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RESUMO 

Este trabalho, apresentado sob forma de dissertação, 
apesar de limitado .ao universo da gestão dos recursos materiais -
GRM, representa uma tentativa para a criação de meios para medir 
a eficiência e a eficácia da função gerencial. 

Foram contemplados dois segmentos do universo da GRM: 
as relações comerciais com os fornecedores e as atividades de ge
renciamento interno das diversas funções técnico-administrativas. 
Nestas, atingimos um amplo espectro, indo desde a infra-estrutura 
gerencial até os respectivos custos operacionais. Foram conside
radas as seguintes funções: 

• Planejamento e Controle 
• Aquisição de Material 
• Controle e Distribuição de Material 
• Qualidade e Desenvolvimento 

o desempenho de cada uma das funções é avaliado por meio 
de indicadores, resultantes da combinação de dados operacionais, 
tais como: produção, venda, número de empregados envolvidos, va
lor das aquisições realizadas, custos de aquisição e de estoca
gem, valor dos estoques, carga transportada, custos de controle 
de qualidade e outros relacionados à GRM de uma organização. 

Consideramos que três orientações deste tabalho apresen
tam certo grau de originalidade. A primeira refere-se ao ajusta
mento dos valores monetários envolvidos, a fim de adequá-los às 
características inflacionárias da nossa economia. A segunda é o 
tratamento estatístico dos dados para que sejam reduzidas even
tuais distorções. Assim, teremos indicadores próximos da realida
de, baseados em números correntes e expurgados de variações 
aleatórias. A terceira orientação é o uso da informática para 
proporcionar a maior disseminação possível dos indicadores, seja 
na entrada de dados, no ajustamento, no cálculo, na armazenagem, 
na recuperação, no tratamento estatístico e na análise e criação 
de padrões de desempenho gerencial. 

Como anexo à dissertação, estamos incluindo disquetes em 
3 1/2" e 5 1/4", contendo software interativo, denominado SIGMAT 
- Sistema de Indicadores para a Avaliação do Desempenho da Gestão 
dos Recursos Materiais. Este aplicativo executa todas as propos
tas apresentadas na presente dissertação. 



SUMMARY 

The author's purpose is to present an evaluation method applied 
to Material Management performance measurement. 

Efficiency and effectiveness of MM may be measured according to 
performance ratios covering vendor evaluation and management 
tasks related to planning, purchasing, inventory controI, 
traffic. material handling and quality controlo 

Inflation effects in the Brazilian economy and the statistical 
management data deviation were considered in order to obtain the 
data as close as possible to reality. 

A microcomputer software for calculation, storage and retrieve of 
performance ratios is thus offered as an additional feature. 
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1. OBJETO DE ESTUDO E PESQUISA 

1.1 INTRODUÇÃO 

o mundo empresarial contemporâneo, tanto público como 
privado, vem debatendo amplamente, em nome da modernidade, temas 
como qualidade, produtividade, custos, modelos de gestão adminis
trativa, competividade e outros correlatos. 

Para reduzirmos a questão ao escopo desta dissertação, 
podemos considerar que o objetivo do debate é encontrar soluções 
que contemplem holisticamente o homem, o meio ambiente, a organi
zação e os bens e serviços necessários à humanidade. Ao conside
rarmos estes últimos, deparamo-nos, entre outras, com as ativida
des gerenciais relacionadas aos meios físicos indispensáveis à 
sua produção. 

A gestão desses meios físicos tem sido considerada, no 
meio de todo o debate criado, um dos segmentos funcionais que po
de oferecer contribuição significativa para as organizações que 
enfrentam os desafios da modernidade. 

Esse ponto de vista tem sido considerado, de forma densa 
e crescente, por grande parte dos dirigentes brasileiros, em fun
ção da continuada inflação, da escassez dos recursos e das rela
ções trabalhistas, estas cada vez mais complexas devido à 
conscientização do trabalhador quanto ao seu papel frente à pro
dução de bens e serviços através do capital. 

A gestão dos recursos materiais passa a se constituir, 
portanto, em opção preferencial para que parte dos objetivos or
ganizacionais seja atingida. A emergente política governamental, 
voltada para a abertura de mercado e o conseqüente aumento da 
competitividade, reforça a necessidade de que profissionais dedi
cados à logística revejam princípios, conceitos e procedimentos 
relacionados ao custo e à qualidade de bens e serviços. 

Uma primeira revisão, que se impõe, é quanto à nomencla
tura usualmente empregada para representar a função "material", 
Emprega-se, entre outros termos, Administração de Material, de 
Suprimentos, de Logística, de Compras e Materiais, de Abasteci
mento e, assim por diante. 



Por considerarmos que essa especialidade tem. nos dias 
atuais. um papel relevante a ser desempenhado. assumimos a con
venção de estabelecer o título de Gestão dos Recursos Materiais. 
como o mais adequado para representar o múltiplo universo onde 
atuam aqueles que detêm a responsabilidade pela gestão de recur
sos que interferem significativamente nos resultados finais das 
organizações. O termo Gestão. em lugar de Administração ou Ge
rência é muito mais atual. no que concordamos com Motta (1). que 
o considera mais generalista e moderno. além de "ainda não 
desgastado por uso e desusos. a exemplo de seus sinônimos 
administração e gerência." 

Além disso. o espectro da Gestão dos Recursos Materiais, 
que. doravante. designaremos como GRM, é muito amplo e diversifi
cado. razão por que identificamos uma área onde os métodos e pro
cessos ainda não atingiram um grau de desenvolv.imento compatível 
com as exigências dos novos tempos. Referimo-nos ao campo de es
pecialização coberto pela avaliação do desempenho gerencial, 
diante do desafio imposto pela necessidade de que a GRM atue, nas 
organizações. com eficiência e eficácia. 

Outras funções empresariais, como a Administração Finan
ceira, a Administração de Recursos Humanos. a Administração de 
Vendas, a Administração de Produção, entre outras, já possuem um 
acervo considerável de instrumentos de medição dos seus respecti
vos desempenhos. O mesmo não ocorre com a GRM que, por isso mes
mo, ainda encontra restrições quanto ao reconhecimento de sua 
real importância por parte da administração superior das organi
zaçoes. 

O "estado da arte", no que se relaciona à medição de de
sempenho na GRM, revela-nos que há poucos indicadores que orien
tem a gestão dos profissionais atuantes nessa especialidade. Além 
disso. os instrumentos empregados o são de forma isolada, sendo 
muitos deles importados de outros setores, particularmente da 
área contábil-financeira. 

O material bibliográfico consultado para elaboração des
ta dissertação também é carente quanto às normas que orientem a 
criação, o cálculo, a interpretação e o tratamento estatístico 
dos instrumentos quantitativos que meçam o desempenho da GRM. 

Igualmente deficiente no que se refere aos instrumentos 
para medição de desempenho da Gestão dos Recursos Materiais é a 
quantidade de parâmetros para se interpretar adequadamente os in
dicadores utilizados. decorrente do não-emprego de recursos esta
tísticos e de tratamento da informação para coletar. depurar, 
calcular. comparar e avaliar números significantes para as dife
rentes populações existentes no universo das organizações em ge
ra I. 

(1) Motta. Paulo Roberto. Gestão Contemporânea: A Ciência e a Ar
te de ser Dirigente. Rio de Janeiro: Record. 1991. p.13 
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Assim, optamos pela construção de um modelo de avaliação 
de desempenho que seja objetivo, prático e viável, produzido com 
base em dados facilmente disponíveis nas organizações com ra
zoável nível de estruturação formal. Por uma questão de coerência 
acadêmica, dirigimos nossa pesquisa para empresas atualmente vin
culadas à administração pública, mesmo que, na maior parte dos 
casos, pudéssemos aplicar os instrumentos de medição às organiza
ções em geral. 

A dissertação elaborada pretendeu, então, 
três questões: 

responder a 

(i) É possível medir a eficiência e a eficácia da Gestão 
dos Recursos Materiais ? 

(ii) Como efetuar tal medição? 

(iii) Que tratamento dar aos indicadores produzidos para 
que sejam obtidos parâmetros interpretativos? 

1.2 OBJETIVOS 

A dissertação buscou: 

Construir um instrumento que permitisse avaliar o desem
penho da Gestão dos Recursos Materiais de organizações 
sob as óticas de eficiência e de eficácia. 

Para alcançar o objetivo final, acima, foi necessário o 
atingimento dos seguintes objetivos intermediários: 

• testar a utilização de índices econômicos, usualmente 
aceitos, para compatibilizar dados afetados pela in
flação; 

e empregar técnicas estatísticas para o tratamento dos 
dados influenciados por fatores temporais; 
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• aplicar recursos em processamento eletrônico de dados 
para a entrada de dados, cálculo, recuperação e inter
pretação dos indicadores de desempenho; 

e definir parâmetros para a interpretação dos instrumen
tos de medição do desempenho. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O trabalho abrange as funções usualmente aceitas como 
integrantes da GRM de uma empresa produtora de bens e/ou serviços 
pertencente ao universo da administração pública (empresas esta
tais). Ressalve-se, no entanto, que o instrumento de medição de 
desempenho poderá ser utilizado por qualquer tipo de organização, 
respeitadas as peculiaridades de cada uma. Tal instrumento é ba
seado em indicadores simples (relação entre duas variáveis) e 
compostos (relação entre mais de duas variáveis). 

