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RESUMO: A prestação de serviço é uma atividade que vem crescendo no mundo empresarial. Cada
vez mais, as pessoas se tornam dependente de serviços especializados. Contudo, percebe-se que, a
maior parte da produção teórica da administração volta-se para empresas do segmento comercial e
industrial. Nesse sentido, a pesquisa teve como principal objetivo descrever a presença de práticas de
trabalho que reproduzem os conceitos apresentados por estudos da área de gestão de materiais em
uma organização prestadora de serviços. A análise torna-se relevante porque a administração deve
estar presente em todos os espaços organizacionais, assim como, a construção do conhecimento
nessa área. A metodologia utilizada foi de estudo bibliográfico não sistemático e pesquisa de campo.
A pesquisa de campo ocorreu com período de observação de vinte dias no processo de estágio
supervisionado e entrevistas não estruturadas com os gestores da empresa. Os resultados apontam
que, empresas prestadoras de serviços no campo de georreferenciamento e projetos ambientais
utilizam-se dos preceitos teóricos da gestão de materiais em suas práticas cotidianas. Finalizando,
considera-se que, a empresa não gera lucratividade a partir da rotatividade de seus recursos
materiais, isso porque, a organização realiza as receitas com a prestação de serviços de qualidade na
execução de projetos. Contudo, a gestão dos materiais é um elemento presente e importante para o
sucesso organizacional e para o nível de serviços prestados.
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INTRODUÇÃO  

 

A prestação de serviço é um fenômeno que vem crescendo em todo o mundo, 

cada vez mais, as pessoas se tornam dependentes de serviços especializados em áreas 

distintas. Nesse campo empresarial encontram-se os serviços de georeferenciamento, 

mapeamento em geral, laudos, perícias, licenciamento ambiental, assessoria rural e 

ambiental em geral, além de serviços de agrimensura, possuindo profissionais 

credenciados junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e 

outros órgãos competentes, podendo atuar em todo território nacional. 

 Tendo em vista a relevância desse campo empresarial, o objetivo desse estudo é 

descrever a presença de práticas de trabalho que reproduzem os conceitos apresentados 

por estudos da área de gestão de materiais em uma organização prestadora de serviços. 

Torna-se relevante realizar essas análises para que se contribua com o arcabouço teórico 

em construção. A ciência da administração se consolida na medida em que, estudos 

possam entender realidades empíricas, identificando novas formas de organizar e 

realizar atividades organizacionais com eficiência e eficácia.  

O método adotado para essa pesquisa foi de estudo bibliográfico não sistemático 

e pesquisa de campo. A pesquisa de campo fez parte do processo de realização de 

estágio supervisionado do curso de Administração da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT). Para operacionalizar a pesquisa foi realizado um período de 

observação de 20 dias no mês de abril de 2016 e entrevistas não estruturadas com gestor 

da empresa em análise.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A área de gestão de materiais constitui componente indispensável para que as 

organizações alcancem os resultados planejados. (VIANA, 2010). Para Francischini e 

Gurgel (2002) a administração de materiais tecnicamente bem aparelhada é, sem 

dúvida, uma das condições fundamentais para o equilíbrio econômico e financeiro de 

uma empresa. Tratar adequadamente do abastecimento, do planejamento e do 

reaproveitamento de materiais contribui para melhoria do resultado de qualquer 

organização, observamos que com o aproveitamento de materiais pode contribuir na 

diminuição dos custos. 
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Os principais temas tratados pelos gestores de materiais são: Gestão de estoques, 

gestão de compras, armazenagem e distribuição. Viana (2010) afirma que, as atividades 

dos gestores de materiais visam o gerenciamento dos estoques por meios de técnicas 

que permitem manter o equilíbrio com o consumidor, definindo parâmetros e níveis de 

ressuprimentos, acompanhando de forma eficaz sua evolução.  

