriculados em cursos regulares de Ensino Médio e Superior a distância, 
oferecidos por instituições públicas e privadas de ensino.

Em 2005, o MEC implantou o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), hoje, 
consolidado como o maior programa nacional de formação de professores, 
em nível superior.

Para expansão e melhoria da educação profissional e fortalecimento do Ensino 
Médio, o MEC está implementando o Programa Escola Técnica Aberta do Brasil 
(e-Tec Brasil). Espera, assim, oferecer aos jovens das periferias dos grandes 
centros urbanos e dos municípios do interior do País oportunidades para maior 
escolaridade, melhores condições de inserção no mundo do trabalho e, dessa 
forma, com elevado potencial para o desenvolvimento produtivo regional.

O e-Tec é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC), a Secretaria de Educação a Distância (SEED) 
do Ministério da Educação, as universidades e escolas técnicas estaduais e 
federais.

O Programa apoia a oferta de cursos técnicos de nível médio por parte das 
escolas públicas de educação profissional federais, estaduais, municipais e, por 
outro lado, a adequação da infra-estrutura de escolas públicas estaduais e 
municipais. 

Do primeiro Edital do e-Tec Brasil participaram 430 proponentes de adequação 
de escolas e 74 instituições de ensino técnico, as quais propuseram 147 cursos 
técnicos de nível médio, abrangendo 14 áreas profissionais. O resultado deste 
Edital contemplou 193 escolas em 20 unidades federativas. A perspectiva do 
Programa é que sejam ofertadas 10.000 vagas, em 250 pólos, até 2010.

PROGRAMA e-TEC BRASIL



Assim, a modalidade de Educação a Distância oferece nova interface para a 
mais expressiva expansão da rede federal de educação tecnológica dos 
últimos anos: a construção dos novos centros federais (CEFETs), a organização 
dos Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFETs) e de seus câmpus.

O Programa e-Tec Brasil vai sendo desenhado na construção coletiva e 
participação ativa nas ações de democratização e expansão da educação 
profissional no País, valendo-se dos pilares da educação a distância, 
sustentados pela formação continuada de professores e pela utilização dos 
recursos tecnológicos disponíveis. 
 
A equipe que coordena o Programa e-Tec Brasil lhe deseja sucesso na sua 
formação profissional e na sua caminhada no curso a distância em que está 
matriculado(a).

Brasília, Ministério da Educação – setembro de 2008.



Seja bem-vindo(a):

Queremos cumprimentá-lo(a), pois você está começando o Curso Técnico em 
Serviços Públicos do Programa e-Tec Brasil 2008.

O profissional Técnico em Serviços Públicos deverá, após o término do Curso, 
estar integrado às particularidades da gestão pública, tais como: 

 a estrutura do Poderes Públicos e hierarquia dos Setores 
Públicos;

 o processo de elaboração e execução dos planejamentos 
políticos e econômicos da administração pública, bem como o 
processo de prestação de contas aos cidadãos;

 o funcionamento dos quadros dos servidores públicos, bem 
como o processo de contratação e remuneração;  

 os processos de comunicações formais utilizados pela 
administração pública, bem como o processo de aplicação 
destes recursos;

 o atendimento ao público e o processo de aplicabilidade da 
legislação, bem como adaptar-se às atualizações devido às 
mudanças de legislação.

O Programa e-Tec Brasil se constitui instrumento valioso para a formação de 
seus cidadãos. Esperamos, que, efetivamente, você aproveite esta 
oportunidade de escrever sua história e seu futuro ao lado de quem está 
ajudando a transformar nosso País.

Sucesso para você!

Márcia Denise Gomes Machado Carlini,
Coordenadora do Curso Técnico em Serviços Públicos - e-Tec Brasil.

CURSO TÉCNICO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
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CONVERSA INICIAL

Prezado (a) estudante,

Seja muito bem vindo à disciplina de Patrimônio Público, Administração de 
Materiais e Logística, do curso Técnico em Serviços Públicos! 

O Objetivo desta disciplina é permitir a você, aluno compreender a dinâmica 
operacional que envolve a questão da gestão de Materiais, seus 
desdobramentos e relacionamentos com as diversas áreas das organizações, 
entre elas a gestão do Patrimônio.

O processo de aprendizagem é uma ação de construção social e também 
intrapessoal; lembre que ninguém aprenderá por você. Assim sendo cabe 
somente a você aproveitar este momento de construção e reflexão. 

A proposta desta disciplina foi cuidadosamente estruturada dentro de uma 
visão emergente,  procurando selecionar temas adequados ao moderno 
contexto das organizações públicas; o texto contém dados atualizados e 
figuras apropriadas para a elaboração do material a ser trabalhado na área 
de Patrimônio Público, Materiais e Logística.

 É importante observar que os textos são introdutórios, se considerarmos o 
universo de assuntos pertinentes a cada tema abordado. Assim a 
complementação deve ser meta de cada um, pois a construção e ampliação 
do conhecimento precisa ser um objetivo incessantemente perseguido por 
todos. 

Ao final de cada Unidade você encontrará exercícios para a avaliação de seu 
progresso. É possível que também você encontre outros exercícios dentro da 
unidade sob estudo, isto foi feito propositalmente para dar a você uma 
chance de se auto-avaliar. Bons estudos e sucesso!   Espero que o resultado 
seja satisfatório na avaliação de cada um de vocês.

Sucesso a todos e todas!
Atenciosamente,

Me. Engº. Mauro José Kummer
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Objetivo: Apresentar de forma resumida a disciplina que será tratada ao longo do 
período de aulas.

A administração pública vem se modernizando 
rapidamente. A formação técnica permite ao 
funcionário público, apoiado em bases morais e éticas 
a modificar a realidade local, regional e mesmo 
nacional, orientado pela busca de um bem maior na 
nossa dismensão de país democrático. O uso de 
tecnologias informacionais é uma realidade que 
transforma as organizações públicas. A aplicação de 
sistemas computacionais torna-se base nestas ações, 
principalmente, quando se precisa de controles 
amplos, precisos e com respostas imediatas. 

Outro fator que permeia a sociedade, presente desde as décadas de 1980 e 1990 
são os sistemas de gestão pela qualidade e com eles a introdução de novos 
conceitos que continuam mudando a forma de se administrar as organizações 
públicas ou privadas. No Brasil, o surgimento do Prêmio Nacional da Qualidade – 
PNQ em 1988, é marco na história da administração brasileira. 

Na medida que as organizações vão obtendo e mantendo ganhos qualitativos o 
processo administrativo se torna mais competitivo tanto do ponto de vista externo 
quanto do ponto de vista interno das organizações públicas, pois a gestão tende 
a tornar as organizações mais hogêneas, aproximando os indicadores e os 
resultados, posto isto cabe ao administrador buscar novas formas de 
diferenciação em termos de resultado para romper com o paradigma 
estabelecido na administração pública.

A chamada década da Logística moderna se iniciou logo após o grande período 
da qualidade, ou seja estamos vivenciando-a neste momento. Estamos vivendo 
plenamente este momento de profunda mudança, ainda sob os efeitos das boas 
práticas qualitativas e das novas formas de obtenção de resultados prometidos 
pela Logística. A questão fundamental  da moderna Logística é a relação tempo e 
custo, o que se traduz pelo nível de serviço a ser oferecido aos beneficiários como 
veremos mais adiante.

A gestão de materiais está profundamente atrelada a questão Logística, tanto 

SABER M

Se você quiser 
aprofundar seu 
conhecimento sobre 
o prêmio PNQ – 
Prêmio Nacional de 
qualidade,  pode 
pesquisar  na 
internet. O prêmio 
existe tanto em nível 
público quanto 
privado.

Fonte:
www.fnq.org.br/site/397/default.aspx
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que autores usam-na como sinônimos. É preciso destacar que o processo de 
gestão de materiais permite economias consideráveis nas organizações. As 
mudanças decorrentes dos princípios qualitativos também mudaram a gestão de 
materiais de forma irreversível.

No trabalho das organizações diferentes vieses  são estudados, e algumas áreas 
têm maior interesse sobre a estrutura das organizações, outras em seus processos, 
outra em suas estratégias, outras em suas relações com o meio onde está inserida 
e outras na forma de sua força de trabalho. 

Também é possível separar a organização em estruturas para  melhor poder 
entendê-la. A administração dos recursos Patrimoniais destaca-se pelo cuidado 
com os bens pertencentes à organização. Podem ser bem materiais duráveis 
como o caso dos prédios, pode ser dos bens não duráveis como os materiais de 
consumo e de produção e ainda pela movimentação destes bens entre pontos 
distintos. 

A administração Patrimonial envolve a 
administração de recursos vultuosos  como por 
exemplo  a construção de um novo prédio 
para a brigar o sistema judiciário, este novo 
prédio deve ter estrutura física compatível com 
o seu objetivo de trabalho. Como por exemplo: 
equipamento de segurança, sistemas de 
energia, comunicações e água, sistemas de 
conforto ambiente como ar condicionado, 
ventilação e controle de temperatura. Deve 
prover meios de locomoção de seus 
beneficiários como elevadores. Um prédio 
público precisa de móveis para que os 
funcionários e o público possam prestar e 
receber o serviço dentro de um nível aceitável 
de eficiência e eficácia. 

  

,
,

A administração de materiais deve cuidar  da compra, recebimento, 
armazenagem, guarda e distribuição dos materiais. Os materiais podem estar 
centralizados por questões técnicas ou descentralizados. Os materiais também 
correspondem a grande quantidade de recursos financeiros e, o cuidado deve ser 
intenso e proporcional a sua destinação. Além da questão financeira do custo dos 
materiais também é de interesse que o mesmo seja cuidado com atenção, pois 
um item de pequeno valor de custo pode ser de grande preocupação. Imagine 
um remédio de pequeno custo, porém a sua falta pode resultar na perda de vida 
humana. 

A logística embora seja vista como responsável pela movimentação dos materiais 
também é de interesse. O transporte deve oferecer as mesmas características de 
cuidado que a armazenagem oferece. Uma vacina deve ser armazenada a baixa 
temperatura e, por isso o veículo de transporte deve oferecer a mesma 
característica de conservação. Outra característica importante da logística é o 
fator tempo. A administração da logística está diretamente atrelada a esta 
questão. Em 2010 haverá novamente eleições para presidente, governadores e 
senadores. A Justiça Eleitoral deverá disponibilizar as urnas eletrônicas para todas 
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as seções eleitorais em todos os municípios do Brasil. Todas as urnas deverão estar 
entregues antes do dia da eleição e deverão ser devolvidas aos depósitos da 
Justiça Eleitoral em perfeitas condições.

SABER M

Para ampliar seu 
conhecimento pesquise 
o funcionamento do 
Superior 
Tribunal Eleitoral e as 
eleições no Brasil.





1UNIDADE

E MATERIAIS NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PATRIMÔNIO PÚBLICO
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Objetivo: Apresentar os temas Patrimônio Público e Gestão de Materiais 

Prezado aluno, para introdução à disciplina você tomou contato com alguns 
termos gerais. Para dar continuidade e aprofundamento vamos iniciar esta 
UNIDADE definindo mais alguns termos, como: Despesa Pública, Patrimônio 
Público, Bens Públicos.

O que é despesa pública?

São os gastos fixados em lei orçamentária ou em 
leis especiais destinadas a execução de serviços 
públicos e dos aumentos patrimoniais. São divididas 
em dois grupos, a saber: Despesa Orçamentária e 
Despesa Extra-orçamentária. Despesa 
orçamentária é aquela que depende de 
autorização legislativa e é fixada no orçamento 
público. Despesa extra-orçamentária é aquela 
paga à margem da lei orçamentária, não 
dependem de autorização legislativa. Dependem 
de receitas extra-orçamentárias. 

1.1 PATRIMÔNIO PÚBLICO 

O que é Patrimônio Público?

Corresponde ao conjunto de bens, direitos e obrigações avaliáveis em moeda 
corrente, das entidades que compõem a Administração pública. O código Civil 
Brasileiro em seu artigo 65, determina que “São públicos os bens de domínio 
nacional pertencentes à União, aos Estados, ou aos Municípios. Todos os outros são 
particulares, seja qual for a pessoa a quem pertencem.”  Os bens públicos são: 

- De uso comum do povo como 
mares, rios, estradas, ruas e 
praças.

- De uso especial como edifícios 
ou terrenos aplicados a serviço 
ou estabelecimentos federal, 
estadual ou municipal.

- Dominicais, isto é que 
constituem o patrimônio da 
União, dos Estados, ou dos 
Municípios, como objeto de 
direito pessoal, ou real de 
cada uma dessas entidades. 
(artigo 66)

Bens Dominicais: constituem o patrimônio público, e são considerados para efeito 
de escrituração e de registro contábil. 
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Bens Patrimoniais: são recursos das organizações. Os recursos devem ser 
administrados por todas as organizações sejam elas públicas ou privadas. Veja a 
figura abaixo que representa os diversos tipos de recursos encontrados nas 
organizações.

TIPOS DE RECURSOS

MATERIAIS TECNOLÓGICOSPATRIMONIAIS CAPITAL HUMANOS

Tipos de Recursos. Fonte autor da obra. 

Como este é um curso sobre Patrimônio Público, Materiais e Logística não vamos 
aprofundar a questão sobre os chamados recursos: Capital, Humano e 
Tecnológico, muita embora todos sejam importantes e estejam interligados.
Nas organizações, sejam públicas, de economia mista ou privada, não existem 
recursos infinitos, ou seja, eles são finitos, portanto cabe a Administração buscar 
alternativas para minimizar a sua escassez. A administração dos recursos materiais 
será vista nas próximas aulas. Vamos nos concentrar nos recursos patrimoniais 
agora.

A administração dos recursos patrimoniais trata da 
seqüência de operações que vão desde a 
identificação dos fornecedores, passando pela 
compra e recebimento do bem, para depois lidar 
com sua conservação, manutenção e quando for o 
caso de sua alienação.