Na criação dos indicadores são observados alguns limites 
próprios de um estudo de natureza exploratória, dentre os quais 
destacamos: 

(1) dificuldade de se estabelecer padrões, consideran
do-se que não existem estatísticas disponíveis a res
peito de indicadores de desempenho para a GRM. Eventual
mente serão apresentados comentários, com citação de in
tervalos representativos de uma média aceitável para si
tuações já testadas empiricamente; 

(2) individualidade dos indicadores, isto é, estes serão 
válidos para cada empresa em particular, sujeitos à aná
lise comparativa dentro de uma série histórica represen
tativa; 

(3) os valores monetários resultantes do tratamento eco
nômico-financeiro aplicado aos dados de entrada serão 
válidos exclusivamente para o cálculo dos indicadores; 

(4) os indicadores deverão ser calculados com base nas 
atividades regulares da empresa considerada, excluídos 
os elementos relacionados a investimento, por serem con
junturais; 

(5) a medição do desempenho será 
considerando-se os diferentes 
Quanto mais elevado for o nível, 
indicador; 
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(6) considerando-se o volume e a complexidade das opera
ções necessárias para o tratamento inicial dos dados, 
cálculo, registro e recuperação dos indicadores, será 
necessário o uso de recursos de processamento eletrônico 
de dados. 

Sendo este trabalho resultante de uma pesquisa explora
tória, levaremos em conta, por exemplo, uma grande quantidade e 
variedade de indicadores. Ressaltamos, no entanto, que considera
mos exclusivamente aqueles que têm relação direta com o os obje
tivos do nosso trabalho. 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A avaliação no mundo dos negócios é um processo utiliza
do cotidianamente, podendo ser interpretado sob óticas e objeti
vos os mais diversos, como por exemplo: 

- acionistas avaliam sistematicamente os resultados das 
suas empresas, a fim de verificarem se estes corres
pondem às expectativas existentes; 

- dirigentes avaliam suas organizações para se certifi
carem de que as mesmas caminham em direção aos objeti
vos planejados; 

- compradores avaliam o mercado supridor, a fim de sele
cionarem as fontes de fornecimento compatíveis com as 
necessidades de suas organizações. 

A dificuldade de muitos gerentes em transformar planos 
em resultados é uma das razões pelas quais nos sensibilizamos pa
ra a necessidade de criar instrumentos que os auxiliem na remo
ção ou minimização de tal dificuldade. 

Na introdução desta dissertação, ressaltamos a contri
buição que a GRM poderia dar às empresas diante de fatores adver
sos, dentre os quais destacamos a inflação. 

~ evidente que a inflação não é a condicionante maior da 
necessidade de racionalização dos recursos materiais. Com 
efeito, nos países onde não há inflação ou esta é controlada em 
níveis reduzidos, há muito prevalece a consciência de que os re
cursos materiais devem ser geridos com o mesmo rigor que os re
cursos financeiros. Afinal, a moeda é apenas um dos meios de 
produção e, se mal empregada na sua transformação em bens ou ser
viços, afeta a saúde financeira da instituição de forma tão mar
cante quanto, por exemplo, a perda de liquidez. 
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Por distorções decorrentes de uma cultura inflacionária 
arraigada aos costumes gerenciais, tem ocorrido um processo sis
temático de transferências de custos, desde a matéria-prima e 
serviços básicos até o consumidor final. Nessa cadeia complexa, 
não tem existido qualquer preocupação com racionalização de cus
tos e de processos, principalmente nas organizações oligopolísti
cas ou cartelizadas. 

Atualmente, mudanças ocorridas no panorama economlCO têm 
levado empresários públicos e privados a refletirem sobre o pro
cesso de formação de custos. O Governo Federal tem pressionado o 
empresariado em geral para a necessidade de transparência em suas 
planilhas de custos, acreditando que, desta forma, poderá quebrar 
a cadeia perversa de simples transferência, onde, a cada etapa, 
ocorre uma espécie de "mais valia" de custos irreais. 

Muitos administradores e economistas, supostamente bem 
informados, insistem em afirmar que nos encontramos entre as 10 
maiores economias mundiais, com um parque industrial significati
vo, onde a tecnologia - em alguns casos de ponta - está presente. 

Sem entrar no mérito social de tal riqueza econômica (a 
nosso ver apenas um problema de tamanho do PIB), observamos o se
guinte: enquanto, de alguma forma, acompanhamos o desenvolvimento 
tecnológico em algumas áreas (petróleo, energia elétrica, cons
trução naval, aeronáutica leve, siderurgia e outras), subsiste e 
cresce o &AR gerencial entre nosso País e aqueles que nos forne
cem tecnologia (sem transferi-la). Além do mais, há uma crescente 
distorção na distribuição de renda, fato que aumenta os desníveis 
sociais e impede o surgimento de massa crítica humana que, em 
curto espaço de tempo, poderia mudar a face tecnológica do País. 

Com efeito, a importação de equipamentos e de know-how 
tem proporcionado as nossas àreas técnicas, um acompanhamento re
gular do desenvolvimento tecnológico geral, embora à custa da 
transformação de muitos dos nossos técnicos em simples "apertado
res de botões" ou em "engenheiros reversos", eufemismo moderno 
para copiadores. 

Entretanto, na área gerencial e particularmente na GRM, 
não é possível importar-se literalmente técnicas e procedimentos 
compatíveis com a nossa realidade, pelo simples fato de que esta
mos tratando de sistemas abertos, ao contrário dos computadores, 
por exemplo, que são sistemas fechados e funcionam igualmente em 
qualquer lugar. 

Isso não significa uma rejeição aos conhecimentos geren
ciais que vêm de fora; ao contrário, devemos acumulá-los e estu
dá-los criticamente, desenvolvendo-os e adaptando-os a nossa 
realidade. ~ necessário experimentar, mesmo que, como dizia o sá
bio chinês Confúcio, esta seja a forma mais amarga de agir sa
biamente; ao contrário da imitação, que seria a mais fácil, e da 
meditação, a mais nobre. 
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A GRM é um campo fértil para a adoção do princípio de 
Confúcio, obtendo-se, no futuro, algo próximo a uma tecnologia 
gerencial tipicamente brasileira. 

Consideramos importante posicionar a GRM, no contexto 
das organizações, como um agente econômico passível de avaliação 
de seu desempenho. 

Não apenas no campo das comunicações, mas também na ges
tão da economia, o mundo está, aceleradamente, transformando-se 
em uma aldeia global, tal qual as previsões de MacLuhan (2). O 
sucesso do Mercado Comum Europeu, as tentativas, ainda tímidas, 
de se implantar algo semelhante na América Latina (MERCOSUL), o 
eixo econômico Estados Unidos-Canadá (mais o México, em breve) e 
a reunião dos "tigres asiáticos" (3), configuram a tendência de 
que o mundo, segundo Drucker (4), transforma-se em um "centro de 
compras global". 

Papel significativo neste cenário é ocupado pelas em
presas transnacionais, que possuem, a nosso ver, no mundo ociden
tal, um poder paralelo e ao mesmo tempo singular em relação às 
nações onde atuam. Sua influência transcende as fronteiras na
cionais, embora, teoricamente, respeitem as soberanias e culturas 
locais. Em muitos casos, tais empresas, principalmente nos países 
do Terceiro Mundo, influenciam e chegam a determinar os rumos da 
economia local. 

Identificamos na atuação das empresas transnacionais, a 
capacidade de operarem em tão grande amplitude, propriedade que 
utilizamos para apoiar os princípios do nosso trabalho. 

Bennis (5),ao se referir à amplitude da ação das multi
nacionais, afirma: 

(2) MacLuhan, Marshall. Especialista canadense que, na década de 
60, previu crescimento tão grande dos meios de comunicação 
que, segundo ele, o mundo acabaria por se transformar em 
uma "aldeia global". 

(3) Japão, Coréia do Sul, Taiwan, Singapura e outros próximos. 

(4) Drucker, Peter. Management: Tasks, Responsbilities, Practi
ces. New York: Harper & Row, Publishers, 1974. p.735. 

(5) Bennis, Warren G. Desenvolvimento Organizacional: Sua Nature
za, Origens e Perspectivas. São Paulo: Blucher, 1972. 
p.24. 
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Para citar-se um significante elemento novo, as opera
ções internacionais são antes a regra do que a exceção 
para uma grande parte das nossas maiores empresas. Em
presas como a Standard Oil Company (New Jersey) , com 
mais de uma centena de subsidiárias estrangeiras, a Mo
bil Oil Company, a The National Cash Register Company, a 
Singer Company conseguem em suas vendas externas mais da 
metade de suas receitas ou lucros. Muitas outras - tais 
como a Eastman Kodak Company, a Chas.Pfizer Company 
Inc., a Caterpillar Tractor Company e a Minnesota Mi
ning & Manufacturing Company - fazem de 30 a 50% de 
suas vendas no exterior. As vendas da General Motors 
Corporation são não apenas nove vezes maiores do que as 
da Volkswagen, mas são também maiores do que o produto 
nacional bruto da Holanda e bem superiores do que o PNB 
de uma centena de outros pafses. 

