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RESUMO 

 

MONTES, Tânia Márcia de Freitas.Gestão por Processos no setor de compras do Instituto 

Federal Goiano: Um estudo de Caso. Dissertação 2015 – Curso de Mestrado Profissional em 

Desenvolvimento Regional da Faculdade Alves Faria, Goiânia 2015. 

 

Este trabalho apresenta um estudo dos processos envolvidos na gestão de compras do Instituto 

Federal Goiano, por meio da análise e do conhecimento dos procedimentos adotados pela 

instituição na busca de uma gestão eficaz. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e 

descritiva, baseada em um estudo de caso e análise documental. Mediante a pesquisa de 

campo e atendendo aos objetivos propostos no trabalho foi possível concluir que o setor de 

compras do IF Goiano possui algumas dificuldades e falhas a serem melhoradas ou 

solucionadas, através de planejamento e elaboração de planos de ação. Observou-se que há 

desafios, como o excesso de burocracia nos procedimentos de compras dos campi e que existe 

a necessidade de uma melhor adequação entre as metas de cada campus para que seja definido 

um procedimento padrão formalizado e que seja também automatizado. Observou-se, a partir 

da pesquisa, que o que diferencia um campus de outro é a forma com que os pedidos são 

feitos, ou seja, a partir da utilização de meios eletrônicos ou não. Foi possível observar através 

da pesquisa que o setor de compras do IF Goiano atravessa alguns entraves como: excesso de 

normativos, dificuldades na realização de pedidos, falta de automatização dos sistemas e falta 

de comunicação mais efetiva entre os campi. A partir dessas constatações foram feitas 

algumas sugestões, tais como: a criação de um sistema unificado de controle de estoques e 

treinamento para todos os colaboradores do setor de compras, bem como a criação de um 

sistema mais efetivo de comunicação entre o setor de compras de todo o IF Goiano e a 

padronização e adequação das formas de trabalho em todos os campi, para que exista mais 

uniformidade de procedimentos.  

 

 

Palavras-chave: Gestão de processos, Gestão de compras, IF Goiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
MONTES, Tânia Márcia de Freitas. The use of process management applied to 

procurement management at Goiano Federal Institute: a case study.Dissertation - 

Professional master's program in regional development, Faculty Alves Faria, Goiânia 2015. 

 

This paper presents a study of the processes involved in the Federal Institute Goiano 

purchasing management, through analysis and knowledge of the procedures adopted by the 

institution in the search for effective management. It is a qualitative, exploratory and 

descriptive research, based on a case study and document analysis. Through field research and 

meeting the objectives proposed in the work it was concluded that the IF Goiano Shopping 

industry has some difficulties and shortcomings to be improved or solved by planning and 

preparing action plans. It was noted that there are challenges such as excessive bureaucracy in 

the campuses procurement procedures and that there is a need for a better match between the 

goals of each campus to be set a standard formalized procedure and which is also automated. 

There was, from the research, what differentiates one from another campus is the way 

requests are made, or from the use of electronic means or not. It was observed through 

research that the purchasing department of the IF Goiano through some barriers such as 

excessive regulations, difficulties in carrying out requests, lack of automation systems and 

lack of more effective communication between campuses. From these findings were made 

some suggestions, such as: the creation of a unified inventory control and training system for 

all employees of the purchasing department as well as the creation of a more effective system 

of communication between the shopping sector IF all Goiano and standardization and 

adaptation of forms of work at all campuses, so that there is more uniformity of procedures. 

 

 

Keywords: Process management, Purchase, IF Goiano. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As atividades do setor de compras de uma instituição estão envolvidas em uma série 

de tarefas, as quais estão ligadas a uma série de fatores, como seleção de fornecedores, 

qualificação dos serviços, determinação de estimativa de preços, serviços e mudanças na 

demanda, entre outros. É importante que haja uma boa gestão do setor de compras, pois a 

aquisição de produtos e contratação de serviços representa um fator decisivo na atividade de 

uma instituição, haja vista que podem gerar redução nos custos e eficácia na aplicação do 

orçamento. 

Conforme Giacomoni (2000), a política de compras nas instituições públicas do Brasil 

é caracterizada pela predominância de uma prática gerencial fundamentada em estruturas com 

excessivos níveis hierárquicos e departamentos, o que gera lentidão administrativa, excesso de 

comunicação de forma burocrática e lenta, além de contratação de serviços e aquisição de 

produtos não satisfatórios. Estas características dificultam a flexibilidade dos processos de 

compras nas instituições públicas, o que vai contra a sociedade moderna, que exige inovação 

e novas habilidades gerenciais para o setor público, tendo em vista a necessidade de 

constantes melhorias e a busca pelo bom atendimento à clientela. 

Brites (2006) enfatiza que, em conseqüência de sua crescente importância nas 

instituições, o setor de Compras tem sido alvo de constantes alterações nos últimos anos.  

Fatores como o desenvolvimento de parcerias com fornecedores e a sistematização dos 

processos de negociação apresentam ótimas oportunidades de melhoria, bem como a 

execução dos processos operacionais e a capacitação dos profissionais de compras. 

Tendo em vista a importância e a intensificação do setor de compras e verificando-se 

um maior foco em atividades que promovam o aumento da eficiência operacional e a redução 

dos custos de compra, aumentando a contribuição para a criação de valor nas instituições, 

cabe considerar que cada vez mais órgãos públicos se aprimoram trabalhando com 

transparência e profissionalismo na relação com os clientes internos, o desenvolvimento de 

relacionamentos ganha-ganha com fornecedores, parcerias de longo prazo e qualificação dos 

seus profissionais - e é nesse sentido que a eficiência da gestão de compras é caráter 

fundamental e decisivo no sucesso das instituições (LIMA e CASTRO, 2000). 

A evolução do setor de compras nas instituições publicas é fator determinante para a 

boa aplicação de recursos públicos.  Neste sentido, a gestão de compras precisa estar alinhada 

com os demais processos da instituição, com a finalidade de se ter uma execução eficaz deste 

processo, garantindo sucesso nos negócios. Nesse sentido, é importante que a gestão de 
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compras se volte às novas tecnologias e estratégias de compras mais vantajosas para a 

integração entre clientes e fornecedores, além de melhorar a qualidade da aquisição de 

materiais. Estas atitudes resultam em uma significativa contribuição para o alcance dos 

objetivos estratégicos e das metas das instituições. Desse modo, é possível que se tenha uma 

gestão de compras eficiente e, por conseguinte, maior agilidade nas operações e a qualidade 

crescente das aquisições (GIACOMONI, 2000). 

Analisar os desafios presentes na busca pela melhoria no processo de compras de 

materiais no Instituto Federal Goiano é importante para que sejam estabelecidas possíveis 

soluções para que os referidos desafios sejam superados. A questão da eficiência no setor de 

compras das instituições tem sido assunto frequente no âmbito da gestão pública e 

orçamentária, além de ser requisito exigido pela sociedade e legislação. 

 Para que seja possível analisar a melhoria no setor de compras de uma instituição é 

necessário primeiro que se entenda a forma como a administração pública opera e qual a sua 

finalidade. Nesse sentido, é importante buscar fontes referenciais de teorias, a fim de 

compreender os aspectos que estão ligados à questão da gestão pública. 

Cabe considerar, ainda, que a busca pela qualidade e eficiência nos serviços de 

compras nas instituições de ensino público vem sendo tema de debate e crítica por parte da 

sociedade em geral. Assim, trabalhar esta questão contribuirá para um melhor entendimento 

da mesma, bem como para a ampliação dos conhecimentos e possibilidades de melhorias no 

processo. 

A escolha do Instituto Federal Goiano foi motivada pelo fato de a autora deste trabalho 

estar lidando de forma cotidiana com o setor de compras deste, e pela necessidade de 

conhecer mais a fundo as possibilidades de melhorias na busca pela qualidade e eficiência nas 

compras efetuadas. Acrescente-se ainda que recentemente foi contratada uma empresa de 

consultoria, objetivando modelar os processos de compras do IF Goiano. 

Esta pesquisa está diretamente relacionada aos interesses da linha de Pesquisa Gestão 

Estratégica de Empreendimentos, pois analisa os meios, especificamente, as práticas 

utilizadas para compras na administração pública. 

 Portanto, conclui-se que a presente pesquisa se justifica pela busca na diminuição de 

gastos e melhoria no processo de compras do IF Goiano, haja vista que o tema tem grande 

repercussão no cenário nacional, por estar diretamente ligado à finalidade da prestação do 

serviço público, o qual deve sempre visar a qualidade e  eficiência na implementação das 

políticas públicas, no sentido de reduzir a gestão de custos do recursos orçamentários de seus 

órgãos. 
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O objetivo geral deste trabalho é analisar os desafios da implantação da gestão por 

processos no setor de compras do IF Goiano.  

Como objetivos específicos têm-se:  

- Identificar e analisar os principais procedimentos de compras executados pelo IF Goiano; 

- Identificar se as normas e exigências impostas pelo Estado dificultam a eficiência do 

processo de compras do IF Goiano; 

- Identificar a forma de trabalho no processo de compras do IF Goiano; 

- Propor iniciativas de implementação de processos gerenciais, visando a melhoria das 

compras do IF Goiano, objetivando uma maior eficiência. 

A metodologia do trabalho é caracterizada por pesquisa qualitativa, fundamentada no 

estudo de caso centrado nas compras de materiais, bem como os procedimentos adotados para 

essa atividade no Instituto Federal Goiano. A fundamentação teórica foi feita por meio de 

levantamentos em referenciais bibliográficos que contemplam o tema. Foram realizadas 

entrevistas para a coleta dos dados, junto ao setor de compras no âmbito do IF Goiano, 

englobando a Pró-reitoria de Administração e os cinco campi que atualmente têm seus setores 

de compras estruturados, a saber: Campus Ceres, Campus Iporá, Campus Morrinhos, Campus 

Rio Verde e Campus Urutaí. Foram entrevistados consultores que atualmente estão 

desempenhando “modelagem dos processos de compras” junto à Pró-reitoria de 

Administração. A análise dos dados coletados foi feita por meio de observação documental e 

análise de conteúdo. Com relação ao tipo de pesquisa, esta se caracteriza como: pesquisa 

exploratória e descritiva, na forma de um estudo de caso.  A pesquisa foi realizada no ano de 

2014, porém resgatando dados de períodos anteriores, ou seja, dos últimos quatro anos, a fim 

de conhecer os procedimentos já adotados pela instituição e as atividades já realizadas no 

setor de compras.  

A pesquisa é caracterizada como sendo descritiva, tendo em vista que busca descrever 

o processo adotado para efetuar as compras de materiais utilizados na instituição em estudo. 

Tem como objeto empírico o processo de compras na instituição em questão. Intenciona-se 

fazer uso da estratégia de estudar o caso para realizar o levantamento dos dados. 

Quanto à pesquisa de campo, foi conduzida inicialmente por meio de entrevista semi-

estruturada, através de um roteiro proposto com questões que foram aplicadas ao quadro de 

servidores que estão ligados à gestão de compras do IF Goiano. 

A dissertação está dividida em cinco capítulos. Além da introdução, o primeiro 

capítulo caracteriza o histórico do Instituto Federal Goiano. 
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O segundo capítulo traz o referencial teórico, o qual orienta de forma teórica a 

pesquisa realizada, sendo tratadas as questões relacionadas com o processo orçamentário, a 

fim de compreender como são realizadas as compras públicas, principais procedimentos 

adotados e quais recursos são utilizados para a realização destas. Neste sentido, o orçamento 

público é abordado por ser o instrumento de ação pública que permite ao governo 

implementar  processos gerenciais relacionados com as compras públicas. Nesse capítulo 

foram abordados também os tópicos de gestão de custos, bem como a sua eficiência, a fim de 

compreender qual a melhor estratégia deve ser seguida para alcançar e atender as 

necessidades de gestão de estoque, gestão de processos e considerações sobre compras, com o 

objetivo de compreender os aspectos mais importantes sobre as exigências do Estado e 

legislação em relação ao processo de compras nos órgãos públicos, bem como as ações sobre 

a estruturação e manutenção do estoque na instituição, além de conhecer quais os processos 

adotados para que as compras sejam efetuadas em conformidade com as exigências legais.  

 O terceiro capítulo apresenta a metodologia da pesquisa, procedimento de coleta de 

dados, bem como o roteiro da entrevista semi-estruturada utilizada na pesquisa de campo e a 

matriz de amarração. 

 O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos por intermédio da pesquisa de campo 

realizada, bem como análise minuciosa das respostas e discussão dos resultados obtidos com a 

pesquisa, comparação das respostas dos entrevistados com o referencial teórico. 

 O quinto capítulo apresenta conclusões finais e sugestões de melhorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

1.   HISTÓRICO DO IF GOIANO 

 

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano), cuja Reitoria está localizada em Goiânia, 

surgiu em 2008, com o advento da Lei Federal nº 11.892. Sua origem deu-se a partir da 

junção de três autarquias: Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde, Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Urutaí e a Escola Agrotécnica Federal de Ceres. 

Ressalte-se que à época o Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí detinha, sob sua 

responsabilidade, uma Unidade de Ensino Descentralizada- UNED, na cidade de Morrinhos. 

Atualmente, o Instituto conta com campus em funcionamento nas cidades de Ceres, 

Iporá, Morrinhos, Rio Verde, Urutaí, Campos Belos, Posse e Trindade. Conta, ainda, com 

campus avançados em Cristalina, Catalão e Hidrolândia e Unidade de Extensão do Campus 

Urutaí na cidade de Ipameri – nos quais são oferecidos cursos técnicos presenciais – além de 

ofertar cursos de curta e média duração em diversos polos espalhados pelo Estado de Goiás, 

via Programa PRONATEC – Bolsa Formação e por meio de educação à distância (EaD). 

Os Institutos Federais são autarquias detentoras de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, equiparados às universidades 

federais, tendo por diferencial o oferecimento de educação básica e especialização na 

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, incluindo ainda 

educação superior de forma verticalizada, o qual ministra desde cursos de graduação até 

doutorado, com estrutura pluricurricular e multicampi. Atualmente, o IF Goiano atende mais 

de oito mil alunos distribuídos em seus cursos de ensino médio e técnicos, graduação na 

modalidade de bacharelado, licenciatura e tecnologias, além de oferecer cursos de 

aperfeiçoamento profissional, pós-graduação lato e stricto sensu, contabilizando cursos de 

Especialização, Mestrado Profissional, Mestrado e Doutorado Acadêmicos. 

Mais recentemente o IF Goiano aderiu à Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) e 

passou a ofertar inicialmente, desde 2012, sete Cursos Técnicos na modalidade 

semipresencial, segundo os pressupostos da Educação a Distância, fundamentando-se nas 

recentes normativas que hoje embasam o Programa e-Tec da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (MEC). Com a 

descentralização dos campus do Instituto Federal Goiano, de forma estratégica em quase todas 

as microrregiões geográficas do Estado de Goiás, já se atingiu no ano de 2014 mais de 50 

municípios que firmaram parceria para abertura de 55 polos de Ensino a Distância- EaD, com  

 quase 9.000 estudantes matriculados. 

http://redeetec.mec.gov.br/
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Hoje, a instituição está presente em treze municípios goianos, incluindo Goiânia onde 

está localizada sua Reitoria. Ressalte-se que na cidade de Goiânia há apenas unidade 

administrativa sem, contudo, ministrar atividades pedagógicas. O Instituto oferece cerca de 20 

cursos superiores e 15 cursos técnicos para mais de oito mil alunos das regiões nas quais se 

encontra instalado. No Índice Geral de Cursos (IGC) de 2011, o IF Goiano foi classificado 

com nota 4, ficando entre as quatro melhores Instituições de Ensino Superior do estado de 

Goiás.  

A reitoria do IF Goiano é o órgão da administração central que responde por todos os 

assuntos relacionados ao Instituto Federal Goiano. Compete à reitoria coordenar, administrar 

e planejar as atividades cotidianas do Instituto, sendo, por conseguinte, órgão orientador e 

normativo em relação aos campus. A administração desta está subordinada ao Conselho 

Superior, órgão máximo da Instituição, cuja gestão é feita de forma democrática, com 

estímulo e zelo à participação de toda a sociedade, haja vista que o conselho superior é 

integrado por representantes dos mais variados setores.  

Cabe destacar que compete ao IF Goiano e aos demais Institutos Federais o 

compromisso com o desenvolvimento integral do cidadão trabalhador. Em decorrência do 

potencial instalado nas antigas unidades pelas quais o Instituto é agora constituído, este deve 

responder de forma rápida e eficaz às demandas crescentes por formação profissional, por 

difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos 

locais. 

Como dito anteriormente, o IF Goiano foi formado a partir da junção de três 

autarquias: Centros Federais de Educação Tecnológica de Rio Verde, Urutaí e Escola 

Agrotécnica Federal de Ceres. A autarquia mais antiga à época da criação dos institutos é o 

Campus Urutaí, que se encontra no cenário educacional brasileiro desde o início do século 

XX,  com as instalações da antiga Fazenda Modelo que, por várias décadas, funcionou como 

Centro de Criação de Raças Bovinas de alto padrão zootécnico. 

Porém, somente em 1951, por meio do Projeto de Lei nº 1.416/51, de autoria do 

Deputado Benedito Vaz, iniciou-se o processo que veio, posteriormente, transformar essa 

fazenda na primeira Escola Agrícola do Estado de Goiás, localizada no município de Urutaí, 

na região do sudeste goiano. 

O projeto do Deputado justificou-se pelo crescimento do Estado e, principalmente, 

pelo propenso desenvolvimento da agropecuária na região. Após emendas, a fim de melhor 

definir os objetivos propostos para o funcionamento da escola, por meio da Lei nº 1.923, de 

28 de junho de 1953, foi criada a Escola Agrícola de Urutaí que passou a trabalhar 
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em conformidade com o Decreto-Lei nº 9.163/46 (Lei Orgânica sobre o Ensino Agrícola) e o 

Decreto nº 21.667/46 que regulamentava os currículos dos cursos de Iniciação Agrícola e 

Mestria Agrícola a serem oferecidos por essa Instituição. 

Inicialmente, foi criada a primeira turma do Curso de Iniciação Agrícola e, 

posteriormente, foram criadas turmas do curso de Mestria Agrícola. Em 1964, com o Decreto 

no 53.558/64, a Escola Agrícola de Urutaí foi transformada em Ginásio Agrícola de Urutaí, 

porém, somente em 1977, através da Portaria nº 250 foi implantado o Curso Técnico em 

Agropecuária. Em 1980, por meio da Portaria nº 40 foi implantada a Escola Agrotécnica 

Federal de Urutaí, adequando-se ao novo currículo que integrou a formação geral à técnica. A 

denominação de Escola Agrotécnica permaneceu por vários anos, ofertando cursos na área de 

agropecuária, atendendo alunos das mais diversas regiões do país, em sua maioria na forma de 

internato e do sexo masculino. 

Em 1995, a escola começa a vislumbrar a oferta de um novo formato de cursos, 

ampliando assim a área de abrangência de conhecimentos, os quais se atinham aos cursos nas 

áreas agrícola, pecuária e zootécnica. Surge o Curso Técnico em Processamento de Dados, 

integrado ao Ensino Médio, o qual foi ofertado no período noturno com duração de quatro 

anos. 

Em 1999, a escola dava sinais evidentes de profundas transformações, foi implantada 

um novo nível de educação, o Curso Superior de Tecnologia em Irrigação e Drenagem. Neste 

período, houve sem dúvida, uma alteração na filosofia da instituição. Esse curso, juntamente 

com a criação da Unidade de Ensino Descentralizada de Morrinhos, contribuíram 

significativamente para o processo que começava a se esboçar no interior da instituição: 

a cefetização. 

Finalmente, em agosto de 2002, por meio de um Decreto Presidencial, ocorreu a tão 

esperada transformação de Escola Agrotécnica Federal de Urutaí em Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Urutaí, momento histórico que pode ser traduzido como uma 

conquista para toda a comunidade. 

A cefetização sem dúvida foi a ruptura que promoveu grandes transformações, um 

processo que promoveu a possibilidade de oferecer diversos níveis e modalidades de ensino, 

além de uma nova estrutura organizacional para a instituição. Foram várias as transformações 

sofridas com a cefetização que podem ser percebidas nas áreas pedagógica e administrativa, 

ou seja, desde os currículos até os investimentos realizados em infraestruturas. 

Em dezembro de 2008, a instituição sofreu uma modificação, desta vez de forma 

radicalmente diversa das passadas até então: surgem os Institutos Federais de Educação, 
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Ciência e Tecnologia (IFET), criados pela Lei 11.892/08. Em decorrência disso, houve a 

transformação de Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí em  Campus Urutaí do 

Instituto Federal Goiano (IF Goiano). 

Atualmente o IF Goiano Campus Urutaí oferece dez cursos superiores entre 

bacharelados, licenciaturas e tecnologias. No ensino médio e técnico a oferta é de cinco 

cursos, diferenciando-se entre integrados ao ensino médio, concomitantes e subsequentes e 

Educação de Jovens e Adultos. Instalado em uma área de 512 hectares na região da estrada-

de-ferro, estado de Goiás, em 2014 o IF Goiano - Campus Urutaí completou 61 anos de 

excelência em educação profissional. * 

 A história do Campus Rio Verde começou a ser escrita aos 5 de junho de 1967, 

quando é instalado e começa a funcionar como Ginásio Agrícola, a exemplo do que já ocorria 

em Urutaí. Passam-se os anos e o Ginásio Agrícola é transformado em Colégio Agrícola no 

ano de 1969, passando a oferecer o Curso de Técnico Agrícola. Continuando sua jornada 

como ponto de referência do ensino agrícola, no estado de Goiás e no cenário nacional; em 

1979 o Colégio Agrícola de Rio Verde – GO é transformado em Escola Agrotécnica Federal 

de Rio Verde – GO. É chegado o ano de 2002 e por Decreto do então Presidente da 

República, a Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde passa a denominar-se Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Rio Verde – GO.  