Bens são muitas vezes considerados como riqueza e, 
frequentemente, são tratados como sinônimos para 
recursos. Um automóvel (ambulância) é considerado 
como um bem (móvel), mas em seu uso é tratado 
como recurso para se atingir um fim (saúde pública). 

O que é Patrimônio?

Patrimônio pode ser conceituado como um conjunto de bens, valores, direitos e 
obrigações de uma pessoa ou organização seja ela pública ou privada. 
Administrar o patrimônio significa gerir direitos e obrigações.
Bens patrimoniais podem ser entendidos como instalações, prédios, terrenos, 
equipamentos e veículos das organizações

No estudo das Licitações você tem oportunidade de estudar os processos de 
compras usados pela administração pública. Vamos relacionar estes processos a 
suas causas geradoras representadas pelo desequilíbrio que existe entre o mundo 
do consumo e o mundo do fornecimento. 

1.2 A GESTÃO DE MATERIAIS NA ÁREA PÚBLICA
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Você aprenderá nesta unidade que todas as organizações tem estoques e que de 
acordo com a política pública estes estoques poderão ser maiores ou menores. O 
combate ao desperdício, amplamente defendido pela população brasileira, a 
globalização da economia, a diminuição das barreiras comerciais defendida 
pelos neoliberais são fatores impulsionadores da chamada “compra correta”.

Para iniciarmos a defesa de porque a gestão de materiais é importante para as 
organizações públicas vamos recorrer ao exemplo simples representado pela 
caixa de água. Em uma caixa d'água existe uma entrada, a fonte de suprimento. 
A entrada de água pode se apresentar de forma variável como nas nossas 
residencias, em algumas horas do dia a água está disponível e em outras pode 
ocorrer a falta em curtos ou longos períodos ou mesmo a suspensão total dos 
serviços. Isto representa a imprevisibilidade e o fator de risco do abastecimento. 
Esta imprevisibilidade e este risco são os motivos da existência da caixa de água. 
Se existisse sempre o abastecimento de água, na quantidade necessária não 
haveria necessidade da caixa, certo? 

Analisando-se o tamanho da máquina pública estatal como uma organização, 
como por exemplo, no estado do Paraná, que tem um orçamento anual de 
aproximadamente R$18 bilhões de reais e comparando-se com a soma das 
receitas de todas as cooperativas paranaenses que é de 17,5 bilhões de reais que 
representam o interesse de aproximadamente 1 milhão de cooperados e seus 
dependentes e produzem cerca de 20% da safra brasileira de graõs, pode-se ter 
uma idéia da dimensão da importância que a gestão de materiais tem, seus 
efeitos intenos sobre à organização estatal, seus beneficiários assim como seus 
efeitos sobre seus fornecedores e toda a sociedade. Quando o governo 
estabelece um processo de compras ocorre intensa mobilização na economia 
pois os valores envolvidos são muitas vezes significativamente altos.

Entender a dinâmica das compras, 
se posicionar a frente das situações 
emergencias, ter estoques para 
poder fazer a máquina pública 
continuar em movimento, tudo isto 
dentro de um padrão ético e sob 
constante vigilância formam o 
conjunto de desafios da gestão de 
materiais na administração pública. 

O entendimento deste processo 

passa pela compreensão do 

funcionamento dos estoques. É 

importante diferenciar estoques de 

armazenagem. Quando falamos 

em estoques nos referimos a coisas 

tangíveis (vide aula 1), ou seja ao dinheiro público em suma. 

Armazenagem se refere a estrutura física e operacional para conter, proteger, 
manter e disponibilizar estes estoques.
Veja no esquema ilustrativo do modelo da caixa d´água a Representação de 
estoques.
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Volume ou 
Taxa do 
processo de 
saída = Vs

Volume ou 
Taxa do 

processo de 
entrada = Ve

ESTOQUE
E

Ve

Vs

ENTRADA SAÍDA

ESTOQUE

Fonte: autor da obra 

Nesta unidade, você teve oportunidade de estudar o tema Patrimônio Público e 
algumas de suas implicações. Além disto, você teve contato com o elemento de 
ligação desta unidade com a próxima, que vai tratar sobre  materiais. Lembre-se 
que os temas são relacionados, quem cuida de patrimônio acaba se envolvendo 
com a administração de materiais. Se na próxima seção encontrar dificuldades e 
dúvidas volte a esta unidade. Não se esqueça de contatar seu professor(a) ou 
tutor(a) para lhe ajudar nesta caminhada.

1) A despesa pública pode ser dividida em:

I Despesa Sub-orçamentária

II Despesa Orçamentária

III Despesa Extra-orçamentária

IV Despesa Super-orçamentária

V Despesa Hiper-orçamentária

Assinale a alternativa correta

(  ) I, III e V estão corretas

(  ) II e IV estão corretas

(  ) II e III estão corretas

(  ) I, IV e V estão corretas

(  ) Todas estão corretas

ATIVIDADES – Unidade 1

As atividades apresentadas proporcionarão a você, a 
oportunidade de revisar os conteúdos estudados nesta 
unidade:
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2) Bens patrimoniais podem ser entendidos como:

I instalações, 

II prédios, 

III terrenos, 

IV equipamentos e 

V veículos das organizações

Assinale a alternativa correta

(  ) I, III e V estão corretas

(  ) II e IV estão corretas

(  ) II e III estão corretas

(  ) I, IV e V estão corretas

(  ) Todas estão corretas

3) O modelo da caixa d'água representa:

(  ) Nada, pois não é um modelo prático

(  ) Como deveria funcionar uma companhia de distribuição de água 
mineral

(  ) Como se pode entender a hidrologia de materiais

(  ) Como funciona a distribuição, armazenagem e consumo de 
logística 

(  ) Como um modelo de administração de estoques

4) Estoques são importantes para:

(  ) Fazer políticas públicas,

(  ) ganhar a eleição

(  ) pagar ao fornecedor a promessa de campanha

(  ) Não são importantes

(  ) Para não se incomodar durante todo o mandado.

5) O que acontece com os estoques quando o fluxo de saída de materiais é 
continuamente maior do que o fluxo de entrada de materiais.

(  ) Nada acontece pois os recursos são infinitos

(  ) O estoque acaba

(  ) O estoque aumenta

(  ) O estoque permanece no mesmo nível

(  ) É preciso devolver o dinheiro ao fornecedor
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Objetivos: Esta unidade apresentará os seguintes aspectos relacionados a 
administração de materiais: a importância da gestão de materiais, o processo de 
gestão e sua evolução, o uso dos estoques na área pública, estoques e sua 
dinâmica, curva ABC e Lote econômico como ferramentas aplicadas de gestão.

Nem sempre é fácil gestionar os estoques, pois cada vez mais os beneficiários dos 
serviços públicos se tornam mais exigentes, querem produtos e serviços superiores, 
tempos reduzidos de entregas e inovações. 

O ciclo de vida dos produtos sofre mudanças constantes e contínuas. Isto significa 
que se os custos fixos da administração pública se mantiverem em patamares 
contínuos de crescimento, a sua margem para custos variáveis tenderá a diminuir 
causando a asfixia dos serviços públicos. Para fugir desta situação é preciso 
diminuir os custos fixos continuamente. Custo fixo mata!

Por outro lado, se considerarmos que alguns bens manufaturados podem ter em 
sua composição de custos, matérias-prima variando entre 20% e 80% do custo final 
do produto, fica evidente que quaisquer ganhos nos processos de compras 
obtidos pelos fornecedores dos serviços públicos pode trazer resultados expressivos 
para a organização pública. Autores defendem que o peso dos insumos de 
produção, em média correspondem a 50% do custo dos produtos manufaturados. 

O que são insumos de produção?

São considerados insumos de produção, materiais a serem consumidos no ato de 
transformação de um produto. Podem ser dividios em materiais auxiliares e 
materia-prima. 

Materiais auxiliares são aqueles que apenas permitem que o processo aconteça 
(tais como material de limpeza ou de lubrificação e os materiais diretamente 
aplicados, ou seja aqueles que vão com o produto, por exemplo, uma mesa. 
Matéria-prima é aquela consumida no processo detransformação é é percebida 
no produto final. 

Para ser fabricada são usados lixas (meterial auxiliar), madeira (matéria-prima), 
tinta (matéria-prima), solvente (material auxiliar), pano para limpeza (material 
auxiliar) e por ai afora. 

2.1- A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE MATERIAIS

O peso dos insumos produtivos pode ter um impacto muito significativo no 
custo final dos produtos, o que deve ser repassado aos seus clientes 
compradores, no caso os orgãos públicos.

Considere que na compra de um bem para a Administração Pública a 
composição de preço do produto, a margem de contribuição do bem (lucro) em 
qualquer dos três casos apresentados na figura 2 é de 10% e que no gráfico 1  (em 
formato de pizza) as matérias-prima tem impacto de 60% do valor total. No gráfico 
2 o peso das materias-prima sobe para 70% do total e no gráfico 3 aumenta agora 
para 80% do valor total. 
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Vamos considerar que nos três casos apresentados na figura 9 , você atue como 
comprador público, e precisa de uma redução de custos totais do produto objeto 
da compra da ordem de 5%. O seu fornecedor pode diminuir os custos totais por 
meio da redução dos custos da mão de obra (m.d.o.) por ele empregada. 

O gráfico 1 mostra que se é necessário uma redução total de 5% e a mão de obra 
contribui com 30% ele terá que reduzir 1/6 desta mão de obra ou 
aproximadamente 16,7%. Um grande impacto na produção sem dúvida. 

Vamos para o gráfico 2. Neste caso a mão de obra corresponde a 20% do total e 
o fornecedor precisa reduzir os mesmos 5%. A redução impactará em diminuir a 
sua mão de obra em 25% ou seja ¼ do total. Mais difícil ainda não?

No gráfico 3 a mão de obra corresponde a apenas 10% do total e ele precisa 
reduzir o total em 5% portanto é preciso mandar embora a metade da força de 
trabalho ou seja 50% do total. 

Materiais
80%

m.d.o. 
e Custos
Indiretos

10%

GRÁFICO 1 GRÁFICO 2 GRÁFICO 3

Materiais
60%

Materiais
70%

m.d.o. 
e Custos
Indiretos

20%

Lucro Lucro

Composição de custos e margem de lucro em alguns produtos 
Fonte: o autor, adaptado de Slack, Chambers e Johnston.

m.d.o. 
e Custos
Indiretos

30%

Lucro

Para produtos com alta contribuição de custos da matéria prima na formação do 
preço, as reduções de pessoal precisam ser muito significaticas para poder 
provocar algum efeito perceptível, isto pode ser observado em produtos que 
agregam alta tecnologia e empregam pouca mão de obra.

Agora vamos repetir o mesmo raciocínio mas apenas focando o custo da matéria 
prima: 

No gráfico 1, a matéria prima corresponde a 60% do preço total. Se o objetivo é 
reduzir o custo total em 5% seria necessário uma negociação de preços entre o 
fornecedor público com seus fornecedores de matérias-prima, que resultasse em 
8% a menor.

No gráfico 2,  o peso total da matéria prima é de 70% e para se chegar a uma 
redução geral de 5% basta diminuir os custos de obtenção da mesma em 7%. 

No gráfico 3, a materia prima corresponde a 80% do total e seria necessário uma 
redução da ordem de 6% na obtenção dos insumos.

30% 35% 40%
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Pequenas reduções nos preços de aquisição da matéria prima (insumos) resultam 
em economias significativas para as organizações públicas, quando os produtos 
tem em sua composição alta contribuição de custos de matérias-prima.

É muito mais fácil obter reduções de custo na obtenção da matéria prima do 
que mexer com o custo da mão de obra.

A obtenção de reduções de custo nos preços dos insumos significa transferir ao 
seu fornecedor o ônus da produtividade. Não se deve estabelecer com o 
fornecedor uma relação de desconfiança;  a moderna gestão de materiais 
defende uma relação entre governo e fornecedor que não se baseie no 
pressuposto de que alguém tem de perder para que alguém ganhe. É preciso 
criar e construir uma nova relação entre governo e fornecedores.

A função produção tem por objetivo a conciliação dos desequilíbrios entre os 
mundos da demanda e do fornecimento onde o processo de gestão de 
materiais contribui significativamente para esta conciliação.

A organização pública deve ser vista como um sistema, onde não existe 
nenhum departamento mais importante do que o outro.

Nas próximas aulas estaremos aprofundando a questão do relacionamento na 
cadeia de compras e como se pode efetuar a compra correta.

Nas organizações públicas 
encontramos formas diferentes de 
nomear os departamentos 
responsáveis pelas atividades de 
compras, tais como departamento 
de compras, engenharia de 
compras, central de compras e por aí 
afora. Estes diferentes nomes 
representam instantes diferentes do 
pensamento administrativo, na sua 
incansável busca pela eficiencia e 
eficácia organizacional.

2.2 – GESTÃO DE COMPRAS

Vamos simplificar a questão e chamar simplesmente de gestão de compras. A 
gestão de compras pode ser descrita de forma bastante simples como sendo a 
interafce da unidade pública com seus fornecedores. Esta definição coloca a 
função compras como atividade meio e não como atividade fim. Isto pode 
desagradar alguns profissionais da área que gostariam de ver o seu departamento 
como o mais importante da organização pública.
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Uma primeira atividade da gestão de compras é de 
estabelecer os contatos com os fornecedores.

O profissional da gestão de compras tem suas 
atividades de certa forma, facilitada pelos próprios 
fornecedores, pois em muitos casos são os fornecedores 
que normalmente procuram as organizações públicas e 
oferecem produtos, serviços e informação. Esta forma 
reativa do serviços de compras trabalhar pode levar os 
profissionais da gestão de compras a um certo 
acomodamento. É preciso investigar novos 
fornecedores potenciais, novos fornecedores de 
tecnologias emergentes. É preciso sair de uma situação 
de passividade e partir para a pró-atividade.