A competência com que tais organizações fixam metas e 
objetivos e, ao mesmo tempo, utilizam meios para avaliar o de
sempenho gerencial, é um indicador precioso para que estudemos o 
assunto da maneira mais pragmática possível. 

Mais do que nunca a gestão das organizações deve buscar 
um modelo holístico, onde a contribuição das transnacionais pode 
ser muito significativa. 

A revolução conceptual por que passa a administração tem 
modificado, substancialmente, velhos conceitos de organização. A 
moderna empresa está deixando de ser uma estrutura funcional es
tática representada por um conjunto de órgãos setoriais, cada 
um com suas atribuições e responsabilidades rigidamente definidas 
- passando a ser considerada como um sistema, de natureza dinâmi
ca, onde as atividades funcionais interagem independentemente de 
sua posição estrutural. 

A propósito das mudanças que estão ocorrendo e que ainda 
estão por vir nesta última década do século, temos a opinião 
oportuna de Drucker (6) sobre o futuro das organizações, que de
verão ser organizadas de forma completamente diferente da estru
tura ainda hegemônica, baseada no modelo comando-controle oriundo 
da experiência militar. A nova organização, segundo Drucker, será 
baseada na informação e na redução drástica dos níveis interme
diários da administração; será a era da horizontalização onde 
prevalecerão os "especialistas globais", isto é, aquelas pessoas 
dotadas do conhecimento obtido via informação. t provável que, 
nos novos tempos, as organizações sejam alguma coisa próxima da 
atual estrutura de uma orquestra sinfônica, onde o maestro rege 
diretamente um grupo altamente especializado, baseado no conjunto 
de informações que detém. 

(6) Drucker, Peter. As Novas Realidades. São Paulo: Pioneira, 
1989. p. 179. 
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Na organização imaginada por Drucker para o futuro emer
gente, sobreviverão as estruturas ligadas diretamente ao processo 
decisório, onde a eficácia (leia-se, atingir objetivos) é ponto 
crítico, e o papel do feedback, indispensável. 

É nesse contexto que situamos a necessidade de estarem 
disponíveis, para uso gerencial, instrumentos que possam medir o 
alcance de resultados, tanto parciais como finais. Dessa forma, o 
"maestro de Drucker" poderá reajustar os elementos da "orquestra" 
e manter a harmonia desejada para a organização, ou seja, a efi
ciência e a eficácia. 

o espírito de inovação empreendedora, também preconizado 
por Drucker, inclui a avaliação do desempenho inovador como uma 
das providências pelas quais a empresa realiza o seu próprio con
trole. (7) 

Atualmente, as grandes companhias já estão sensibiliza
das para a necessidade de avaliarem sistematicamente suas princi
pais atividades. O mesmo ainda não ocorre com empresas de pe
queno ou mesmo de médio porte, haja vista·que há um certo precon
ceito quanto às técnicas de medição, considerando-as fruto da 
tecnocracia moderna ou mesmo de simples burocracia. 

Em muitos casos ainda persiste um estereótipo muito co
mum: a crença de que a avaliação do desempenho da gestão dos ma
teriais depende da interpretação de relatórios, gráficos e esta
tísticas intermináveis. 

Pouco a pouco, no entanto, executivos, em geral, têm-se 
conscientizado da necessidade de avaliar o desempenho das ativi
dades exercidas sob sua responsabilidade, fora do contexto cl's
sico de que o compromisso do gerente de material esgota-se na ca
pacidade de bem utilizar os recursos de sua organização na a
quislçao de materiais ao preço justo, no prazo adequado, na 
qualidade e quantidades requeridas e, finalmente, entregar a mer
cadoria no lugar certo. 

Há uma tendência crescente de comprometer os resultados 
da GRM com os objetivos da organização, através do inter-rela
cionamento com outras atividades internas e externas. Esse com
prometimento relaciona-se com o sentido de missão que deve nor
tear o comportamento das modernas instituições, onde a eficiência 
de um setor não deve sobrepor-se à eficácia geral. 

É necessário que, primeiramente, compreendamos que toda 
organização requer materiais e equipamentos para atender as suas 
finalidades. Antes que pessoas ou máquinas comecem a produzir 
bens ou serviços, os materiais devem estar disponíveis e a conti
nuidade do suprimento assegurada. 

(7) Drucker, Peter. Inovação e Espírito Empreendedor. são Paulo: 
Pioneira, 1986. 
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Para tanto, é necessário que uma complexa engrenagem, 
constituída de recursos humanos, de fluxos físicos e de informa
ções, atue em direção a objetivos previamente determinados, tendo 
sua trajetória corrigida sistematicamente por instrumentos geren
ciais de medição do desempenho. 

A situação do atendimento hospitalar nas unidades médi
cas do setor público no Brasil é um exemplo elementar de que, sem 
o apoio logístico (entenda-se recursos materiais na qualidade, 
quantidade e tempo certos) não há profissional médico ou paramé
dico que possa bem desempenhar suas responsabilidades em benefí
cio da população. ~ preciso que os responsáveis pela gestão do 
sistema de saúde utilizem indicadores mínimos que os orientem pa
ra a correção de tal anomalia. 

Registramos outro fato que, nos dias atuais, contribui 
para a relevância do presente estudo. Referimo-nos à intenção do 
Governo Federal de "profissionalizar" a gestão das empresas esta
tais, descentralizando o processo decisório e aumentando o con
trole sobre resultados. 

Ao analisarmos os números publicados pela Revista Exame 
(Melhores e Maiores), edições de agosto de 1991 e agosto de 1992, 
referentes aos exercícios de 1990 e 1991, respectivamente, obser
vamos que os principais indicadores de desempenho são amplamente 
desfavoráveis às empresas estatais. Independentemente da res
ponsabilidade política do governo por tais resultados, torna-se 
imperativo que algo deva ser feito para que as estatais, sempre 
maiores em vendas, patrimônio e número de empregados, não perma
neçam como as piores em rentabilidade, crescimento e liquidez. É 
possível que, em breve, as ainda tímidas tentativas de se implan
tar os denominados "contratos de gestão" sejam efetivamente 
realizadas. Nesse caso, o papel dos intrumentos quantitativos de 
avaliação de desempenho será fundamental, tanto em nível interno 
da própria organização como em nível da administração pública 
contratante. 

o instrumento a ser obtido justifica-se, por não haver 
produto semelhante que tenha sido divulgado, seja na literatura 
brasileira ou mesmo na estrangeira. Consideramos, também, que a 
realidade brasileira, de economia altamente inflacionária, exige 
um trabalho que seja orientado nesse sentido. Além disso, tor
na-se necessário termos um meio efetivo para armazenar e recupe
rar indicadores de desempenho que orientem estudos posteriores, 
com vistas ao desenvolvimento de parâmetros de medição adequados 
às características do nosso País e das nossas organizações. As
sim, outros pesquisadores poderão aplicá-lo a diferentes univer
sos e, em decorrência, produzir tais parâmetros. 

Acreditamos que o método de avaliação de desempenho pro
posto neste trabalho, contribua para que as organizações tenham 
os seguintes benefícios com seu emprego: atinjam seus objetivos; 
avaliem eficazmente sua atuação em relação ao planejado; estabe
leçam referencial concreto para medir seu desempenho; e assegurem 
melhorias contínuas ao seu desempenho. 
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Em síntese, um projeto de pesquisa metodológica/explora
tória, segundo taxionomia proposta por Vergara (8), que pretenda 
criar um recurso gerencial destinado a contribuir para que a Ges
tão dos Recursos Materiais em nosso País torne-se fator de efi
ciência e de eficácia, parece justificável. 

1.5 DEFINIÇÃO DOS PRINCIPAIS TERMOS DA DISSERTAÇÃO 

Para fins desta dissertação, conceituamos, a seguir, os 
seguintes termos: 

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL - terminologia equivalente à Gestão dos 
Recurso~ Materiais, conceituada adiante. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL - conjunto de atividades da Gestão dos Re
cursos Materiais relacionadas à procura e obtenção dos materiais 
(e serviços, em algumas organizações) necessários às operações de 
uma empresa, nas melhores condições de qualidade, preço e nível 
de serviço. 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - análise de uma ou mais atividades da 
Gestão dos Recursos Materiais com base em indicadores de desem
penho e em parâmetros de avaliação. 

CONTRATO DE GESTÃO - também denominado "contrato-programa" é, por 
definição de Saravia (9), "um acordo formal entre o Governo e uma 
empresa estatal, ou entre a empresa controladora (holding) e cada 
uma de suas controladas (ou subsidiárias), que contém a programa
ção dos objetivos da empresa e dos recursos necessários para a 
consecução dos mesmos. Implica, portanto, a explicitação das 
obrigações e dos compromissos recíprocos das partes contratan
tes." 

CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL - conjunto de atividades da 
Gestão dos Recursos Materiais relacionadas à previsão e controle 
dos estoques, à guarda, manuseio e transporte de material para 
atendimento às necessidades operacionais de uma organização. 

(8) Vergara, Sylvia Constant. Tipos de Pesquisa em Administração. 
Cadernos EBAP, Número 52. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, junho de 1990. 