A partir de 2008 passa a se chamar Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde. 

Atualmente, a instituição conta com oito cursos técnicos (presenciais), seis cursos técnicos 

(modalidade EaD), nove cursos de graduação, três cursos de mestrado: Agroquímica, Ciências 

Agrárias - Agronomia e Zootecnia; e dois cursos de doutorado: Ciências Agrárias - 

Agronomia, Biotecnologia e Biodiversidade (associação com Universidades do Centro-Oeste/ 

Rede Pró-Centro-Oeste). 

A história do Campus Ceres do Instituto Federal Goiano começa a ser traçada com a 

criação da Escola Agrotécnica Federal de Ceres, que teve início a partir de um projeto 

apresentado pelo então Vereador César Benito Caldas ao Congresso Nacional. A implantação 

da Escola era um anseio de toda a sociedade local, que esperava, com isso, programar o 

plantio, ensinando aos jovens técnicas de cultivo para melhorar a produção já existente, além 

de possibilitar a implantação de novas culturas. Entretanto, sua construção só teve início no 

dia 1º de novembro de 1988, com a garantia de que sua conclusão se daria no final de 89, o 

que não ocorreu. Por mais de três anos a obra ficou paralisada, sendo necessário muito 

trabalho, sacrifício e luta de todos os segmentos organizados de Ceres. O esforço de políticos, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Verde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Verde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Verde
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empresários, representantes de classe e trabalhadores fez com que a instituição tivesse uma 

infraestrutura. 

Em 30 de janeiro de 1993, a Escola foi criada e transformada em autarquia federal. 

Sua inauguração ocorreu um ano mais tarde, em 30 de janeiro de 1994, tendo as atividades 

letivas se iniciado no dia 6 de março de 1995, com a primeira turma de técnicos em 

agropecuária composta por 160 alunos.  

Com a reforma ocorrida na Educação Profissional, a Escola passou a oferecer, a partir 

de 1998, o curso Técnico em Agropecuária em Concomitância com o Ensino Médio. Em 

função de novas demandas apresentadas pela comunidade, em 2001 foram criados os Cursos 

Técnicos em Informática, Agroindústria, Agricultura e Zootecnia, oferecidos em diversas 

modalidades. Em 2005, a Instituição começou a oferecer também o Curso Técnico em Meio 

Ambiente e o Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. A implantação 

desse último vem favorecendo a interdisciplinaridade entre as diversas áreas do curso, com 

projetos e atividades que visam integrar as disciplinas do Ensino Médio com os componentes 

técnicos e os componentes curriculares técnicos entre si.  

Em 2006, com o objetivo de proporcionar a inclusão social por meio da elevação de 

escolaridade e da qualificação profissional, a Escola implantou o Curso Técnico em 

Agroindústria Integrado ao Ensino Médio, na modalidade de educação de jovens e adultos, o 

PROEJA. A oferta desse novo curso abriu uma possibilidade ainda maior de qualificação para 

o trabalhador que estava há algum tempo fora da escola e que precisava ou desejava agregar 

valor ao que produzia, por meio de tecnologia apropriada.  

Em 2008, a Escola Agrotécnica Federal de Ceres foi transformada em campus do 

Instituto Federal Goiano, em função da reestruturação da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, que transformou as Escolas Técnicas, Agrotécnicas e os Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs). 

No tocante aos cursos superiores, em 2009, após a realização de uma pesquisa de 

demanda, foi implantado o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. No ano seguinte, 

tiveram início as atividades do Curso de Agronomia (Bacharelado). Em 2011, foram 

implantados os cursos de Zootecnia e Licenciatura em Química.  

Antes do advento da Lei nº 11.892, cujo objetivo foi a criação dos institutos, as 

compras eram feitas de acordo com a conveniência de cada autarquia à época: Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Rio Verde, Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí e 

a Escola Agrotécnica Federal de Ceres, ou seja, eram feitos elevados números de processos 
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anuais para  aquisições muitas vezes de um mesmo objeto. As descrições, quer sejam de 

material ou contratação de serviços, não obedeciam um padrão, fazendo com que a aquisição 

do mesmo item  fosse repetido em processos distintos. Não havia a preocupação em agregar 

as licitações por grupos de despesas, segundo a classificação contábil do governo federal, 

tornando assim os processos de aquisição muito extensos. Houve alguns casos em que  

despesas de custeio e capital  estavam em processo unificado e por lapso, quando da emissão 

da nota de empenho, tinham as despesas empenhadas de forma equivocada quanto à natureza 

da despesa. Como as aquisições eram feitas de forma separada pelas autarquias, não tinha 

como se pensar em economia de escala, haja vista que as mesmas não atingiam um volume 

considerado alto pelos fornecedores. Os contratos e contratações advindos dos processos 

licitatórios de aquisições eram distintos entre as três autarquias, de modo que às vezes alguns 

contratos continham cláusulas desnecessárias ao bom cumprimento do objeto. Por serem três 

autarquias com cultura e maneira diferenciada de condução dos trabalhos, a partir de 2008 

torna-se necessária a superação de algumas barreiras no sentido de otimização dos 

procedimentos e rotinas inerentes as compras do IF Goiano.   

Antes do advento da Lei nº 11.892/2008, cujo objetivo foi a criação dos institutos, as 

compras eram feitas de acordo com a conveniência de escola: Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Rio Verde, Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí e a Escola 

Agrotécnica Federal de Ceres, ou seja, como autarquias distintas, cada uma assumia seu papel 

de gerir seus próprios recursos, o que gerava grande número de processos anuais para  

aquisições, muitas vezes de um mesmo objeto.  

Nesta Lei de regência dos Institutos Federais de Educação previu-se a possibilidade de 

cada um dos campus continuar como unidades gestoras autônomas, com proposta 

orçamentária identificada para cada uma das unidades
1
, o que pouco levaria a diferença na 

formatação de compras até então adotada. Entretanto, diante do cenário que indicava a 

necessidade de uma maior integração, e tendo como parâmetro os princípios da administração 

que indicam a necessidade de uma economia processual e eficiência nos processos de 

compras, houve consenso que o ideal, a partir da criação do IF Goiano, seria centralizar as 

licitações, na medida do possível.  

Desta forma, a solução prática mais coerente foi a realização das compras conjuntas, 

evitando-se descrições, quer sejam de material ou contratação de serviços, sem padronização 

                                                 
1
 Inteligência do art. 9º da Lei nº 11.892/2008. 
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para os campi. As aquisições em processos apartados não conduziriam à eficiência almejada 

para a nova estrutura que se iniciou com a Lei nº 11.9892/2008. 

Veja, ainda, que a falta de um estudo logístico abrangente, que envolvesse as 

necessidades de todos os campi do IF Goiano poderia resultar em licitações eivadas de 

fracionamentos indevidos, de falta de padrão, de repetições desnecessárias de processos. 

Também, as aquisições de forma descentralizada, separadamente para cada um dos campus, 

poderiam levar à aquisição de produtos iguais com preços diferentes, o que seria inadmissível 

para uma mesma autarquia. Ora, o fracionamento injustificado gera perda da economia de 

escala.  

Assim, pautados na eficiência, economia e na razoabilidade ocorreu, a partir de 2010, 

a agregação das licitações de um mesmo grupo de despesas, segundo a classificação contábil 

do governo federal, no âmbito do IF Goiano, em um mesmo processo licitatório. 

Importante citar, também, que anteriormente havia casos em que despesas de custeio e 

investimento estavam em um único processo, o que levava a lapsos quando da emissão da 

nota de empenho, com equívocos quanto à natureza de despesa. O controle dos bens e 

serviços a serem adquiridos/contratados pelo IF Goiano, considerando toda a sua abrangência, 

possibilitou uma maior adequação à legislação de compras, evitando-se situações como esta 

descrita.  

Por último, destaca-se como benefício gerado com a centralização das licitações, a 

possibilidade de um maior número de fornecedores interessados.  Os contratos advindos dos 

processos licitatórios de aquisições e contratações distintos entre as três autarquias, de modo 

geral, eram pequenos, o que levava a poucos fornecedores interessados e não propiciava a 

economia desejada. Por se tratar de três autarquias, com gestões diferenciadas,  tornou-se 

necessária a superação de barreiras no sentido de otimização dos procedimentos e rotinas 

inerentes às compras do IF Goiano.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Cabe ressaltar que o referencial teórico consiste em uma visão crítica da pesquisa 

existente que é significante para o trabalho desenvolvido. O referencial teórico identifica e 

organiza os conceitos encontrados em trabalhos relevantes. Seu objetivo é captar o estado da 

arte de um campo do conhecimento. A partir da revisão de trabalhos antigos (clássicos) e 

recentes, torna-se possível identificar áreas nas quais uma pesquisa mais profunda poderia ser 

benéfica. O referencial deve ser organizado e relacionado diretamente com o tema ou questão 

de pesquisa que está sendo desenvolvida, identificando a literatura na qual a pesquisa dará 

uma contribuição e contextualizar a pesquisa dentro dessa literatura, de forma a construir um 

entendimento dos conceitos teóricos e das terminologias utilizadas (MELLO, 2012). 

O referencial teórico aqui apresentado inicia com abordagem da Gestão por Processos 

e os benefícios para as instituições afim de que se possa compreender a importância do 

assunto para  o estudo. Na seqüência aborda tópicos os quais se inter-relacionam com o setor 

de compras sendo: Gestão de Estoque, Gestão de Custos, Orçamento Público e Compras no 

setor publico.  

 

2.1. A Gestão por Processos  

 

 A Administração Pública apresenta, em geral, a predominância de uma gestão 

fundamentada em estruturas com excessivos níveis hierárquicos e departamentos que geram 

lentidão administrativa, comunicação formal, burocrática, além de serviços e produtos que 

não satisfazem à população. Contra esse problema, a administração moderna sugere o 

gerenciamento de processos. Esse enfoque de gestão defende que a instituição deve mudar a 

forma  de pensar, abandonar a visão de estrutura com excesso de departamentos e concentrar 

a atenção nos processos. No gerenciamento por processos, considera-se uma instituição 

pública um grande processo, cuja missão é atender às necessidades do cidadão (seu principal 

cliente), mediante a prestação de serviços, gerados a partir de insumos, recursos e 

informações recebidos de fornecedores, e processados por servidores públicos com o uso de 

recursos materiais, técnicos e gerenciais (BATISTA et al., 1996). 

 Fundamentar a gestão por processos é importante para entender e definir quais são os 

processos mais relevantes para a instituição e aqueles que os suportam. Ao aliar o 

conhecimento sobre gestão de processos a uma visão estratégica é possível construir o Mapa 

Geral de Processos de uma Organização (RADUCNIZER, 2008). 
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A Gestão por Processos é utilizada para a reconstrução da visão estratégica exigida 

pela sociedade moderna, pois esta facilita as práticas de trabalhos, tornando-os mais eficientes 

e eficazes. Reitera-se que esse enfoque de gestão argumenta que a instituição deve 

transformar a forma de pensar, deixar a visão de estrutura com excesso de departamentos e 

concentrar a atenção nos processos (VINHEIROS, 2008). 

 Este mesmo autor ainda explica que os termos “gestão de processos” e “gestão por 

processos” são falsos sinônimos. O entendimento mais comumente encontrado para o termo 

gestão de processos é o da engenharia operacional, oriundo do processo mecanicista derivado 

da Revolução Industrial, significando a divisão do trabalho em atividades sequenciais, 

objetivando a sua mecanização. Embora haja alguns pontos comuns, possuem objetivos 

distintos, pois a gestão de processos se apresenta com uma abrangência muito reduzida em 

comparação com a gestão por processos; esta, possui uma abordagem administrativa, aquela, 

um estilo de organização e gerenciamento da operação de empresas.  

A Gestão por Processos defende que a instituição deve mudar a forma de pensar, 

abandonar a visão de estrutura por funções e organizar seus recursos e fluxos ao longo de seus 

processos básicos de operação. A instituição orientada por processos pressupõe que as pessoas 

trabalhem de forma diferente. Em lugar do trabalho individual e voltado às tarefas, a 

organização por processos valoriza o trabalho em equipe, a cooperação, a responsabilidade 

individual e a vontade de fazer um trabalho melhor (VINHEIROS, 2008). 

De acordo com Slack et. al. (1997), a gestão por processos faz parte do contexto 

gerencial da administração de operações, que trata da maneira pela qual as organizações 

gerenciam a função de produção, ou a realização de serviços, sendo esta representada pela 

reunião de recursos destinados à produção de bens e serviços pelas empresas.  

 Os autores propõem que os principais elementos no que diz respeito à função 

produção são: o projeto, o planejamento o controle e o melhoramento. Quanto ao 

gerenciamento de cada um destes elementos, a parte do projeto define a organização das 

atividades a serem realizadas, incluindo decisões relativas à variedade de volume e de 

produtos a serem produzidos e às decisões dentro dos estágios do processo. O gerenciamento 

do planejamento e controle compreende a determinação e implantação de um sistema de 

administração da produção. 

 Ainda cabe considerar que a gestão por processos é caracterizada por um grupo de 

abordagens que podem ser utilizadas para eliminar o desperdício, inconsistências e 

irracionalidades do ambiente de trabalho, possibilitando o provimento de bens e serviços de 

alta qualidade e de maneira fácil, rápida e barata (SAN MARTIN, 1999). 
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 Vinheiros (2008) considera que a gestão por processos requer e incorpora diversos 

valores à cultura da instituição, pois o amplo conjunto de entidades envolvidas e 

comprometidas, abrangendo clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores da instituição, 

cria uma expectativa de responsabilidade comum quanto aos comportamentos de 

transparência da informação, cooperação mútua, confiança e demais valores importantes para 

o trabalho em redes colaborativas. Ainda nesse sentido, objetivos comuns privilegiam a 

abertura da comunicação, a transparência do trabalho, o sentido de colaboração mútua, o que 

facilita o desenvolvimento do trabalho e, consequentemente, melhores resultados são 

alcançados. 

A Gestão por Processos prioriza o processo em si, alterando a estrutura organizacional, 

fazendo com que processos decisórios possam ser tomados pelos níveis hierárquicos menores, 

além de eliminar barreiras de comunicação e enxugar os níveis hierárquicos, reconfigura as 

habilidades necessárias para o trabalho, há a sinergia e interação entre profissionais de 

diferentes setores e competências e fortalecimentos de parcerias externas (VINHEIROS, 

2008). 

 Segundo Raducnizer (2008) é importante tratar de Gestão por Processos nas 

instituições, pois falar em processos é quase sinônimo de falar em eficiência, redução de 

custos e qualidade. O atual dinamismo das instituições, aliado ao peso cada vez maior que a 

tecnologia exerce nos negócios, vem fazendo com que o tema processos e, mais recentemente, 

gestão por processos, seja discutido e estudado com crescente interesse pelas instituições.  

 Através da Gestão por Processos é possível ter uma visão abrangente por parte da 

instituição sobre os seus processos e de como estão relacionados. Alguns fatores são 

importantes no desenvolvimento da Gestão por Processos, como: o dimensionamento de 

equipe ideal para a execução e o controle dos processos; o suporte adequado de ferramentas 

tecnológicas; os métodos de monitoramento e controle do desempenho a serem utilizados e o 

nível de integração e interdependência entre processos. Colocar a Gestão de Processos em 

prática requer uma nova forma de analisar e decidir como será o dia a dia da instituição de 

hoje, amanhã e no futuro  (RADUCNIZER, 2008). 

 Segundo Melo (2000), a Gestão por Processos deve estar interligada com outros 

instrumentos administrativos, tais como: planejamento estratégico, estrutura organizacional, 

qualidade total, logística, relatórios gerenciais, sistema de participação e comprometimento 

dos funcionários, entre outros. A Gestão por Processos vai desde o mais alto nível decisório 

até o mais simples nível executivo. Embora complexa na sua concepção e execução, pois 
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envolve aspectos delicados e suscetibilidades nos diversos níveis hierárquicos, atravessa 

invariavelmente as seguintes etapas: 

a) Identificação e análise dos processos da instituição: saber o funcionamento geral de 

qualquer instituição é essencial para total domínio da situação; 

b) Estabelecimento de metas de melhoria e aperfeiçoamento desses processos: é essencial que 

sejam estabelecidas metas, para que se tenha uma visão real dos resultados alcançados. Cada 

meta alcançada é uma satisfação para a equipe de trabalho, assim como se torna o início para 

mais um passo. A partir desse momento chegamos à Melhoria Contínua;  

c) Avaliação dos processos pelos resultados frente ao cliente: se o alvo é o cliente, então será 

por seu intermédio que se avaliará o acerto. Não adianta tornar o trabalho fácil para os 

servidores, se seu objetivo principal, o cidadão que está no papel de cliente, não está 

satisfeito. A função de quem está gerenciando é encontrar esse ponto de interseção entre 

técnicas de trabalho de equipe e satisfação do cliente, que é justamente a busca de resultados, 

por meio de pesquisas, opiniões, etc.  

d) Normalização dos estágios de desenvolvimento atingidos pelos processos: saber o ponto de 

equilíbrio de cada processo é uma das características para quem está gerenciando. Dentro 

dessa visão de processos, a tendência atual é enxergar a instituição de uma maneira funcional, 

integrando os diversos modelos e categorias básicas de processos, contribuindo para sua 

otimização.  

Uma das formas de conseguir uma maior flexibilidade institucional consiste na 

eliminação de barreiras dentro da instituição funcional e a focalização em processos de 

negócios ou essenciais. Ao se centrar nesses processos, a instituição estará trabalhando com 

todas as dimensões complexas do seu negócio e poderá usar, não mais de forma isolada, todos 

os seus recursos para adquirir as vantagens competitivas (MOTTA, 1995). 

 Motta ainda esclarece que a gestão por processos traz os seguintes benefícios à 

instituição: 

a) habilita a instituição a ter seu foco direcionado aos clientes, permitindo-lhe antecipar e 

controlar mudanças; 

b) provê meios de efetivar, mais rapidamente, mudanças complexas; 

c) auxilia a instituição a gerenciar efetivamente seus inter-relacionamentos; 

d) provê uma visão sistêmica das atividades da instituição; 

e) mantém o foco no processo; 

f) auxilia a instituição a entender melhor a sua cadeia de valor; e 

g) desenvolve um sistema de avaliação completo para as áreas de negócios. 
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Por outro lado, Davenport (1994) enfatiza que os benefícios da adoção de uma gestão 

por processos, são os seguintes: 

• Visão das atividades como processo - Representando uma orientação que envolve elementos 

de medição, controle, gerenciamento e clientela. Ênfase na maneira como o trabalho é 

organizado e executado. A maneira pela qual o trabalho é e deve ser organizado é que 

facilitará ou dificultará a melhoria sistemática e inovadora do processo.  

• Visão sistêmica do trabalho - Neste sentido, cada empregado passa a ter uma visão clara a 

respeito do como, do por quê, do para quê e do para quem do seu trabalho, em substituição 

a uma visão unidimensional e compartimentalizada existente na orientação tradicional, 

baseada em funções. As instituições orientadas para processos procuram preparar seus 

empregados para novos comportamentos, incluindo mudanças de valores, crenças e 

princípios.  

• Delegação às equipes da responsabilidade pelos processos - Concede-lhes autoridade para 

tomarem as decisões necessárias. Equipes de múltiplas habilidades, realizando trabalhos 

orientados para processos, alcançam resultados com mais eficiência. Nesse ambiente, o 

sucesso do trabalho depende mais de atividades e esforços de empregados com autonomia e 

poder de decisão, do que de ações de gerentes funcionais orientados para tarefas. 

• Mudanças no enfoque da avaliação para gestão do desempenho – Significa, de um lado, 

associar os níveis organizacional e individual da avaliação e, de outro lado, focar a avaliação 

mais em resultados do que em características individuais. A remuneração nas instituições 

orientadas por processo privilegia as competências, o trabalho em equipe e os resultados. 

• Lideranças e não chefias - Fundamentando-se no treinamento gerencial, no sentido de 

fornecer aos gerentes as competências necessárias para gestão de equipes de trabalho, os 

gerentes precisam ser líderes, capazes de influenciar e reforçar valores e crenças da instituição 

por meio de suas ações. Ao moldar os processos e motivar os empregados, os líderes 

preocupam-se com a realização do trabalho e o alcance de resultados. 

• Estrutura organizacional horizontal. - O trabalho organiza-se em torno dos processos e das 

equipes que os executam. As pessoas comunicam-se diretamente com quem precisam. O 

controle é assumido pela pessoa que executa o processo. Nas organizações mais 

horizontalizadas, os gerentes aproximam-se mais dos clientes e dos executantes do trabalho. 

Observa-se que as etapas do processo podem ser distinguidas das versões hierárquicas e 

verticais da estrutura organizacional. Enquanto a estrutura hierárquica é tipicamente uma 

visão fragmentada e estanque das responsabilidades e das relações de subordinação, a 
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estrutura de processo é uma visão dinâmica pela qual a instituição adquire um bem ou 

contrata um serviço. 

 A Gestão por Processos voltada para o setor de compras contribui de certa forma, na 

busca pela melhoria e eficiência, pois é caracterizada pela gestão desafiadora, complexa e 

inovadora que requer uma mudança na forma como a organização é gerida, como são dadas as 

relações funcionais e hierárquicas, como são entendidos e concebidos os objetivos 

institucionais, ou até mesmo na forma como sentimos e concebemos a nossa relação com o 

trabalho. A aplicação da Gestão por Processos na área de compras governamentais tem se 

mostrado como fator eficaz de gerenciamento na medida em que direciona para a 

competitividade da empresa, auxilia uma área que possui atualmente uma posição de 

contribuição estratégica dentro das instituições (VINHEIROS, 2008). 