A gestão de compras deve fornecer suporte técnico às 
operações governamentais,  pois vivemos na era da 
informação e os próprios fornecedores são fontes valiosas 
de conhecimento. As operações precisam ser continuamente
realimentadas por informações sobre os insumos, recursos transformadores, 
também chamados de matérias-prima e recursos auxiliares, também chamados 
de materiais auxiliares. A gestão de compras deve abrir canais de comunicação 
por meio de demonstrações, visitas a feiras nacionais e internacionais e atuar no 
desenvolvimento dos fornecedores.

Fonte: http://office.microsoft.com/
pt-br/clipart/results.aspx?qu=convers
a&sc=20#60

Lembre que o ciclo de vida dos produtos interfere na decisão de compras.

A decisão de fazer ou comprar deve ser estrategicamente ponderada.

Uma questão sempre presente nas organizações públicas ou não, é a decisão de 
efetuar internamente um serviço (ou produto) ou de comprar externamente. Existe 
certo “modismo” atualmente em se terceirizar, de remeter tudo quanto possível à 
organização para ser feito fora, sem refletir muito sobre a questão. A linha de 
defesa desta forma imediatista de pensamento adiminstrativo é a de que é 
preciso concentrar o esforço no foco principal da organização. É bom frisar que 
este tipo de reciocínio levou organizações públicas a terceirizar processos e que 
depois tiveram de voltar atrás.

A idéia de se fazer internamente deve ser sempre pensada em primeiro lugar, 
como um ponto de partida pois muitos estruturas públicas têm capacidade 
marginal, ociosa e disponível, o que pode representar uma considerável 
vantagem em custos. A decisão de se fazer externamente deve ser considerada 
na sequência, quando não haja capacidade marginal disponível. Os fatores, 
custo, qualidade, rapidez, confiabilidade e flexibilidade servem de parâmetro 
para apoiar a escolha da decisão.

Em primeiro lugar se deve analisar a possibilidade de se fazer a atividade 
internamente e só depois de se comprar externamente.
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A questão da dinâmica temporal também deve ser considerada na escolha da 
decisão de se fazer ou comprar feito. Se o tempo para se desenvolver uma 
solução é demasiado longo pode ser necessário estabelecer uma parceria 
estratégica com o fornecedor de tal forma que os dois trabalhem estreitamente 
ligados sendo necessário em muitos casos buscar alternativas de 
compartilhamento de espaço físico.

2.3 - A EVOLUÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS

Quando Henry Ford iniciou a “Ford Company”, tinha como objetivo ganhar em 

todas as etapas do processo de fabricação. Pensava em fazer tudo para sua 

atividade fim, queria ser auto-suficiente e independente. Afinal para que trabalhar 

com fornecedores e gerar lucro para os outros se ele poderia fazer por si?  Seria 

ótimo ficar com esta parcela dos lucros. Enquanto organizações como a Ford 

pensavam na sua auto-suficiência como alternativa, organizações como a 

General Motors - GM pensavam de forma diferente, na medida que compravam 

outras organizações fabricantes de veículos, mantinham a independencia destes, 

e isto contribuia para uma pluralidade de ações, na competição entre elas e em 

usar componentes comuns.

No caso da Ford a gestão de compras não se desenvolveria tanto quanto como 

na GM. Nesta época, e até os dias de hoje, o pensamento dominante é de que a 

relação entre comprador e fornecedor pendia para a relação ganha-perde, ou 

seja, enquanto alguém ganha o outro perde, seja o estado seja o fornecedor.

Após a reconstrução dos países arrasados pela segunda guerra mundial, a 

relação entre oferta e demanda se alterou drasticamente. Na medida em que as 

organizações públicas assumiam seu gigantismo em um estado centralizador 

percebiam que seus resultados deixavam de ser suficientes para se concentrar no 

processos internos na busca de eficiência e eficácia. O modelo burocrático 

proposto por Max Weber passou a dominar nas funções públicas. 

Viver em sociedade significa estar atentoa coisa pública, ou 

seja a forma e no que o dinheiro do cidadão está sendo 

gasto. Dentre os escândalos existentes já descobertos está o 

dá compra de Ambulâncias superfaturadas. Veja no 

endereço http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,

MUL567019-10406,00-

PARLAMENTARES+QUEREM+CPI+PARA+INVESTIGAR+ESCANDALO+DAS+SANGUE

SSUGAS.html, um pouco desta história. Investigue um pouco mais sobre o que 

foi este fato, busque outras fontes de informação, converse com seus colegas, 

vizinhos e parentes. Tente estabelecer um paraleleo com outro caso de 

desperdício do dinheiro público, de seu conhecimento, em sua cidade. Reflita 

sobre como a correta aplicação da gestão de materiais contribui para que 

isto não aconteça.
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Este processo continuou evoluindo até que na década de 1980, na Inglaterra e 
nos Estados Unidos, e depois no Brasil já em 1995 no governo de Fernando 
Henrique Cardoso, a onda neoliberalizante impulsionou a sociedade a cobrar dos 
órgãos públicos melhorias significativas, e entre elas a simplificação dos processos 
de compras públicas.

A lógica por trás dos chamados sistemas de gestão baseados na qualidade 
conduziram na direção de se buscar alternativas de uma relação de confiaça 
entre fornecedores e clientes, uma relação na qual pudessem criar valor para 
ambas as organizações. 

Uma das maiores dificuldades para os processos públicos é a inconstância do 
abastecimento de insumos, o que obriga as organizações públicas a investir em 
estoques de segurança. Esta inconstância na verdade é um problema que os 
órgãos públicos “importam” de seus fornecedores. 

Na administração com viés em planejamento estratégico afirma-se que se deve 
transformar as ameaças em oportunidades, ou seja a ameaça representada pelo 
fornecedor (inconstância) na oportunidade (parceria) com o fornecedor. Isto 
exige uma mudança radical na maneira de se ver a relação entre a instituição 
pública e fornecedor.

Se analisarmos o que um fornecedor objetiva, veremos que pode ser o 
crescimento de seu faturamento, um outro objetivo pode ser a diminuição do 
custo de vendas, que pode ser obtido pela diminuição do tamanho da carteira 
de clientes. Da mesma forma que o fornecedor tem seus objetivos o governo 
também os têm; Rapidez, Confiabilidade, Flexibilidade, Qualidade e Custos. 

Se os estoques são um problema para as organizações públicas, a redução do 
tamanho dos estoques sem prejudicar a operação é um objetivo a ser 
conquistado. Uma das formas de se diminuir o tamanho dos estoques é eliminar a 
incerteza do reabastecimento ou seja aumentando a confiabilidade da entrega 
do fornecedor. Outra forma é aumentando a rapidez da entrega, mas isto 
também pode significar aumento de custos. Se o fornecedor pode ser mais flexível 
na entrega esta também é um ponto que permite ganhos ao estado. A qualidade 
do produto entregue também reduz os estoques pois se pode trabalhar com 
qualidade assegurada e desta forma os estoques podem ser menores e 
consequentemente os custos. 

Os custos devem ser observados não de forma pontual e isolada como custo por 

SABER M
Algumas tentativas de desburocratizar o serviço público 
foram feitas, para aprofundar seu conhecimento  visite o 
sítio http://www.desburocratizar.org.br/  

O processo produtivo, na medida que percebia os estoques como “problemas” 
buscou alternativas em compras. 



33 Patrimônio Público, Materiais e Logística - Mauro José Kummer

unidade comprada mas se deve enchergar o custo total, que envolve todas as 
perdas decorrentes da falta de flexibilidade, da falta de confiabilidade, da falta 
de qualidade, da baixa rapidez.

SABER M
Pesquise o que diz  a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, ver 
sítio http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666compil
ado.htm e verifique as modalidades de julgamento 
constantes no artigo 45º.

É preciso enchergar os custos do forma global e não pontual.

Toda organização tem estoques por menores que eles sejam.

Desta forma, as organizações sejam elas públicas 
(beneficiárias) ou particulares (fornecedores) podem 
negociar sobre uma base mais clara e objetiva. Um 
fornecedor pode ter a sua carteira de pedidos para um 
organização pública aumentada enquanto o governo 
pode obter produtos com maior confiabilidade na 
entrega. Assim se estabelece uma relação de parceria 
ganha-ganha.

A gestão de compras pode e deve desenvolver os 
fornecedores utilizando as boas práticas de sua 
organização como, por exemplo, um sistema da 
qualidade, um sistema de informações eletrônicas. 
Muitos fornecedores trabalham com pouca tecnologia 
ou ainda com controles manuais e arcaicos.

2.4 – ESTOQUES NA ÁREA PÚBLICA

Os tipos diferentes de estoques.

Antes de continuarmos com o desenvolvimento do tema é preciso explicar um 
pouco o que são estoques. Resumidamente temos quatro tipos de estoques. 
Estoques de proteção, estoques intermediários, estoques de ciclo, estoques de 
produtos acabados e uma variação do mesmo chamado de estoques de canal.

O que é estoque de proteção?

É aquele que protege a organização pública contra a falta de insumos, ele é 
formado pelas matérias-primas e materiais produtivos e improdutivos necessários. 
Os estoques de proteção servem para diminuir a incerteza do abastecimento que 
ocorre nas organizações e podem ser significativamente onerosos.
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O que são estoques intermediários? 

Ocorrem no meio do processo e são decorrentes dos descompassos que ocorrem 
como falhas em equipamentos, falta de qualidade nos materiais, absenteísmo e 
outras causas. Normalmente este tipo de estoques não é planejado.

O que é estoque de ciclo?

Ocorrem quando utilizamos as mesmas máquinas e processos para diversos 
produtos. Pense numa padaria; onde encontramos equipamentos de uso comum, 
um conjunto de batedeira e forno que processam todos os tipos de pães. É preciso 
fazer quantidade suficiente de pães para atender aos clientes enquanto nova 
fornada é feita e se mais de um tipo de pão é feito a fornada terá de ser 
suficientemente grande para suportar a demanda por todo o período até que se 
possa repetir a nova fornada do primeiro tipo de pão feito, fechando um ciclo. 
Normalmente este tipo de estoque é planejado.

Veja no gráfico a representação de estoques de ciclo: 

Representação de estoques de ciclo 
Fonte: autor da obra adaptado de Slack, Chambers e Johnston (2002).

O que é estoque de produtos acabados?

Podem significar pronta resposta de atendimento aos pedidos e, portanto rápido 
atendimento. Excesso de estoques de produtos acabados pode significar prejuízos 
assim como a falta de estoques significa a falta do abastecimento ao público 
beneficiário.

O que é estoque de canal?

Aparece somente quando os tempos gastos nos transportes de entregas dos 
produtos prontos são significativos. Imagine um fornecedor de alimentos do Rio 
Grande do Sul que envia seus produtos para uma escola em Brasília. Se o 
transporte demorar uma semana fica evidenciado o estoque de canal. Os 
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diferentes tipos de modais de transporte apresentam diferentes velocidades de 
percurso. Compare o tempo gasto entre enviar uma caixa de Manaus para São 
Paulo por meio de transporte terrestre e por meio de transporte aéreo. Quando o 
tempo gasto no trânsito é muito pequeno este tipo de estoque nem é 
considerado.

Voltemos ao nosso exemplo da caixa de água. Existe uma vazão de entrada que 
chamaremos de V , da mesma forma existe uma vazão de saída chamada de V . e s

Dentro da caixa existe uma quantidade de água, um estoque, que chamaremos 
de E.

O efeito regularizador dos estoques. Fonte: autor da obra

Vamos analisar três possíveis situações: (a) quando entra mais água na caixa do 
que sai, (b) quando entra menos água na caixa do que saí e (c) quando a 
quantidade de água que entra na caixa é igual a que sai.

Se V  é maior do que V  o estoque E cresce. Representado o esquema teríamos:e s

Ainda é cedo para podermos julgar esta decisão, isto depende da politica 
pública adotada na organização e da conjuntura do momento. Vamos analizar o 
próximo caso. A segunda possibilidade analisada ocorre quando V  é menor do e

ATIVIDADE
Qual(ais) dos quatro tipos de estoque apresentados 
corresponde ao exemplo da caixa de água? Envie sua 
resposta ao seu professor/tutor.

Volume ou 
Taxa do 
processo de 
saída = Vs

Volume ou 
Taxa do 

processo de 
entrada = Ve

ESTOQUE
E

Ve

Vs

ENTRADA SAÍDA

ESTOQUE



36  Patrimônio Público, Materiais e Logística - Mauro José Kummer

que V , então o estoque E diminui. Representado o esquema teríamos:s

Da mesma forma que para o primeiro caso ainda não é possívell julgar se a 
decisão de se diminuir os estoques é correta ou não. Na terceira situação temos 
uma condição de equilíbrio, onde a entrada de água corresponde a saída de 
água e, portanto, o estoque não cresce. Representando teríamos:

Apesar de não manifestarmos neste momento opiniões sobre as duas primeiras 
situações a terceira situação parece ser a propositalmente desejada. É preferível 
administrar uma organização em uma situação de estabilidade do que em uma 
situação de instabilidade. Processos sob controle permitem ações planejadas de 
melhoria contínua. A busca pela estabilidade se apresenta como um dos maiores 
desafios para o gestor de materiais.

Atuando desta forma a gestão de materiais proporciona condições de 
estabilidade para a atividade que por sua vez procura conciliar os mundos da 
demanda e da oferta. Um mal sistema de gestão de materiais se reflete na 
atividade pelo aumento do grau de dificuldade ao gestor podendo até gerar 
prejuízos consideráveis aos beneficiários da organização pública.

Outro grande desafio da gestão de materiais é conciliar o tempo de 
reabastecimento, com os volumes necessários, com a qualidade especificada no 
pedido de compras e com custos competitivos. Esta complexidade de fatores 
aumenta o desafio de se trabalhar com os processos de gestão, exigindo 
profissionais altamente qualificados e com uma visão sistêmica da organização 
pública.