(9) Saravia, Enrique.Tendencias actuales deI Derecho Administra
tivo. Asociación Argentina de Derecho Administrativo. 
Córdoba: Jano Ediciones, 1988. p.83-91. 
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EFICACIA - compreende a obtenção dos resultados desejados por uma 
organização. Relaciona-se, basicamente, com os resultados. com os 
objetivos alcançados. Na essência, corresponde a fazer o que deve 
ser feito para obter o melhor resultado. 

EFICIENCIA - compreende a relação entre bens ou serviços produzi
dos e os recursos utilizados para produzí-Ios. Relaciona-se. ba
sicamente, com os meios, com o processo sob o qual as coisas sao 
feitas. Em última análise, cor responde a executar bem uma de
terminada tarefa. 

GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS (GRM) - corresponde, no seu todo, 
ao planejamento, organização, direção, coordenação e controle de 
todas as tarefas necessárias à definição de qualidade, aquisição, 
guarda, controle e aplicação dos materiais destinados às ativida
des operacionais de uma empresa, seja esta de natureza indus
trial, comercial ou de serviços. 

INDICADOR DE DESEMPENHO razão entre duas variáveis 
(excepcionalmente poderá considerar mais de duas) com significân
cia relativa ou proporcional entre os valores envolvidos. 

PLANEJAMENTO E CONTROLE - função responsável pelas informações da 
Gestão de Recursos Materiais necessárias às projeções, prospec
ções e a outros estudos correlatos, relacionados ao planejamento 
estratégico da empresa. 

QUALIDADE & DESENVOLVIMENTO - conjunto de atividades da Gestão 
dos Recursos Materiais relacionadas com os processos tecnológi
cos, tais como: controle de qualidade, normalização técnica, pa
dronização, análise de valor, desenvolvimento de especificações e 
de fabricantes e outros. 
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2. RECURSOS METODOLOOICOS 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

Foram utilizados os seguintes tipos de pesquisa, abaixo 
conceituados, segundo taxionomia proposta por Vergara (10): 

PESQUISA BIBLIOGRAFICA - Estudo sistematizado desenvol
vido a partir de material publicado em livros, revistas, 
jornais: isto é, material acessível ao público em geral. 

PESQUISA DE CAMPO - Investigação empfrica realizada no 
local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou, ainda, que 
dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir entre
vistas, aplicação de questionários, testes e observação 
participante ou não. 

PESQUISA DE LABORATÓRIO - Experiência realizada em local 
circunscrito, já que, no campo, seria praticamente im
possfvel realizá-la. Simulações em computador situam-se 
nesta classificação. 

PESQUISA EXPLORATÓRIA - Investigação em área onde há 
pouco conhecimento sistematizado, acumulado. Pela sua 
natureza de sondagem não comporta hip6teses prévias que, 
todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa. 

PESQUISA METODOLÓGICA - Estudo que se refere a instru
mentos de captação ou de manipulação da realidade. 

Consideramos razoável o emprego de diferentes tipos de 
pesquisas, pelo fato de existir pequena quantidade de conhecimen
to acumulado sobre a avaliação de desempenho no campo da GRM. 
Conforme Vergara (10) esse procedimento é válido, porque as vá
rias formas de pesquisa não são "excludentes". No caso, estaremos 
lidando, ao mesmo tempo, com a construção de um instrumento de 
medição de uma realidade para o que não dispomos de muito conhe
cimento sistematizado. Aliás, o trabalho pretendeu justamente 
sistematizar procedimentos que permitam investigar e avaliar uma 
área de conhecimento em particular, no caso a GRM. 

A conjugação de elementos das pesquisas de campo e de 
laboratório forneceu grande parte do produto final de nosso tra
balho, particularmente no que se refere aos aspectos de origina
lidade no tratamento do tema central. 

(10) Vergara, Sylvia Constant. Op.Cit. p. 4-6 
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2.2 OBJETO PESQUISADO 

Para fins metodológicos, a GRM foi classificada de acor
do com as seguintes especialidades: 

2.2.1 Planejamento e Controle 

Os indicadores propostos para esta função são aqueles 
que representam a Gestão dos Recursos Materiais como um todo e 
relacionam dados específicos da GRM com a empresa ou com o am
biente externo. são indicadores que podem orientar o rumo de uma 
instituição, sob o ponto de vista da eficácia gerencial. 

2.2.2 Aquisição de Material(Compras) 

Considerando-se que a Aquisição de Material é responsá
vel direta por comprometimentos financeiros assumidos pela empre
sa quanto à obtenção de material, os indicadores correspondentes 
enfatizam os problemas do custo interno da função e dos benefí
cios obtidos com a sua gestão, além dos aspectos referentes à 
eficiência e à eficácia. 

2.2.3 Controle e Distribuição de Material 

Os estoques das empresas, seu valor e os custos incorri
dos para o transporte, guarda e movimentação, são objeto de ava
liação através de indicadores que podem conduzir a GRM em direção 
ao atendimento das necessidades operacionais da empresa, ao menor 
custo e com a máxima eficiência. 

2.2.4 Qualidade & Desenvolvimento 

Os elementos relacionados à qualidade, limitada aos seus 
aspectos técnicos, são abordados quantitativamente, de modo que 
os indicadores resultantes refletem a influência da função na 
Gestão dos Recursos Materiais. Além disso, consideram-se os indi
cadores que avaliam o desenvolvimento de alternativas quanto a 
materiais e fabricantes, em busca de maior eficiência e eficácia 
gerenciais. 

2.3 COLETA DE DADOS 

Em relação à avaliação, tratada de forma genérica, pro
curamos orientar nossa pesquisa bibliográfica associando a medi
ção do desempenho gerencial segundo os postulados da Administra
ção por Objetivos, tanto em nível macro como em nível de execução 
de tarefas por parte dos orgãos de GRM. 

No tocante à bibliografia especializada em GRM, muito 
pouco encontramos de autores nacionais quanto à avaliação de de
sempenho específica daquele campo. 
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Quanto à bibliografia estrangeira, existem obras de 
consagrados autores norte-americanos com algum material de ra
zoável valor. Quase todas, no entanto, discorrem sobre os mesmos 
princípios, muitos deles desenvolvidos e divulgados através da 
NAPM - National Association of Purchasing Management, a mais 
antiga entidade da classe profissional dos compradores e gerentes 
de material, fundada em 1915. 

Recentemente tivemos contato com a obra de Kaydos (11), 
que trata, sob um ponto de vista atual, a medição, gestão e maxi
mização do desempenho gerencial, segundo os modernos postulados 
de qualidade e produtividade. Dessa obra recolhemos elementos de 
grande utilidade para a execuçao do nosso trabalho. 

Em relação à literatura européia, a maior contribuição 
que encontramos foi o trabalho da A.F.C.O.S. - Associação France
sa de Consultores em Organização Científica, através de publica
ção específica (12), que consolida diversos trabalhos relaciona
dos a indicadores financeiros, econômicos, sociais e técnicos. A 
pesquisa da entidade francesa ofereceu valiosos elementos para a 
produção dos indicadores que estamos oferecendo em nosso traba
lho. 

Outra contribuição européia foi uma publicação da BME 
(13), que aborda o assunto de forma substancial. 

Encontramos alguma referência na Africa do Sul, através 
de publicação do Instituto Sul Africano de Administração Pública, 
com sede em Pretoria. (14) 

O assunto avaliação de desempenho, em diferentes campos 
da administração e da economia, é abordado em muitas publicações 
editadas ao redor do mundo. Entretanto, para nos atermos aos li
mites do nosso trabalho e do seu objetivo, procuramos pesquisar 
apenas os documentos que se vinculassem, direta ou indiretamente, 
à GRM. Esta é a razão pela qual não apresentamos um elevado núme
ro de obras pesquisadas, inclusive algumas sugeridas por ilustres 
professores. 

(11) Kaydos, Will. Op.Cit. 

(12) A.F.C.O.S. Indicadores de Gestão. Lisboa: Editora Pórtico, 
1980. 

(13) Fieten, Robert. Integrated Materiais Management. Frankfurt, 
Alemanha: BME - German Federal Association of Materiais 
Management, 1985. 

(14) SAIPA. Journai of Public Administration, Vol.22, Sep.87, 
Pretoria.p. 83-85. 
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Na pesquisa de campo, dados foram coletados junto a em
presas dos setores público e privado. 

Levantamos experiências bem-sucedidas quanto à avaliação 
de desempenho na Gestão dos Recursos Materiais através do emprego 
de indicadores. 

Afora o uso de indicadores clássicos, do tipo "coefi
ciente de rotação" e alguns de características contábeis, ou de 
estatísticas de produção relacionando o uso de materiais no pro
cesso produtivo, avaliamos algumas experiências realizadas. Duas 
podemos destacar: a primeira no setor privado, através da IKPC 
- Indústrias Klabin de Papel e Celulose, onde há alguns anos tem 
sido realizado trabalho significativo, principalmente quanto à 
avaliação objetiva do desempenho de fornecedores. Da experiência 
da IKPC (15) pudemos coletar elementos de grande significância 
para o nosso estudo. 