 

2.2. Gestão de Estoque 

 

 O gerenciamento de estoque é importante para qualquer instituição, pois através dele é 

possível identificar e acompanhar o estoque, preencher e entregar pedidos da forma mais 

precisa possível e com maior freqüência, podendo visualizar e monitorar a localização, a 

condição e as quantidades de todos os materiais e sua utilização (CALLEGARO e 

QUAGLIATO, 2010). 

Existe um roteiro geral para gerenciamento de estoques nas instituições que consiste 

em: elaborar a classificação ABC; selecionar o modelo de gestão do estoque (reposição 

contínua ou reposição periódica); calcular os parâmetros do sistema, dos estoques de 

segurança e os lotes de reposição; e determinar os valores finais, introduzindo considerações 

adicionais não incluídas anteriormente. O gerenciamento de estoque tem como finalidade a 

facilitação do seu uso diário, disponibilizando as informações necessárias para cada 

departamento e suas reais necessidades das mercadorias (LAUGENI e MARTINS, 1999). 

 Conforme Bowersox e Closs (2001), o gerenciamento de estoque é o processo 

integrado pelo qual são obedecidas as políticas da empresa e da cadeia de valor com relação 

aos estoques. Em qualquer empresa, a preocupação da gestão de estoques está em manter o 

equilíbrio entre as diversas variáveis componentes do sistema, tais como: custos de aquisição, 

de estocagem e de distribuição; nível de atendimento das necessidades dos usuários 

consumidores, entre outros. 

 Sobre a gestão de estoque, Viana (2002) diz que: 
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Logo, gerir estoques economicamente consiste essencialmente na procura da 

racionalidade e equilíbrio com o consumo, de tal maneira que: a) as 

necessidades efetivas de seus consumidores sejam satisfeitas com mínimo 

custo e menor risco de falta possível; b) seja assegurada a seus consumidores e 

continuidade de fornecimento; c) o valor obtido pela continuidade de 

fornecimento deve ser inferior a sua própria falta (VIANA, 2002, p. 118).  

 

Cabe considerar que a gestão de estoques ainda implica em manter níveis elevados, a 

fim de garantir o suprimento imediato das demandas, porém representa pesados custos de 

oportunidades, entre outros; já níveis mínimos evitam a imobilização dos recursos financeiros, 

possibilitando assim, a busca por investimentos mais rentáveis, mas sacrificando o nível de 

serviço da empresa, o que onera a mesma pelo não atendimento da demanda. Logo, evidencia-se a 

necessidade de busca por um nível adequado de estoques, capaz de garantir a sustentabilidade 

econômica da empresa (RIBEIRO et. al., 2011). 

 Nesse sentido, é possível entender que a gestão de estoque nada mais é do que fazer 

um total planejamento de como controlar os materiais dentro da instituição, trabalhando de 

forma coerente com as necessidades, além de objetivar a manutenção do equilíbrio entre 

estoque e consumo. 

 Um procedimento padrão presente na gestão de estoque é o controle de estoque, este 

que surgiu para suprir uma necessidade das organizações de controlar melhor seu material. 

Trata-se de um procedimento adotado para registrar, fiscalizar e gerir a entrada e saída de 

mercadorias e produtos  - podendo ser aplicado em diversos tipos de instituição. Para que o 

controle de estoque seja realizado com sucesso, é preciso que a instituição disponha de um 

sistema bom e confiável, que lhe auxilie na administração de todo o material, de forma que 

ele consiga ainda realizar suas outras funções (VIANA, 2002). 

 

[...] qualquer que seja o método, é fundamental a plena observância das rotinas 

em prática a fim de se evitar problemas de controle, com consequências no 

inventário, que redundam em prejuízos para a empresa (VIANA, 2002, p. 

361). 

 

 O autor ainda enfatiza que, essencialmente, a gestão de estoque, assim como as demais 

atividades logísticas, lida com aspectos relacionados à promoção do nível de serviço e ao 

mesmo tempo redução de custo, visando maior eficiência operacional. Ainda salienta que o 

objetivo do controle de estoque é também financeiro, pois a manutenção de estoques é cara e 

o gerenciamento do estoque deve permitir que o recurso investido seja minimizado. Ao 

mesmo tempo, não é possível para uma instituição trabalhar sem estoque. Portanto, é 

necessário que um bom controle de estoque passe primeiramente pelo processo de 

planejamento. 
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 Gonçalves (2007) nos mostra que há diversos procedimentos destinados ao 

funcionamento operacional dos estoques e seu controle, assim como os critérios que podem 

ser utilizados na renovação desses estoques. Esses sistemas de controle de estoque partem da 

necessidade de sabermos o momento exato para renovar os estoques de cada item em 

particular, com a finalidade de manter, de forma adequada e otimizada, o suprimento desses 

materiais, além de definir a quantidade que deverá ser reposta sempre que for detectada uma 

exigência de renovação do estoque. 

Esse autor ainda esclarece que a gestão de estoque engloba funções importantes no 

âmbito administrativo, como: dimensionar adequadamente as quantidades dos estoques, de 

qualquer material, de forma que exijam o menor valor investido e, ao mesmo tempo, não haja 

a falta do material; manter todas as informações dos registros de suas movimentações entradas 

e saídas do estoque com todos os dados de procedência e destino, com quantidades e valores 

econômicos e, por fim, contribuir para a realização de toda a gestão das compras dos 

materiais, de tal forma que assegure o suprimento dos materiais necessários a boa execução 

do trabalho, incluindo a seleção e escolha dos fornecedores e os processos de licitações, 

negociações e compras, além de manter atualizado o registro de todos os fornecedores, 

contendo o histórico das compras e fornecimentos realizados (GONÇALVES, 2007). 

Segundo Slack et al.(2007) os estoques podem ser considerados como garantias contra 

eventos inesperados, tendo em vista que permitem a conciliação entre demanda e oferta que, 

não necessariamente, relacionam-se harmonicamente. Os autores ainda enfatizam que se o 

fornecimento de qualquer item ocorresse exatamente quando fosse demandado, o item nunca 

necessitaria ser estocado. 

Por outro lado, Carvalho et. al. (2007) explicam que apesar de trazer esta proteção para 

as operações da instituição, o estoque exige um controle adequado, pois como envolve uma 

imobilização de recursos orçamentários, este envolve um custo de oportunidade, que 

representa o montante que poderia ser obtido caso estes recursos fossem investidos em 

alguma outra aplicação. 

Ainda sobre a gestão de estoque, é importante ressaltar que as tomadas de decisões de 

estoque envolvem, essencialmente, a determinação de três principais questões: “Quanto pedir. 

Quando pedir. Como controlar o sistema.” Para determinar soluções ótimas, que representam 

a maneira mais eficiente possível de gerir os estoques, existem modelos que elencam as 

diversas variáveis envolvidas nesta análise (custos, quantidades, preços, tempos, etc.) e 

resultam na fórmula do Lote Econômico de Compra, além das formulações do Ponto de 

Pedido e do Estoque de Segurança (SLACK et. al., 2007). 
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Mediante as questões da gestão de estoque, Pozo (2001) explica que é indispensável 

que se tenha um controle de estoque, o que está relacionado com a administração de níveis de 

estoques, lógica e racionalidade podem ser aplicadas com sucesso para a resolução dos 

problemas de estoque. Desse modo, deve-se usar com profundidade o formalismo e a 

racionalização durante as soluções dos sistemas analíticos, de forma a dimensionar 

adequadamente as necessidades de estoques em relação à demanda, às oscilações de mercado, 

às negociações com os fornecedores e à satisfação do cliente, otimizando-se os recursos 

disponíveis e minimizando os estoques e custos. E se os estoques forem mínimos, a 

instituição poderá usar esse recurso orçamentário para aplicar em outras demandas, 

principalmente na contratação de serviços, suprindo assim outras necessidades institucionais 

e, por conseguinte, tornando-se mais eficaz e competitiva.  

Sobre a gestão de estoques é indispensável considerar algumas das principais 

ferramentas utilizadas pelas instituições, sejam privadas ou públicas, no objetivo de 

gerenciarem melhor seus estoques.  Estas ferramentas auxiliam no controle de desempenho 

das atividades, ganhando praticidade, agilidade e confiança. São elas:  

 

a) Curva ABC 

 

A curva ABC é um importante instrumento para o administrador; ela permite 

identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados quanto a sua 

administração. A análise da Curva ABC consiste na separação dos itens de estoques em três 

grupos, sendo: Classe A - é um dos grupos de itens mais importantes que devem ter uma 

maior atenção. Classe B - é um grupo de itens em situação intermediária. Classe C - é um 

grupo de itens menos importante (DIAS, 1995). 

 

A uniformidade dos dados coletados é de primordial importância para a 

consistência das conclusões da curva ABC, principalmente quando estes dados 

são numerosos. Nesse caso, é interessante fazer uma análise preliminar após o 

registro de uma amostra de dados para verificar a necessidade de estimativas, 

arredondamentos e conferências de dados, a fim de padronizar a normas de 

registro. Em seguida, conforme a disponibilidade de pessoal e de 

equipamentos deve ser programada a tarefa de cálculos para obtenção da curva 

ABC utilizando-se meios de cálculos manual, mecanizado ou eletrônico 

(DIAS, 1995). 
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b) MRP 
 

O MRP (material requirements planning ou cálculo das necessidades dos materiais) é 

um Sistema de Administração da Produção (SAP) de grande porte que mais tem sido 

implantado pelas empresas, ao redor do mundo, desde os anos 70. O MRP lida especialmente 

com suprimento de peças e componentes cujas demandas dependem de determinado produto 

final. Os conceitos básicos do MRP existem há muito tempo, porém, apenas recentemente 

computadores e sistemas de informação têm permitido à empresa beneficiar-se dos métodos 

do MRP (CORRÊA e GIANESI, 1996). 

Os objetivos do MRP podem ser: garantir a disponibilidade de matérias, componentes 

e produtos para garantir ao planejamento da produção e às entregas dos clientes; manter os 

inventários no nível mais baixo possível; planejar atividade de manufatura, de suprimentos e 

de programação de entregas (DIAS, 1995). 

 

O MRP permite que as empresas calculem quantos materiais de determinado 

tipo são necessários e em que momento. Para fazer isso ele utiliza os pedidos 

em carteira, assim como uma previsão para os pedidos que a empresa acha que 

irá receber. O MRP verifica então, todos os ingredientes ou componentes que 

são necessárias para completar esses pedidos, garantindo que sejam 

providenciados a tempo (SLACK E ET AL, 1997). 
 

c) Just in Time 

 

Segundo Laugeni e Martins (1999), o sistema Just in Time, conhecido por JIT, foi 

desenvolvido na Toyota Moto Company, no Japão. Pode-se dizer que a técnica foi 

desenvolvida para combater o desperdício. Toda atividade que consome recursos e não agrega 

valor ao produto é considerada um desperdício. Além de eliminar desperdícios, a filosofia JIT 

procura utilizar a capacidade plena dos colaboradores, pois a eles é delegada a autoridade para 

produzir itens de qualidade e para atender, em tempo, o próximo passo do processo produtivo. 

 

O conceito de JIT se expandiu, e hoje é uma filosofia gerencial, que procura 

não apenas eliminar os desperdícios, mas também colocar o componente certo, 

no lugar certo e na hora certa. As partes são produzidas em tempo (Just in 

Time) de atenderem as necessidades de produção, ao contrário da abordagem 

tradicional de só produzir os casos (Just in Case) em que sejam necessárias. O 

JIT leva a estoques bem menores, custos mais baixos e melhor qualidade do 

que os sistemas convencionais (LAUGENI E MARTINS, 1999). 

 

d) Kanban 

 

Segundo Callegaro e Gagliato (2010) apud Laugeni e Martins (1999), o Kanban é um  
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método de autorização da produção e movimentação do material do sistema JIT. Na língua 

japonesa a palavra kanban significa um marcador (cartão, sinal, placa ou outro dispositivo) 

usado para controlar a ordem dos trabalhos em um processo seqüencial.  Seus objetivos são 

assinalar as necessidades de mais material e assegurar que tais peças sejam produzidas, a 

reposição de um determinado produto só é liberada conforme a demanda.  

 

Kanban é um método de operacionalizar o sistema de planejamento e controle 

puxado. É um cartão utilizado por um estágio cliente, para  avisar seu estágio 

fornecedor que mais material deve ser enviado. Os diferentes tipos de kanban: 

kanban de movimentação ou de transporte, o kanban de produção e kanban de 

fornecedor (SLACK et. al., 1997).  

 

e) PEPS 

 

O sistema PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) – (FIFO) consiste na avaliação 

feita pela ordem cronológica das entradas. Sai o material que primeiro integrou o estoque, 

sendo substituído pela mesma ordem cronológica em que foi recebido, devendo seu custo real 

ser aplicado. O método PEPS é escolhido quando os materiais possuem prazo de validade; 

entretanto, é muito importante que a demanda dos produtos acabados seja conhecida com alto 

grau de precisão e que se tenha fornecedores de transportes confiáveis, a fim de obter um 

serviço adequado à demanda, caso contrário tal método não funciona (DIAS, 1995). 

 

f) UEPS 

 

O sistema UEPS (Último a Entrar, Primeiro a Sair) – (LIFO) considera que devem, em 

primeiro lugar, sair as últimas peças que deram entrada no estoque, o que faz com que o saldo 

seja avaliado ao preço das últimas entradas. É o método mais adequado em períodos 

inflacionários, pois uniformiza o preço dos produtos em estoque para venda no mercado 

consumidor. Na disciplina de Administração de Materiais vimos como é a utilização do 

método UEPS, ele tende a deixar os estoques estabilizados. Enquanto isso, é avaliado a 

utilização corrente dele, bem como a sua função de preços, a fim de que sejam refletidos os 

valores e custos do mercado (DIAS, 1995). 

 Por fim, Ballou (2006) destaca que a eficiente gestão de estoques é necessária para 

equilibrar a disponibilidade dos produtos ou serviços ao consumidor com a minimização dos 

custos relativos ao estoque. Para controlar e evitar o excesso de mercadoria estocada, visando 
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preservar a liquidez da empresa e maximizar o retorno dos recursos investidos, foi abordado 

neste trabalho o Lote Econômico como técnica para gerenciamento de estoques.  

 

 

 

2.3. Gestão de Custos 

 

Conforme Novaes (2007), a importância da gestão de custos está diretamente ligada ao 

fator de que a chave para o sucesso na cadeia de suprimento otimizada está relacionada com a 

implantação e desenvolvimento de um controle de qualidade adequado para o setor de gestão 

de custos, visando garantir níveis de custos dentro da prática de cada setor. 

O autor ainda afirma que o diferencial observado, atualmente, é que as empresas têm 

buscado a redução de custos em todos os níveis e de forma sistemática, tendo em vista que 

esse fator é indispensável e padrão para que as instituições atuem competitivamente no 

mercado globalizado. Salienta, ainda, que a gestão de custos na Administração Pública tem 

sido apontada como instrumento gerencial indispensável ao controle dos gastos públicos, 

como também avaliação de desempenho e economicidade. Nesse sentido, cabe considerar 

que: 

 
O valor não é medido pelo custo final, mas sim pela receita total, resultante do 

preço que a empresa estabelece para o produto, em função do mercado e do 

número de unidades que ela pode vender. A empresa será rentável quando a 

soma dos custos envolvidos na geração do produto for menor do que o valor 

que ela consegue estabelecer para ele. A meta de uma empresa moderna, 

competitiva, é de aumentar ao máximo o valor agregado de seus produtos, ao 

mesmo tempo em que busca minimizar os custos globais na cadeia de 

suprimentos (NOVAES, 2007, p. 224). 

 

Segundo Dias et al (2009), a gestão de custos na Administração Pública tem sido 

apontada como instrumento gerencial indispensável ao controle dos gastos públicos, como 

também avaliação de desempenho e economicidade.  

 De acordo com Silva et. al. (2007), a gestão pública vem passando por muitas 

mudanças, principalmente no que tange aos gastos públicos, não obstante em saber em que, 

mas sim, como se gastam os recursos públicos. Atualmente, na gestão pública há uma busca 

constante de sistemas de informações mais acurados e com ênfase na apuração de custos dos 

serviços prestados. Outra mudança apontada é a tendência das entidades públicas utilizarem 

informações gerenciais nas tomadas de decisões internas na sua administração. 

 Diante disso, é importante destacar que um novo termo vem sendo trabalhado na área 

de gestão pública, chamado este de NPM (Nova Gestão Pública), o que também está voltado à 
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gestão dos gastos públicos e definido como um termo genérico para uma onda de reformas da 

administração ao longo do mundo e que são relativamente padronizadas. Esta expressão vem 

caracterizando os principais componentes de uma tendência internacional para a 

transformação da máquina administrativa governamental (LAPSLEY e PALLOT, 2000). 

 Dias et. al. (2009) esclarecem que o modelo de gestão de custos voltado para as 

instituições públicas, previsto constitucionalmente, cria as condições para se utilizar os 

conceitos da contabilidade de custos, como um dos critérios de avaliação de desempenho, pois 

contabilidade de custos é um sistema de mensuração, no qual relaciona insumos, como: 

material, pessoal, instalações, entre outros, com resultados ou benefícios atingidos. A 

introdução dessa nova abordagem de gestão pública, que prioriza a mensuração de custos, 

associa uma das fases efetivas para a alteração de modelos atualmente existentes sobre a 

função e importância do setor público como agente propulsor de geração de ação, no uso de 

recursos públicos que são escassos. Os administradores do setor público necessitam de um 

conjugado de subsídios gerenciais para cumprir com eficiência, eficácia e efetividade as 

políticas públicas. 

 Nesse sentido, é possível entender que com a ausência de uma gestão de custos na 

Administração Pública esta fica sem poder avaliar a utilização dos seus recursos alocados, e 

sem poder avaliar os resultados que foram atingidos com esses recursos. 

Ainda sobre a apuração de custos públicos, Slomski (2006) defende que é necessária 

essa apuração devido à necessidade dos gestores em conhecer os custos de suas entidades, a 

fim de poderem tomar as melhores decisões entre as alternativas de produzir ou comprar 

produtos e serviços, de produzir ou terceirizar e/ou privatizar serviço. Corroborando com essa 

ideia, Souza e Clemente (2007) defendem que a simples adoção de estratégias baseadas na 

liderança em custos não garante a prática de gestão de custos. É necessário um sistema de 

informação de custos que auxilie na formulação e na avaliação da estratégia adotadas. 

Dias et. al. (2009) explicam que outro ponto importante na gestão de custos é o 

sistema de avaliação de tal, para isto, um sistema de custo é o instrumento fundamental a ser 

usado para averiguar os resultados, no que tange à eficácia e eficiência. Tibúrcio-Silva (2007, 

p. 16-17) destacam que um sistema contábil deve fornecer informações para cinco objetivos:  

1. Formulação das estratégias gerais e dos planos de longo prazo – A informação de 

custos pode ser relevante, por exemplo, para a decisão de escolha de novos 

investimentos. É importante destacar, no entanto, que a informação de custo deve estar 

associada aos benefícios sociais e às decisões dentro da esfera política. Entretanto, 

dentro de uma unidade gestora, como uma escola pública, o conhecimento do custo de 
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diversos cursos oferecidos para a sociedade pode ajudar na escolha de qual deles 

deverá ser objeto de uma expansão de vagas; 

2. Decisões de alocação de recursos – Envolvem a criação de relatórios sobre alocação 

de recursos entre produtos, clientes, canais de distribuição etc.  

3. Planejamento e controle de custos das operações e atividades – Diz respeito à 

criação de relatórios sobre custos e ativos por unidades gestoras, por centro de custos; 

4. Mensuração de desempenho e avaliação de pessoas – Refere-se à comparação entre 

valores orçados e valores realizados; 

5. Adequação com a regulamentação externa e exigências legais – Em certas áreas, a 

captação de financiamento externo, inclusive de instituições de fomento, está 

vinculada à implantação de um sistema de informação. 

Conforme ilustra o Quadro 1, para o (IFAC, 2000) apud Costa (2004), as informações de 

custos podem suprir diversas necessidades gerenciais na Administração Pública, destacando-

se as seis funções sociais para a contabilidade de custos. 

 

Função Social Necessidades Gerenciais 

Orçamento 

As informações de custos podem auxiliar a decisão 

de alocação de recursos entre várias atividades. Os 

custos das atividades passadas podem ser utilizados 

como estimativas orçamentais de custos futuros 

Redução e Controle de Custos 

A análise do comportamento dos custos pode 

auxiliar na tomada de ações apropriadas para 

eliminar ineficiências. 

Ajustes de Preços e Tarifas 

Auxiliam no estabelecimento de cenários de preços 

e tarifas para bens e serviços fornecidos pelo 

governo, especialmente quando esses são fornecidos 

a um preço inferior ao custo, como um resultado de 

políticas governamentais. 

Avaliação de Desempenho 

Pode auxiliar na mensuração do desempenho 

financeiro e não financeiro. Os esforços e os 

resultados dos serviços de uma entidade podem ser 

avaliados com as seguintes mensurações: custos dos 

recursos e insumos usados para fornecer os serviços 

e resultado alcançado. 

Avaliação de Programas 

As informações de custos podem auxiliar nas 

decisões políticas relacionadas à autorização, 

modificação e descontinuidade. 