As modernas organizações dirigem seus esforços para acrescentar valor aos 
produtos e serviços por ela produzidos. Acrescentar valor se dá por meio de 
operações que transformam os produtos e serviços, adicionando características 
que representam valor para os beneficiários. 

O valor de um produto ou serviço é “percebido” pelo beneficiário.

O valor do produto ou serviço é trasformado por políticas públicas em valor final 
ao beneficiário. Não é de interesse neste curso aprofundar os conceitos de 
criação de valor por políticas públicas, apenas mostrar a natureza sistêmica das 
organizações. A diferença entre o custo de compra pago por um produto ou 
serviço e o custo de produção, disponibilização e entrega deste produto/serviço 
correspoonde a margem de valor que o produto/serviço trás.
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2.5 - ESTOQUES

O que são estoques? 

Uma forma bastante simples de responder a esta questão é por meio do conceito 
de acumulação. Estoques significam a acumulação de algo. O que será este 
“algo”? Dentro da administração este “algo” pode ser chamado de objeto de 
transformação ou ainda de recurso a ser transformado, assim podemos ter 
estoques de:

- Materiais,

- Informações e 

- Beneficiários (Consumidores)

A idéia mais simples ao se pensar em estoques é o 
de bens tangíveis, objetos comprados. Uma outra 
forma mais recente de se pensar sobre estoques é 
referente a informações. Veja o caso da 
Companhia de Energia Elétrica de seu estado, todos 
os domicílios consumidores de energia elétrica estão 
cadastrados nos bancos de dados da Companhia.

Este conjunto de informações armazenadas pode ser processada para diversos 
fins. Um ponto bastante polêmico é pensar em estoques de pessoas (os 
beneficiários) porém se pensarmos que uma fila é um estoque em movimento não 
fica mais difícil pensar em pessoas como estoques. Se a secretaria de saúde 
planeja atender pessoas em um posto médico provavelmente haverá uma fila, na 
secretaria de educação se deve pensar nas filas de matrícula dos alunos portanto 
outro estoque em movimento. Veja que foi apresentado a você a idéia dos 
estoques em movimento. Vamos nos concentrar um pouco mais na questão dos 
estoques físicos referentes a materiais tangíveis.

http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL999918
-10406,00-MERENDA+ESCOLAR+VAI+PARA+O+LIXO+EM+ 
MANAUS.html o caso ocorrido recentemente. Qual a sua 
opinião sobre isto? 

E o atendimento ao cidadão? Como fica? Veja o sítio: 
http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL644934-10406,00-
HOSPITAL+PUBLICO+SOBRE+DENUNCIAS+EM+TERESINA.html, Qual sua opinião 
sobre tratar gente como estoque? 

A merenda escolar é outro aspecto importante na gestão de 
materiais por que ela trabalha com produtos perecíveis. 
Verifique no sítio:
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Os estoques podem ser ainda divididos em duas formas, uma relacionada a 
materiais relacionados a atividade fim e outra relativa a materiais não 
relacionados a atividade fim. Para simplificar vamos pensar em tinta para 
impressora. Se um órgão público imprime todos os contra-cheques do 
funcionalismo público esta tinta está diretamente ligada a uma das atividade-fim 
do órgão que é imprimir os contra-cheques. Já para outra organização pública 
qualquer como por exemplo, a secretaria de transportes que comprasse a mesma 
tinta de impressora este item poderia ser classificado como não relativo a 
atividade-fim. Esta divisão apresentada pode ser também entendida como 
estoque de bens produtivos e bens improdutivos. 

Os estoques trazem ao gestor algumas preocupações como: Quanto pedir? 
Quando pedir? Como controlar o sistema?

A questão de quanto pedir pode ser facilmente compreendida usando o 
exemplo de nossa vida pessoal. Por mais que você coma pão todo dia, nenhum 
de nós compraria em uma única vez pão na quantidade que comemos em um 
mês, pois  sabemos que não adianta comprar pão desta forma pois o mesmo irá 
envelhecer e será desperdiçado antes que o usemos. Isto traz a questão da 
freqüência das compras a ser mais bem discutida nos próximos capítulos. Vamos 
ver a segunda questão o quando pedir? Aqui também podemos pensar no 
exemplo de nossas vidas como uma simples referência. Se eu consumo uma caixa 
de leite do tipo longa vida por semana, que tem validade de 3 meses, eu poderia 
comprar doze caixas que sabidamente não irão se estragar no período. Porém a 
questão agora passa para outro ponto, será que eu tenho a verba suficiente e 
necessária para fazer esta compra. Pode ser que não tenha este dinheiro, 
também é necessário pensar no local para armazenar, será que cabe no meu 
depósito esta quantidade? A questão de como controlar merece um pouco mais 
de atenção e cálculo.

Manter estoques custa dinheiro sem dúvida. Para uma compreensão melhor deste 
assunto é preciso começar a separar estes custos. Vamos começar pelo custo de 
obtenção, ou seja o custo de comprar. A apropriação de custos em um estrutura 
pública pode ser compreendida da mesma forma que ocorre em uma 
organização não pública. Normalmente as organizações não públicas buscam 
continuamente a redução de seus custos para se manterem competitivas. Porém 
nas organizações públicas esta busca frenética por redução de custos não ocorrre 
com a mesma intensidade. Embora esta não seja uma preocupação na mesma 
escala ela existe e a falta dela pode ser punida pelos orgãos competentes como 
crime de prevaricação.

O que é crime de prevaricação?

Conheça o conceito, no art. 319 do Código Penal. ANOTE.

A estrutura de custos públicos carece de acompanhamento que considere o fator 
competitividade, isto implica em certa acomodação da máquina pública. Nas 
organizações não públicas o cuidado com o gasto do dinheiro é feito com maior 

2.6 – DINÂMICA DE ESTOQUES
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cuidado por que afeta diretamente o dono 
da organização.

Comprar também custa, voltem na aula de 
licitações e veja o quanto pode custar 
montar um processo licitatório, este é um 
bom exercício de gestão. Outro custo 
presente é o decorrente dos descontos de 
preços. O custo da falta de estoques 
também é significativo, pricipalmente, sob o 
cunho de descumprimento de políticas de 
governo. Outro custo importante é o custo 
do capital de giro, lembre que o dinheiro 
custa também.

Agora vamos pensar no custo de armazenagem, o custo da estrutura física, 
prédios, equipamentos, pessoas, tecnologia, informação, materiais de consumo, 
alimentação.

Aos estoques podem ser incorporados ainda custos de obsolecência e custos de 
ineficiência operacional. Como vocês puderam ver são vários os custos 
relacionados aos estoques. Antes de aprofundarmos a questão de cálculo vamos 
analisar o comportamento dos estoques. Vamos assumir algumas premissas, veja o 
gráfico abaixo:

Q

D

Quantidade
de Pedido Q

Demanda Fixa
e Previsível (D)

Declividade =
Taxa de Demanda

Estoque
QMédio = 
2               

Tempo

N
ív

e
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e
 e
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o
q
u
e

Representação gráfica da dinâmica dos estoques. Fonte: autor da obra

O primeiro item a ser definido é a quantidade de pedido que chamaremos de Q.

Na figura acima Q representa o ponto máximo que alcança o nosso estoque. Q 

vai ser representado em unidades de medida (peças, metros, litros, quilos, ou 

qualquer outra unidade de armazenagem). A letra D representa a demanda ou 

consumo. Portanto se partirmos do ponto Q na medida em que o consumo D 

ocorre o nível do estoque diminui.

Para melhores esclarecimentos sobre esta parte consulte Martins (2006). Para 

facilitar a representação foi estabelecido que o consumo é fixo, portanto, a cada 
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Q=400

Q=100

Estoque Médio
p/ plano A = 200 

Estoque Médio
p/ plano B = 50 

Demanda (D) = 1200 itens por ano

Dinâmica de Estoques. Fonte: autor da obra

2.7 - CURVA ABC

Os estoques devem ser controlados, e quanto a isto espero não haver dúvidas de 

sua parte. Porém será que todos os itens devem ser controlados da mesma forma? 

A resposta a esta questão é não!!! 

Na realidade prática das organizações o controle é uma tarefa que demanda 

Observe também que o estoque médio é menor agora. Que conclusões se pode 

tirar agora? Discuta com seus colegas esta questão.

unidade de tempo (segundo, minuto, hora, dia, etc) a mesma quantidade será 

consumida e, assim, o nível de estoque baixará. Analise a gráfico e veja a reta que 

mostra este consumo. Esta reta representa a taxa de consumo. É possível 

relacionar o par de informações (quantidade e tempo) e como ponto de 

destaque temos um instante onde o eixo do tempo corresponde a quando o 

estoque é zerado, havendo um instante de tempo no qual o nível de estoque 

chega a zero (0). Outro ponto de destaque é a metade do valor de Q. Este ponto 

tem importância para o cálculo a ser apresentado adiante, por hora não se 

esqueça dele. Se após atingir o ponto de mínimo que corresponde ao zero (0) 

houver um reabastecimento instantâneo de estoque na quantidade Q se 

estabelece um ciclo representado pela curva “dente de serra” mostrada no 

gráfico. Se o nível de estoque Q é diminuído pela demanda D de forma contínua 

haverá um instante em que atigiremos o ponto nulo novamente, marcando este 

instante e diminuindo do instante de reabastecimento podemos medir este 

espaço de tempo, a isto chamaremos de tempo consumo.

Observe a figura a seguir, ela representa a mesma situação porém dentro de uma 

dinâmica diferente. Repare que os limites são diferentes, qua a demanda é igual 

no período e que portanto o tempo de encerrar o consumo alterou.  

Veja o gráfico da dinâmica de Estoques:
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recursos, ou seja pessoas, equipamentos, máquinas, espaço físico, registros, tempo. 

Estes recursos são limitados, ou seja não existem pessoas em quantidade suficiente 

para todas as ações, investimento em equipamentos e máquinas devem ser 

divididos entre os diversos orgãos públicos, a área também é um fator 

problemático pois existe uma tendência aos estoques crescerem devido a 

multiplicidade de itens usados pelas organizações, e a gestão do tempo é outro 

complicador. As respostas devem ser instantaneas e sem erro.

Desta forma a administração se vale de ferramentas estatísticas para contornar 

alguns destes problemas apresentados. Uma destas ferramentas é chamada de 

curva ABC ou curva de Pareto. 

Consulte Martins (2006) para melhores esclarecimentos a construção da Curva 

ABC. O autor trabalha esta questão de forma detalhada e didática, permitindo 

uma melhor compreensaõ a você aluno.

 Por meio deste artifício matemático se pode otimizar os poucos recursos 

disponíveis de forma que o controle pode, sob o ponto de vista estatístico, ser mais 

eficiente. Imagine você cuidando do estoque de seu órgão público, por exemplo 

da secretaria de transportes, você cuida dos combustíveis, gasolina, alcool, diesel, 

lubrificantes, pneus (diversos tipos e modelos). Imagine que você não tem a seu 

dispor todos os recursos que precisa para executar um controle de 100% dos itens 

com o mesmo cuidado, e para tanto vamos estabelecer uma forma que facilite a 

análise. Vamos começar pelo valor de uso.

O que é valor de uso?

Define-se Valor de Uso como o resultado da multiplicação do valor unitário (custo 

unitário) de um item em estoque pelo seu consumo (ou demanda) anual. 

A análise é a mesma para todos os itens. Então vamos analisar um item qualquer, 

como por exemplo o item chamado “A500”. Este item é consumido 73 vezes ao 

ano e custa R$2,30 cada. Assim, seu valor de uso é de R$167,90. Devemos calcular 

o Valor de Uso para cada item de nosso estoque. Observe que se somarmos a 

coluna do valor de uso encontraremos o valor total de R$5.569,00. Dividindo o 

valor de uso do item “A500” pela soma total dos valores de uso encontramos o 

percentual de 3,02%. Este valor percentual representa o “peso” do item em 

relação ao total de itens. Este procedimento deve ser repetido para todos os itens 

analisados. Uma vez feita esta análise devemos colocar em ordem de prioridade 

do maior valor percentual para o menor valor percentual.

Neste exercício a planilha já foi escrita em ordem decrescente, ou seja já partimos 

do maior valor em direção ao menor valor. Na primeira vez que você construir a 

planilha os valores estarão fora de ordem.

Estude a tabela  de Cálculo da Curva ABC: 
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Fonte: autor da obra

Agora que temos ordenado os valores percentuais por ordem de importância 
podemos estabelecer a soma cumulativa.

Estude o gráfico  da curva ABC:

Itens A Itens B Itens C

10         20         30         40         50         60         70         80         90     100 
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Curva ABC. Fonte: autor da obra
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D/021 420 $2,50

Total

A resposta a este exercício se encontra no final do livro.

A partir do primeiro valor podemos verificar qual será a soma acumulada com o 
segundo valor em importância pelo critério de valor de uso e assim 
sucessivamente. Repetindo a mesma ação até o último item podemos construir a 
chamada curva ABC.

Observe que a curva foi segmentada em três partes. A primeira parte é chamada 
de A e corresponde a somatória dos valores acumulados que representam entre 
60% e 80% do valor total (eixo y), normamente isto também corresponde a 
aproximadamente 20% do total de itens analisados (eixo “x”). O segundo 
segmento chamado de B corresponde em média a 10% a 20% do somatório 
acumulado do valor de uso e representa em média de 20% a 30% do total de 
itens. O último segmento chamado de C corresponde em média a 10% a 15% do 
somatório acumulado do valor de uso e representa em média 40% a 50% do 

ATIVIDADE
Agora construa uma planilha a partir dos seguintes dados:
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número de itens. Como você percebeu os limites não são fixos cabendo ao gestor 
determiná-los conforme os recursos disponíveis e seu conhecimento prático sobre 
a atividade.