A segunda experiência provém do setor estatal, mais pre
cisamente do setor elétrico, onde a ELETROBRAs vem desenvolvendo 
notável esforço empreendedor no campo da GRM. Através do seu Co
mitê de Gestão Empresarial - COGE e, particularmente do Subcomitê 
de Suprimento (como é conhecida a GRM naquele setor), têm sido 
efetuadas muitas pesquisas em diversas especialidades do seu cam
po de atuação. Nesse âmbito foram realizados estudos e pesquisas 
para estabelecer métodos objetivos destinados a avaliar o desem
penho da gestão de materiais no Setor Elétrico brasileiro. 

Do contato mantido com técnicos da ELETROBRAs e da par
ticipação pessoal em discussões, debates e desenvolvimento e con
dução de projetos, pudemos reunir, testar algumas idéias e cole
tar elementos que foram úteis na produção deste trabalho. 

Além de coletar dados na literatura e no campo, criamos 
elementos para comparação com a realidade das empresas. O uso do 
computador foi relevante para a realização de inúmeras experiên
cias, que a nosso ver, foram bem-sucedidas. 

A grande contribuição obtida desta metodologia foi a 
realização de numerosos testes que tiveram por objetivo verificar 
a possibilidade de: (a)neutralização dos efeitos da inflação nos 
indicadores de desempenho, fator de inibição do uso intensivo de 
indicadores em nosso País; (b) tratamento estatístico dos dados; 
e (c) emprego do processamento de dados para facilitar o acesso 
às informações sobre desempenho. 

(15) Bellotto, Luiz Carlos 
Salvador: ABAM, 1987. 

G. 
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2.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados pesquisados foram analisados, inicialmente, de 
forma qualitativa, de modo a selecionar elementos aplicáveis à 
gestão de empresas estatais. Posteriormente, foram feitos testes 
quantitativos, via simulação com dados reais obtidos em organiza
ções onde poderia ser aplicado o processo de avaliação de desem
penho por meio de indicadores. Nesse processo empregamos os ele
mentos coletados em nossa pesquisa de laboratório. 

A simulação, via computador, foi um dos principais ins
trumentos utilizados no tratamento de dados, além de recursos es
tatísticos para simular a maior quantidade de situações possíveis 
quanto ao uso prático dos indicadores, que possam medir a efi
ciência e a eficácia do Sistema de GRM. 

o emprego da simulação também nos permitiu obter um mo
delo informatizado para a entrada, tratamento, cálculo, armazena
gem e recuperação dos dados relacionados aos indicadores de de
sempenho. 

2.5 LIMITAÇOES DO MtTODO 

Considerando-se que o principal objetivo deste trabalho 
é construir um instrumento para a medição de desempenho da Gestão 
dos Recursos Materiais, é natural que os aspectos exploratório e 
experimental tenham tido grande participação no processo de 
obtenção do produto final. 

Assim sendo, a metodologia escolhida (não encontramos 
alternativa) , baseada em pequisa bibliográfica (pouco densa e 
específica) e nas pesquisas de campo e de laboratório, acabou in
do buscar nas duas últimas as respostas para as indagações feitas 
na Introdução deste trabalho. 

É possível que tais respostas acabem por refletir o es
tilo e as opiniões do pesquisador, de forma mais acentuada do que 
seria desejável em um trabalho científico (ressalve-se que não 
acreditamos em neutralidade). Nesse caso, só a prática será a 
verdadeira juíza da questão. 

Convém lembrar que o alcance dos objetivos secundários 
do trabalho - definir parâmetros para a interpretação dos instru
mentos de medição do desempenho - dependerá, em grande parte, das 
respostas práticas que o instrumento de medição obtiver. 
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Considerando-se que uma das pretensões deste trabalho é 
produzir um software, que torne possível a aplicação prática das 
idéias sistematizadas e propostas, espera-se que a versão 1.0 se
ja, sucessivamente, substituída por novas edições revistas, me
lhoradas e ampliadas (ou reduzidas). 

Ressaltamos, ainda, nossa intenção de não somente ofere
cer simples indicadores calculados segundo fórmulas matemáticas, 
aplicáveis para cada situação. Por trás de tais fórmulas, estabe
lecemos um compromisso de preparar os dados, de tal forma que 
torne o resultado adequado às nossas necessidades e peculiarida
des econômicas. Referimo-nos ao ambiente do nosso País, razão por 
que consideramos essencial submeter a tratamento prévio todos os 
dados a serem empregados nas determinações dos indicadores. 
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3. ANALISE REFERENCIAL 

A contínua especialização ocorrente em todos os campos 
da atividade gerencial, aliada à tecnologia da informática, tem 
transformado as empresas em organismos extremamente complexos. 
Tal situação exige da administração grande habilidade quanto à 
integração e síntese, através de executivos que saibam planejar, 
analisar e controlar, de maneira integrada, operações complexas. 

Mecanismos de avaliação e controle contigenciais torna
ram-se ferramentas indispensáveis para que as organizações sejam 
mantidas dentro do rumo desejado em direção aos objetivos estabe
lecidos. 

A multiplicidade de fatores que hoje interferem nas or
ganizações é, a nosso ver, seu problema central. As relações de
finidas no organograma, por exemplo, são profundamente distintas 
daquelas que, efetivamente, contribuem para a operacionalização 
dos objetivos. Tais relações constituem-se no conjunto de infor
mações que fluem dentro das organizações através de diferentes 
níveis de formalização, podendo ou não constituir-se em Sistema 
de Informação. 

Com efeito, a informação é a grande responsável pela 
alavancagem dos processos de gestão empresarial e provocadora de 
mudanças significativas na forma de orientar o comportamento das 
organizações. 

problema 
fatores: 

A tarefa principal reside, portanto, na resolução do 
informação, emergente principalmente em função de dois 

(i) o volume de informações geradas cresce exponencial
mente em relação ao tempo; 

(ii) a crescente especialização em todos os campos ten
de a subdividir o conjunto de informações. Isso 
cria dificuldades para o especialista de uma de
terminada área quanto ao entendimento do que está 
ocorrendo em outras. Na realidade, a maior parte da 
informação é de interesse interdisciplinar: em ge
ral a informação produzida em determinado setor da 
organização é necessária para a tomada de decisões 
em outros setores desvinculados hierarquicamente 
daquele. 
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3.1 CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A medição da eficiência e da eficácia na GRM é extrema
mente especializada, não fosse a própria GRM uma área com carac
terísticas bastantes peculiares dentro das organizações. 

Uma das formas de tratamento dos dados dos sistemas de 
informação é a produção de indicadores de desempenho (os mais 
conhecidos são aqueles empregados na área financeira para análise 
de balanços) que possam ser utilizados para controlar objetivos 
planejados. 

o planejamento só justifica sua existência se os resul
tados alcançados forem, de algum modo, eficazes e efetivos para a 
organização. Tais resultados correspondem aos objetivos que, para 
serem atingidos, devem considerar procedimentos mínimos do tipo: 

(a) definição das tarefas a serem executadas; 

(b) organização do trabalho, isto é, das pessoas e res
pectivas atribuições; 

(c) fornecimento dos meios necessários à execução do 
trabalho; 

(d) estabelecimento de medidas de desempenho; 

(e) estímulo para que haja motivação e o desempenho 
desejado seja alcançado. 

As medidas de desempenho e de motivação estão interliga
das através do processo de conhecimento e divulgação dos resulta
dos alcançados. 

A propósito de medição de desempenho e de motivação, 
destacamos o texto de Ackoff (16) que diz: 

(16) Ackoff, Russell L. Planejamento Empresarial. Rio de Janeiro: 
LTC Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1982. 
p. 77. 
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Medidas e motivação. As medidas de desempenho deveriam 
ser desenvolvidas para cada tomador de decisão ou grupo, 
que sejam compatíveis com os objetivos organizacionais 
globais e que, portanto, não causem conflitos entre to
madores de decisões ou unidades organizacionais. Onde 
isto não pode ser feito, valores fictícios de variáveis 
controláveis por outros, podem, muitas vezes, ser espe
cificados para serem utilizados como medidas inadequadas 
de desempenho; quando assim utilizados, estes valores 
resultam num comportamento aproximadamente ótimo do pon
to de vista de organização como um todo. Por outro lado, 
pode ser possível especificar limites de valores dentro 
dos quais as variáveis controláveis podem ser definidas 
para se obter resultados semelhantes. 

Os incentivos existentes deveriam ser avaliados para 
verificar sua coerência com os objetivos globais e novos 
incentivos seriam desenvolvidos, sempre que possível, 
para motivar comportamentos eficientes e atingir aqueles 
objetivos. Mesmo uma organização eficaz, com bom plane
jamento, deve ser preparada para: (a) descobrir defi
ciências em seu planejamento e (b) lidar com o inespera
do. Portanto, a organização deveria dispor de procedi
mentos para comparar aquilo que realmente acontece com o 
que era esperado, e para tomar ações corretivas necessá
rias, quando há divergências. 