Outras Decisões Econômicas 

A escolha entre as alternativas de ações requer 

comparação de custo ou receitas incrementais como, 

por exemplo, decisões de privatização, aceitar ou 

rejeitar uma proposta de projeto governamental, 

continuar ou descontinuar um produto ou serviço. 
Quadro 1 - Necessidades gerais do setor público 

Fonte: IFAC (2000) apud Costa (2004) 
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 Independente das técnicas a serem empregadas, a gestão de custos pode transformar-se 

em fator diferenciador em relação aos concorrentes, ou até mesmo entre unidade de uma 

mesma entidade. Tornou-se essencial para as instituições o conhecimento dos seus processos 

e do comportamento dos custos a eles associados. (MAGALHÃES, 2007 apud SILVA, 1999) 

 A classificação apropriada de custos é fundamental para que a administração possa 

coletar e utilizar a informação do modo mais eficiente possível. Os custos podem ser 

classificados quanto ao comportamento em relação às variações nos volumes de produção e 

quanto à forma de distribuição e apropriação aos produtos e serviços, centros de custos e 

resultados. No que se refere ao comportamento diante de variações na quantidade produzida, 

os custos podem ser classificados em fixos e variáveis (MAGALHÃES, 2007). 

 

 

2.4. Orçamento Público  

 

De acordo com Raducnizer (2008), o processo orçamentário pode ser subdividido em 

três grandes blocos de atividades, sendo as Etapas do Processo Orçamentário: Elaboração da 

Proposta Orçamentária, Aprovação da Proposta e Acompanhamento do Orçamento. 

Segundo Lima e Castro (2000), o Orçamento Público é o planejamento elaborado pela 

Administração Pública para atender, durante determinado período, aos planos e programas de 

trabalho por ela desenvolvidos, por meio do planejamento das receitas a serem obtidas e pelos 

dispêndios a serem efetuados, pretendendo manter a continuidade e a melhoria quantitativa e 

qualitativa dos serviços prestados à sociedade. 

Os autores ainda esclarecem que a elaboração do orçamento público constitui o passo 

inicial no processo de planejamento do setor público, pois é por meio desta ferramenta que os 

governantes, em qualquer esfera, poderão apresentar à sociedade os programas prioritários de 

governo, com a discriminação da origem e do montante de recursos a serem obtidos, bem 

como a realização dos dispêndios alocados no tempo. 

Conforme Silva (2004), o Orçamento Público trata de um instrumento de execução de 

planos do governo, e nesse sentido, cabe a ele mensurar as próprias condições internas 

necessárias à execução dos planos previstos. Ou seja, não apenas o que pretende cumprir 

como, também, estabelecer uma estrutura que lhe dê capacidade de realização. 

Nesse sentido, entende-se que toda a ação pública planejada se concretiza através do 

Orçamento Público, seja na manutenção das atividades estatais, seja na execução de seus 

projetos. Ainda cabe considerar que o orçamento consiste na ferramenta de que dispõe o 
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Poder Público para expressar seu programa de atuação, demonstrando a origem e quantidade 

de recursos a serem obtidos, assim como a natureza e o montante das despesas realizadas. 

Giacomoni (2000) enfatiza que, no Brasil, a evolução do orçamento público ocorreu 

diante da necessidade de associá-lo ao planejamento, e que o orçamento tradicional teve uma 

evolução para o moderno, também chamado de orçamento-programa. Antes, o orçamento 

tradicional era limitado à previsão das receitas e fixação de despesas, com finalidade de ter 

controle político das atividades desenvolvidas pelos gestores públicos. Em suma, sua 

elaboração não tinha a preocupação em atender às reais necessidades da sociedade e 

administração. 

Ainda conforme o autor, o orçamento público é caracterizado por possuir vários 

aspectos, sendo eles: político, jurídico, contábil, econômico, financeiro e administrativo. 

Nesse sentido, o orçamento tradicional tem, como principal função, o controle político dos 

órgãos da Administração Pública, pois ele busca confrontar as despesas com as receitas. 

Por outro lado, Giacomoni (2000) defende que o orçamento moderno está 

fundamentado no planejamento governamental, visando alocar os recursos para a consecução 

de objetivos e metas. Ainda sobre o orçamento moderno, Andrade (2002) esclarece que: 

O orçamento moderno é o documento que evidencia a política econômica 

financeira e o programa de trabalho da administração, discriminando as 

despesas segundo sua natureza, dando ênfase aos fins ou objetivos, e não à 

forma como será gerado ou gasto o recurso, de modo a demonstrar em quê e 

para quê o governo gastará, e também quem será responsável pela execução de 

seus programas (ANDRADE, 2002, p. 56). 

 

Ainda sobre o orçamento moderno, Silva (2004) ressalta que: 
 

O orçamento programa contribui para o planejamento governamental, pois é 

capaz de expressar com maior veracidade as responsabilidades do governo 

para com a sociedade, visto que o orçamento deve indicar com clareza os 

objetivos perseguidos pela nação da qual o governo é intérprete (SILVA, 

2004, p. 32). 

 

 Cabe ressaltar que o orçamento, tendo a função de delimitar os recursos financeiros 

disponíveis para custear as despesas públicas e considerando que é instrumento efetivo de 

planejamento e controle dos recursos públicos, é importante que sejam a ele aliadas as 

informações sobre os custos, isto é fundamental, no sentido de racionalizar e controlar os 

gastos públicos (SILVA, 2004). 

 De acordo com Andrade (2002), as Instituições Federais de Ensino Superior, entidades 

estas que possuem personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, 

têm por obrigação atender a legislação em vigor. Assim, elas têm o compromisso de elaborar 
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o orçamento público, fixando as despesas e prevendo as receitas, com o objetivo de planejar 

suas atividades. 

 Ainda cabe ressaltar que especificamente sobre a elaboração do orçamento, que a 

primeira atividade a ser observada é a coleta e compilação de informações dos elementos que 

auxiliam e compõem o orçamento. Em suma, o orçamento resulta de um exercício de 

planejamento e para tal o elaborador da proposta deve amealhar uma série de dados que 

servirão como base para início dos trabalhos. Essas informações auxiliam na definição das 

premissas e no modelo a ser utilizado na preparação do orçamento (WELSCH, 1983). 

O orçamento público tem como objetivo o equilíbrio fiscal e orçamentário dos 

governos. Outro fator de distinção é o conceito de vinculação de receitas aplicado ao 

orçamento público. No orçamento empresarial, o administrador possui liberdade para decidir 

como quer gastar os recursos que se fazem disponíveis a partir da operação da empresa. Essa 

flexibilidade lhe permite ações como incrementar ou reduzir receitas, redistribuir recursos, 

aumentar ou reduzir gastos, etc. O orçamento funciona mais como um guia, sem 

necessariamente amarrar a operação (RADUCNIZER, 2008). 

 

2.5. Gastos públicos nas instituições federais de ensino  

 

Inicialmente é importante definir o gasto público, este que conforme Giambiagi e 

Além (2000) é o consumo de recurso destinado à aquisição de um produto ou serviço para a 

realização de atividades públicas. O gasto público tem sido assunto de discussão na 

Administração Pública, mediante a busca pela eficiência de sua gestão, visando atender os 

requisitos legislativos e sociais. 

Conforme Rosa (2004), as Instituições Federais de Ensino Superior apresentam 

enorme diversidade quanto às atividades que desenvolvem. Entretanto, todas contemplam 

basicamente as mesmas atividades, ou seja, ensino, pesquisa e extensão, sendo que algumas 

instituições podem dar maior ou menor ênfase em cada uma dessas atividades. Neste sentido, 

o autor afirma que as instituições públicas de ensino podem ser consideradas uma das 

organizações mais complexas da sociedade, em razão da sua peculiaridade. 

O autor ainda afirma que as instituições públicas de ensino superior possuem 

características e realidades distintas de instituições de ensino privadas. Neste sentido, a gestão 

dos gastos dessas instituições identifica-se pela origem orçamentária de recursos públicos e 

pela rigidez da estrutura administrativa e organizacional. Isto se dá devido ao fato de 

utilizarem recursos públicos. Desse modo, as instituições estão subordinadas às leis dos 
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órgãos públicos e às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União. A autonomia 

administrativa de seus gestores é muito restrita, dificultando, de certo modo, as ações 

relacionadas à racionalização dos recursos públicos. 

No Brasil, o governo na condição de mantenedor das instituições públicas de ensino 

tem realizado, com frequência, cortes de gastos, dificultando assim o desenvolvimento de 

grande parte das atividades e impondo que estas instituições busquem outras fontes e formas 

de financiamentos, para viabilizar o conjunto de suas atividades. Por essa razão, a sociedade, 

de uma forma geral, principalmente a comunidade acadêmica, tem reivindicado maior 

transparência dos gastos públicos, no que se refere aos padrões de eficiência e eficácia. Ainda 

cabe considerar que, para que seja possível planejar, tomar decisões e avaliar o desempenho 

dos gastos, os gestores necessitam ter em mãos sistemas que permitam evidenciar os gastos 

realizados com todas as atividades, investimentos e compras da instituição (ROSA, 2004). 

De acordo com Silva et. al. (2004), a determinação de custos em uma instituição de 

ensino, por meio da contabilidade de custos, caracteriza uma atividade bastante complexa, 

pois é necessário que os custos sejam alocados. Isto acontece porque a maioria das 

instituições públicas de ensino possuem custos em comum. Em outro ponto de vista, são 

unidades com multiprodutos, porém formadas a partir de insumos comuns. 

Um sistema de custos, adequado às particularidades das instituições federais de 

ensino, é fundamental, servindo como fonte de informações gerenciais, visando à melhoria da 

eficácia e permitindo uma gestão efetivamente autônoma. Dessa forma, sem medida de 

custos, fica difícil medir a eficiência, uma vez que esta é obtida por meio da relação entre o 

resultado alcançado e o recurso consumido para obtê-lo (PETER et. al., 2003). 

Ainda nesse sentido, os autores destacam que para que haja o equilíbrio nos gastos 

públicos previstos para as instituições federais de ensino, é necessário que seja feita uma 

definição dos componentes dos custos e da sua forma de determiná-los, visto que isto é uma 

atividade relevante para a sociedade que deseja saber se os recursos aplicados nas instituições 

estão lhe trazendo algum benefício, assim como para a própria instituição, que deseja 

melhorar a eficiência na utilização de seus recursos. Além disso, as informações sobre os 

custos são ferramentas que contribuem para o controle e para a tomada de decisão nas 

instituições, constituindo-se, também, em fonte de informação para a elaboração do 

orçamento. 

Diante disso, é possível entender que cada vez mais são maiores as preocupações com 

o gerenciamento de custos nas instituições federais de ensino, porém, cabe ressaltar que os 

sistemas e apuração de custos desenvolvidos até o momento parecem não atender às 
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necessidades das próprias instituições públicas e sociedade em geral, na busca pela eficiência 

da gestão de gastos. 

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) são agentes fundamentais para o 

desenvolvimento econômico e social. No entanto, os recursos públicos disponíveis para a 

distribuição entre as universidades públicas brasileiras estão diminuindo. Esta redução de 

recursos pode ser identificada, quando se compara a quantidade de recursos com o Produto 

Interno Bruto, com as despesas correntes do Fundo Público Federal e ao total de arrecadação 

de impostos da União (AMARAL et. al., 2005). 

Neste quadro de redução de recursos financeiros há cobrança, por parte do governo 

federal e do Ministério da Educação (MEC), no sentido de expansão das IFES. Desde 2003, 

têm sido feitos investimentos para melhorar as condições das IFES, bem como estão sendo 

investidos recursos para a criação de novas instituições, visando alavancar a produção do 

conhecimento em diversas regiões do país (MAGALHÃES, 2007). 

A autora ainda esclarece que considerando a necessidade de crescimento das 

universidades, os recursos públicos são insuficientes para atender a demanda da sociedade, o 

qual se torna evidente a importância da gestão de custos no setor público. A gestão de custos 

está ligada a diferentes aspectos, tais como: prestação de contas, controle de gastos, 

determinação de produtos e serviços mais atrativos, fixação de preços, tomada de decisão e 

alocação eficiente de recursos.  

 

2.6. O conceito de Eficiência e Eficácia nos gastos públicos 

 

 A eficiência na gestão dos gastos também é assunto privilegiado neste trabalho. Deste 

modo, diversos autores da bibliografia sobre gestão de custos apresentam algumas 

contribuições acerca do significado de eficiência e como ela pode ser associada à gestão 

pública de gastos, a partir de critérios não apenas exclusivamente econômicos, mas que 

incorporem também as dimensões mais amplas da ação da Administração Pública 

relacionadas aos valores democráticos, à política e aos princípios constitucionais. De uma 

forma geral, os autores que tratam da gestão de custos defendem a questão da busca pela 

eficiência, independente das perspectivas adotadas. 

 Sobre eficiência e eficácia, Baracho (2000) afirma que o grau de eficiência é dado pela 

relação existente entre os bens e serviços consumidos e os bens e serviços produzidos, ou 

pelos serviços prestados em relação aos recursos utilizados. A eficácia deve ser mensurada 
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pelo grau de cumprimento dos objetivos estabelecidos nos programas de ação, comparando os 

resultados alcançados com os previstos, independente dos meios empregados. 

 A definição de eficiência e eficácia é apresentada também por Revorêdo et. al. (2004), 

que dizem: 

 
Eficiência pode ser definida como resultado obtido a partir da relação 

existente entre o volume de bens e serviços produzidos – outputs – e o volume 

de recursos consumidos – inputs – visando alcançar o melhor desempenho na 

operacionalidade das ações de competência de uma organização (Revorêdo at. 

al., 2004, p. 57). 

 

 Segundo os autores, a eficácia ocorre quando os objetivos pré-estabelecidos são 

atingidos. A avaliação da eficácia, conforme afirmam Baracho (2000) e Revorêdo et. al. 

(2004), não pode ser efetuada sem o planejamento prévio dos programas de governo, em que 

os objetivos devem estar claramente, definidos e quantificados.  

Em virtude disso, para a avaliação da eficácia, será necessário analisar o modo como 

os outputs produzidos em forma de bens ou serviços correspondem aos objetivos previstos. A 

avaliação da eficácia deve fornecer informação sobre a continuidade, modificação ou 

suspensão de um programa de governo ou informar, ao cidadão, o resultado das ações 

governamentais. (BARACHO, 2000) 

Sobre o princípio da eficiência aplicado à Administração Pública, Diniz (2004) afirma 

que a eficiência busca obter resultado com os meios escassos de que dispõe e ao menor custo 

possível. Acrescenta que a ideia de eficiência não deve se restringir, somente, ao razoável 

emprego dos meios e recursos à disposição dos gestores públicos. Além disso, deve adequar 

os meios de forma lógica, no sentido de obter resultados, assim como relacionar as 

necessidades públicas a esses resultados. 

Nesse sentido, Diniz (2004) assegura que a eficiência se expressa no resultado obtido, 

a partir da relação entre o volume de bens ou serviços produzidos e a quantidade de recursos 

consumidos, sendo que seu objetivo é obter o melhor desempenho na operacionalidade das 

ações de uma instituição. Assim sendo, a eficiência está voltada para a melhor forma de 

administrar o órgão público, relacionando produtos e custos.  

A eficiência está relacionada à associação ótima de recursos e produtos para fabricar 

determinado bem ou serviço, o que significa fabricar a um menor custo possível, enquanto 

que a eficácia se relaciona à obtenção dos resultados esperados (MAGALHÃES, 2007). 

Segundo Alves et. al. (2007), a eficiência sob ótica da qualidade do gasto público, tem 

sido tema de muitas discussões nas últimas décadas. Considerando que os recursos são 
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escassos, além da preocupação da forma como eles são direcionados, para esses autores a 

qualidade do gasto deve ser discutida também sob o enfoque de se gastar melhor, sem que 

isso signifique aumento das despesas, por exemplo, em todas as áreas para evitar desperdícios 

e aumentar a produtividade. 

A eficiência é o grau no qual a prestação de serviço é maximizada com os recursos 

disponíveis. Com a limitação de recursos hoje existente, o órgão será mais eficiente quando 

prestar melhor serviço com o que dispõe. A eficiência no gasto público pode também ser 

obtida mediante o aumento dos produtos resultantes das atividades para certa quantidade de 

gasto público quanto pela redução de material usado no processo para se obter certa quantia 

de produtos (MANDL et. al., 2008). 

Segundo Menezes (2005), ao trazer o termo eficiência para a prestação de serviço, 

enfatiza que pode ser observada na satisfação social, na disponibilização do serviço prestado à 

sociedade e no atendimento aos princípios da gestão administrativa dos serviços públicos. 

 O autor ainda enfatiza que uma administração pública eficiente é aquela capaz de 

cumprir todas as suas funções em atendimento aos princípios e regras afetas à sua atividade, 

de modo a concretizar a sua finalidade, a ampliação do bem-estar ou de distribuição equitativa 

da riqueza social por todos os integrantes da sociedade.  

 A eficiência nos gastos é fator de grande importância nas discussões inerentes à 

atividade de administração pública como prestadora de serviços. Prestação esta que se dá 

mediante a ação ordenada e coordenada na forma de políticas públicas, como processo 

político de escolha de prioridades de governo que incorpora os meios e as ações, ambos 

enquanto instrumentos e espaços de atuação do agir e da manifestação de poder de compras 

(CÂMARA, 2009). 

 O autor ainda salienta que, na avaliação das ações governamentais, a análise da 

eficiência busca levar em consideração os resultados, perante os recursos disponíveis. 

Procura-se representar as realizações em indicadores, para permitir comparação com 

parâmetros de desempenho e com padrões anteriormente alcançados. As medidas mostram a 

capacidade de consumir recursos escassos, disponíveis para a realização de determinada 

tarefa. Ressalta-se que eficiência está relacionada à associação ótima de recursos e produtos 

para fabricar determinado bem ou realizar algum serviço a um menor custo possível. 

Rocha et. al. (2012) enfatiza que é imprescindível que haja eficiência na comunicação 

entre os processos da instituição e o setor de compras, a fim de que seja possível administrar 

de forma correta os recursos materiais. Saber comprar de forma a beneficiar a empresa é 

determinante não somente para a competitividade, como para a própria permanência da 



44 

 

instituição no mercado. De forma geral, o setor de compras tem quatro objetivos principais, 

são eles: obter mercadorias e serviços na quantidade certa, obter produtos com qualidade e a 

um menor custo, garantir que a entrega seja feita de maneira correta e manter boas relações 

com os fornecedores. 

Apesar da busca constante pela eficiência, cabe considerar que no setor público 

existem diversas limitações que barram a perspectiva pela administração eficiente. Sendo 

assim, há limites potenciais ao aumento de eficiência nas organizações públicas podem 

decorrer de inúmeros fatores políticos, organizacionais, culturais, psicológicos, dentre outros. 

Sem ter a pretensão de tratá-los todos, se consideramos que o aumento da eficiência das 

organizações e das políticas públicas é uma questão de adequar racionalmente o emprego de 

recursos aos objetivos estabelecidos, torna-se essencial problematizar os seguintes pontos: 

estabelecimento dos objetivos e qual a tomada de decisão envolvida; e a disponibilidade dos 

recursos envolvidos e o nível de racionalidade disponível para processar as adequações entre 

objetivos e recursos disponíveis (GOMES, 2009). 

 Ainda sobre a eficiência no setor de compras no setor público, cabe considerar 

que o setor de compras está diretamente ligado ao processo de logística, influenciando e sendo 

influenciado por todos os outros setores. É necessário que se entenda o processo de comprar 

bem, visando beneficiar a empresa, sem perder a competitividade no setor publico. Sendo 

assim, conforme ilustra a Figura 1, estabelecer um bom processo de compras é fundamental 

para aproveitar todas as vantagens de comprar bem. Em qualquer ponto desses que houver 

irregularidades, conforme ilustrado na Figura 2, compromete o processo de compra e as 

atividades dentro da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1 – Esquema geral do Processo de Compras 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de ROCHA et. al., 2012 
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Figura 2 –Esquema geral do processo de compras com irregularidade 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de ROCHA et. al., 2012 

 

Existem ferramentas gerenciais utilizadas para auxiliar na escolha de fornecedores, 

uma destas ferramentas é o MAPA de COTAÇÃO. Estes mapas de cotação são amparados 

por planilhas específicas e sistemas operacionais, que identificam os possíveis fornecedores 

de acordo com seus dados principais. Estas propiciam a comparação destes possíveis 

fornecedores, para que possa ser feita uma compra de boa qualidade, com preços vantajosos e 

atendimento rápido (ROCHA et. al., 2012). 

Ainda conforme os autores, o setor de compras vem ganhando espaço e evidência no 

contexto das organizações, já que não basta apenas comprar, é preciso comprar bem para se 

manter competitivo. De uma forma geral, o processo de compras deve obedecer aos seguintes 

passos para que haja eficiência no processo:  

• Cotação de mercado; 

• Amplo leque de fornecedores; 

• Reduzir compras de urgência – baixo poder de negociação; 
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• Trabalhar com estoques mínimos e máximos; 

• Uso de histórico de preço – quanto paguei na última compra deste item?; 

• Formalizar compra com ordem de compra; 

 • Uso do fluxo de caixa para avaliar a capacidade de pagamento; 

• Agrupar compras possibilita reduzir esforço de trabalho e aumentar a barganha de preço, 

pode ser limitado pela possibilidade de estocagem e caixa (R$); 

• Compra de alguns insumos em épocas estratégicas; 

• Maior volume de produtos – pode fornecer poder de barganha; 

• Atenção à possibilidade de produtos substitutos – interação entre parte técnica e setor de 

compra. 

 

2.7. Considerações sobre compras no setor público 

 

Conforme Gaither e Frazier (2001), o departamento de compras desempenha um papel 

fundamental na realização dos objetivos da instituição sendo que sua missão é perceber as 

necessidades competitivas dos produtos e serviços, tornando-se responsável pela entrega no 

tempo certo, custos, qualidade e outros elementos na estratégia de operações, realizando a 

compra.  

É importante destacar que as compras e contratações em órgãos públicos são 

regulamentadas pela Lei 8.666/93, Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Brasil, 

1993), que em seu Art. 6°, item III, conceitua Compra como “toda aquisição remunerada de 

bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente”. As compras públicas devem 

obedecer aos requisitos de eficiência, eficácia e efetividade para alcançar os resultados 

almejados (MENEZES, SILVA e LINHARES, 2007). 