Observe que todos os itens do estoque devem estar representados na curva, que 
a soma acumulada deve ser igual a 100%. Caso isto não ocorra houve um erro na 
determinação da curva.

Com a determinação dos limites A,B e C o gestor pode então tomar algumas 
medidas para controlar os estoques de forma mais objetiva. Os itens A devem ser 
auditados periodicamente pois representam poucos itens e de importância para 
custos, estes itens são aqueles que tiram o sono do gestor, é onde estão a maior 
parte dos recursos (R$). Já os itens classificados como B serão auditados com uma 
frequência um pouco menor e ao final os itens avaliados como C podem ser 
auditados em períodos mais dilatados pois representam muitos itens mas de pouco 
valor de uso (não é aqui que se encontar o desafio do gestor.

Além da curva ABC outras formas de controle podem ser tomadas, por exemplo a 
matriz duplo ABC. Para saber mais veja Dias (2004) e Martins (2006). Os autores 
apresentam outras aplicações para acurva ABC além de controle de estoque, tais 
como reengenharia de produtos, distribuição territorial de trabalhos, alocação de 
mão de obra, etc. Procure os capítulos que tratam da curva ABC.

 

2.8 – LOTE ECONÔMICO DE COMPRAS

Outra ferramenta matemática utilizada na Gestão de Materiais é chamada de 
Lote Econômico de Compras.

 Consulte Martins (2006) para melhores esclarecimentos. O uso de Lote Econômico 
como ferramenta de decisão de compras pode ser aprofundada nestes autores.

Antes de apresentar o conceito de Lote Econômico é preciso começar com a 
anlise do custo total de se comprar. Ele envolve duas partes distintas, o custo da 
compra propriamente dito e o custo de cuidar (armazenar) do que foi comprado.

Como falado anteriormente uma das preocupações do gestor de materiais é com 
a quantidade a ser comprada. Toda organização tem um custo, assim o ato de 
comprar também custa. Vamos lembrar do exemplo da compra de caixas de 
leite. 

O custo de comprar (Cp) seria representado por todos os gastos com o ato de 
comprar, ou seja inclui a remuneração do funcionário, o gasto pela área que 
estas pessoas ocupam (zeladoria e conservação), os gastos pelos recursos que 
estas pessoas efetuam (comunicação, energia, segurança). Pode parecer 
estranho mas é comum o custo de uma única compra alcançar centenas de 
reais. Assim pareceria lógico otimizar este gasto e efetuar uma única compra para 
todos os itens e para todo o período necessário (1 ano) respeitando a validade 
dos produtos. 

Mas existe um outro custo inversamente proporcional a este custo. Este custo é 



chamado de custo de 
armazenagem (Cm) também 
chamado de custos de 
manutenção dos estoques, ou 
seja armazenar estoques 
também custa, existe o custo 
da estrutura física, do prédio, 
equipamentos, honorários e 
salários, seguros, infraestrutura, 
de capital. Assim quanto 
menos produtos (itens) existirem 
em estoque menos custa a 
estrutura de armazenagem. 

Veja a figura abaixo para melhor compreender a dinâmica deste custos. Para este 
cálculo foram presumidos alguns valores. Assim o custo de compras (Cp) foi 
definido para este exemplo como sendo de $20,00 e o custo de armazenagem 
(Ce) de $1,00 para cada real armazenado por ano, ou seja para cada $1,00 
armazenado se gasta outro $1,00 para conservá-lo, a demanda para o período 
de 1 ano é de 1000 peças.
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Custos de estoques. Fonte: autor da obra.

Observe que a curva que representa os custos totais apresentada na figura acima 
tem um ponto de mínimo, também chamado de ponto de inflexão pois a curva 
muda de sentido. Este ponto corresponde a dois valores:  um no eixo x e outro no 
eixo y. No eixo x a quantidade econômica é de 200 unidades e o custo 
econômico é de $200,00.

Existe uma fórmula para este cálculo que é:

LEC=
Ce

2CpD



A curva corresponde a tabela abaixo:
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Custos de Estoques. Fonte: autor da obra.

Calculo do LEC

ATIVIDADE
Vamos exercitar um pouco? Volte na aula anterior, calcule 
e desenhe a curva ABC para os itens em estoque 
conforme a tabela abaixo. 
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Calcule o LEC para o item de maior importância (A) e o de menor importância 
(C). Considere que o custo de compras é o mesmo para ambos os casos e vale 
R$30,00. O custo de armazenagem é de R$0,10 para cada R$1,00 investido. 
Discuta a resposta encontrada com seus colegas. Refaça o exercício para todos 
os itens. Considere que os itens classificados como “A” correspondem ao valor de 
uso acumulado menor do que 70% e os valor “C” ao valor de uso acumulado 
maior do que 85%. Não esqueça que entre o “A” e o “C” se encontar os intens 
classificados como “B”. 

ATIVIDADES -Unidade 2

As atividades apresentadas proporcionarão a você, a 
oportunidade de revisar os conteúdos estudados nesta unidade:

6) São fatores impulsionadores da compra correta

(   ) a) A globalização, o neoliberalismo e o aumento das barreiras 
comerciais

(   ) b) O combate a globalização, o combate ao neoliberalismo e o 
aumento das barreiras comerciais

(   ) c) A globalização, o neoliberalismo e a diminuição das barreiras 
comerciais

(   ) d) O combate a globalização, o neoliberalismo e a diminuição das 
barreiras comerciais

7) No exemplo da caixa de água os estoques aumentam quando:

(   ) a) A saída de água é maior do que a entrada
(   ) b) A entrada de água é menor do que a saída
(   ) c) A entrada de água é igual a saída
(   ) d) A saída é menor do que a entrada

8) A gestão de materiais suporta as conciliações entre os mundos da oferta e da 
demanda 

(   ) a) aumentando os estoques
(   ) b) diminuindo os estoques
(   ) c) mantendo os estoques nos mesmos níveis
(   ) d) todas estão corretas

9) A Gestão de Materiais é importante para a organização pública por que: 

(   ) a) é o departamento mais importante 
(   ) b) o alto volume de recursos necessita de gerenciamento 

adequado
(   ) c) não é importante
(   ) d) apenas um modismo
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10)  Para aumentar a eficiência na compra de um produto é mais fácil

(   ) a) demitir
(   ) b) aumentar os preços
(   ) c) comprar por um preço menor
(   ) d) nenhuma das alternativas anteriores

11) A gestão de compras é a interface da unidade pública com seus fornecedores
(   ) a) portanto é uma atividade fim
(   ) b) portanto é uma atividade meio
(   ) c) não é uma atividade
(   ) d) é uma atividade início

12) A organização pública deve de ser vista como

(   ) a) um sistema
(   ) b) como departamentos individualizados lutando para obter o 

resultado individual
(   ) c) como departamentos individualizados lutando para obter o 

resultado coletivo
(   ) d) nenhuma das alternativas anteriores

13) A decisão entre fazer ou comprar deve:

(   ) a) começar pelo comprar
(   ) b) começar pelo fazer
(   ) c) começar pelo emprestar
(   ) d) começar pelo alugar

14) O desenvolvimento de fornecedores

(   ) a) permite aprimorar a relação ganha-ganha
(   ) b) permite aprimorar a relação ganha-perde
(   ) c) não deve ser desenvolvida pois a organização pública fica 

vulnerável
(   ) d) é um modismo

 
15) Os custos devem ser analisados de forma

(   ) a) pontual
(   ) b) sistêmica
(   ) c) não devem ser analisados
(   ) d) nenhuma das alternativas anteriores



3UNIDADE

LOGÍSTICA
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Objetivo: Apresentar o tema LOGÍSTICA e sua divisão em: Cadeia de Suprimentos, 
os fatores que levaram ao renascimento da logística, A competência Logística e 
seus indicadores; o trabalho da logística e a incerteza de suas operações; o 
atendimento ao beneficiário, os transportes, a armazenagem e a movimentação 
de materiais

3.1 - O QUE É LOGÍSTICA E O QUE É CADEIA DE 
SUPRIMENTOS?

A Logística não é algo nada novo. A logística 
é bastante antiga e tem características 
militares. Antes de se entrar em guerra com 
outro reino os senhores da guerra mandavam 
espiões na frente que estudavam o território 
inimigo. Um grupo de batedores ia logo após 
para preparar o território, para receber os 
responsáveis pelas estruturas de apoio, 
barracas, cozinhas, fortificações e somente 
depois o grande exército se movia em 
segurança. Era preciso provisionar o exército 
para se assegurar o êxito da campanha. 

A logística é tão antiga quanto as organizações

A arte da guerra ganhou velocidade e dinamismo durante a segunda guerra 
mundial com a blitzkrieg alemã também conhecida por “guerra relâmpago”. O 
objetivo era invadir com o exército rapidamente para não dar tempo de reação 
ao oponente. Com isto os processo logísiticos militares se aceleraram 
significativamente. O fator tempo passou a ser decisivo na conquista.

Com o fim da II guerra mundial os exércitos foram fortemente desmobilizados, as 
organizações públicas e civís receberam muitos ex-oficiais dos exércitos 
(vencedores e vencidos). A influência militar na administração pode ser atribuida 
como um ponto de partida para o aprimoramento desta prática nas modernas 
organizações.

No pós guerra as organizações adotaram práticas militares em seus 
processos administrativos

SABER M Aproveite e pesquise o termo blitzkrieg em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blitzkrieg
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O conceito atual de logísitica envolve questões diferentes: onde antes haviam 
exércitos em guerra hoje temos organizações públicas ou privadas tentando 
chegar aos seus beneficiários (clientes). O objetivo não é conquistar o território 
alheio mas sim atender ao beneficiário rapidamente.

Outra questão é criar valor para o beneficiário. Criar valor para o beneficiário é 
um dos objetivos da gestão pública. Este não é um curso sobre políticas públicas 
porém a existência da Logísitica como a temos hoje é decorrente deste 
pensamento. A Logística deve estar ligada diretamente as políticas públicas e se 
traduzir em ações necessárias para que estas políticas se realizem. 

Mas qual é a relação entre compras e Logística se estamos falando sobre políticas 
públicas? Lembre que as organizações devem ser vistas como um sistema 
complexo e as boas práticas de gestão obtidas devem ser usadas no atendimento 
aos beneficiários assim o resultado será melhor para o sistema.

Veja no esquema a cadeia de suplementos:

Gestão de Compras

Gestão de Materiais

Gestão da Cadeia de Suprimentos

Gestão de Distribuição Física

Logística

Cadeia de Suprimento. Fonte: autor da Obra adaptado de Slack, Chambers e Johnston (2002)

Analise o caso das eleições no Brasil, assista o vídeo em 
http://www.tse.gov.br/internet/institucional/o_tse_video.htm 

As ações logísticas viabilizam os desejos dos beneficiários

Unidade
Produtiva

Fornecedores
de 2ª camada

Fornecedores
de 1ª camada

Clientes
de 1ª camada

Clientes
de 2ª camada
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Neste curso usaremos o termo Logística, de forma atual, para se refereir a todo o 
processo envolvendo desde fornecedores de fornecedores (2ª camada) até 
beneficiários de beneficiários (2ª camada), o que cooresponde a “Gestão da 
Cadeia de Suprimentos” na figura abaixo.

As primeiras unidades se referem a gestão de compras e correspondem ao 
apresentado na figura acima, ou seja a relação entre o fornecedor de 1ª camada 
e a unidade pública.

Como vimos a logística não é algo novo, na verdade é algo muito antigo. Mas 
porque a Logística ganhou força na atual administração das organizações 
públicas e não públicas? Para responder a esta questão é preciso entender o 
contexto das organizações em dois momentos distintos. 

Como visto anteriormente na fase do pós segunda guerra mundial havia um 
desequilíbrio nas relações entre oferta e demanda em favor da oferta. 
Rapidamente o desequilíbrio passou para o lado da demanda o que obrigou as 
organizações a buscar alternativas para superar as dificuldades em um contexto 
que passava da situação de desabastecido para a situação de abastecido.

As teorias administrativas emergentes defendiam que as práticas organizacionais 
precisariam deixar de focar na eficiência e buscar a eficácia. Como no filme do 
Titanic, após o choque com o icebergue a banda de músicos foi instruída a tocar 
e continuou a tocar enquanto o navio afundava, a banda foi eficiente (tocaram 
muito bem) mas não foi eficaz, pois no final todos morreram. Esta metáfora mostra 
que as organizações devem ser eficazes, mas sem perder a eficiência.

Na busca por eficácia, sem perder a eficiência, aparece na década de 1970-1980 
os sistemas de gestão baseados na qualidade, com destaque no caso brasileiro 
para o NBR ISO9000. 

3.2 - O RENASCIMENTO DA LOGÍSTICA

 

Outro destaque nos sistemas de gestão da qualidade pode ser estudado no 
Premio Nacional da Qualidade. Pesquise no sítio 
http://www.fnq.org.br/site/292/default.aspx quais órgão públicos venceram o 
Premio Nacional da Qualidade e em que ano. 

Os ganhos que as organizações públicas tiveram ao adotar sistemas de gestão 
pela qualidade permitiram que muitas organizações criassem uma vantagem 
competitiva significativa para seus beneficiários. Passados quase trinta anos desde 
a criação no Brasil do Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ, as organizações 

SABER M Pesquise sobre o NBR ISO9000, procurando na internet 
o sítio http://www.inmetro.gov.br/ 
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públicas que mudaram seu paradigma e adotaram sistemas baseados na gestão 
pública pela qualidade se encontram em posição de destaque entre os demais 
orgâos públicos.

Antes da década de 1980 a questão 
logísitica tinha apenas o enfoque 
econômico, as organizações públicas 
viam a questão logística apenas como 
uma mal necessário, o custo do 
transporte e da armazenagem eram 
administrados sem muito foco, era difícil 
quantificar os custos da (in)satisfação dos 
beneficiários. Na década de 1970 o 
preço do petróleo disparou, houveram 
dois grandes choques do petróleo com o 
barril aumentando de preço de U$2,00 
para U$ 17,00 causando sérios transtornos 
aos países emrgentes e entre eles o Brasil. 