 O setor de compras tem a intenção de abastecer as necessidades de serviços ou 

materiais, para analisar se os produtos estão na quantidade desejada, especificações 

adequadas, preços coerentes com o mercado, assim como, acompanhar a 

operacionalização da conferência no ato do recebimento e armazenagem dos produtos.  

Conforme abordado acima, nesse sentido, para Chiavenato (2005) compras 

envolve todo o processo de localização de fornecedores e fontes suprimento, aquisição 

de materiais por meio de negociações de preços e condições de pagamento, bem como o 

acompanhamento do processo (follow-up) junto aos fornecedores escolhidos e o 

recebimento do material comprado para controlar e garantir o fornecimento dentro das 

especificações solicitadas. 

 O processo de armazenagem é essencial para que, de forma ordenada utilize-se 

de espaço capaz de proporcionar fluxo de materiais entre as funções comerciais e 

operacionais tendo cuidados específicos de acondicionamento dos produtos. Para 

Chiavenato (2005) o espaço físico e a disposição física dos equipamentos, pessoas e 

materiais da maneira mais adequada possível propiciam melhorias no processo 

produtivo. Significa a colocação racional dos diversos elementos combinados para 

proporcionar a produção de produtos ou de serviços. Quando se fala em espaço físico, 

se pressupões o espaço a ser ocupado e utilizado. 

 Por distribuição considera-se todo processo de movimentação de mercadorias de 

um ponto a outro. Essa movimentação pode ocorrer por meio ferroviária, rodoviária, 

aeroviária, hidroviária ou por tubulação. Dependendo o segmento da atividade 

empresarial o transporte pode fazer parte do serviço. Assim, é preciso tratar 

estrategicamente o meio de transporte que traz menor custo para as organizações e 

maior nível de serviço ao cliente. (ARNOLD, 2008).  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Empresas prestadoras de serviços também precisam de materiais para realizar 

processos produtivos. No caso analisado a empresa precisa gerir matéria-prima, 
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materiais de manutenção, materiais de produtos em processo e produtos acabados. As 

matérias primas necessárias para prestar os serviços ocorrem conforme as encomendas 

dos projetos; os materiais de manutenção se constituem de materiais utilizados no 

escritório, materiais usados no levantamento em campo de propriedades rurais e 

urbanas1, materiais de limpeza; há também materiais em processo, os quais dizem 

respeito aos projetos em andamento; e por último os materiais classificados como 

produtos acabados, compreendidos como os projetos acabados, prontos a serem 

entregues aos clientes. 

Para aquisição dos materiais é feito uma análise dos custos de compras antes de 

serem efetivadas através do processo de cotação, além do preço da mercadoria leva-se 

em consideração o valor do transporte, pois, muitas vezes o produto é encontrado com 

preço menor em cidades de distâncias geográficas significativas, porém, quando é 

analisado o valor agregado pelo transporte o valor de aquisição fica maior que na região 

que a empresa se localiza.   

Assim, a gestão de materiais propicia condições fundamentais para o equilíbrio 

econômico e financeiro de uma empresa. O abastecimento adequado contribui para 

melhoria do resultado de qualquer organização. (FRANCISCHINI; GURGEL, 2002) 

Na área de prestação de serviço pode ser observado que a empresa pode ficar em 

desvantagem no processo de aquisição no fator preço, isso porque, quando se adquire 

pouca quantidade de lotes de materiais há menor possibilidade de maiores descontos. 

Por outro lado, torna-se essencial que não ocorra faltas de estoques na empresa, a falta 

de um material na confecção dos projetos pode comprometer a elaboração e entrega do 

produto na data marcada, automaticamente levando a insatisfação dos clientes. Para que 

isso não ocorra é feito um levantamento com frequência dos estoques de materiais para 

controlar a quantidade dos mesmos, caso exista pouca quantidade logo é comunicado 

aos fornecedores para efetuar a possível compra. 