Conforme Silveira e Camargo (2006), na Administração Pública o gestor de compras 

deve agir de acordo com a lei. Segundo Silveira e Camargo (2006), devem seguir princípios 

legais constantes no Art. 3º da Lei 8666/93, os quais são: princípio da economicidade, da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a fim de 

assegurar confiabilidade. 

Por outro lado, Motta (2010) diz que a função compras no setor público é vista de 

forma não estratégica e burocrática, a prioridade é o estrito cumprimento da lei, com pouca 

atenção aos resultados, além disso, a atividade de aquisição é pouco valorizada, não atraindo 

novos quadros com facilidade.  
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Conforme Vinhedos (2008), os procedimentos de compras nos órgãos públicos, de 

uma forma geral, carecem de padronização, regras e normatização que regulamentem a 

matéria. Há uma ausência de estatísticas e sistemas de informações que permitam uma maior 

racionalização das atividades, já que os procedimentos são intensivos em mão de obra, quase 

sempre repetitivos e marcados pelo retrabalho permanente. Como consequência, inexistem 

práticas de transparência e de controles efetivos sobre as necessidades e qualidade das 

compras, além da perda de oportunidade de desenvolver a capacidade de aprendizagem com 

os erros e acertos ao longo do processo.  

Em muitos casos, o ambiente de compras é caracterizado pela baixa 

profissionalização. Tradicionalmente, as áreas de compras eram depositárias de funcionários 

de baixa qualificação, desmotivados e sem as condições mínimas requeridas para o adequado 

exercício da função. É importante ressaltar que uma compra é, antes de tudo, um processo de 

negociação entre as partes, algo que exige elevado grau de profissionalização. Comprar 

aquém das necessidades compromete a qualidade dos serviços e comprar além da medida 

eleva os custos. 

O sucesso desse processo pressupõe o estabelecimento de uma relação de parceria. A 

ausência desses atributos pode gerar, como conseqüência, um cenário quase caótico, resumido 

da seguinte forma: compra-se mal, a preços elevados, sem atender aos requisitos de qualidade 

estabelecidos e, além disso, não são honrados os compromissos contratuais com os 

fornecedores. Tal situação contribuiu para a consolidação de uma cultura baseada na 

desconfiança e descompromisso na relação cliente-fornecedor, com reflexos nos prazos de 

entrega, no cumprimento das especificações definidas, na não conformidade normativa e no 

custo dos serviços prestados ao cidadão. Esse cenário foi determinante para promover-se um 

novo padrão de gestão das compras governamentais (VINHEDOS, 2008). 

A crescente preocupação com o uso eficiente dos recursos públicos tem resultado, no 

âmbito do governo federal, em iniciativas voltadas para o controle das despesas com compras 

e contratações. O bom gerenciamento dos recursos aplicados em custeio constitui uma 

alternativa complementar para o aumento da eficiência na utilização dos gastos públicos e 

para melhorar o desempenho das organizações governamentais. Hodiernamente, há uma 

profusão, em ritmo bastante acelerado, de iniciativas de melhoria da gestão de compras 

governamentais. Desta forma, muitas instituições estão procurando se organizar por processos 

para terem maior eficiência na obtenção do seu produto ou serviço, melhor adaptação à 

mudança, melhor integração de seus esforços e maior capacidade de aprendizado 

(GONÇALVES, 1997). 
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Por fim, as compras públicas são reativas, as quais simplesmente reagem às 

necessidades dos usuários, em que se busca encontrar um fornecedor que esteja disposto a 

trocar os bens ou serviços pelo menor preço possível, havendo pouca interação (BATISTA E 

MALDONADO, 2008). 

Um ponto relevante a considerar para fazer a relação de compras no âmbito do setor 

público, é que o que diferencia das demais organizações empresariais não públicas é a 

necessidade do processo licitatório em meio a esse processo tradicional de compra. O autor 

ainda explica que se um determinado setor da administração verificar a necessidade de certo 

bem ou de determinado serviço, essa necessidade deverá se transformar em uma requisição na 

qual o setor requisitante descreverá de forma detalhada o que almeja, sendo esse documento 

encaminhado ao setor responsável pela realização da licitação (PALAVÉRI, 2005). 

Motta (2005) explica que a licitação significa um cotejo de ofertas, ou lances, feitas 

por particulares ao Poder Público, visando a execução de uma obra, a prestação de um 

serviço, um fornecimento ou mesmo uma alienação pela administração, donde se há de 

escolher aquela proposta que maior vantagem oferecer. Sobre a licitação, Brasil (2010) 

salienta que: 

Esse cotejo de ofertas deverá estar enquadrado em um procedimento 

administrativo formal em que a Administração Pública convoca, por meio de 

condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas 

interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e 

serviços (BRASIL, 2010, p. 19). 

 

Couto, Ramos e Grazziotin (2009) definem licitação como o procedimento 

administrativo de seleção prévia dos fornecedores com tratamento igualitário. Complementam 

Nunes, Lucena e Silva (2007), corroborados por Santana e Santos (2011), que o objetivo do 

processo licitatório é obter menor custo e maior benefício por meio da proposta mais 

vantajosa à administração. As propostas podem ser julgadas através de três critérios: menor 

preço, que leva em conta apenas a vantagem econômica; melhor técnica, que considera a 

qualidade do bem ou serviço; menor preço e melhor técnica, que leva em conta os dois 

aspectos. 

A licitação destina-se a garantir a observância ao princípio constitucional da isonomia. 

Ela consiste na seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, e na 

promoção do desenvolvimento sustentável, bem como será processada e julgada em 

conformidade com os princípios previstos na Constituição Federal e dos correlatos a estes 

(FERRUGEM, 2012 apud BRASIL, 2010). 
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De acordo com Ferrugem et. al. (2012) apud Gulamelon (2002), a finalidade precípua 

da licitação será sempre a obtenção de seu objeto nas melhores condições para a 

Administração, e, para tanto, esse objeto deverá ser convenientemente definido no edital ou 

no convite, a fim de que os licitantes possam atender fielmente ao desejo do Poder Público. 

Os autores ainda esclarecem que existem cinco modalidades de licitação previstas na 

Lei n. 8.666/93 que são: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Tais 

modalidades serão determinadas em função de limites para cada tipo de contratação previsto 

na Lei n. 8.666/93. Esses limites têm como ajustador e atualizador o Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) para as três esferas do governo. 

 É importante ainda ressaltar que foi instituído no ano de 2002 a sexta modalidade de 

licitação chamada de Pregão. Sobre esta última modalidade, citada a parte, cabe considerar 

que o uso cada vez mais acentuado dessa modalidade licitatória pela Administração Pública 

Federal está tendo um impacto significativo nas finanças públicas, tendo em vista a 

minimização de custos, agilidade e simplificação do processo licitatório, porém existem as 

desvantagens dessa modalidade, como, por exemplo, a obrigatoriedade que impõe o Decreto 

5.450/2005, levará as demais modalidades licitatórias a um crescente desuso; o impedimento, 

por este mesmo Decreto sobre a capacidade de pregoar, no que se refere às obras e serviços de 

engenharia, locações imobiliárias e alienações em geral, pois está fora do conceito de bens e 

serviços comuns e o surgimento de vários questionamentos sobre a modalidade; o despreparo 

tecnológico de fornecedores; necessidade de avaliação mais detida do objeto e elaboração de 

planilhas complexas (ZAGO e LOCK, 2007). 

No Art. 45 da lei supracitada são estabelecidos os tipos de licitação, exceto na 

modalidade concurso, conforme ilustra o Quadro 2. 

Menor preço O vencedor será o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 

especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço; 

Melhor Técnica Será utilizado exclusivamente para serviços predominantemente de 

natureza intelectual de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 

gerenciamento de engenharia consultiva em geral, em particular, para a 

elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e 

executivos. 

Melhor Técnica e 

Preço 

É utilizado para os mesmos serviços destinados ao tipo melhor técnica, 

ressalvado o disposto no parágrafo  4 do Art. 45. Lei referida. 

Maior Lance ou É utilizado nos casos de alienação de bens ou concessão de direito de 



50 

 

Oferta. uso. 

 Quadro 2 - Tipos de Licitações e suas características 

Fonte: CASTRO, 2012 adaptado da Lei n. 8.666/93. 

 

 

Para licitar precisa-se, primeiramente, definir o objeto que se quer contratar, estimar o 

valor da obra, do serviço ou do bem a ser licitado, mediante realização de pesquisa de 

mercado. Deve-se verificar, também, se há previsão de recursos orçamentários para o 

pagamento e se está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e por último definir a 

modalidade de licitação adequada (FERRUGEM et. al., 2012). 

Conforme Dias et. al. (2009) é importante conhecer os custos dos produtos e serviços. 

Sendo assim, vários estudos têm mostrado a importância da apuração de custos no setor 

público, seja somente para se saber o custo de determinados serviços ou projetos, ou até 

mesmo para medir o desempenho de programas de governo. Porém, na Administração Pública 

burocrática, conforme Kashiwakura (1997) a apuração dos custos e projetos públicos têm 

origem na Lei das Diretrizes Orçamentária (LDO) e não em um sistema informatizado de 

custos. Conforme apresentado no Quadro 3, os procedimentos de compras estão também 

baseados na Lei das Diretrizes Orçamentária. 

Parâmetro Licitação 

Seleção de Fornecedores - Critério de seleção centrado no produto 

- Cotação 

- Impossibilidade de parcerias 

- Critério de seleção com base no preço 

Avaliação dos Fornecedores - Dificuldade de usar como critério os fornecimentos passados 

Custo de Pedido - Grandes custos de pedidos, altos custos de vendas para o 

fornecedor 

Tamanho do Lote de Compra - Grandes lotes de produtos 

-Entregas constantes só com Registro de Preços ou Padronização 

Tempo de Reposição - Grande 

- Processo obedece à lógica cronológica 

- Apelação jurídica dos participantes pode estender o tempo ainda 

mais 

Preço e Concorrência - Concorrência centrada no preço 

Especificação do Produto - Comprador fornece especificação formal no início do processo 

de compra que tende, em regra, a ser seguida rigorosamente. 

Inspeção de Qualidade - Dificuldade de trabalhar com qualidade garantida 

- Recebimento feito por uma comissão 

Contratos - Curta duração 

- Na prática, mais rígido 

-Especificação formal 

-Dificuldades para incorporar melhorias técnicas 

- Dificuldade na troca de informação técnica 

Controle sobre a Função - Grande nível de formalismo, tudo deve ser documentado 

-Controle sobre cada processo 
Quadro 3 –  Procedimento de compras públicas. 

Fonte: COSTA (1998), baseado no modelo de Ansares e Modarress (1990). 
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 Mediante as comparações entre compras privadas e públicas, cabe comentar sobre as 

dificuldades que podem ser enfrentadas durante o processo de compras públicas. Neste 

sentido, Citadini (2012) diz que é sempre difícil comprar bem, sendo forçoso reconhecer que 

as dificuldades não se restringem à Administração Pública, mas estão também presentes nas 

empresas privadas - pequenas ou grandes. É certo que as dificuldades são proporcionais à 

complexidade da estrutura dos órgãos compradores - sejam estes empresas particulares ou 

entes do poder público. Quando, porém, se trata de um pequeno negócio, há quem afirme ser 

muito mais fácil comprar porque o “olho do dono” se faz presente, decidindo pessoalmente o 

que é bom para a sua organização. Esta afirmativa, entretanto, sofre uma restrição, porque só 

se aplica no âmbito do resultado patrimonial, uma vez que se não comprar bem, o dono 

suportará o prejuízo, já que não tem que prestar contas de sua incorreta decisão. 

No caso de compras públicas, cabe lembrar que no Brasil a legislação sobre licitações 

vem sofrendo nos últimos trinta anos contínuas alterações, e o poder público as tem feito 

sempre justificando que as compras se tornarão mais ágeis e eficazes, sem prejuízo dos 

resultados, os quais, em todos os casos devem traduzir-se na aquisição de bens e serviços que 

atendam às necessidades do Estado (CITADINI, 2012). 

O autor ainda ressalta que como esse objetivo nem sempre tem sido atingido, conclui-

se que a fórmula ideal está longe de ser alcançada. A cada etapa de reformulação do texto 

legal, há sempre os que pregam maior desburocratização da lei. Embora seja, em princípio, 

uma boa medida, não se pode esquecer que a par do benefício da agilização, a simplificação 

excessiva dos procedimentos licitatórios pode representar sérios riscos e com piores 

conseqüências do que aquelas ocasionadas pelos chamados entraves legais e burocráticos 

instituídos pela Administração Pública para atender à legislação e regular os processos de 

compras. 

Dessa forma, como no setor público, há dificuldades também no setor privado, 

especialmente nas grandes corporações, nas quais o rito interno estabelecido para a aquisição 

de bens e serviços não foge muito dos modelos adotados pelas instituições governamentais. 

As regras, nas grandes organizações também são, por vezes, muito rígidas, havendo até o 

rodízio, nas grandes corporações, dos que ocupam o cargo de "comprador", em função da 

dificuldade de se assegurar um procedimento que garanta plenamente a efetivação de boas 

compras. (CITADINI, 2012) 
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3. METODOLOGIA  

 

 

 3.1. Caracterização da Pesquisa 

 

Mediante o tema escolhido para o trabalho, optou-se por fazer uma pesquisa 

qualitativa, a qual está caracterizada pelo estudo de caso centrado nas compras de materiais, 

bem como os procedimentos adotados para esta atividade no Instituto Federal Goiano.  

Ao tratar do estudo de caso, Yin (2005) argumenta que o que caracteriza uma pesquisa 

como Estudo de Caso é o emprego de alguns procedimentos metodológicos, como protocolo 

do estudo; preparação prévia para o trabalho de campo e estabelecimento de base de dados.

 Segundo Yin (2005), o estudo de caso pode ser tratado como importante estratégia 

metodológica para a pesquisa em ciências humanas, pois permite ao investigador um 

aprofundamento em relação ao fenômeno estudado, revelando nuances difíceis de serem 

observadas “a olho nu”. Além disso, o estudo de caso favorece uma visão holística sobre os 

acontecimentos da vida real, destacando-se seu caráter de investigação empírica de 

fenômenos contemporâneos. 

O estudo de caso há muito foi e continua sendo estereotipado como o “parente pobre” 

entre os métodos de ciência social. Os pesquisadores que realizam estudos de caso são vistos 

como se tivessem rebaixado o nível de suas disciplinas acadêmicas. Os estudos de caso 

também têm sido denegridos, como se tivessem precisão, objetividade e rigor insuficientes. 

Esse estereótipo dos estudos de caso, que começou no século XX, continua no século XXI 

(YIN, 2005). 

Os estudos de caso podem ser classificados em: causais/exploratórios ou descritivos.  

No primeiro caso, trata-se de um modelo de estudo de caso que, embora não se resuma à 

exploração, permite ao investigador elencar elementos que lhe permitam diagnosticar um caso 

com perspectivas de generalização naturalística. No segundo caso, possibilitam, ao 

investigador, a descrição de fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto real. O autor 

nos indica que o estudo de caso vai além de uma simples estratégia de coleta de dados, mas 

uma estratégia de pesquisa abrangente. 

O autor ainda salienta que há várias maneiras de evidenciar a validade e a 

confiabilidade de um estudo de caso, sendo que a impossibilidade de generalizações 

estatísticas não é argumento convincente para colocar em dúvida a validade de um estudo de 

caso. Diante dessa perspectiva, o autor pretende, em sua obra, desenvolver argumentos a favor 
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do estudo de caso, orientando pesquisadores e estudantes que objetivam o desenvolvimento de 

estudos de caso como método rigoroso de pesquisa. 

 

Engajamento, instigação e sedução – essas são características incomuns dos 

estudos de caso. Produzir um estudo de caso como esse exige que o 

pesquisador seja entusiástico em relação à investigação e deseje transmitir 

amplamente os resultados obtidos (YIN, 2005, p. 197).  

 

 

 Yin (2005) ressalta que a essência de um estudo de caso está, pois, no fato de ser uma 

estratégia para pesquisa empírica empregada para a investigação de um fenômeno 

contemporâneo, em seu contexto real, possibilitando a explicação de ligações causais de 

situações singulares.  

Para a fundamentação teórica, foram levantados referenciais bibliográficos sobre o 

tema e realizadas entrevistas para a coleta dos dados, junto ao setor de compras no âmbito do 

IF Goiano, englobando Pró-reitoria de Administração e os cinco campi que atualmente têm 

seus setores de compras estruturados, ou seja: Campus Ceres, Campus Iporá, Campus 

Morrinhos, Campus Rio Verde e Campus Urutaí. Entrevistou-se, ainda, a equipe de 

consultores que atualmente está desempenhando a modelagem dos processos de compras  

junto à Pró-reitoria de Administração. A análise dos dados coletados foi feita por meio de 

observação documental e análise de conteúdo. 

 Em relação ao tipo de pesquisa, esta se caracteriza como: pesquisa exploratória e 

descritiva. 

 A justificativa em escolher a abordagem qualitativa neste trabalho foi pelo fato de que 

se aplica melhor na compreensão do processo de compras, bem como suas características. 

Conforme Marconi e Lakatos (2003), o método qualitativo preocupa-se em analisar e 

interpretar aspectos mais profundos e fornece uma análise mais detalhada sobre as 

investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento entre outros. 

 Quanto à característica exploratória da pesquisa, justifica-se pelo fato de viabilizar um 

conhecimento mais amplo do assunto, fundamentando-se em suas variáveis e teorias. 

 A pesquisa foi realizada no ano de 2014, porém resgatando dados de períodos 

anteriores dos últimos quatro anos, a fim de conhecer os procedimentos já adotados pela 

instituição e as atividades já realizadas no setor de compras. 

 Ressalta-se que pesquisa é descritiva, tendo em vista que busca descrever o processo 

adotado para efetuar as compras de materiais utilizados na instituição em estudo. 
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A pesquisa tem como objeto empírico o processo de compras na instituição em 

questão e fez uso da estratégia de estudar o caso para o levantamento dos dados. 

O protocolo de estudo de caso se encontra no Apêndice 1. 

 

3.2. Roteiro da Entrevista Semi-estruturada – Pesquisa de Campo 

 

 

A pesquisa de campo foi realizada no âmbito do IF Goiano, englobando a Pró-reitoria 

de Administração e os cinco campi que atualmente tem seus setores de compras estruturados, 

ou seja: Campus Ceres, Campus Iporá, Campus Morrinhos, Campus Rio Verde e Campus 

Urutaí, tendo sido conduzida inicialmente por meio de entrevista semi-estruturada, através de 

um roteiro proposto com questões que foram aplicadas aos servidores ligados ao setor de 

compras do IF Goiano, bem como à equipe de consultores que atualmente está 

desempenhando a modelagem dos processos de compras junto à Pró-reitoria de 

Administração. Buscou-se identificar questões do perfil profissional do entrevistado, como 

tempo de instituição, atividade que realiza, suas responsabilidades e áreas com as quais 

interage. Em seguida, focou-se no levantamento de questões estratégicas da instituição, 

referentes aos objetivos propostos no trabalho e fundamentados nas teorias abordadas sobre 

aspectos ligados à gestão de processos, gestão de compras e estoques, com o intuito de 

conhecer o perfil das atividades de compras da instituição, relevando seus pontos fortes e 

pontos fracos, bem como fatores que geram oportunidades ou ameaças na busca de sugestões 

de melhoria para o setor de compras.  

Sobre a entrevista semi-estruturada, Manzini (2003) salienta que uma atenção tem sido 

dada à formulação de perguntas que seriam básicas para o tema a ser investigado. Porém, uma 

questão que antecede ao assunto perguntas básicas se refere à definição de entrevista semi-

estruturada.  

Autores têm tentado definir e caracterizar o que vem a ser uma entrevista semi-

estruturada. Para Triviños (1987) esse tipo de entrevista tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema 

da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das 

respostas dos informantes. O foco principal é colocado pelo investigador-entrevistador. O 

autor complementa afirmando que a entrevista semi-estruturada favorece não só a descrição 

dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade, além 

de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de 

informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).  
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Para Manzini (2003, p. 154) a entrevista semi-estruturada está focalizada em um 

assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas 

por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse 

tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Um ponto semelhante, para ambos os autores, se refere à necessidade de perguntas 

básicas e principais para atingir o objetivo da pesquisa. Dessa forma, Manzini (2003) salienta 

que é possível um planejamento da coleta de informações, por meio da elaboração de um 

roteiro com perguntas que atinjam os objetivos pretendidos. O roteiro serviria, então, além de 

coletar as informações básicas, como um meio para o pesquisador se organizar para o 

processo de interação com o informante. 

Cabe considerar que pelo fato de a entrevista ser um processo de interação social os 

dados são de natureza social, e isso precisa ser levado em conta na interpretação dos 

resultados. Dessa forma, um dos primeiros passos pode ser a adequação dos roteiros como 

forma de o pesquisador se preparar, organizar e tomar ciência do processo de coleta de 

informações. Esse processo de análise do roteiro seria uma forma de o pesquisador interagir, 

simbolicamente, com um produto seu, ou seja, o roteiro, frente a uma interação que ainda não 

ocorreu, mas que nesse processo de análise estaria se preparando para a situação real da coleta 

de informações por meio da entrevista semi-estruturada (MANZINI, 2003). 

Assim, fundamentando-se nestes aspectos sobre a entrevista semi-estruturada, buscou-

se idealizar um roteiro de perguntas referentes aos objetivos propostos e referenciais 

apresentados no Apêndice 2. 