A logísitica estava adormecida, pois não se via ganhos, apenas custos  com 
os processos logísticos

Outro fator que impedia o ranascimento da logística era a falta de suporte 
computacional, os computadores eram caros e de baixa capacidade de 
processamento, exigiam ambientes caros, controlados e operadores especialistas. 
Os recursos lógico-matemáticos empregados eram rudimentares.

A partir da década de 1980 ocorreram diversas mudanças que atuaram de forma 
a impulsionar a Logística no mundo como a temos atualmente. A onda neo-
liberalizante favoreceu a que o setor de transportes fosse desregulamentado, 
basta lembrar da concessão da malha ferrovoária federal iniciada em 1992 e 
concluída em 1998 ou dos pedágios nas rodovias federais.

VOCABULÁRIO

O que é neo-liberalismo?

O chamado movimento neo-liberal é uma reedição do movimento liberal 
inglês. O neo-liberalismo defende e diminuição do tamanho do estado e o 
aumento do poder do mercado, o mercado deve se auto-regular e o estado 
não deve interferir. Na atual crise crise financeira existem pensadores que 
criticam a posição neo-liberal e a apontam como a acusadora desta crise. O 

SABER M
Para ampliar seu conhecimento acesse os endereços: 
http://www.rffsa.gov.br/Privatiz/pd.htm  
http://www.antt.gov.br/legislacao/basica/index.asp
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neo-liberalismo se opõe ao poder centralizador do estado. O neo-liberalismo 
iniciou na Inglaterra durante o governo da Primeira Ministra Margareth Tatcher e 
teve o presidente norte-americano Ronald Regam como seu grande aliado. No 
Brasil o neo-liberalismo ganhou impulso durante o governo Fernando Henrique 
Cardoso.

A onda liberalizante favoreceu a desregulamentação das operações dos 
modais logísticos

Sistemas computacionais permitem identificar e rastrear cargas com muita 
facilidade

A gestão pela qualidade suporta os processo logísticos pois coloca a 
satisfação do beneficiário como elemento principal

A explosão do mercado de informática com a maciça adoção da arquitetura 
computacional descentralizada, o crescente aumento da capacidade de 
processamento computacional, o significativo incremento nos sistemas de 
telecomunicações fixas e móveis, a drástica redução de custos de comunicações 
ocorrida (uma linha telefônica custava U$1000,00 e hoje custa U$10,00), as 
facilidades de uso de interfaces amigáveis entre o computador e o usuário, o 
aparecimento da internet como opção para negócios são alguns fatores que 
impulsionaram a logística na última década.

Com a adoção das boas práticas de gestão em curto espaço de tempo a 
logísistica se apropriou rapidamente do uso de indicadores para medir os 
processos, da adoção de pesquisas de satisfação junto aos beneficiários, da 
padronização das atividades e processos, do uso de ferramentas da qualidade, 
estes foram mais alguns fatores de suporte ao desenvolvimento dos modernos 
processos logísticos.

A mudança estratégica ocorrida nas organizações permitiu a criação de 
parcerias e alianças entre as empresas públicas, processos de uso compartilhado 
de rotas e equipamentos tem se mostrado uma opção muito criativa e proveitosa.

Embora sejam empregados como sinônimos competências e habilidades são 
diferentes: 

Habilidade é a capacidade de executar alguma operação como poder andar 
de bicicleta, emitir um pedido de compras, ou escrever uma carta. 
Competência se situa num patamar acima, a competência exige uma formação 

3.3- A COMPETÊNCIA LOGÍSTICA E O 
TRABALHO DA LOGÍSTICA
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maior do indivíduo. É competente quem sabe executar uma ação e sabe por que. 
É competente quem sabe ensinar alguém a desenvolver uma habilidade.

A Logísitica exige um profissional em constante aprendizagem

Logística exige competência e reconhecimento operacional

Competência em logística acompanha o mesmo raciocínio anterior. Uma 
organização é competente em logística se na avaliação de seu beneficiário ela 
fornecer um serviço superior, de forma contínua ao menor custo possível.

Uma maneira de se medir a competência logística de uma organização é por 
meio da capacidade que esta organização tem de criar valor para o beneficiário. 
Criar valor para o beneficiário significa entender sua necessidade, de uma forma 
resumida ser competente logísticamente significa cuidar dos aspectos do 
beneficiário como se fossem seus, com eficiência e eficácia. 

Partindo da idéia que uma organização pública é um sistema, a logística deve ser 
integrada na organização e as suas ações devem ser “orquestradas” para o 
atendimento das necessidades de seus beneficiários.

O trabalho da logística pode ser dividido em cinco partes: O projeto da rede, O 
sistema de informações, O sistema de transportes, O sistema de estoques e O 
sistema de armazenagem, embalagem e manuseio de materiais.

Um ponto de partida é que organizações públicas devem de reconhecer a 
necessidade de cooperar com outras organizações públicas para alcançar um 
processo logístico de excelência. Um exemplo disto é a justiça eleitoral a qual 
(em)presta serviços de votação por exemplo para escolas ensinarem seus alunos a 
votarem usando as urnas eletrônicas.

Vejamos a divisão do trabalho em logística:

Projeto de rede -  objetiva determinar os tipos e quantidades de instalações 
empregadas, sua localização e o tipo de trabalho a ser executado em cada uma 
delas. Como as organizações estão em constante mudança, um bom projeto de 
rede deve prevê-la. É freqüente haver área disponível para ser ampliada e 
construída. 

Pense na distribuição de remédios a população, existe uma unidade centralizada 
de produção de remédios, que os distribui aos municípios que por sua vez os 
distribui aos postos de atendimento público e hospitais.

Pesquise como se dá a distribuição de remédios na sua cidade 
e no Posto de Saúde do seu bairro. De que órgão eles são 
oriundos e como são distribuídos para a população. Há falta 
de remédios? De quanto em quanto tempo o posto recebe 
medicamentos da Central de medicamentos do governo? Os 
medicamentos chegam com constância? Anote.
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Sistema de informação - está diretamente subordinado com o desejo do 
beneficiário. A informação tem de ser verdadeira, deve ser entregue a pessoa 
correta e em tempo hábil. O fator tempo e o fator custo determinam o nível de 
serviço a ser entregue ao beneficiário e é desta forma que ele credita valor à 
logística. A atual tecnologia disponível permite atender aos mais exigentes 
requisitos dos beneficiários (informação). O grande problema é a qualidade da 
informação, pois um sistema rápido carrega e processa erros de forma mais 
rápida. Erros podem resultar em falta ou excesso de itens. 

O transporte é definido como a área operacional que posiciona os estoques. É a 
área de maior facilidade na apuração de custos. O custo em transporte pode ser 
definido como o pagamento pela movimentação de produtos entre dois pontos 
geográficos e o pagamento com as despesas relacionadas com o gerenciamento 
e manutenção do estoque em trânsito. Velocidade do transporte é o tempo 
necessário para completar uma movimentação específica. Pesquise se seu órgão 
de governos tem uma área de frota, que tipos de veículos são usados em que 
áreas geográficas.

Serviços rápidos -  significam custos de transporte maiores. Serviços rápidos 
significam custos de estoques menores. Portanto, é necessário contra balancear os 
dois custos e verificar qual é a melhor relação e se esta relação é aceita pelo 
nosso beneficiário.

Consistência do transporte  - definida como a capacidade de se manter 
variações mínimas para os tempos de movimentação, ou seja, se uma empresa 
de São Paulo leva seis horas para entregar uma carga em Curitiba, o serviço de 
transporte será considerado consistente se sempre levar as mesmas seis horas. 
Variações na consistência das entregas significam estoques de proteção maiores 
e, consequentemente, maiores custos.

Combinações entre velocidade e consistência formam a percepção do 
beneficiário sobre a qualidade dos serviços prestados.

A necessidade e o tamanho dos estoques dependem da estrutura de rede criada 
e do nível de serviço estabelecido. O objetivo é fornecer um nível de serviço ao 
menor custo possível. Excessos de estoques escondem problemas de 
competência gerencial e de desempenho da rede. Estratégias de logística servem 
para manter o mínino de recursos financeiros sob forma de estoques. Entregas 
consistentes e rápidas podem depender de estoques locais.

A armazenagem, o manuseio e a embalagem consistem nas operações de carga 

SABER M
Para exemplificar este caso pesquise como os Correios 
rastreiam as encomendas, verifique no sítio dos correios 
em http://www.correios.com.br/ como se faz o 
rastreamento de cargas e documentos.

A qualidade logística é percebida pelo beneficiário
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e descarga, na sua separação e no seu sequenciamento até o destino final. 
Operações e seleção de pedidos, consolidação de cargas de produtos também 
são frequentes.

O processo logístico precisa ser planejado e comparado, e para tanto  utiliza 
indicadores. Os indicadores são obtidos a partir do estudo dos objetivos 
operacionais. Um conjunto de seis indicadores permite esta análise. Os indicadores 
são: Resposta Rápida, Variância Mínima, Estoque Mínimo, Consolidação da 
Movimentação, Qualidade e Apoio ao Ciclo de Vida.

Resposta Rápida é a habilidade da organização em satisfazer as exigências dos 
clientes em tempo hábil. O nível de serviço ao cliente é determinado pela relação 
da rapidez com o fator custo. Imagine a distribuição de remédios em uma 
situação de epidemia.

3.4 – OBJETIVOS OPERACIONAIS

Variância Mínima é resultado de qualquer acontecimento inesperado que 
perturbe o desempenho do sistema. Um dos objetivos do gestor em logística é 
diminuir ou eliminar as causas das variações temporais em seus processos. Imagine 
a distribuição de alimentos para as escolas públicas, se houver muita variância 
pode ocorrer falta de alimentos em um período e excesso de alimentos em outro 
pois o estoque ainda pode ser significativo e produtos alimentícios tem data de 
validade.

Estoque Mínimo é o total de investimento distribuído em todo o sistema logístico 
em estoques. Outra característica a ser observada pelo operador logístico é a 
necessidade de se reduzir custos pela diminuição dos estoques até o ponto 
mínimo definido pelo nível de serviço estipulado. Imagine a polícia em seu estado, 
é preciso ter vários pontos de atendimento para reparos das viaturas, em cada um 
deles existirão algumas peças de uso comum e rotineiro.

Consolidação da Movimentação é uma forma de reduzir o custo dos transportes. 
Dentro da definição do nível de serviço a ser oferecido existe a possibilidade da 
consolidação de cargas como fator de economia ou do aproveitamento do 
retorno em vazio. Imagine se a cada transporte de produtos e serviços o veículo 

Você tem visto e ouvido nos meios de comunicação 
sobre a epidemia de gripe suína ou Gripe A. Pesquise 
como está sendo tratada esta situação pelos órgãos 
governamentais. 

Há controle sobre a doença? Há medicamentos, 
transporte, instalações, pessoal especializado suficientes para a rede 
hospitalar suportar o aumento da demanda de pessoas infectadas com o 
vírus? O que a logística tem a ver com essa situação?  Anote.

A Gestão Logísitica necessita de indicadores para seus processos
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estiver parcialmente ocupado, serão necessárias várias viagens para fazer 
pequenas entregas de cada vez o que resulta em custos maiores que os 
necessários.

Qualidade o aperfeiçoamento contínuo da Qualidade, representada nos sistemas 
de gestão da qualidade pelo Kaizen. Este é um dos fatores que impulsionaram a 
logística e colaboraram para o seu renascimento.

Apoio ao Ciclo de Vida pode ser expresso pela capacidade de retirada do 
produto de circulação pela organização. Isto contribui enormemente para a 
economia com estoques. Outro ponto importante é o processo de logística 
reversa, em que  produtos ou embalagens retornam a origem para 
processamento ou reaproveitamento. Esta operação é frequente e, é um 
procedimento para retirar dos hospitais e postos de atendimento ambulatorial os 
remédios vencidos. Como se procede para cuidar dos alimentos da merenda 
escolar que estragaram? Como se retira de circulação o dinheiro velho e 
inservível? 

 

 

3.5 – A INCERTEZA NA LOGÍSTICA

Nos objetivos operacionais vimos que o fator rapidez e o fator variância têm 
impacto direto no resultado qualitativo do processo logístico. Os diversos modais 
(aéreo, rodoviário, ferroviário, aquático, dutoviário) empregados nas atividades 
logísticas enfrentam diferenças em suas velocidades de entrega e variações em 
seus processos operacionais. Uma empresa de transportes entre Curitiba e Foz do 
Iguaçu pode cobrir os 600 km em 8 horas. Se ocorrerem obras na rodovia o veículo 
pode sofrer um atraso. Isto representa variações na velocidade. Este é um fator 
externo ao controle da organização, mas a mesma organização pode ter 
variações em seus processos internos como na emissão de pedidos onde erros de 
preenchimento de formulários podem representar a suspensão do envio de 
materiais para a correção de dados, implicando que o tempo para processar um 
pedido se altere, isto afeta à variância. 

SABER M Para ampliar seu conhecimento pesquise na internet 
o significado da palavra KAIZEN. 

Visite o sitio 
http://www.casadamoeda.gov.br/portal/index.php?lang=br 
e descubra um pouco mais sobre a destinação do dinheiro 
velho.

A logística reversa apoia os processos de gestão do meio ambiente



60  Patrimônio Público, Materiais e Logística - Mauro José Kummer

Para o beneficiário os atrasos ocorridos serão somados representando uma 
variação maior, a qual pode ser extremamente significativa.

Consulte Bowersox e Closs (2001) no capítulo sobre Infra-estrutura e gerenciamento 
de transportes para melhores esclarecimentos e aprofundamento dos conceitos 
aqui apresentados. 