Antes de efetuar o processo de compras o gestor utiliza uma planilha eletrônica 

que avalia os níveis de serviços dos fornecedores. Essa planilha é preenchida com cores 

que categoriza itens de qualidade dos clientes a partir das experiências vivenciadas no 

cotidiano da organização, conforme figura 1, entre eles: a) Oferece preços competitivos 

comparado com os demais; b) Possui um bom histórico de referências; c) Presta um 

                                                           
1 Levantamento em campo de propriedades rurais e urbanas: é o levantamento em meio físico, com 

implantação de uma base de dados, marcos de concreto nos limites do imóvel, coleta de vértices dos 

marcos implantados com o uso do GPS Geodésico, coleta de dados de todos os confrontantes dos 

mesmos. 
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bom serviço e se cumpre com o prometido; d) Histórico de satisfação do fornecedor 

com a empresa.  

 

Quadro de Avaliação dos fornecedores. 

 

FORNECEDORES: QUALIDADE:  PREÇOS:  REFERÊNCIAS: SERVIÇO: ENTREGA: 

FORNECEDOR A           

FORNECEDOR B 

 

        

      

    
LEGENDA: 

    
RUIM   

    
BOM    

    
EXCELENTE   

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 

O processo de aquisição é feito a partir das demandas dos funcionários, contudo, 

a operacionalização da compra e centralizada em uma colaboradora do setor financeiro 

ou proprietário da organização. As compras são feitas para suprir as necessidades da 

empresa e manutenção de algum serviço, sendo que no processo de compra não tem 

uma data estabelecida. Processo representado no fluxograma abaixo; 

Fluxograma da atividade de Compras 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 

Foi observado que a empresa oferece aos clientes um bom nível de serviço, pois 

ela é conceituada e recomendada por muitos proprietários de propriedades rurais e 

urbanas da cidade de Juara-MT e região.  Para manter o nível de serviço é dado maior 

LEVANTAMENTO

Colaboradores de cada
setor;

ANÁLISE DOS 
FORNECEDORES

Colaboradora do setor
financeiro ou sócios
proprietários;

COMPRAR

Colaboradora do setor
financeiro ou sócios
proprietários;

RECEBIMENTO DE 
MATERIAIS

Colaboradora do setor
financeiro ou sócios
proprietários;

CONFERIR OS 
MATERIAIS

Colaboradora do setor
financeiro ou sócios
proprietários;

GUARDAR OS  
MATERIAIS

Colaboradores de cada
setor;
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atenção aos materiais que tem maior uso na empresa, entre eles: Folhas sulfites para 

impressão dos processos elaborados, tintas para as impressoras e que possui menor 

rotatividade são as folhas especiais para a impressão de mapas em alta qualidade.  

A atividade de compras da empresa converge com a perspectiva de Chiavenato 

(2005) apresentando que o ato de comprar envolve todo o processo de localização de 

fornecedores, aquisição de materiais por meio de negociações, bem como, o 

acompanhamento dos fornecedores escolhidos e o recebimento do material comprado 

para controlar e garantir o fornecimento dentro das especificações solicitadas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Considera-se que, a empresa não gera receita a partir do giro de seus recursos 

materiais, como a indústria ou empresas comerciais, isso porque, a organização realiza 

as receitas com a prestação de serviços de qualidade na execução de projetos. Contudo, 

a gestão dos materiais é um elemento presente e importante para o sucesso 

organizacional e nível de serviços prestados. 

 A falta ou aquisição ineficiente nos aspectos de preço ou qualidade pode 

comprometer os serviços prestados. Assim, se faz necessário que se mantenha registro 

de fornecedores, organização dos materiais de uso, em processo e acabados. Para 

finalizar a gestão de materiais é uma atividade que está presente nas organizações 

prestadoras de serviços.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARNOLD, J.R.Tony Administração de Materiais: uma introdução. São Paulo, Atlas, 

2008. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de materiais: uma abordagem introdutória. 

Rio de Janeiro, 2005. 

 

VIANA, João José, Administração de Materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 

2010. 
 

Anais Vol. 2 (2016): Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, Juara/MT, Brasil, 31-03 Junho 2016, Curso
de Administração, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.