 Após a realização da entrevista, buscou-se dispor e organizar os dados obtidos de 

forma qualitativa, direcionando-os para o referencial teórico apresentado, no intuito de 

responder aos objetivos propostos e apresentar possíveis hipóteses de melhorias na busca pela 

eficiência do setor de compras do IF Goiano. 

 As questões foram formuladas de modo a atender os objetivos gerais e específicos, 

tendo-se como base o referencial teórico apresentado, conforme ilustra o quadro 4. 
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Quadro 4 – Matriz de Amarração 

 

QUESTÃO 
OBJETIVO GERAL OU 

ESPECÍFICO 

REFERENCIAL 

TEÓRICO 

1 – Qual o cargo ocupado no IF 

Goiano, tempo de casa e atividades 

desenvolvidas? 

 

Identificar a forma de trabalho, 

bem como as falhas e principais 

problemas de gestão do IF 

Goiano no processo de 

compras; 

 

Gestão por Processos 

(Vinheiros,2008) 

 

2 – Quantos servidores o IF Goiano 

possui no setor de compras? 

 

Identificar a forma de trabalho, 

bem como as falhas e principais 

problemas de gestão do IF 

Goiano no processo de 

compras; 

 

Gestão por Processos 

(Raducnizer,2008) 

(Gonçalves,1997) 

3 –A gestão de compras tem atendido 

a contento as demandas da 

instituição? Caso a resposta seja 

negativa, onde considera que existem 

as falhas? 

Identificar a forma de trabalho, 

bem como as falhas e principais 

problemas de gestão do IF 

Goiano no processo de 

compras; 

 

Identificar e analisar os 

principais procedimentos de 

compras executados pelo IF 

Goiano; 

 

Considerações sobre 

compras no setor público 

(Motta,2010) 

(Vinhedos,2008) 

(Santana e Santos,2011) 

 

 Gestão por Processos 

(Slack et.al,1997) 

(Vinheiros,2008) 

(Gonçalves,1997) 

 

4 – Como o IF Goiano realiza os 

pedidos aos fornecedores? Utiliza 

algum sistema eletrônico para esta 

atividade? Qual? 

 

Identificar a forma de trabalho, 

bem como as falhas e principais 

problemas de gestão do IF 

Goiano no processo de 

compras; 

 

Identificar e analisar os 

principais procedimentos de 

compras executados pelo IF 

Goiano; 

 

Orçamento e gastos 

públicos 

(Silva,2004) 

(Giacomoni,2000) 

(Raducnizer,2008) 

 

Considerações sobre 

compras no setor público 

(Rocha et al,2012) 

(Gomes,2009) 

(Silveira e Camargo,2006) 

(Vinhedos,2008) 
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5 – O IF Goiano utiliza  licitações 

para efetuar as aquisições? Qual(is) 

a(s) modalidade(s)de licitação que é 

utilizada(s)? 

 

Identificar e analisar os 

principais procedimentos de 

compras executados pelo IF 

Goiano; 

 

Orçamento e gastos 

públicos 

(Silveira e Camargo,2006) 

(Ferrugem et.al,2012) 

(Citadini,2012) 

6 – Como é feita a gestão de estoques 

no IF Goiano? Utiliza-se algum 

sistema eletrônico para esta 

atividade? Qual? 

 

Identificar a forma de trabalho, 

bem como as falhas e principais 

problemas de gestão do IF 

Goiano no processo de 

compras; 

 

Identificar e analisar os 

principais procedimentos de 

compras executados pelo IF 

Goiano; 

 

 

 

Gestão de Estoques 

(Callegaro e 

Quagliato,2010) 

(Ribeiro et.al,2011) 

 

 

 Gestão por Processos  

(Vinheiros,2008) 

 

 

7 – Em sua opinião, quais as falhas 

existentes no setor de compras e em 

que poderiam ser melhoradas? Tem 

alguma sugestão para a melhoria? 

 

Propor iniciativas de 

implementação de processos 

gerenciais visando a melhoria 

das compras do IF Goiano, 

visando uma maior eficiência. 

 

Identificar os desafios da 

implantação da gestão de 

processos no setor de compras 

do IF Goiano 

 

Considerações sobre 

compras no setor público 

(Rocha et al,2012) 

(Gomes,2009) 

(Silveira e Camargo,2006) 

(Vinhedos,2008) 

 

 

O conceito de Eficiência e 

Eficácia nos gastos 

públicos. 

(Baracho,2000) 

(Alves et.al., 2007) 

8 – Existem exigências impostas pelo 

Estado quanto às compras? Se houver 

exigências, estas dificultam  de 

alguma forma a eficiência do 

processo de compras? 

 

Identificar se as normas e 

exigências impostas pelo Estado 

dificultam a eficiência do 

processo de compras do IF 

Goiano; 

 

Considerações sobre 

compras no setor público 

(Rocha et al,2012) 

(Gomes,2009) 

(Silveira e Camargo,2006) 

(Vinhedos,2008) 

Orçamento e gastos 

públicos 

 

O conceito de Eficiência e 

Eficácia nos gastos 

públicos. 

(Baracho,2000) 

(Alves et.al., 2007) 
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9 – Quais as dificuldades a serem 

superadas no processo de compras do 

IF Goiano? 

Identificar os desafios da 

implantação da gestão de 

processos no setor de compras 

do IF Goiano 

 

Considerações sobre 

compras no setor público 

(Rocha et al,2012) 

(Gomes,2009) 

(Silveira e Camargo,2006) 

 

 

O conceito de Eficiência e 

Eficácia nos gastos 

públicos. 

(Baracho,2000) 

(Alves et.al., 2007) 

10 – Ha alguma iniciativa por parte 

da gestão no sentido de alinhar as 

aquisições com a gestão de estoque? 

 

Propor iniciativas de 

implementação de processos 

gerenciais visando a melhoria 

das compras do IF Goiano, 

visando uma maior eficiência. 

 

Identificar os desafios da 

implantação da gestão de 

processos no setor de compras 

do IF Goiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão por Processos 

 

(Slack et.al,1997) 

(Vinheiros,2008) 

(Gonçalves,1997) 

 

 

Gestão de Estoques 

 

(Laugeni e Martins,1999) 

(Ribeiro et.al, 2011) 

(Viana,2002) 

 

11 – Considere as opções abaixo e 

indique por ordem crescente de 

importância (1 a 5) quais os critérios 

são utilizados no momento de realizar 

compras: 

(  ) Preço/custo 

(  ) Qualidade 

(  ) Flexibilidade de produto 

(capacidade de adaptação aos 

requisitos da demanda) 

(  ) Flexibilidade de volume 

(capacidade de atender as quantidades 

requeridas) 

(  ) Flexibilidade de processo 

Identificar a forma de trabalho, 

bem como as falhas e principais 

problemas de gestão do IF 

Goiano no processo de 

compras; 

 

Identificar e analisar os 

principais procedimentos de 

compras executados pelo IF 

Goiano; 

 

 

 

 

Considerações sobre 

compras no setor público 

(Vinhedos,2008) 

(Palaveri,2005) 

(Nunes,Lucena e 

Silva,2007) 

 

Orçamento e gastos 

públicos 

(Silva,2004) 

 

 

Dificuldades durante o 

processo de compras 

públicas 

(Rocha et.al, 2012) 

(Gomes,2009) 



59 

 

(existência de procedimentos 

alternativos) 

(  ) Velocidade de entrega 

(  ) Confiabilidade na entrega 

(  ) Fornecedores compatíveis com o 

processo licitatório 

 

12 – O IF Goiano possui fornecedores 

fixos ou existe rotatividade em 

relação a estes? 

 

Identificar e analisar os 

principais procedimentos de 

compras executados pelo IF 

Goiano; 

 

Gestão por Processos 

(Slack et.al,1997) 

(Vinheiros,2008) 

(Gonçalves,1997) 

 

 

Gestão de Custos 

(Novaes,2007) 

(Dias et.al,2009) 

 

Gestão de Estoques 

 

(Laugeni e Martins,1999) 

(Ribeiro et.al, 2011) 

(Viana,2002) 

 

13 – Com que frequência são 

realizados pedidos aos fornecedores? 

 

Identificar e analisar os 

principais procedimentos de 

compras executados pelo IF 

Goiano; 

 

Gestão de Estoques 

 

(Ribeiro et.al, 2011) 

(Viana,2002) 

 

Gestão de Custos 

(Novaes,2007) 

(Dias et.al,2009) 

(Magalhães,2007) 

Fonte: Organizado pela autora/ Observação: O roteiro de entrevistas encontra-se no Apêndice 2 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa foi aplicada em forma de questionário descritivo no setor de compras da 

reitoria do IF Goiano situada na cidade de Goiânia-GO e nos cinco campi que atualmente tem 

seus setores de compras estruturados, os quais estão situados nas cidades de Ceres, Iporá, 

Morrinhos, Rio Verde e Urutaí. Com a realização da pesquisa buscou-se conhecer parte da 

realidade dos campi em relação aos objetivos propostos no trabalho, sendo assim possível 

conhecer a forma de trabalho de cada um, os principais desafios e melhorias já alcançada. 

 Participaram da pesquisa doze colaboradores, em sua maioria com grande tempo de 

casa e atuantes no setor de compras, inclusive dois colaboradores participaram na condição de 

colaboradores externos, não pertencendo ao quadro efetivo de pessoal do IF Goiano. 

O Quadro 5 demonstra a classificação dos participantes da pesquisa: 

 

CARGO OCUPADO TEMPO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Administradora 5 anos Setor de compras e licitações. 

Gerente de Administração e 

Finanças 
23 anos Coordenação de licitação e compras. 

Assistente em Administração 4 anos 

Compras e licitação; elaboração de termos de 

referência e editais; pregões, concorrências e 

demais procedimentos de compras. 

Administrador 9 meses Atividades do setor de compras. 

Técnico em Alimentos – 

participante da Comissão 

Permanente de Licitação 

4 anos e 6 

meses 

Confecção de editais; pregões e concorrências e 

dispensas. 

Assistente em Administração 
1 ano e 11 

meses 
Atividades do setor de compras. 

Diretor de Administração e 

Planejamento 

6 anos e 6 

meses 

Atividades inerentes ao cargo no setor de 

Administração geral e planejamento de compras. 

Professor com Atribuição 

adicional de Diretor de 

Administração e Planejamento 

8 anos 
Atividades inerentes ao Curso de Agronegócio e ao 

cargo de Diretor de Administração e Planejamento. 

Coordenador Geral de 

Administração de Finanças 
10 anos 

Coordenar a execução financeira e orçamentária; 

compras e licitações; transportes; manutenções e 

protocolos. 

Consultor externo 1 ano Consultoria em procedimentos de compras. 
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Diretor de Administração e 

Planejamento 
5 anos 

Controle de gestão administrativa e de 

planejamento de compras. 

Consultor externo 
1 ano e 

meio 
Consultoria em procedimentos de compras. 

Quadro 5 – Distribuição dos cargos, tempo de casa e atividades desenvolvidas. 

 

 Com relação a este item, pode-se perceber que o setor de compras das unidades do IF 

Goiano possui de uma forma geral, colaboradores que em sua maioria possuem bastante 

tempo de casa, atuando sempre em uma mesma atividade. Cabe considerar também que estes 

profissionais possuem formação acadêmica na área de Administração e afins, o que contribui 

significativamente para uma melhor atuação no setor de interesse. 

 O segundo item analisado durante a pesquisa foi a quantidade de colaboradores que 

cada campus conta para atendimento às necessidades do setor de compras, sendo este um fator 

importante para a garantia de um serviço de qualidade. 

O Gráfico 1 evidencia a quantidade de colaboradores do setor de compras nos campi 

do IF Goiano em que foi aplicada a pesquisa: 

 

 
Gráfico 1 – Quantidade de colaboradores do setor de compras por campus do IF Goiano (6 unidades 

pesquisadas) 

 

 

 Com base nesta informação é possível concluir que o número de colaboradores por 

campus fica restrito ao máximo de quatro e mínimo de dois. Nesse sentido, é possível 

perceber que pode ou não haver a necessidade de mais ou menos colaboradores conforme a 

demanda de serviço. A referida demanda está diretamente relacionada com o número de 

(4 campus) (1 campus) (1 campus)
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alunos matriculados e o número de  cursos ofertados em cada campus. O quadro 6 demonstra 

o quantitativo de alunos matriculados, bem como o número de cursos de cada campus. 

 

Nome do Campus 
Quantidade total de 

alunos 

Quantidade total de cursos 

(técnico, graduação e pós-graduação) 

IF Goiano Campus Ceres 1726 10 

IF Goiano Campus Iporá 1043 11 

IF Goiano Campus Morrinhos 1479 12 

IF Goiano Campus Rio Verde 3983 22 

IF Goiano Campus Urutaí 1706 14 

TOTAL 10436 69 

Quadro 6 – Quantitativo de alunos e cursos por cada campus do IF Goiano. 

 

 Com base nas informações apresentadas no Quadro 6 e também conhecendo a 

realidade dos campi pesquisados é possível identificar que existe uma relação entre  o número 

de alunos/número de cursos e a quantidade de colaboradores dos campi. Ao observar a 

quantidade de alunos no Campus Rio Verde em relação aos demais campus, identifica-se que 

é um fator diretamente ligado à quantidade de cursos oferecidos no campus. Ainda neste 

sentido, cabe considerar que a quantidade de alunos e cursos define também a necessidade e 

quantidade de colaboradores em cada campus. Dessa forma, o número de alunos/número de 

cursos e quantidade de colaboradores são fatores bastante interdependentes entre si, porém 

quanto maior o número de cursos, maior o número de alunos, demandará uma maior 

necessidade de colaboradores no setor de compras.  

 O terceiro item da pesquisa buscou conhecer se o setor de compras tem atendido as 

demandas das instituições, e no caso de não atender, quais seriam as falhas que estariam 

contribuindo para isso. São descritas no Quadro 7 as opiniões dos participantes. 

Participante Resposta 

1 
Sim, utiliza-se a forma de compras compartilhadas, o que dinamiza o 

processo na instituição. 

2 
Na maioria das vezes sim, quando não consegue atender é por falta de 

recursos ou planejamento. 

3 

Sim, no entanto existem algumas críticas que são resultantes, na grande 

maioria, de alguns termos de referências que são mal elaborados, 

podendo resultar em má interpretação. 

4 Não totalmente. Acredito que haja falhas principalmente no 



63 

 

planejamento, o que já vem sendo solucionado. 

5 
Em partes. Ás vezes os setores solicitantes são falhos em relação aos 

pedidos. 

6 

Com base no último ano, as demandas repassadas ao setor de licitação 

e compras foram atendidas, não havendo revogação, anulação ou 

cancelamento de qualquer processo licitatório. 

7 

Em grande parte sim. As falhas que existem estavam concentradas no 

número reduzido de servidores no setor de compras, o que já foi 

solucionado, e por outro lado da dificuldade que os demandantes têm 

de entender o processo de compras como um todo e não passarem seu 

planejamento dentro dos prazos pré-estabelecidos. 

8 

Não atende satisfatoriamente. No modelo que temos atualmente, sem 

uma ferramenta gerencial (software) o número de pessoas é 

insuficiente. 

9 Sim, atende de forma satisfatória. 

10 

Não tem atendido completamente. O processo de compras e aquisições 

passa por identificação, documentação, análise, propostas de melhoria 

e possível implantação das melhorias propostas. Até o momento 

(estamos na fase de análise) é possível identificar que o processo 

possui algumas atividades desnecessárias ou de pouco contribuição, 

assim como uma quantidade excessiva de handoffs (troca de mão). A 

função de protocolo e tramitação de documentação é, em minha 

opinião, a mais crítica para o processo, precisando de intervenções 

mais intensas que podem resultar inclusive na exclusão de várias 

atividades e handoffs sob a responsabilidade desta. 

11 Parcialmente positiva. A burocracia excessiva dificulta a eficiência. 

12 

A gestão de compras parece atender às demandas, ou seja, parece ser 

eficaz. Porém, necessita de ser mais bem definida, padronizada, 

gerenciada, controlada e melhorada. Este nível de maturidade está 

sendo iniciado com a modelagem e análise de seu processo de 

compras. Neste caso, constatou-se a presença de atividades 

redundantes e de outras que poderiam existir visando à celeridade e 

automação do processo. 

Quadro 7 – Respostas em relação ao atendimento das demandas de compras nas unidades. 

 

 Mediante as respostas obtidas neste item é possível estabelecer uma relação positiva 

entre o atendimento das solicitações por parte do setor de compras e as demandas, tendo em 
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vista que na maioria dos campi há o atendimento das demandas, mesmo tendo algumas 

dificuldades na realização das atividades como a falta de recursos, planejamento ou o excesso 

de burocracia. Essa visão pode apresentar um viés, na medida em que as pessoas entrevistadas 

estão avaliando o próprio trabalho, porém esse viés não compromete a análise da questão, 

haja vista que a avaliação do grau de satisfação da área de compras não era o objetivo do 

trabalho e sim a avaliação de possíveis falhas no processo das compras. Em um dos campus a 

falha no atendimento das demandas estaria sendo causada pela dificuldade dos solicitantes 

repassarem os pedidos em tempo hábil, dentro dos prazos estabelecidos. Em um campus foi 

apresentada a necessidade de uma melhor padronização e melhoria dos procedimentos, sendo 

constatada a presença de atividades redundantes e que são realizadas visando a celeridade e 

automação do processo.  

 Ainda buscando compreender as dificuldades de atendimento das demandas, pode-se 

fazer uma relação com o quesito apresentado no Quadro 6, no qual há a relação entre as 

quantidades de alunos, cursos e colaboradores dos campi. O fato de um campus possuir uma 

maior quantidade de cursos implica um maior consumo material e, conseqüentemente, em 

uma maior demanda de compras.  Dessa forma, é possível relacionar a questão da dificuldade 

de atendimento das demandas ao quesito quantidade de cursos oferecidos, ou seja, aquele 

campus que possui maior quantidade de cursos, alunos e colaboradores, automaticamente 

demandará uma maior quantidade de pedidos de compras, podendo assim ter o processo 

comprometido por atrasos, falta de colaboradores, planejamento e demais falhas. 

O quarto quesito da pesquisa buscou identificar a forma com que cada campus realiza 

os pedidos aos fornecedores e se fazem uso de algum sistema eletrônico para esta atividade. O 

Gráfico 2 evidencia as formas de realização dos pedidos em cada campus entrevistado. 

 
Gráfico 2 – Forma de realização de pedidos de compras. 
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 Diante dos dados observados neste quesito é possível concluir que a maioria dos 

campi utiliza sistema eletrônico para efetuar os pedidos aos fornecedores, sendo que apenas 

um campus utiliza ainda o contato telefônico. Juntamente com o uso da internet, por meio de 

e-mails, é utilizada a nota de empenho, e pela internet são realizados pedidos no site de 

Compras Governamentais. 

 Cabe ainda, diante disso, fazer uma relação entre a forma de pedidos de compras com 

alguns itens já apresentados no trabalho, como a quantidade de demanda, orçamento público e 

compras públicas. Foi possível observar que a maioria dos campi utiliza os sistemas de 

pedidos de compras por nota de empenho, por meio eletrônico, o que acaba sendo um 

requisito exigido, na maioria das vezes, pelo sistema de compras públicas. Apesar de existir o 

Portal de Compras Governamentais, às vezes torna-se inviável utilizá-lo dependendo da 

quantidade de pedidos a serem feitos, devido à lentidão do sistema e burocracia. Assim, os 

campi acabam optando por utilizar um sistema que seja mais rápido e, talvez assim, mais 

eficiente. Ao relacionar a quantidade de cursos e a demanda de compras nas instituições é 

possível identificar uma forte ligação entre esses itens, pois devido uma maior demanda há 

também a necessidade de um sistema que seja mais rápido e eficiente. 

 Outro ponto importante na forma de realizar os pedidos e a decisão quanto a isso é 

analisar as demandas pelo ponto de vista do orçamento público, tendo em vista que este 

delimita os recursos orçamentários e financeiros disponíveis para custear as despesas públicas 

e considerando que é instrumento efetivo de planejamento e controle dos recursos públicos, 

racionalizando e controlando os gastos. Em se tratando de instituição pública, cabe ao IF 

Goiano elaborar o orçamento público, fixando as despesas e prevendo as receitas, com o 

objetivo de planejar suas atividades e, dessa forma, escolher o sistema de pedidos que melhor 

se adéque à aplicação do seu orçamento. 

O próximo item da pesquisa visou identificar se os campi do IF Goiano fazem 

utilização de licitações para efetuar as aquisições. No caso da utilização, esta etapa também 

propõe investigar qual seria a modalidade de licitação utilizada pelo campus. 

Todos os campi pesquisados utilizam licitações para realizar as aquisições, sendo 

identificadas duas modalidades com freqüência: o pregão eletrônico e concorrência. O pregão 

eletrônico utilizado é no Sistema SRP (Sistema de Registro de Preços) o qual é utilizado em 

geral para aquisição de bens e contratação de serviços comuns. A modalidade licitatória 

denominada concorrência é utilizada apenas para contratação de obras e serviços de 

engenharia. A Figura 1 demonstra o sistema de aquisições no IF Goiano. 
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Figura 3 – Sistema de aquisição no IF Goiano. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Ainda sobre o processo de licitação, este que é utilizado no âmbito do IF Goiano, cabe 

ressaltar que está diretamente ligado ao processo de planejamento orçamentário público e ao 

fator gastos públicos, visto que por meio da licitação a instituição tem de certa forma um 

planejamento elaborado para atender, durante determinado período, aos planos e programas 

de trabalho por ela desenvolvidos. Por outro lado, a licitação atende aos requisitos 

burocráticos estabelecidos pelo Governo, o que está diretamente ligado ao processo de gastos 

públicos, visto que além de ser assunto de discussão na Administração Pública, mediante a 

busca pela eficiência de sua gestão, visa atender os requisitos legislativos e sociais. Diante da 

utilização de procedimento licitatório é possível uma melhor prestação de contas ao Estado, 

atendendo assim a exigência imposta pelo estado. Ainda nesse sentido, é possível afirmar que 

quanto  maior a demanda de compras, maior será o número de licitações realizadas pela 

instituição. 