A Transmissão de Pedidos de um posto de saúde pode ocorrer desde meio dia até 
o máximo de três dias. O Processamento de um pedido pela central de 
medicamentos pode ser efetuado entre um e quatro dias. Estes efeitos começam 
a ser somados, aumentado o tempo do Ciclo do Pedido.

Veja nos gráficos o ciclo total do pedido:

0,5 dia   1 dia   3

1 dia   2 dia   4

1 dia 2 dias   20

5 dias   10 dias   40

0,5 dia   1 dia   3

2 dias   4 dias  10

Transmissão
de Pedidos

Processamento
de Pedidos

Separação de Pedidos

Transporte
de Mercadoria

Entregas
ao Cliente

CICLO TOTAL DO PEDIDO

Variações nos processos Logísticos. 
Fonte: autor da obra. adaptado de Slack, Chambers e Johnston (2002)

A Separação do Pedido na central de medicamentos acrescenta tempos de um a 
vinte dias, O Transporte de Mercadorias (remédios) acrescenta tempo de dois a 
dez dias e finalmente a Entrega a unidade beneficiária (Cliente) pode consumir de 
meio dia a três dias, totalizando uma janela de tempo que varia entre cinco e 
quarenta dias.

Processos estáveis são mais fáceis de gerenciar

O objetivo gerencial logístico é diminuir a incerteza de suas ações, de trabalhar 
com janelas de tempo mais estreitas, pois significam processos mais estáveis e com 
menor variação o que se apresenta para o beneficiário como qualidade do 
serviço.

Variações mínimas representam também economia, pois se pode trabalhar com 
níveis de estoque menores, empregando menos capital.
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3.6 – DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

O Serviço ao Beneficiário pode ser definido como o resultado da ação de uma 
atividade, como o serviço prestado pelos Correios na entrega de documentos e 
objetos. Este Serviço ao Beneficiário pode ser colocado em termos de nível de 
desempenho. Voltando ao exemplo do correio, se os Correios prestam serviços 
postais para outros órgãos públicos como, por exemplo, entregas de documentos 
para os órgãos de transito. 

SABER M
Para ampliar seu conhecimento visite 
http://www.correios.com.br/produtos_servicos/catalogo/
catalogo_prod_serv.cfm.

O correio brasileiro anuncia também o 
serviço SEDEX em várias opções como o 
SEDEX 10, o SEDEX hoje, o SEDEX Mundi e 
outros. Se a organização coloca que: 
“Encomendas efetuados no dia anterior 
serão entregues até as 10h do dia seguinte” 
em determinadas cidades, se pode dizer que 
se trata de uma filosofia de gestão se todas 
as ações são dirigidas neste sentido.

Nível de serviço elevado ao beneficiário implica em maiores custos

O serviço básico envolve a disponibilidade, que é a capacidade de ter produtos 
em estoque no momento desejado pelo cliente; o desempenho operacional, que 
é medido em termos de velocidade, consistência, flexibilidade e planos de 
contingência em caso de falhas e de sua recuperação; e a confiabilidade 
derivada do conceito qualitativo sobre o posicionamento de suas entregas.

O Serviço ao Beneficiário tem se mostrado de forma dinâmica impulsionado pelo 
contínuo aumento das expectativas dos mesmos. Este aumento das expectativas 
é provocado por todas as organizações fornecedoras de serviços, sejam elas 
públicas ou não, sejam concorrentes ou não do serviço, que na busca por se 
manter no mercado oferecem serviços com mais atributos seguidamente e, desta 
forma, instruem e orientam e realimentam o mercado consumidor resultando em 
tempos de ciclo menores e indices de disponibilidade cada vez maiores conforma 
a figura abaixo. Este fato leva ao que se chama de “janela de serviço”.

Consulte Bowersox e Closs (2001), no capítulo sobre Serviço ao Cliente,  para 
melhores esclarecimentos sobre as definições aqui apresnetadas. Os autores 
discorrem sobre este tema com profundidade permitindo ao leitor uma fonte 
significativa de informações.
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Estude o gráfico para ver como funciona a Janela de Serviço:
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Compressão da Janela de Serviço

Janela de Serviço. Fonte: autor da obra adaptado de Slack, Chambers e Johnston (2002)

O atendimento ao pedido perfeito é o limite onde a disponibilidade é máxima 
(100%) e o tempo de ciclo é mínimo tendendo a zero (entrega instantânea).

O atendimento do pedido perfeito é derivado dos conceitos da qualidade 
largamente implantados desde a década de 1980 como o zero defeito e 
ultrapassa o serviço básico. As organizações que buscam o atendimento do 
pedido perfeito tendem a se tornar fornecedores preferenciais, necessitam de um 
forte apoio informacional e, consequente, custo mais elevado.

O serviço de valor agregado é diferente do serviço básico e diferente do serviço 
de atendimento do pedido perfeito. Serviços de valor agregado resultam de 
atividades específicas ou exclusívas. 

O atendimento ao pedido perfeito busca a satisfação máxima do cliente

Atividades específicas podem ser a colocação de etiquetas para controle e 
segurança, uso de embalagens especiais, marcações especiais, cuidados de 
manuseio.

3.7 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO BÁSICO

Antes de avançar na questão é preciso refletir. O serviço básico não é estático 
pois o cliente sempre espera por mais sem querer pagar por isto. O serviço básico 
de atendimento ao beneficiário tem como característica o atendimento amplo, 
envolvendo o maior número possível de beneficiários. O serviço de atendimento 
básico pode ser medido em termos de: Disponibilidade, Desempenho 
Operacional e Confiabilidade.

A disponibilidade é a capacidade de atendimento imediato ou seja a existência 
de itens em estoque. Vamos entender que atendimento imediato significa de 
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forma mais ampla, conforme a necessidade dos beneficiários. 

A disponibilidade é feita a partir do seu estoque. O tamanho deste estoque 
determinado por uma parcela baseada na estimativa de consumo do produto e 
outra parcela baseada na segurança que você quer proporcionar para sua 
operação. A disponibilidade depende da sua estrutura de rede logística isto é do 
número de depósitos, da localização destes e também depende da sua 
estratégia para a entrega do produto. A (in)disponibilidade pode ser medida em 
termos de freqüência da falta de estoque (tem ou não tem o item), índice de 
disponibilidade (quantidade parcial do item em relação ao que é pedido) e 
expedição de pedidos completos.

O desempenho operacional também é medido em termos de: Velocidade, 
Consistência, Confiabilidade e Falhas e Recuperação.

Velocidade é medido como o tempo decorrido entre o pedido e o recebimento, 
também chamado de lead time. A velocidade deve sempre ser considerada pelo 
lado do beneficiário. Envolver o beneficiário nesta perspectiva é derivado da 
abordagem dos sistemas de gestão pela qualidade como a ISO9000 ou o Prêmio 
Nacional da Qualidade – PNQ.

A consistência é a capacidade da organização logísitica de manter as entregas 
em um regime constante. Isto também deve ser medido pela perspectiva do 
beneficiário. 

Em situações de falhas são necessárias ações corretivas e também preventivas. É 
necessário um plano de contingência, pois uma carga pode ser avariada, um 
veículo pode ficar retido, pode ocorrer um sinistro e o beneficiário não pode ser 
culpado por estes acontecimentos.

A percepção qualitativa que os beneficiários tem dos serviços prestados formam o 
conceito de confiabilidade, informações antecipadas fornecidas aos beneficiários 
como conteúdo e posição da carga reforçam este conceito.

A logística se apoia no sistemas da qualidade na busca da satisfação 
dos beneficiários

3.8 – GERENCIAMENTO DE TRANSPORTES

O serviço de transporte é a parte mais visível em 
uma operação logísitica, se você sair na rua de 
sua cidade ou na estrada, ou mesmo em um 
aeroporto ou na estação de trens de cargas verá 
anúncios e propagandas sobre os serviços 
logísiticos. É também a forma mais fácil de se 
apurar custos. O serviço de transporte também 
concentra os maiores custos logísiticos e por esta 
razão o seu controle deve ser mais próximo e 
continuamente aperfeiçoado.
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A estratégia de formação de preços está diretamente relacionanda com o custo 
dos transportes e o nível de serviço ao beneficiário a ser oferecido. Um nível de 
serviços mais baixo pode significar adotar um modal de transporte mais 
econômico (lento) como o marítmo, um nível de serviço mais elevado pode 
significar optar pelo transporte aéreo (rápido) que é significativamente mais caro.

Níveis de serviços diferentes podem significar serviço de atendimento básico ou 
serviço de valor agregado e consequentemente a propriação de custos conforme 
visto no final da aula anterior.

A relação custo benefício de um nível de serviço deve ser maximizada sem 
afetar a qualidade percebida pelo beneficiário

A operação intermodal (mais de um modal) estava restrita (proibida) até pouco 
tempo atrás não só no Brasil como em muitos países, a onda neoliberalizante e a 
globalização permitiram que o estado brasileiro diminuisse a sua ação sobre os 
sistemas de transporte. O estado passou a ser o agente regulador, deixando que 
as leis de mercado atuassem de forma livre e aberta. 

http://www.antaq.gov.br/NovositeAntaq/default.asp .

3.9 – GERENCIAMENTO DE DEPÓSITOS

Outro ponto de apoio ao processo 
logísitico são as estruturas de 
armazenagem. Os depósitos 
flexibilizam a trabalho logístico e 
suportam elevados padrões de nível 
de serviço ao beneficiário. Os 
princípios operacionais de 
armazanagem nos depósitos são 
decorrentes do: projeto de rede, da 
tecnologia de manuseio e do plano 
de estocagem. 

SABER M

Para maiores informações consulte os sites da Agência 
Nacional de Transporte Terrestre – ANTT 
http://www.antt.gov.br/ , da Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC, da Agência Nacional de 
Transporte Aquaviário, - ANTAQ em 
http://www.anac.gov.br/ e 

Se sua cidade dispõe de aeroporto operado pela INFRAERO 
você pode fazer uma pesquisa sobre o funcionamento dos 
diversos depósitos. Você ficará surpreso com o que vai 
descobrir. Anote.
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O projeto da rede logísitica é elaborado tomando por base caracterísiticas das 
instalações físicas e da movimentação dos produtos como por exemplo construir 
prédios de um pavimento para evitar elevar cargas pesadas ou desajeitadas, 
disposição da entrada e saída de forma que o percurso seja linear ou em forma 
de “U”. Produtos de maior movimentação devem ficar nas áreas mais próximas 
aos sistemas de movimentação, produtos mais pesados na parte inferior e 
produtos mais leves na parte superior, produtos de grandes dimensões ou 
“esbeltos” na parte inferior, produtos de pequenas dimensões na parte superior. 
Outros critérios devem ser levados em consideração como custo do produto, 
cuidados de higiene, validade ou fragilidade.

O projeto do armazém deve ser concebido de forma a eliminar o duplo manuseio 
ou o excessivo manuseio. Os pontos de gargalo também devem ser 
exaustivamente estudados. Gargalos podem se mover em função da 
sazonalidade da demanda, isto significa que mesmo itens de grande consumo 
podem ficar em pontos afastados como por exemplo itens marcadamente 
sazonais por serem intensamente consumidos em pequeno período de tempo de 
poucos dias ou semanas, frente a outros itens de grande consumo porém de 
distribuição mais regular ao longo do ano.

Depósitos suportam níveis de serviço elevados.

A tecnologia de manuseio deve permitir o menor número de operações possíveis 
de forma a diminuir a interferência humana. Alguns armazéns são robotizados, sem 
que haja operação manual. Mediante robos munidos de leitores de posição e de 
códigos de barra e acesso por tecnologia de comunicação móvel é possível que 
o computador que controla a venda de determinado item em uma loja distante 
milhares de quilômetros informe ao computador que controle o armazém 
(estoque) e este ordene o movimento do robo até a posição (coordenadas), o 
robo apanha o item (caixa padronizada, quantidade padronizada) e o transporta 
até a posição de saída. Repetidas viagens permitem que os itens sejam alocados 
em uma posição de saída (balança). O conjunto de documentos legais é emitido. 
O sistema conhece as informações do peso dos itens, multiplica pela quantidade 
e compara o peso calculado na nota fiscal com o registro da balança, sendo 
desnecessário a ação humana. Somente em casos de erro ou acidente a 
interferência humana é necessária.

Agrupar os itens em containers padrão, pallets 
e caixas facilita a operação no depósito são 
outras ações frequentemente encontradas 
nos armazéns

O plano de estocagem é efetuado em 
função das caracterísitcas físicas dos 
produtos tais como dimensão, peso, 
densidade, valor e da sazonalidade de 
abastecimento como, demanda dependente 
ou demanda independente. O plano de 
estocagem considera também as 
caracterísiticas físicas do prédio do armazém.

. 
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O depósito deve ter sua localização estabelecida de forma que favoreça o 
atendimento. Um depósito dentro de uma região urbana limitará a velocidade de 
transporte, o tipo do veículo (algumas cidades impedem que caminhões grandes 
trafeguem na região central), o crescimento urbano. Cidades com grande 
crescimento como São Paulo impedem que os depósitos sejam ampliados por 
falta de espaço na cidade. O local do depósito também tem de considerar o tipo 
de mão de obra a ser empregada e os serviços locais necessários e disponíveis tais 
como bancos, comércio, restaurantes, hospitais, postos policiais e postos de 
combustível. Legislações municipais e estaduais também podem ser restritivas a 
ponto de causar sérios transtornos às operações logísticas como com líquidos 
inflamáveis, materiais tóxicos ou radioativos. 

Um depósito deve ter em seu projeto a previsão de área para expansão. É comum 
se encontrar áreas de 3 a 5 vezes superiores a área construída inicialmente. Em 
alguns casos é necessário um tipo de solo e de piso que suportem grandes pesos 
como nas indústrias de base.