Um outro aspecto levantado por Ackoff refere-se à forma 
pela qual as informações sobre desempenho fluem entre os diversos 
segmentos de uma organização. Se o processo de criação e divulga
ção dos indicadores de desempenho não for bem conduzido, é possí
vel que os mesmos acabem por tornar-se instrumentos de competição 
entre os departamentos (busca da eficiência individual) em vez de 
igualmente contribuirem para a eficácia global da instituição. 

o alerta de Ackoff (17) é sintetizado assim: 

Quando as unidades organizacionais têm medidas inade
quadas de desempenho que as colocam em conflito umas 
com as outras, o que geralmente é o caso, a comuni
cação entre elas pode prejudicar o desempenho total 
e não ajudá-lo. A estrutura organizacional e as me
didas de desempenho deveriam ser aperfeiçoadas antes de 
se abrirem as portas e permitir o livre fluxo de infor
mação entre as partes da organização. 

(17) Ackoff, Russell L. Op.Cit. p. 82 
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Esta última colocação é um alerta a todos os gerentes 
para que reflitam cuidadosamente sobre as conseqüências organiza
cionais que o mau uso de indicadores de desempenho pode oca
sionar. Entretanto, isso não invalida todo o propósito do nosso 
trabalho, que é o de demonstrar o papel e a importância da medi
ção do desempenho das atividades planejadas pelas organizações. 

A opinião de Ackoff é uma das referências que nos orien
tará durante o processo de definição das variáveis que podem ser 
controladas nas organizaçoes em geral e, particularmente, no cam
po da GRM. 

3.2 A ADMINISTRAÇÃO POR OBJETIVOS E O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO 

É fora de qualquer dúvida que, ao se avaliar o desempe
nho de uma organização, no caso a GRM, torna-se indispensável a 
existência de algum tipo de padrão de comparação para que a efi
ciência e/ou eficácia possam ser medidas. 

No sistema econômico capitalista, o lucro é o principal 
objetivo da empresa, sendo, em termos práticos, o responsável pe
los demais tipos de objetivos comumente citados por diversos au
tores (expansão, segurança, autonomia, integração ambiental e ou
tros). Drucker, o criador do conceito de Administração por Obje
tivos (APO), escreveu em sua mais famosa obra (18) que "o lucro 
não é uma causa e sim uma conseqüência - resultado do desempenho 
da empresa em marketing, inovação e produtividade". Para o reno
mado autor, o lucro é o único teste eficaz para medir desempenho. 

Ora, se o lucro é conseqüência e, ao mesmo tempo, o ver
dadeiro indicador de eficácia, é claro que no seu processo de 
obtenção (operações da empresa) deverão existir pontos de medição 
de eficiência e de eficácia para que se possa intervir no sentido 
de corrigir desempenhos ou resultados indesejados. Por isso mes
mo, discordamos de Drucker e afirmamos que o lucro, justamente 
por ser resultante, não pode ser objeto de uma redução tão sim
ples, do tipo "é o único teste eficaz". Perrow (19) discute am
plamente o conceito de objetivos organizacionais e chega a levan
tar dúvidas sobre o fato de os lucros serem considerados objeti
vos ou apenas um "meio de se recompensar os acionistas ou de as
segurar o desenvolvimento (o objetivo real)." 

(18) Drucker, Peter F. Op.Cit. p. 71. 

(19) Perrow, Charles B. Análise Organizacional: Um Enfoque 
Sociológico. Rio de Janeiro: Editora Atlas, 1976. p. 166 
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Além das dúvidas sobre a caracterização do lucro como 
objetivo, Perrow estabelece que os objetivos são múltiplos, con
flitantes e podem ser alcançados tanto de uma só vez como também 
em seqüência. Por isso mesmo, na taxionomia que propõe, Perrow 
apresenta os objetivos organizacionais em cinco categorias dis
tintas. 

Por outro lado, o moderno conceito de qualidade reforça 
as afirmativas de Perrow, em contraposição à de Drucker sobre o 
papel do lucro. A eficiência e a eficácia de uma instituição de
vem ser avaliadas segundo múltiplos fatores (econômicos, políti
cos, ambientais e outros) para se determinar o alcance dos obje
tivos organizacionais. O lucro financeiro é apenas um deles - uma 
resultante - no que concordamos com o notável mestre austríaco. 

Ansoff (20) apresenta uma classificação também baseada 
em cinco pontos, que ele denomina "sistema de objetivos que exis
te em cada empresa". A proposta de Ansoff está centrada na pre
dominância de duas espécies de objetivos: econômicos e sociais, 
sendo afirmado que, na maioria das empresas, os objetivos econô
micos são preponderantes, por estarem voltados para a otimização 
do processo geral de conversão de recursos da empresa. Já os ob
jetivos sociais ou não-econômicos, referem-se às necessidades e 
aspirações dos participantes na empresa. 

Na administração pública (AP),- por exemplo, o conceito 
de lucro está perto do que o próprio Drucker chama, em muitas de 
suas obras, de responsabilidade social da empresa. Em nenhum país 
o serviço de transportes (geralmente público) tem o lucro como 
seu principal objetivo; outros objetivos são prioritários; no ca
so, os objetivos da sociedade de Perrow (21). Sobre isso, 
Keynes, citado por Ansoff (22), comentou que, particularmente em 
grandes organizações do Estado, como, por exemplo, no transporte 
ferroviário e nas concessionárias de serviço de utilidade públi
ca, "a estabilidade geral e a reputação da instituição tornam-se 
mais importantes para a administração do que o lucro máximo para 
os acionistas." 

No entanto, é necessário que em alguns segmentos da AP o 
lucro seja fundamental para que as responsabilidades sociais do 
governo sejam assumidas eficazmente. O segmento a que nos referi
mos é a maior parte das empresas estatais, para onde nosso tra
balho se direciona. 

(20) Ansoff, H.lgor. Estratégia Empresarial. são Paulo: Editora 
McGraw-Hi 11 do Brasi 1, 1977. 

(21) Perrow, Charles B. Op.Cit. p.167. 

(22) Ansoff, H.lgor. A nova estratégia empresarial.São Paulo: 
Editora Atlas, 1990. p.65. 
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A visão mais moderna associa os objetivos de uma organi
zação à concepção holística de produtividade, qualidade e desem
penho, termos que se inter-relacionam, sendo os dois primeiros 
originados de homens e máquinas que formam o sistema produtivo de 
bens e serviços. São as dimensões do nível mais elevado de medi
da, que denominamos desempenho, performance ou, ainda, eficácia 
(alcance de objetivos). 

Um princípio de aceitação indiscutível, embora contradi
tório, é que a qualidade e produtividade são diretamente propor
cionais, ao contrário do que poderia parecer, se fosse admitido 
que, baixos padrões de qualidade tornariam maior o montante de 
bens ou serviços produzidos, aumentando assim, a relação matemá
tica (produtividade). Isso não é verdade na medida em que os 
"clientes" não têm os seus padrões atendidos e o retorno é nega
tivo para resultados futuros da instituição. 

Will Kaydos (23) em recente publicação esclarece, a tí
tulo de exemplo sobre a visão holística de qualidade, que "quando 
gerentes japoneses falam acerca de problemas de qualidade em suas 
operações, eles estão discorrendo sobre estoques, planejamento ou 
absenteísmo como problemas do produto". Não somente todos esses 
problemas são inter-relacionados, como são considerados problemas 
da administração do processo de produção em si mesmo. 

Produtividade não significa apenas a simples divisão de 
"saídas" por "entradas". O cerne da questão é definir que tipo de 
saída é a desejável sob o ponto de vista dos seus clientes ou 
usuários. Em síntese, a produtividade deverá ser um conceito in
dividual, por organização, e não poderá ser medida exclusivamente 
por meio de indicadores. 

Consideramos que os indicadores são importantes e funda
mentais para a medição de desempenhos parciais voltados para um 
objetivo maior. Por exemplo, sabemos que o retorno sobre o inves
timento (ROI) é um indicador consagrado para avaliar o desempenho 
de uma organização, sendo resultante de um conjunto de ativida
des, também mensuráveis sob a forma de indicadores. Em termos 
teóricos, o ROI reflete, a longo prazo, o comportamento de tais 
indicadores subordinados. Paradoxalmente, a confiabilidade do 
ROI, na prática, limita-se a um período curto. Esta é, a nosso 
ver, uma das grandes razões que justificam a ação gerencial de 
longo prazo sobre os indicadores intermediários, o objeto deste 
trabalho para o campo específico da GRM. 

(23) Kaydos, Will. Measuring, Managing, and Maximizing Performan
ce. Cambridge, Mass.: Productivity Press, 1991. 
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No desenvolvimento de nossa dissertação consideramos, 
como parâmetros, a qualidade, a produtividade, o lucro, assim co
mo os demais objetivos sociais, tratando, no entanto, de hierar
quizá-los e situá-los dentro dos limites da GRM. Consideramos, 
tanto o modelo conceitual de Drucker, como o de Perrow e o de 
Ansoff, adotando sempre a postura de que indicadores objetivos, 
usados como um fim em si mesmo, não incrementam produtividade, 
qualidade e desempenho. ~ fundamental a participação integradora 
do homem, considerando todos os elementos que interferem qualita
tivamente nas atividades das organizações. 

3.3 OS OBJETIVOS E A GERtNCIA ESTRATtGICA 

A estratégia de uma empresa, definida no seu nível mais 
elevado, diz respeito aos meios, recursos, comportamentos e ou
tros elementos necessários para que os objetivos da instituição 
sejam atingidos. Por isso mesmo a estratégia é passível de ava
liação para se verificar se instrumentos escolhidos para sua im
plementação proporcionaram o alcance dos objetivos desejados. 