 A pesquisa buscou conhecer também como é feita a gestão de estoques no IF Goiano e 

se há a utilização de algum sistema eletrônico para esta atividade. Diante dos dados obtidos 

foi possível identificar como as gestões por processos e estoques estão sendo aplicadas, o que 

objetiva melhorar esse item nas instituições, pois por meio da Gestão por Processos é possível 

habilitar uma maior flexibilidade institucional, que consiste na eliminação de barreiras dentro 

da instituição  e a focalização em processos de negócios ou essenciais, sendo que isso também 

é aplicado ao sistema de compras, pois por meio de novas metodologias e meios flexíveis de 

trabalho é possível adequar melhor às necessidades da instituição aos recursos disponíveis. 

Quanto à Gestão de Estoques, buscou-se conhecer se as instituições realizam o gerenciamento 
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de estoque, no qual se visualizou que sua importância se dá no sentido de identificar e 

acompanhar o estoque, preencher e entregar pedidos da forma mais precisa possível, com a 

maior frequência, podendo visualizar e monitorar a localização, a condição e as quantidades 

de todos os materiais e sua utilização.  O Gráfico 3 apresenta os dados obtidos na pesquisa em 

relação ao sistema de gestão de estoque nos campi. 

 

 
Gráfico 3 – Sistemas de Gestão de Estoques utilizados por quantidade de campus do IF Goiano. 

 

 Através dos dados obtidos advindos das respostas a questão 6, foi possível identificar 

que três campi pesquisados utilizam o Sistema de Almoxarifado com planilhas em Excel para 

controlar os estoques e os demais utilizam o Sistema eletrônico de compras públicas. De 

acordo com a resposta dos entrevistados, ficou evidente que há ausência de um sistema 

eficiente na maioria dos campi, pois mesmo utilizando planilhas informatizadas e sistema 

eletrônico seria possível melhorar o sistema de controle de estoques por meio de um sistema 

unificado de software, visando o efetivo controle do mesmo, de modo que atendesse todo o IF 

Goiano.  

 Outro ponto importante observado de acordo com a questão 7,  foi a identificação de 

possíveis falhas no setor de compras e como estas poderiam ser melhoradas. Cabe aqui 

destacar que é possível que as falhas existentes no sistema de compras do IF Goiano podem 

ser, a curto e médio prazo, melhoradas e sanadas diante de uma análise do planejamento e 

gastos. Neste sentido, conhecer o sistema de planejamento orçamentário, bem como os 

requisitos exigidos pelo Governo quanto aos gastos, auxiliaria bastante na elaboração de 

novas metas para o setor de compras, na busca por uma melhor eficiência, conseguindo, dessa 

forma, manter uma boa relação entre os bens e serviços consumidos e os bens e serviços 

produzidos, ou pelos serviços prestados em relação aos recursos utilizados. É importante que 
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os campi façam um melhor uso das ferramentas voltadas à eficiência das compras, como a 

cotação de mercado; ter mais opções de fornecedores, manter estoques mínimos e máximos, 

uso de histórico de preço, formalização de compra com ordem de compra, uso do fluxo de 

caixa para avaliar a capacidade de pagamento, compra de alguns insumos em épocas 

estratégicas e atenção à possibilidade de produtos padronizados. 

          O Quadro 8 apresenta as descrições dos participantes com relação às falhas e às 

sugestões de melhorias: 

 

Falha apresentada Sugestão de melhoria 

Falta um planejamento das 

necessidades em relação às 

metas estabelecidas 

(cinco participantes) 

Dar maior atenção à fase de planejamento com mensuração de 

metas e desempenhos; capacitação de pessoal externo ao setor 

no que tange ao processo para a aquisição, de forma a identificar 

melhor o objeto solicitado e as características pertinentes; 

informatização através de programas específicos para uma 

gestão eficaz, evitando assim o excesso de itens e quantitativo 

desnecessários nas licitações; padronização nos procedimentos 

em todas as unidades. 

 

Falta comunicação entre o setor 

de compras de todos os campi 

(dois participantes) 

Estabelecer um sistema de comunicação mais eficiente entre os 

setores de compras de todos os campi, objetivando diminuir a 

quantidade de processos. 

 

Falta capacitação de alguns 

servidores e um melhor 

planejamento quanto às 

necessidades 

(quatro participantes) 

Mais capacitação dos servidores e, principalmente, com melhor 

planejamento por parte da administração das necessidades e 

demandas do campus. 

 

 

Falta capacitação de servidores 

quanto à formalização de 

demandas nos setores 

(seis participantes) 

É preciso criar uma capacitação e padronização sobre a 

elaboração de termos de referências, atendendo principalmente 

os servidores responsáveis pela formalização da demanda nos 

setores, de forma a buscar esgotar todas as dúvidas quanto ao 

objeto a ser adquirido. Deve-se procurar, ainda, gerir os 

requisitos das partes interessadas na aquisição de produto e 

contratação de serviços por um colaborador designado. 
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Falta relacionamento com os 

setores solicitantes e melhoria 

dos pregões de acordo com a 

demanda da unidade. 

(seis participantes) 

Realização de reuniões anuais com os setores solicitantes, 

explanando sobre como funciona o sistema de compras, de modo 

a reunir todas as solicitações. Realização de licitação agregando 

itens demandados pelos diferentes setores dos campi. 

 

Falta um sistema de controle 

desde o planejamento até a 

chegada do produto. 

(oito participantes) 

Elaborar um sistema de controle, contudo, precisa de um 

programa que tenha conexão desde o planejamento, alimentando 

dados para a Licitação e Compras e que permita o 

acompanhamento pelo Almoxarifado. Necessita  ser um 

programa  que integre essas diferentes fases do processo de 

compras. 

 

 

Falta um manual padronizado 

para os procedimentos de 

aquisições no IF Goiano. 

(seis participantes) 

Elaborar um manual padronizado de todos os procedimentos de 

aquisições de produtos e contratação de serviços no âmbito do IF 

Goiano. 

 

 

Falta um sistema eletrônico para 

gerenciamento dos processos de 

compras. 

(doze participantes) 

Criar um sistema eletrônico para gerenciar os processos de 

compras, desde a solicitação de compras até a entrega dos 

produtos e padronização da descrição dos itens do mesmo 

seguimento para todo o IF Goiano. 

Falta um pouco de comunicação 

entre o setor de compras e 

demandantes. 

(seis participantes) 

Trabalhar na melhoria da comunicação entre o setor de compras 

e os demandantes, possivelmente por intermédio de um sistema  

(software) mais adequado e eficiente para isso. 

 

Melhoria no sistema de 

aquisições. 

(seis participantes) 

Reduzir atividades e/ou tempo para aprovação de aquisições e 

eliminar handoffs. Para que isso seja possível é necessário 

automatizar o processo ou pelo menos parte dele. 

Falta valorização do setor de 

compras 

(cinco participantes) 

 

Gerar maior valorização do setor através da Cultura 

Organizacional. 

Precisa melhorar a tomada de 

decisões e diminuir a 

Os principais aspectos a serem melhorados são os gargalos 

(pontos de decisão em que o responsável não está disponível 
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burocracia. 

(dois participantes) 

para a tomada de decisões, na maioria das vezes) e excesso de 

burocracia no decorrer das atividades. 

 

Quadro 8 – Falhas e sugestões de melhorias para o setor de compras do IF Goiano. 

Fonte:Elaborado pela autora. 

 

Conforme apresentado no Quadro 8, observa-se que existem muitos fatores que 

exigem melhorias, em sua maioria são fatores ligados à automatização do processo de 

compras e comunicação entre os campi do IF Goiano. Nesse sentido, seria importante realizar 

um planejamento em cada campus diante das necessidades apresentadas pelos servidores e 

criar meios para sanar estas falhas, visto que podem ser desenvolvidas atividades internas para 

solucionar os problemas descritos. Acredita-se, assim, que o único fator externo seria a 

solicitação de serviços de terceiros para a criação de meios eletrônicos para melhoria da 

gestão de compras do IF Goiano. 

 A próxima etapa da pesquisa caracterizou-se em conhecer as exigências do Estado 

quanto às compras e se estas dificultam de alguma forma o processo de compras. De acordo 

com as respostas apresentadas na questão 8, todos os campi avaliados disseram que sim, 

existem exigências do Estado quanto às compras. Tais exigências estão ligadas ao 

atendimento da legislação vigente para compras governamentais, esta que estabelece regras 

para as compras, disciplinando-as. O excesso de normativas para as compras públicas 

burocratizam os procedimentos, tornando-os mais lentos. Há ainda a opinião de que apesar de 

as regras serem excessivas, podem ser vistas como necessárias mediante a realidade de 

corrupção que se vivencia, pois a grande quantidade de documentos, comprovações e 

justificativas visam garantir a legitimidade e legalidade do certame licitatório.  

 Mediante estas informações obtidas é possível afirmar que todos os campi possuem 

dificuldades no processo de compras, devido à burocracia do Estado e exigências quanto à 

prestações de contas de utilização dos recursos orçamentários. Nesse sentido, é importante 

ressaltar que por ser instituição pública, o IF Goiano está diretamente subordinado às leis dos 

órgãos públicos e às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União. Dessa forma, a 

autonomia administrativa de seus gestores é muito restrita, dificultando, de certo modo, as 

ações relacionadas à racionalização dos recursos públicos. Há também a questão de cortes de 

gastos, feito pelo Governo, o que pode contribuir negativamente para o desenvolvimento de 

grande parte das atividades, haja vista a imposição para que a instituição busque outras fontes 

e formas de financiamentos, a fim de viabilizar o conjunto de suas atividades.  
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 Em outro momento, buscou-se identificar quais as dificuldades imediatas que 

precisam ser superadas no IF Goiano em relação ao setor de compras. Conforme respostas 

apresentadas na questão 9, as opiniões ficam divididas de acordo com os colaboradores de 

cada campus, pois cada um possui uma realidade diferente do outro. A princípio, o desafio 

que precisa ser superado seria atuar com as diversidades de conhecimentos e práticas de todos 

os campi do IF Goiano, transformando-as, assim, em algo conclusivo para a instituição. Por 

outro lado, a agilidade e melhor planejamento nos processos de compras é uma opinião em 

comum em vários campi. Como quarta dificuldade a ser superada, pode-se considerar a 

melhoria nas descrições dos itens e elaboração dos termos de referências emitidos pelos 

demandantes, pois caso o termo de referência/descrição do item seja mal elaborado fica 

comprometida a aceitação deste produto na hora do pregão, podendo o item ficar na condição 

de deserto, prejudicando a aquisição e, conseqüente atendimento das necessidades da 

administração. 

 A identificação das dificuldades e falhas presentes no setor de compras do IF Goiano 

contribuiu para conhecer a realidade e as possíveis ações que podem auxiliar na busca pela 

eficiência, tendo em vista que esta busca obter resultado com os meios e recursos que a 

instituição possui. Para alcançar a eficiência é importante que o IF Goiano se adéqüe melhor, 

no sentido de obter resultados, assim como relacionar as necessidades públicas a esses 

resultados. Em outras palavras, pode-se dizer que diante das informações obtidas, é 

indispensável que sejam padronizados todos os procedimentos do setor de compras, para que 

todos os campi possam utilizá-los, seguindo um mesmo caminho na busca por uma maior 

eficiência e eficácia. 

 Quanto às iniciativas por parte da gestão, para que sejam alinhados aquisição e 

estoques, e de acordo com as respostas apresentadas na questão 10, ficou evidente que em 

todos os campi existe uma boa relação entre gestão e controle dos estoques. Foi exposto pelos 

entrevistados que há uma integração entre os setores de compras e estoque, sendo que as 

demandas são previstas em conjunto de acordo com a necessidade e a possibilidade de 

aquisição no quesito legislação e disponibilidade orçamentária. Em outro campus foi 

evidenciado que isto é feito através de um melhor planejamento e melhor controle de 

estoques. Existe também uma iniciativa em um dos campus em que o colaborador responsável 

pelo setor de almoxarife é alocado dentro da mesma unidade administrativa que pertence o 

Setor de Compras, compartilhando a política, o planejamento além da subordinação à mesma 

autoridade de comando. Pode-se observar que, por meio dessa relação entre gestão e controle 

de estoques, houve uma melhora significativa, conforme informações do setor de estoque, 
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pois se aumentaram os pedidos que são feitos a partir do alinhamento da demanda imediata 

com a alocação dos mesmos no estoque. 

Ainda nesse sentido foi identificado, através das respostas relativas à questão 10, que 

nenhum pedido de compras chega ao Diretor de Administração para autorização da aquisição 

e demonstração de  dotação orçamentária sem antes ter passado pelo Setor de Almoxarifado, 

para se constatar que o material solicitado não se encontra disponível nestes setores. 

Constatou-se, ainda, que na unidade de Iporá é realizado o planejamento de compras por meio 

de um Programa Interno que permite aos diferentes segmentos do Campus Iporá informar, via 

Web, suas necessidades de compras. É sugerida a criação de projetos que ficam registrados no 

sistema, destinados ao atendimento das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Administrativa, contudo, ainda não se consegue plena utilização do mesmo. Ele é 

disponibilizado para cada segmento, tendo apenas um usuário por setor e deve efetuar uma 

reunião com o grupo, por exemplo, coordenadores de curso contatam professores e solicitam 

manifestação das necessidades de material de consumo, de investimentos e de serviços e 

elaboram o registro no programa. Após esse registro, a Diretoria de Administração e 

Planejamento, juntamente com  Almoxarifado, emitem relatórios das necessidades de 

compras e, em seguida, disponibilizam as listas para que possam ser lançadas nos Pregões no 

Sistema de Registro de Preços ou quando há urgências são feitas dispensas de licitação, 

quando possível. 

Ainda sobre os processos de Gestão de Estoques, enfatiza-se que o IF Goiano 

necessita de uma melhor elaboração e aplicação da Gestão por Processos, no sentido de 

minimizar a utilização de procedimentos muito estruturados e complexos; além de buscar 

utilizar procedimentos que sejam mais flexíveis e eficientes. Mesmo que dependentes das 

exigências do Governo, cabe aos colaboradores do setor de compras tentar estabelecer e 

adequar novos meios de trabalho que possam ser eficientes e, ao mesmo tempo, atenderem às 

normas governamentais. O uso comum de ferramentas estruturadas e tradicionais deve ser 

minimizado, a fim de que seja implantada a Gestão por Processos, podendo alcançar com 

mais êxito a eficiência no setor de compras. É fundamental que o IF Goiano tenha uma visão 

ampla de seus processos, de modo que possa organizar melhor seus recursos e fluxos ao longo 

de seus processos básicos de operação.  

 O próximo passo da pesquisa foi avaliar as prioridades durante o processo de compras, 

sendo divididas em fatores como: preço/custo; qualidade; flexibilidade de produto 

(capacidade de adaptação aos requisitos da demanda); flexibilidade de volume (capacidade de 

atender as quantidades requeridas); flexibilidade de processo (existência de procedimentos 
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alternativos); velocidade de entrega; confiabilidade na entrega e fornecedores compatíveis 

com o processo licitatório. O Gráfico 4 demonstra a classificação das prioridades na hora de 

realizar as compras pela classificação de 1 a 5 quanto à importância de cada item. 

 

Gráfico 4 – Demonstração das prioridades no processo de compras. (Classificação de 1 a 5 quanto à importância 

para o campus) 

 

 Mediante os dados obtidos por intermédio as respostas da questão 11,  é possível 

concluir neste quesito que a maior prioridade durante a realização das compras é o 

preço/custo, sendo apontado pela maioria das unidades como requisito primordial. Em 

segundo lugar de prioridade fica o fator qualidade do produto, em terceiro lugar e em 

igualdade de importância ficam os fatores flexibilidade de produto e velocidade na entrega; 

em quarto lugar ficam os itens flexibilidade de volume e flexibilidade de processo e em 

último lugar de prioridade fica a questão da compatibilidade entre fornecedores e processo 

licitatório. 

 Outro fator de grande importância que foi observado é se o IF Goiano possui 

fornecedores fixos ou se existe rotatividade em relação a estes. Em resposta a questão 12, 

todos os entrevistados responderam que não há fornecedores fixos para as compras, e que 

eventualmente pode haver fornecedor fixo apenas para alguns itens e por um determinando 

período.  Ficou evidente que não há fornecedores fixos, uma vez que as aquisições são feitas 

através de processos licitatórios e não há influência do IF Goiano sobre a “escolha” dos 

fornecedores, embora haja fornecedores que participam com freqüência das licitações. Assim, 

5

4

32

2

3

3

1 Preço/custo

Qualidade

Flexibilidade de produto

Flexibilidade de volume

Flexibilidade de processo

Velocidade de entrega

Confiabilidade na entrega

Fornecedores compatíveis com o 
processo licitatório



74 

 

não é possível se ter fornecedores fixos, uma vez que as atas registradas têm validade de 

apenas doze meses, e posteriormente se abre um novo processo licitatório público e aberto, no 

qual qualquer empresa do país pode concorrer. Em poucos casos se repetem os mesmos 

fornecedores. 

 Ao definir fornecedores é possível ter uma chave para conduzir um processo de 

compras de sucesso, tendo em vista que dependendo do fornecedor pode haver demora na 

entrega, problemas com preços, entre outros fatores que podem comprometer o atendimento 

adequado das demandas. Dessa forma, é importante que o IF Goiano escolha seus 

fornecedores, sendo fixos ou não, baseando-se em fatores que definam os requisitos 

necessários de um fornecedor que atenda adequadamente as necessidades do IF Goiano.  

Cabe considerar que devido ao caráter legal nas aquisições públicas, a escolha dos 

fornecedores obedece a critérios variados como preço e qualidade, prevalecendo assim a 

rotatividade de fornecedores nos resultados licitações, principalmente nas aquisições de 

materiais. No entanto, observa-se que há uma grande participação dos mesmos fornecedores 

em licitações realizadas anualmente. Nesse sentido, é possível afirmar que o processo 

licitatório contribui para a seleção de fornecedores que possam atender melhor as demandas e 

necessidades das instituições. 

Outro ponto importante deste quesito é que os contratos com os fornecedores podem 

ser renovados, conforme cada caso, no entanto, há periodicidade nas aquisições tendo em 

vista o término dos contratos administrativos. A lei exige a isonomia nas compras com a 

iniciativa privada. 

 O último item da pesquisa foi identificar com que freqüência são realizados os pedidos 

aos fornecedores. De acordo com as respostas apresentadas na questão 13, é possível concluir 

que em todos os campi os pedidos são feitos de acordo com a demanda e necessidade dos 

produtos. Cabe ressaltar que, em geral, as licitações realizadas possibilitam um prazo de doze 

meses para sua utilização ou já possuem um prazo determinado fixado, sendo que após a 

realização do certame,  os pedidos aos fornecedores ocorrem de acordo com a necessidade da 

instituição. Outros fatores indicados foram a boa rotatividade da alocação dos mesmos no 

estoque e período de validade. Um campus indicou a realização de pedidos semanalmente e 

outro campus relatou  que realiza pedidos que atendam o ano todo e eventualmente realiza 

pedidos conforme necessidades imediatas da instituição.  

 Ficou evidente que a frequência dos pedidos está diretamente ligada ao gerenciamento 

de estoques e custos, visto que a Gestão de Estoques contribui para uma normalização e 

padronização de pedidos mediante as demandas estabelecidas, bem como organiza os prazos e 
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datas para pedidos e entregas, a fim de atender de forma eficiente as necessidades. Cabe 

lembrar que a Gestão de Estoques está presente em fatores importantes como o 

dimensionamento adequado das quantidades dos estoques, seja de qual material for, de forma 

que exijam o menor valor investido e, ao mesmo tempo, não haja a falta do material; manter 

todas as informações dos registros de suas movimentações, entradas e saídas do estoque, com 

todos os dados de procedência e destino, com quantidades e valores econômicos e, por fim, 

contribuir para a realização de toda a gestão das compras dos materiais, de tal forma que 

assegure o suprimento dos materiais necessários à boa execução do trabalho, incluindo a 

seleção e escolha dos fornecedores e os processos de licitações, negociações e compras, além 

de manter atualizado o registro de todos os fornecedores, contendo o histórico das compras e 

fornecimentos realizados. Ainda nesse sentido, a gestão de custos contribui para manter os 

custos diante da realidade da instituição, pois o alinhamento de fornecedores e custos 

contribui significativamente para uma gestão de compras eficiente. O Gráfico 5 evidencia a 

freqüência com que são feitos pedidos nos campi. 

Gráfico 5 -Freqüência de pedidos nos campi. 
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5. CONCLUSÕES  

 

 A partir da realização da pesquisa de campo e atendendo aos objetivos propostos no 

trabalho, é possível concluir que o setor de compras do IF Goiano possui algumas 

dificuldades e falhas a serem melhoradas ou solucionadas através de planejamento e 

elaboração de planos de ação. Entre os principais desafios apontados na pesquisa, destacam-se 

o excesso de burocracia nos procedimentos de compras e a falta de comunicação mais efetiva 

entre o setor de compras dos campi do IF Goiano. Este procedimento deverá levar  em conta a 

realidade de toda a instituição, visando atender satisfatoriamente todos os campi pertencentes 

ao IF Goiano. 