A principal função do armazém 
é a de proteger os produtos até 
a sua movimentação. A 
movimentação de materiais 
deve de levar em conta as 
caracterísiticas físicas dos 
produtos, a tecnologia 
disponível e seus beneficiários.

A rede de transportes 
ferroviários brasileiras se mostra 
de certa forma rígida e inflexível. 
O transporte ferroviários permite 
o transporte de grandes 
quantidades de materiais a 
baixos custos.

3.10 – MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

O transporte rodoviário é muito mais flexível alcança uma capilaridade muito 
grande porém a um custo superior. Combinar os modais ferroviário e rodoviário 
parece uma solução muito interessante do ponto de vista logístico. 

A combinação de diferentes modais permite economias significativas nas 

operações logísticas

Para que o sistema logístico tenha ganhos que se reflitam para seus beneficiários é 

preciso o uso intenso de tecnologia. A criatividade nas operações e a busca por 

soluções alternativos tem se mostrado como o maior e melhor desafio para os 

operadores logísiticos.
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16) A logística é 

(   ) a) algo muito novo

(   ) b) algo tão antigo quanto as relação humanas

(   ) c) algo a ser desenvolvido no futuro

(   ) d) nenhuma das alternativas anteriores

17) Com o fim da segunda guerra mundial 

(   ) a) as organizações públicas adotaram práticas civis em seus 
processos administrativos

(   ) b) as organizações públicas adotaram práticas militares em seus 
processos administrativos

(   ) c) não houve alteração nas organizações

(   ) d) nenhuma das alternativas anteriores

18) A relação entre a logística e as políticas públicas

(   ) a) não existe uma relação entre logística e as políticas públicas

(   ) b) a logística viabiliza os desejos dos beneficiários

(   ) c) A logística atua de forma independente das políticas públicas

(   ) d) a logística é atividade fim e as políticas públicas são atividade 
meio

19) A logística renasceu devido

(   ) a) ao crescimento da China nos últimos 10 anos

(   ) b) a falta de computadores nos países do terceiro mundo

(   ) c) ao neoliberalismo

(   ) d) ao aumento do número de beneficiários das classes mais 
abastadas

20) Sistemas computacionais permitem,

(   ) a) Rastrear cargas com muita facilidade

(   ) b) Fazer um blog do concorrente

(   ) c) Empregos melhor remunerados somente nos órgão públicos

(   ) d) Aumentar o preço dos produtos

21) A competência logística

(   ) a) é saber fazer entregas

(   ) b) é saber armazenar produtos

(   ) c) é ter habilidade logística e saber por que deve ser feito

(   ) d) não precisa ter habilidade e deve saber ensinar

ATIVIDADES - Unidade 3
As atividades apresentadas proporcionarão a você, a 
oportunidade de revisar os conteúdos estudados nesta 
unidade:
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22) Uma maneira de se medir a competência logística é

(   ) a) criar estoques para o beneficiário

(   ) b) criar valor para o beneficiário

(   ) c) criar informações para o beneficiário

(   ) d) nenhuma das alternativas anteriores

23) O trabalho logístico é dividido em

(   ) a) Projeto de informações; Sistema de rede; Sistema de Transportes; 
Sistema de Estoques; Sistema de Armazenagem, embalagem e 
manuseio de materiais

(   ) b) Projeto de informações; Sistema de rede; Sistema de 
Embalagem; Sistema de Estoques; Sistema de Armazenagem, 
transporte e manuseio de materiais

(   ) c) Projeto de rede; Sistema de informações; Sistema de transportes; 
Sistema de estoques; Sistema de armazenagem, embalagem e 
manuseio de materiais

(   ) d) Projeto de rede; sistema de informações; Sistema de 
Embalagem; Sistema de Estoques; Sistema de Armazenagem, 
transporte e manuseio de materiais

24) As organizações públicas devem de 

(   ) a) reconhecer a necessidade de se isolar das outras organizações 
públicas na cadeia logística

(   ) b) reconhecer a necessidade de cooperar com outras 
organizações públicas logísticas

(   ) c) reconhecer que são auto-suficientes e não precisam de outras 
organizações públicas

(   ) d) nenhuma das alternativas anteriores

25)O custo do transporte pode ser definido como 

(   ) a) o pagamento pela armazenagem dos produtos

(   ) b) o pagamento pelas informações dos produtos

(   ) c) o custo pela movimentação dos produtos entre dois pontos 
geográficos

(   ) d) o custo do manuseio dos produtos

26) A logística integrada 

(   ) a) é a competência que vincula o beneficiário aos fornecedores

(   ) b) é a competência que vincula os fornecedores aos fornecedores

(   ) c) é a competência que vincula os beneficiários aos beneficiários

(   ) d) é a competência que vincula a organização aos beneficiários e 
fornecedores

27) A logística Integrada vincula

(   ) a) Fluxo de materiais, o apoio a manutenção, e a distribuição física

(   ) b) Fluxo de materiais, o apoio a manufatura, e a distribuição física

(   ) c) Fluxo de produtos acabados, o apoio a manufatura, e a 
distribuição física
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(   ) d) Fluxo de produtos acabados, o apoio a manutenção, e a 
distribuição física

28) O uso de objetivos operacionais permite

(   ) a) que a organização pública conheça os problemas dos 
beneficiários

(   ) b) que a organização conheça as soluções dos fornecedores

(   ) c) que a organização compare o seu desempenho com outras 
organizações públicas

(   ) d) que a organização esconda os seus dados

29) O objetivo operacional resposta rápida

(   ) a) mede a habilidade da organização de prever acontecimentos 
inesperados

(   ) b) aumenta o satisfação do fornecedor

(   ) c) é a habilidade da organização de satisfazer as exigências dos 
beneficiários

(   ) d) permite compensar os atrasos no trânsito

30) O objetivo estoque mínimo significa 

(   ) a) o total do inventário distribuído por todo o sistema

(   ) b) o valor que o beneficiário recolhe para receber o 
produto/serviço antes da data acordada

(   ) c) o valor que o fornecedor tem como inventário em regime de 
comodato

(   ) d) o estoque deveria de ser máximo para nunca faltar nada ao 
beneficiário

31) Barreiras a Integração logística se devem a

(   ) a) uso de objetivos operacionais

(   ) b) cooperação entre as organização integradas

(   ) c) divergência de opiniões e interesses entre as diversas 
organizações integradas

(   ) d) ação de cobrança dos beneficiários

32) A tecnologia da informação na logística

(   ) a) dificulta pois o beneficiário também a domina

(   ) b) facilita pois o beneficiário não a domina

(   ) c) não depende de operadores

(   ) d) quanto mais empregada mais exige de funcionários 
competentes e habilidosos

33) A Incerteza na Logística é relacionada a

(   ) a) demanda dependente

(   ) b) rapidez e variância e tem impacto no resultado qualitativo

(   ) c) maior rapidez que as políticas públicas para agradar os 
beneficiários

(   ) d) aumento dos estoques
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34) Os tempos de ciclo dos diversos processos

(   ) a) são diminuídos e resultam em atraso ao beneficiário

(   ) b) são somados e resultam em atraso ao beneficiário

(   ) c) não se alteram e o resultado final é sempre igual para o 
beneficiário

(   ) d) não se alteram mas sempre chegam antes ao beneficiário

35) A incerteza é importante ao gestor Logístico público pois: 

(   ) a) Processos instáveis são mais fáceis de gestionar

(   ) b) Processos estáveis são mais difíceis de gestionar

(   ) c) Processos estáveis são mais fáceis de gestionar

(   ) d) não existe diferença entre processos estáveis e processos 
instáveis

36) As políticas públicas se fundamentam

(   ) a) na identificação das necessidades e satisfação dos 
fornecedores

(   ) b) na identificação das necessidades e satisfação da organização

(   ) c) na identificação das necessidades e satisfação dos beneficiários

(   ) d) não se fundamenta

37) As necessidades dos beneficiários

(   ) a) vem depois dos produtos

(   ) b) vem antes dos produtos

(   ) c) não interessam pois o que importa é o produto

(   ) d) nenhuma das alternativas anteriores

38) O nível de serviço é determinado pelas necessidades dos beneficiários

(   ) a) está errado pois os conceitos não são ligados

(   ) b) está errado pois a necessidade é determinada pelo nível de 
serviço

(   ) c) está correto pois a necessidade é determinada pelo nível de 
serviço

(   ) d) está correto pois o beneficiário é quem consome

39) Tempo e lugar são atributos 

(   ) a) as políticas públicas 

(   ) b) do beneficiário

(   ) c) do fornecedor

(   ) d) da logística

40) Nível de serviço elevado implica

(   ) a) em menores estoques

(   ) b) em sistemas de informação mais lentos

(   ) c) em modais mais rápidos

(   ) d) em menores custos
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41) O que tem provocado aumento no nível de serviço ao beneficiário

(   ) a) Estoques elevados

(   ) b) Aumento nos custos produtivos

(   ) c) A própria organização

(   ) d) A falta de qualidade

42) A janela de serviço é dada pela relação entre

(   ) a) tempos de ciclo e custos

(   ) b) custos e estoques

(   ) c) disponibilidade e estoques

(   ) d) tempos de ciclo e disponibilidade

43) O atendimento ao pedido perfeito busca

(   ) a) o maior estoque possível

(   ) b) a satisfaça máxima do beneficiário

(   ) c) A menor velocidade possível

(   ) d) o maior lucro possível

44) O serviço de atendimento básico pode ser medido em termos de 

(   ) a) disponibilidade, desempenho operacional e confiabilidade

(   ) b) disponibilidade, custo e confiabilidade

(   ) c) disponibilidade, desempenho operacional e custo

(   ) d) custo, desempenho operacional e confiabilidade

45) O lead time mede

(   ) a) a velocidade do transporte entre cidades

(   ) b) a velocidade da armazenagem na cidade

(   ) c) a velocidade da informação do pedido

(   ) d) o tempo decorrido entre o pedido e a entrega

46) Um tipo de serviços de valor agregado é

(   ) a) inserção de etiquetas

(   ) b) aumento da velocidade

(   ) c) aumento da disponibilidade

(   ) d) aumento do custo

47) Gerenciar o estoque de insumos de beneficiários pode ser classificado como:

(   ) a) atendimento ao pedido perfeito

(   ) b) serviço de valor agregado

(   ) c) serviço básico ao beneficiário

(   ) d) todas as afirmativas estão corretas

48) Serviços de valor agregados 

(   ) a) aumentam os custos e aumentando o lucro 

(   ) b) aumentam os custos e diminuindo os lucros

(   ) c) diminuem os custos e aumentando o lucro
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(   ) d) diminuem o lucro e diminuindo o custo

49) No transporte 

(   ) a) os custos são difíceis de apurar pois não se sabe quando o 
caminhão irá quebrar

(   ) b) os custos não podem ser apurados pois é preciso saber o preço 
de venda dos produtos

(   ) c) os custos são facilmente apuráveis

(   ) d) é onde os custos são menores pois é a parte mais econômica 
das operações

50) A operação intermodal se dá

(   ) a) entre os modais diferentes

(   ) b) entre os mesmos modais

(   ) c) com modais diferentes

(   ) d) com o mesmo modal

51) Os depósitos 

(   ) a) engessam o processo logístico

(   ) b) aumentam a velocidade de transporte

(   ) c) flexibilizam o processo logístico

(   ) d) diminuem a capilaridade das operações 

52) A armazenagem de cargas pesadas deve ser efetuada

(   ) a) em depósitos elevados e no centro da cidade

(   ) b) em depósitos elevados e afastados do centro da cidade

(   ) c) em depósitos baixos e no centro da cidade

(   ) d) em depósitos baixos e afastados do centro da cidade

53) Um depósito deve ter uma doca de atracação para

(   ) a) melhor controle

(   ) b) aumentar a velocidade de carga e descarga

(   ) c) facilitar a fila para carga e descarga

(   ) d) não deve ter uma única doca de atracação

54) O plano de estocagem deve considerar

(   ) a) o beneficiário

(   ) b) o fornecedor

(   ) c) o produto

(   ) d) o sistema de informação

55) A movimentação de materiais deve

(   ) a) aumentar o emprego de “chapas”

(   ) b) desconsiderar as características físicas do produto

(   ) c) não empregar tecnologia pois isto dificulta para a mão de obra 
mais barata

(   ) d) nenhum das alternativas anteriores 
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RETOMANDO A CONVERSA INICIAL

Comecei dando-lhe os parabéns no início desta obra;  agora estamos 
chegando ao final. Espero que as palavras iniciais tenham servido de ajuda. 
Quando terminamos uma etapa é sempre bom olhar para trás e perceber o 
quanto a jornada nos transformou. Você teve oportunidade de estudar um 
pouco sobre a administração, mais especificamente sobre Patrimônio, 
Materiais e Logística. Esta disciplina é conectada às demais áreas da 
organização. Se você percebeu isto aceite mais uma vez os parabéns! Você 
aprendeu a utilizar ferramentas de decisão baseadas em cálculos, o que é 
importante não só para esta disciplina,  mas em tantas outras áreas como 
vendas, produção e RH. Continue no bom caminho, estude e se transforme. 
Lembre que quem faz o seu destino é você! Não deixe que os outros tracem o 
seu futuro. 

Assuma-o! 

Sucesso!!!
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1) c

2) e

3) e

4) a

5) b

6) c

7) d

8) d

9) b

10) d

11) b

12) a 

13) b

14) a

15) b

16) b

17) b

18) b

19) c

20) a

21) c

22) b

23) c

24) b

25) c

26) d

27) b

28) c

29) a

30) a

31) c

32) d

33) b

34) b

35) c

36) c

37) b

38) d

39) d

40) c

41) a

42) d

43) b

44) c

45) d

46) a

47) b

48) a

49) c

50) a

51) c

52) d

53) d

54) c

55) d

GABARITO

Resposta ao exercício da tabela para curva ABC

R$ 13.581,00
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