A respeito de estratégia, há uma vasta literatura que 
discorre desde formulação estratégica (anos 50) e planejamento 
estratégico (anos 60) até gerência estratégica (anos 70), esta 
última sofrendo diversas modificações conceituais até os dias 
presentes. 

Vasconcellos Filho e Pagnoncelli (24) enfatizam a neces
sidade do tratamento integral à gestão estratégica, detendo-se na 
apresentação de uma metodologia para a formulação de um plano es
tratégico, iniciando pela exata definição do neg6cio da empresa 
até o estabelecimento das responsabilidades pelo atingimento dos 
objetivos. 

A Vlsao conceitual mais recente da gerência estratégica, 
exposta por Motta (25), considera que esta: 

recupera, restitui e reforça a idéia de global idade na 
perpectiva organizacional. Amplia o pensamento estraté
gico para as áreas funcionais, ajudando assim a eliminar 
ou diminuir a visão segmentada e setorial na criação do 
futuro organizacional; a perspectiva inadequada de se 
ordenar nfveis de estratégia por níveis hierárquicos ad
ministrativos; e a ênfase burocrática no sistema de pla
nejamento. 

(24) Vasconcellos Filho, Paulo & Pagnoncelli. Dermizo. Planeja
mento: Sem Estratégia não há futuro.Rumos, Set/Out/1990. 
p.19-21. 

(25) Motta, Paulo Roberto. Op. Cito 91. 
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Um dos pressupostos do trabalho a ser realizado é exata
mente dar sentido globalizante à participação da GRM com relação 
aos objetivos da empresa. Assim, a ampliação do pensamento estra
tégico à GRM vem ao encontro daquilo que pretendemos apresentar. 

Ressaltamos, porém, que o globalizante não se refere a 
qualquer tipo de centralização, muito pelo contrário, como vere
mos a seguir, quando discorreremos sobre o assunto. 

3.4 DESCENTRALIZAÇÃO COMO FATOR DE MELHORIA DE DESEMPENHO 

A economia de escala é uma espécie de mito para muitos 
administradores e, ao longo de muitas décadas, orientou gerentes, 
tanto na administração pública como na gestão privada. 

Os resultados obtidos pela economia japonesa, particu
larmente aqueles relacionados à qualidade e competitividade de 
seus produtos, têm levado muitos estudiosos e especialistas a re
verem alguns dogmas do tipo economia de escala, responsável, a 
nosso ver, pela crescente centralização das organizações. Essa 
reVlsao baseia-se, entre outros pontos, na forma peculiar do 
bem-sucedido modo de produção japonesa, onde a grande escala 
subsiste apenas para a produção global e não para os processos 
intermediários, estes cada vez menores, do tipo iust-in-time. 

No caso das empresas estatais, acredita-se que em muitos 
países, inclusive no Brasil, há dúvidas sobre sua utilização como 
instrumento de política governamental, principalmente quando ava
liamos sua grandiosidade e a ineficiência que, na maior parte dos 
casos, as caracteriza. Por isso mesmo, além do processo de priva
tização de algumas delas, estuda-se a implantação de contratos de 
gestão, instrumento que levaria à descentralização. 

De acordo com Saravia (26), já existem projetos de Con
trato-Programa, em final de elaboração, a serem negociados com o 
Governo, envolvendo a Rede Ferroviária Federal - RFFSA, a Compa
nhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e a PORTOBRAs (empresa 
administradora dos portos brasileiros, extinta posteriormente, 
por decisão governamental). Há pouco, em 10 de junho de 1992, o 
Governo Federal assinou com a Companhia Vale do Rio Doce o seu 
primeiro contrato de gestão. 

(26) Saravia, Enrique. Op.Cit. p.7. 
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Ano passado, foram divulgados estudos e comentários 
acerca dos problemas da PETROBRAS, estatal que também é a maior 
empresa do País e uma das maiores do mundo, relacionados ao seu 
gigantismo. De acordo com a avaliação do historiador José Luciano 
Dias, (27): 

o modelo centralizador da Petrobrás, reunindo numa gi
gantesca empresa as atividades de exploração e produção de petró
leo. refino e até mesmo a frota de petroleiros, constitui a maior 
fonte de problemas gerenciais. 

o prof. Luciano Dias insiste que uma empresa de estrutu
ra complexa e centralizada como a PETROBRAS, sob a forma de mono
pólio, pode ser útil para o governo como instrumento de política 
economlca. Porém. em termos empresariais, torna-se extremamente 
difícil, por exemplo, avaliar o desempenho das inúmeras e diver
sas atividades integrantes de sua atual estrutura verticalizada. 

Os dirigentes máximos da Petrobrás, desde a gestão de 
Ozires Silva, têm proposto ao Presidente da República a adoção, 
em relação à PETROBRAS, de regras e procedimentos que permitam 
maior autonomia da companhia na gestão de seus negócios "nos as
pectos administrativos, operacionais e financeiros, em benefício 
da eficiência empresarial". (28) 

Posteriormente, os demais presidentes da PETROBRAS, até 
a gestão de Eduardo Teixeira (interrompida por questões políticas 
e não por razões gerenciais), têm insistido para que o Governo 
adote o contrato de gestão, a exemplo do que a França fez com a 
Eletricité de France e, dessa forma, possa ter a chance de sair 
da estagnação administrativa. O próprio Teixeira (29) declarou 
que "o contrato de gestão permitirá que a empresa entre no século 
20, no que se refere à parte financeira". 

A vinculação da metodologia de contratos de gestão (ou 
contratos-programa) ao nosso trabalho deve-se ao fato de que a 
avaliação sobre o alcance dos objetivos conjuntos negociados en
tre o Estado (contratante) e o Gestor (contratado) depende, en
tre outros fatores, de indicadores de desempenho mutuamente 
aceitos como válidos. 

(27) Jornal do Brasil. Caderno Negócios, 17/03/91, p.1. 

(28) PETROBRAs. Relatório de Diretoria, 1987. 

(29) Jornal do Brasil. Op.Cit. 
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No setor privado, a adoção da descentralização através 
da criação das Unidades de Negócios - UN (derivada do termo in
glês business units) tem sido uma excelente alternativa de gestão 
em busca da eficiência empresarial. Clayton Netz (30) relata as 
experiências bem-sucedidas desde a pioneira General Electric ame
ricana até as da 3M e Johnson & Johnson que se seguiram. Netz ci
ta Peter Drucker como o grande defensor das UN, com base nas 
quais a moderna empresa deve ser organizada. 

A experiência com as UN no Brasil Ja apresenta alguns 
resultados em empresas de vulto, como: Alcoa, Alcan, Tintas Co
ral, CBPO (obras civís), Sid Informática e outras. No setor pú
blico temos conhecimento de experiências que estão sendo feitas 
na Companhia Vale do Rio Doce, sob o amparo de uma política vol
tada para a adoção dos contratos de gestão. 

Um dos instrumentos para que as UN possam atingir os ob
jetivos desejados é a existência de mecanismos de avaliação de 
desempenho gerencial, razão por que buscamos nessas experlencias 
suporte para desenvolver nosso trabalho, dirigido especificamente 
para a GRM. 

A GRM vista como uma autêntica UN necessita, antes de 
tudo, ser conceituada a fim de que delimitemos o seu campo de a
ção, sem perdermos nunca a visão holística, pretensão constante 
deste trabalho. 

3.5 CONCEITO DE GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS 

Para melhor contextualizarmos a avaliação de desempenho 
na GRM é necessário aprofundar um pouco mais o conceito da fun
ção, além do que tem sido apresentado ao longo deste texto. 

Foi somente nos últimos 20 anos que a GRM passou a ser 
conceituada como uma função de amplo espectro, envolvendo diver
sas atividades que anteriormente eram gerenciadas de forma não 
integrada. Devido as suas múltiplas possibilidades de se ajustar 
a este ou àquele modelo, há uma grande variedade de conceitos. Um 
dos clássicos é apresentado por England e Leenders (31): 

(30) Netz, Clayton. Descentralização: Coelho dá baile em masto
donte. Exame, 04/10/1989. 

(31) England, Wilbur B. & Leenders, Michiel. Purchasing and Mate
riaIs Management. Homewwod, Illinois: Richard D. Irwin. 
Inc., 1985. p.63 
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Uma organização que adota o conceito de Administração de 
Material (MateriaIs Management) possui um único gerente 
responsável pelo planejamento, organização, motivação e 
controle de todas as atividades concernentes com o fluxo 
de materiais na organização. A AM visualiza o fluxo de 
materiais como um sistema. 

As funções específicas que podem ser incluídas sob as 
ordens do Gerente de Material são: planejamento e con
trole de material, programação de produção, pesquisa de 
compras e materiais, compras, tráfego (transporte) de 
bens adquiridos, gestão de estoques, recebimento, con
trole de qualidade de bens adquiridos, armazenamento, 
movimentação interna de materiais, tratamento de mate
riais excedentes e inservíveis. Nem todas as funções são 
necessariamente incluídas; as que são usualmente excluí
das são: programação de produção, movimentação interna 
de materiais e controle de qualidade de bens adquiridos. 