Foi possível constatar que a burocracia nos procedimento de aquisição e contratação 

de serviços é um fator que dificulta a rapidez e alcance das necessidades, no entanto, por se 

tratar de  uma instituição pública é um fator que se faz necessário, bem como é algo 

impossível de ser eliminado dos processos, por força da legislação. O que é possível fazer em 

relação a esta realidade  é a melhoria proposta nos sistemas utilizados pela instituição, no 

caso, o IF Goiano, para realizar suas compras.Como desafio da implantação da Gestão por 

Processos no setor de compras do IF Goiano e embasando-se nas respostas da questão de 

número sete, permite-se afirmar que a implantação de um sistema automatizado e unificado 

que atenda de forma eficiente todos os campi é fator de extrema necessidade. O programa 

suso mencionado deverá ter alcance  desde o planejamento das compras até o efetivo controle 

dos estoques advindos das compras.  

A partir da análise das respostas da questão cinco, referente aos  principais 

procedimentos de compras executados pelo Instituto Federal Goiano, pode-se concluir que 

existe, de uma forma geral, um procedimento padrão para o IF Goiano, que é a realização de 

processo licitatório. O que diferencia os vários processos é a forma com que os pedidos são 

feitos, com a utilização de meios eletrônicos ou não. No caso de obras ou serviço de 

engenharia, não é possível a utilização do referido meio, porque sob a égide da legislação, 

ainda não é permitido que tais contratações se deem por intermédio de meio eletrônico, ainda 

sendo necessária a instalação de sessão pública para abertura de envelopes referentes ao 

certame licitatório.  De acordo com as respostas da questão oito, identificou-se que existem 

normas e exigências impostas pelo Estado, em função de se tratar de compras públicas. 

Observou-se, também,  que estas dificultam a eficiência do processo e compras do IF Goiano, 

tornando-o burocrático e lento. Evidenciou-se que a forma de trabalhar o processo de compras  

dos campi é relativamente uniforme. 
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A partir dos resultados da pesquisa é possível propor algumas iniciativas imediatas 

para a implementação de processos gerenciais, visando a melhoria das compras do IF Goiano 

e buscando, assim, uma maior eficiência. A princípio, a criação de um sistema de controle de 

estoques unificado e treinamento para todos os colaboradores do setor de compras dos campi 

para que possam se adequar quanto às questões de maior dificuldade identificadas, como a 

unificação da descrição de itens demandados e formalização correta de pedidos, faz-se 

pertinente. Uma segunda proposta a ser avaliada, seria a criação de um sistema mais efetivo 

de comunicação entre o setor de compras de todos os campi, podendo, dessa forma, garantir 

uma maior comunicação e troca de informações sobre possíveis dificuldades e soluções para 

estas.  

Outra proposta a ser avaliada seria a  padronização e adequação às formas de trabalho 

em todos os campi, através da criação de procedimentos padrões para efetuar as compras, 

podendo assim garantir um sistema unificado para o IF Goiano, passando a existir menos 

disparidade entre as dificuldades enfrentadas. Estas propostas devem ser avaliadas levando-se 

em consideração a realidade de cada campus, tendo em vista a quantidade de alunos, 

colaboradores no setor de compras e cursos ministrados em cada unidade.  

Por fim, conclui-se que o IF Goiano possui uma  gestão de compras influenciada por 

fatores como burocracia, excesso de normas a serem cumpridas,  dificuldades na realização de 

pedidos, falta de automatização dos sistemas e falta de comunicação mais efetiva entre as 

unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES, L. C. O; SILVA, A. S.; FONSECCA, A.C.P.D. Implicações da Adoção da 

Tecnologia da Informação para o Controle Gerencial no Setor Público. Informativo do 

XXXI Encontro da ANPAD. Rio de janeiro, 2007. 

 

AMARAL, N.C. Evolução do Custo do Aluno das IFES: eficiência, 2005. Disponível em: 

http://www.anped.org.br/26/trabalhos/nelsoncardosoamaral.doc. Acesso em 07 de dezembro 

de 2013. 

 

ANDRADE, N. A. Contabilidade Pública na Gestão Municipal. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

BARACHO, M. A. P. A Importância da Gestão de Contas Públicas Municipais sob as 

Premissas da Governance e Accountability. Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais, 

Belo Horizonte, v. 34, n. 1, p. 129-161, jan/mar. 2000. Disponível em: 

www.tce.mg.gov.br/revista. Acesso em 06 de dezembro de 2013. 

 

BATISTA, F.F.; XAVIER, A. C. R.; MARRA, F.; LONGO, R. M. J. Passos para o 

Gerenciamento Efetivo de Processos no Setor Público: aplicações práticas. Brasília; 

IPEA, 1996.  

 

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística Empresarial. São Paulo Ed. Atlas S. A. 2001. 

 

BRITES, P. L. Operacionalizar a Função de Compras. Disponível em: 

http://dn.sapo.pt/2006/01/31/conomia/operacionalizar_a_funcao_compras.html. Acesso em 20 

de agosto de 2014. 

 

CALLEGARO, C. G.; QUAGLIATO, L. F. Gestão de Estoques e sua Importância para as 

Organizações. Projeto de Pesquisa de Monografia de Conclusão de Curso. Curso de 

Graduação em Administração. Faculdade Cenecista de Capivari – CNEC, 2010. Disponível 

em: http://libdig.cneccapivari.br/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=232& 

format=raw. Acesso em 05 de dezembro de 2013. 

 

CÂMARA, L. M. O Cargo Público de Livre Provimento na Organização da 

Administração Pública Federal Brasileira: uma introdução ao estudo da organização da 

direção pública na perspectiva de estudos organizacionais. Revista da Administração Pública, 

n. 43, p. 635 – 659. Rio de janeiro, 2009. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n3/06.pdf. Acesso em 07 de dezembro de 2013. 

 

CORRÊA, H. L., GIANESI, I. G.N., Just in Time, MRP II e OPT – Um enfoque 

estratégico. 2° Edição. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1996. 

 

COSTA, P. S. Análise do Impacto do Progresso Tecnológico nos Custos no Tratamento 

Hospitalar: o caso do tratamento para litíase urinária no Hospital Universitário de 

Brasília. Brasília: Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília, 2004. 

 

DAVENPORT, T. H. Reengenharia de Processos: Como inovar na empresa através de 

tecnologia da informação. Editora Campus. 1994. 

http://libdig.cneccapivari.br/index.php?option=com_%20rubberdoc&view%20=doc&id=232&format=raw
http://libdig.cneccapivari.br/index.php?option=com_%20rubberdoc&view%20=doc&id=232&format=raw
http://libdig.cneccapivari.br/index.php?option=com_%20rubberdoc&view%20=doc&id=232&format=raw
http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n3/06.pdf


79 

 

 

DIAS, H. L., GONDRIGUE, E. O.; CLEMENTE, A.; ESPEJO, M. M.; VOESE, S. B. Custos 

no Setor Público: a percepção dos controladores de recursos públicos do Estado de Santa 

Catariana. Revista IIC. 2009. disponível em: 

http://www.revistaiic.org/articulos/num5/articulo16_esp.pdf: Acesso em 07 de dezembro de 

2013. 

 

DIAS, M. A. P., Administração de Matérias. 4° Edição. São Paulo:Editora Atlas S. A., 

1995. 

 

FERRUGEM, K.; SANTOS, R. A.; FERREIRA, A. P. A. L. O Processo de Compra no 

Setor Público.Disponível em: 

www.unicruz.edu.br/seminario/downloads/anais/ccsa/o%20processo%20de%compra%20no%

20%setor%publico.pdf. Acesso em 20 de julho de 2014. 

 

GAITHER, N.; FRAZIER, G. Administração da Produção e Operações. São Paulo: Atlas, 

2001. 

 

GIACOMONI, J. Orçamento Público. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

GIACOMONI, J. Orçamento Público. 13. ed. : Atlas, São Paulo, 2005 

 

GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. C. Finanças Públicas: teoria e prática no Brasil. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2000. 

 

GOMES, E. G. M. Gestão por Resultados e Eficiência na Administração Pública: uma 

análise à luz da experiência de Minas Gerais. Disponível em: 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/EPPGG/producaoAcadem

ica/tese_EduardoGranha.pdf. Acesso em 30 de julho de 2014. 

 

GONÇALVES, J. E. L. As Empresas são Grandes Coleções de Processos. ERA Revista de 

Administração de empresas jan/mar 2000 São Paulo , v.40 nº 01, 2007. 

 

GONÇALVES, P. S. Administração de Materiais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

 

GUILAMELON, A. C. D. Licitação: modalidade convite.Porto Alegre: Conselho Regional 

de Contabilidade do Rio Grande do Sul, 2002.  

 

LAPSLEY, I., PALLOT, J. Accounting, Management and Organizational Change: A 

Comparative Study of Local Government. Management Accounting Research, 2000, ed.11, 

p. 213- 229. 

 

KASHIWAKURA, H. K. Um Enfoque na Avaliação e no Desempenho do Orçamento-

programa da Administração Pública Federal. Rio de janeiro: Dissertação de mestrado, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1997. 

 

LAUGENI, F. P., MARTINS, P. G., Administração da Produção. São Paulo – SP: Editora 

Saraiva, 1999. 

 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/EPPGG/producaoAcademica/tese_EduardoGranha.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/EPPGG/producaoAcademica/tese_EduardoGranha.pdf


80 

 

LIMA, D.V.; CASTRO, R. G. Contabilidade Pública. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

MAGALHÃES, E. A. Custo de Ensino de Graduação em Instituições Federais de Ensino 

Superior: O caso da Universidade Federal de Viçosa. Dissertação de Mestrado, Viçosa – 

MG, 2007. 

 

MANDL, U.; DIERX, A.; ILZKOVITZ, F. A Eficiência na Gestão Pública: fatores 

econômicos e financeiros. Trad. J. W. Matos. São Paulo: Moderna, 2008. 

 

MANZINI, E.J. Considerações sobre a Elaboração de Roteiro para Entrevista Semi-

estruturada. In: MARQUEZINE: M. C.; ALMEIDA, M. A.; OMOTE; S. (Orgs.) Colóquios 

sobre pesquisa em Educação Especial. Londrina:eduel, 2003. 

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos de Metodologia Científica. 5ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. 

 

MELO, M. H. A Gestão da Qualidade Total e as Perspectivas dessa Tendência nos 

Serviços Públicos. 2000. 41 f. Dissertação (Especialização)-Curso de Pós-Graduação em 

Contabilidade, Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa, PB, 2000. 

 

MELLO, C. Fundamentação Teórica. Disponível em: 

http://www.carlosmello.unifei.edu.br/Disciplinas/Mestrado/PCM-10/Slides-Mestrado/_ 

Pesquisa_v2012-Slide_Aula_3_Mestrado.pdf. Acesso em 08 de outubro de 2014. 

 

MENEZES, J. B. O Princípio da Eficiência na Administração Pública Brasileira: 

instrumentalização, destinação e controle. Pensar, Fortaleza, v. 10. N. 10, p. 57-66, fev. 2005.. 

 

MOTTA, R. A Busca da Competitividade nas Empresas: Revista de Administração de 

Empresas, São Paulo: FGV, v.35, n.2, p.12-16, mar./abr.1995. 

 

MOTTA, C. P. C. Eficácia nas Licitações e Contratos. 10. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 

2005.  

 

NOVAES, A. G. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição: estratégia, 

operação e avaliação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

 

PALAVÉRI, M. Pregão nas Licitações Municipais. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 

 

PETER, M. G. A.; VINHAIS, A.D.; FREIRE, J. A. P. Proposta de um Sistema de Custos 

para as Universidades Federais Brasileiras fundamentado no Activity Based Costing. In: 

Encontro Nacional dos Programas de Pós Graduação em Administração, 2003, Atibaia-SP. 

ENANPAD, 2003. 

 

REDUCNIZER, Marcelo. Gestão por Processos: 5 passos para o sucesso e algumas 

armadilhas. 2008. Disponível em: http://www.administradores.com.br/noticias/administracao-

e-negocios/gestao-por-processos-5-passos-para-o-sucesso-e-algumas-armadilhas/15750/. 

Acesso em 06 de dezembro de 2013. 

 

http://www.carlosmello.unifei.edu.br/Disciplinas/Mestrado/PCM-10/Slides-Mestrado/Metodologia_Pesquisa_v2012-Slide_Aula_3_Mestrado.pdf
http://www.carlosmello.unifei.edu.br/Disciplinas/Mestrado/PCM-10/Slides-Mestrado/Metodologia_Pesquisa_v2012-Slide_Aula_3_Mestrado.pdf
http://www.administradores.com.br/noticias/administracao-e-negocios/gestao-por-processos-5-passos-para-o-sucesso-e-algumas-armadilhas/15750/
http://www.administradores.com.br/noticias/administracao-e-negocios/gestao-por-processos-5-passos-para-o-sucesso-e-algumas-armadilhas/15750/


81 

 

ROSA, P. M. Proposta de Modelo de Gestão por Atividades para Universidades Públicas 

Brasileiras. 2004. Tese de Doutorado em Engenharia de Produção. Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em: www.ufsc.br. Acesso em 05 de dezembro de 

2013. 

 

SAN MARTIN, A. P. Método de Avaliação de Sistemas Construtivos para a Habitação 

de Interesse Social sob o Ponto de Vista da Gestão de Processos de Produção. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Civil) Florianópolis: Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1999. Disponível em: 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/34860. Acesso em 05 de dezembro de 2013. 

 

SILVA, C. A. T.; MORGAN, B. F.; COSTA, P. S. Apuração do Custo de Ensino por 

Aluno: aplicação a uma Instituição Federal de Ensino Superior. In: Encontro Nacional dos 

Programas de Pós Graduação em Administração, 2004. Curitiba-PR: ENANPAD, 2004, CD-

ROM. 

 

SILVA, C.A.;  MORAES, E.; ROMEIRO, A. C. Custos no Setor Público. Brasília – DF: 

Editora Universidade de Brasília, 2007. 

 

SILVA, L. M. Contabilidade Governamental. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

SLACK, N., CHAMBERS, S., HARLAND, C., HARRISON, A.; JOHNSTON, R. 

Administração da Produção. São Paulo – SP: Editora Atlas S.A., 1997. 

 

SLOMSKI, V. Manual de Contabilidade Pública: um enfoque na contabilidade municipal. 

2.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

 

SOUZA, A., CLEMENTE, A. Gestão de Custos: Aplicações Operacionais e Estratégicas. 

São Paulo: Atlas, 2007. 

 

TIBÚRCIO-SILVA, C.A. (Org.). Custos no Setor Público. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília,2007. 

 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa 

em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

VIANA, J. J. Administração de Materiais. São Paulo: Atlas S. A. 2002. 

 

VINHEIROS, P. C. A Contribuição da Gestão por Processos nas Compras 

Governamentais. Disponível em: http://www.ecg.tce.rj.gov.br/arquivos/08CIPAD_ 

VinheirosPricilla.pdf, Acesso em 30 de julho de 2014.  

 

ZAGO, S. M.; LOCK, F. N. Uma reflexão sobre os aspectos da nova modalidade de 

licitação: pregão eletrônico. Disponível em: http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-

2.2.2/index.php/sociaisehumanas/article/viewFile/838/575. Acesso em 05 de setembro de 

2014. 

 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/34860
http://www.ecg.tce.rj.gov.br/arquivos/08CIPAD_%20VinheirosPricilla.pdf
http://www.ecg.tce.rj.gov.br/arquivos/08CIPAD_%20VinheirosPricilla.pdf
http://www.ecg.tce.rj.gov.br/arquivos/08CIPAD_%20VinheirosPricilla.pdf
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/sociaisehumanas/article/viewFile/838/575
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/sociaisehumanas/article/viewFile/838/575


82 

 

WELSCH, G.A. Orçamento Empresarial. Tradução de Antonio Zoratto Sanvicente 4.ed. : 

Atlas. São Paulo, 1983. 

 

YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 

 

Texto sobre os históricos das unidades do IF Goiano. Disponível em: 

http://www.ifgoiano.edu.br. Acesso em 12 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifgoiano.edu.br/


83 

 

APÊNDICE 1–PROTOCOLO DE PESQUISA DO ESTUDO DE CASO 

 

 

1. Visão Geral do Projeto de Estudo de Caso 

 

O objetivo do projeto de estudo de caso é identificar os desafios da implantação da gestão de 

processos no setor de compras do IF Goiano. A investigação tem caráter exploratório e 

descritivo, com abordagem qualitativa. O caráter exploratório da pesquisa justifica-se pelo 

fato de viabilizar conhecimento mais amplo do assunto, fundamentando-se em suas variáveis  

e teorias. A investigação é descritiva tendo em vista que busca descrever o processo adotado 

para efetuar as compras de materiais utilizados no IF Goiano. A abordagem qualitativa  é pelo 

fato de que se aplica melhor na compreensão do processo de compras, bem como suas 

características, propiciando uma análise e interpretação de aspectos mais profundos com 

análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, e tendências de 

comportamento.  

 

A unidade de análise é o IF Goiano, englobando a Pró-reitoria de Administração e os 

cinco campi que atualmente têm seus setores de compras estruturados, ou seja: Campus Ceres, 

Campus Iporá, Campus Morrinhos, Campus Rio Verde e Campus Urutaí. 

A escolha do Instituto Federal Goiano foi motivada pelo fato de estar lidando de forma 

cotidiana com o setor de compras deste; bem como pela necessidade de conhecer mais a 

fundo as possibilidades de melhorias na busca pela qualidade e eficiência nas compras 

efetuadas. Acrescenta-se, ainda, o fato de  que recentemente foi contratada uma empresa de 

consultoria, objetivando modelar os processos de compras do Instituto Federal Goiano. 

 

2. Procedimentos de Campo 

 

Pesquisa de natureza exploratória com uso de método de estudo de caso único com 

unidades múltiplas de análise na instituição-foco do estudo de caso. A pesquisa foi conduzida 

por meio de entrevista semi-estruturada, em um roteiro proposto com questões, que foram 

aplicadas ao servidores ligados ao setor de compras do IF Goiano e à equipe de consultores 

que, atualmente, está desempenhando “ modelagem dos processos de compras” junto à Pró-

reitoria de Administração, na qual buscou-se identificar questões do perfil profissional do 

entrevistado, como tempo de instituição, atividade que realiza suas responsabilidades e áreas 

com as quais interage. Em seguida, foi enfocado o levantamento de questões estratégicas da 

instituição, referentes aos objetivos propostos no trabalho e fundamentos nas teorias 
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abordadas sobre aspectos ligados à gestão de processos, gestão de compras e estoques, com o 

intuito de conhecer o perfil das atividades de compras da instituição, relevando os pontos 

fortes e pontos fracos desta, bem como fatores que geram oportunidades ou ameaças na busca 

de sugestões de melhoria para o setor de compras.  

 

Levantamento documental:  

 

Referencial bibliográfico sobre o tema e observação documental e análise de conteúdo. 

Foi observada a documentação do ano de 2014, e  feito o resgate de dados dos últimos quatro 

anos, para que seja possível conhecer e comparar os procedimentos já adotados e as atividades 

já realizadas no setor de compras do IF Goiano. As consultas supra foram realizadas “in 

loco”, haja vista que tal documentação não pode sair da instituição em hipótese alguma. 

 

Observação direta participante: 

 

Todos os eventos foram acompanhados diretamente pela pesquisadora, como 

observadora e participante, considerando que a mesma integra a equipe gestora do IF Goiano. 

 

Levantamentos realizados: 

 

Ao final do processo, na entrega do documento final, foi apresentado relatório aos 

gestores e servidores do setor de compras do IF Goiano. Os dados foram coletados mediante 

roteiro de entrevista semi-estruturada, aplicada aos servidores ligados ao setor de compras do 

IF Goiano e à equipe de consultores que atualmente está desempenhando “modelagem dos 

processos de compras” junto à Pró-reitoria de Administração. 

 

3. Responsável pela pesquisa 

 

Pesquisadora: Tânia Márcia de Freitas Montes 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

1 – Qual o cargo ocupado no IF Goiano, tempo de casa e atividades desenvolvidas? 

 

2 – Quantos colaboradores o IF Goiano possui no setor de compras/suprimentos? 

 

3 – A gestão de compras tem atendido a contento as demandas da instituição? Caso a resposta 

seja negativa, onde considera ser as falhas? 

 

4 – Como o IF Goiano realiza os pedidos aos fornecedores? Utiliza algum sistema eletrônico 

para esta atividade?  

 

5 – O IF Goiano utiliza licitações para efetuar as aquisições.? Qual(is) a(s) modalidade(s) de 

licitação que é utilizada(s)? 

 

6 – Como é feita a gestão de estoques no IF Goiano? Utiliza algum sistema eletrônico para 

esta atividade? Qual? 

 

7 – Em sua opinião, quais as falhas no setor de compras que poderiam ser melhoradas? Tem 

alguma sugestão para a melhoria? 

 

8 – Existem exigências impostas pelo Estado quanto às compras? Se houver exigências, estas 

dificultam de alguma forma a eficiência do processo de compras? 

 

9 – Quais as dificuldades a serem superadas no processo de compras do IF Goiano?  

 

10 – Há alguma iniciativa, por parte da gestão, no sentido de alinhar as aquisições com a 

gestão de estoque? 

 

11 – Considere as opções abaixo e indique por ordem crescente de importância (1 a 5) quais 

os critérios são utilizados no momento de realizar compras: 

(  ) Preço/custo 

(  ) Qualidade 

(  ) Flexibilidade de produto (capacidade de adaptação aos requisitos da demanda) 
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(  ) Flexibilidade de volume (capacidade de atender as quantidades requeridas) 

(  ) Flexibilidade de processo (existência de procedimentos alternativos) 

(  ) Velocidade de entrega 

(  ) Confiabilidade na entrega 

(  ) Fornecedores compatíveis com o processo licitatório 

 

12 – O IF Goiano possui fornecedores fixos ou está sempre em rotatividade em relação a 

estes? 

 

13 – Com que freqüência são realizados pedidos aos fornecedores? 

 

 

 

 

 