3.6 JUST-IN-TIME: UM CONCEITO MAIS ATUAL PARA A GRM 

Nota-se que a conceituação de England & Leenders está 
voltada para empresas industriais típicas e, provavelmente, esse 
conceito integrador contribuiu para a formulação dos atuais mode
los japoneses de gestão industrial, destacando-se o Just-in-Time 
(JIT) e o Kanban (particularidade do JIT), como os mais conheci
dos e divulgados. Na realidade, o JIT já ultrapassou as fron
teiras da indústria e até da GRM, para se constituir em uma filo
sofia de administração aplicável às organizações em geral. 

o objetivo fundamental do JIT, no campo da GRM, é a oti
mização dos recursos financeiros, materiais e humanos, aplicados 
a um sistema manufatureiro que produza bens em um nível de quali
dade e de serviço compatível com as necessidades dos usuários. 
Com base neste objetivo, o JIT procura eliminar do processo pro
dutivo qualquer custo indireto que não agregue valor ao produto, 
reduzindo, portanto, o nível de produtividade. Lubben (32) des
creve o JIT como: 

o uma filosofia de administração que está constantemente 
enfocando a eficiência e a integração do sistema de ma
nufatura utilizando o processo mais simples possível; 

o Dedicação ao processo de esforçar-se continuamente pa
ra minimizar os elementos no sistema de manufatura que 
restrinjam a produtividade. 

(32) Lubbem. Richard T. Just-in-Time: Uma Estratégia Avançada de 
Produção. Tradução de Flávio Deny Steffen. são Paulo: 
Editora McGraw-Hill, 1989. 
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Aparentemente, o JIT seria uma concepção de produção 
voltada para a eficiência. Nada mais enganoso. A grande contri
buição do JIT para a moderna administração é justamente o enfoque 
holístico que o rege, não fora ele moldado e forjado na cultura 
japonesa, que é rigorosamente contra o individualismo, em favor 
do resultado coletivo; portanto, eficaz (ou mesmo efetivo para os 
puristas da administração). 

A razão da inclusão do JIT neste referencial teórico de
ve-se ao fato de que essa concepção de gestão de recursos aplica
da à GRM depende fundamentalmente de um processo de avaliação de 
desempenho para implementar ações corretivas, o que ocorre perma
nentemente. 

3.7 O CONCEITO DE GRM E AS EMPRESAS ESTATAIS 

É possível que, neste momento, seja questionado o fato 
de estarmos discutindo a GRM voltada para a atividade industrial, 
algo que aparentemente nada tem a ver com a administração públi
ca, a não ser que consideremos que as maiores empresas indus
triais do País, incluindo aí as classificadas pelo IBGE como ser
viços industriais de utilidade pública (eletricidade e gás), são 
empresas estatais, para onde dirigiremos nosso trabalho. A título 
de ilustração, citamos a Petrobrás e suas subsidiárias, Furnas, 
Cesp, CSN, CVRD e Telebrás, entre outras. 

De qualquer forma, socorremo-nos de um autor clássico no 
campo da Administração de Material, Dean S. Ammer (33), que es
creveu: 

A administração de materiais é parte fundamental de 
qualquer organização que produza itens ou serviços de 
valor econômico, sendo assim essencial não s6 às indús
trias de fabricação, como às de serviços e existe tanto 
em empresas que visem ao lucro, como em setores públicos 
e privados da economia que não o tenham em vista. 

As empresas estatais, em sua maioria, são as grandes 
compradoras, viabilizando os investimentos governamentais nos 
campos do petróleo, da eletricidade, das comunicações, da minera
ção, dos transportes e em outros de menor densidade. Os valores 
envolvidos com a compra estatal são consideráveis e as formalida
des legais e exigíveis por organismos de financiamento acabaram 
por realçar tal atividade, transformando-a na mais tradicional e 
conhecida das funções da GRM. 

(33) Ammer, Dean S. Administração de Material. Rio 
LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora, 
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o aspecto financeiro é um ponto vital da Compra (ou A
quisição, termo mais abrangente) pelo fato de que a contratação 
para a aquisição de bens e serviços necessários a uma organização 
é fato administrativo modificador de seu patrimônio e do fluxo de 
caixa. 

A Aquisição é, portanto, a ponta-de-Iança de todo um 
processo logístico abrangido pela GRM, sendo que na literatura 
estrangeira em geral permanece o termo equivalente Compra como 
representativo de todas funções clássicas relacionadas a recursos 
materiais. 

Os autores especializados geralmente incluem a Compra 
entre as seis funções básicas comuns a todos os tipos de organi
zação. Dobler e Lee Jr. (34) demonstram que todos os negócios 
são gerenciados através da coordenação e integração das se
guintes funções: 

1. CRIAÇÃO: a idéia ou design 

2. FINANÇAS: a obtenção de capital e registros finan-
ceiros 

3. PESSOAL: os recursos humanos e as relações traba-
lhistas 

4. COMPRAS: obtenção de equipamentos, materiais e ser
viços 

5. CONVERSÃO: a transformação de materiais em bens ou 
serviços econômicos 

6. DISTRIBUIÇÃO: a venda ou marketing dos bens produzi
dos 

Atualmente, alguns autores consideram que a Pesquisa e 
Desenvolvimento é a sétima função empresarial. Incluímos a Quali
dade nesta última proposição. 

Na tipologia apresentada por Dobler e Lee Jr. está claro 
que sob o título de Compras estão todas as funções abrangidas 
usualmente pela GRM. Nas empresas estatais brasileiras é comum 
que a área de serviços, principalmente a contratação, seja parte 
integrante do que é comumente chamado de área de Suprimentos 
(termo equivalente a GRM). 

(34) Dobler, Donald W. et Alii. Purchasing and MateriaIs Manage
ment. Nova York: McGraw-Hill Book Company. 4a. edição, 
1984. p. 5. 
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3.8 OS RECURSOS MATERIAIS E OS CUSTOS DAS EMPRESAS 

Já é de domínio corrente em termos internacionais que, 
nas empresas industriais, a participação dos custos diretos de 
materiais pode alcançar valores elevados, situando-se. geralmen
te, acima de 50% dos custos de produção. Nas empresas comerciais 
a participação é ainda mais elevada, situando-se acima de 70% do 
custo de comercialização. 

Pesquisas realizadas nos Estados Unidos demonstram que, 
em média, a participação dos produtos comprados para transforma
ção ou montagem chega a 57,8% do valor final dos produtos fabri
cados. A participação mais elevada pertence à indústria petrolí
fera e do carvão, com 75,4%. No ramo manufatureiro, a indústria 
produtora de equipamentos de transporte chega a consumir 58,9% em 
materiais. 

Um exemplo ilustrativo é a estrutura de custos da Gene
ral Motors (35), onde o material comprado corresponde a 50% de 
cada dólar resultante de venda. A composição é a seguinte: 

9 Material Direto ........... 50,00% 
• Mão-de-obra ............... 28,75% 
• Tributos .................. 9,75% 
• Depreciação ............... 3,75% 
• Reservas .................. 2,50% 
• Acionistas (lucro) ........ 5,25% 

Como a economia dos Estados Unidos é estável, não tendo 
havido, nos últimos anos, "pacotes econômicos" ou reformas tribu
tárias de porte, os números podem ser considerados como represen
tativos de uma média atual. 

No Brasil não existem estatísticas correspondentes, com 
detalhes que nos permitam comparações. Porém, considerando-se 
que a estrutura de custos é equivalente, podemos concluir que o 
perfil é o mesmo. A maior carga tributária brasileira, 43% sobre 
o preço de venda (quatro vezes maior que a americana), é contra
balançada pelo maior custo da mão-de-obra norte-americana, US$ 
15/hora, contra US$ l/hora no Brasil. Esses dados foram divulga
dos recentemente pela revista Veja (36). 

(35) Relatório Anual de Acionistas - 1979 

(36) Veja. Revista Semanal. Edição 1225. são Paulo: Editora 
Abril, março de 1992. p. 62 
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Outro ponto a ser considerado é que os custos indiretos 
para comprar, armazenar e controlar itens de material é, de modo 
geral, o mesmo, tanto em empresas industriais manufatureiras como 
em serviços industriais de utilidade pública. Acrescente-se o fa
to de que, na administração pública brasileira, o custo de lici
tar formalmente é muito alto, considerando-se a rigidez da legis
lação. Recentemente, a imprensa brasileira publicou relatórios 
do Tribunal de Contas da União, onde ficou caracterizado que o 
Governo Federal como um todo (inclusive a administração indireta) 
tem realizado a maior parte de suas aquislçoes sem licitação, 
usando artifícios legais para driblar a legislação existente. O 
fato ocorrido, ressalvadas as situações particulares de mau uso 
dos recursos públicos, apenas demonstra a prática governamental 
de reduzir tempo e custos inerentes às licitações legais, no seu 
sentido formal. 

Considerando-se, portanto, a igualdade de custos indire
tos em todas as organizações, é evidente que, principalmente na
quelas onde o custo de material é pouco significativo, há neces
sidade de "pilotar" o sistema de material com instrumentos (indi
cadores de desempenho) que proporcionem eficência (baixos custos) 
e eficácia (obtenção de resultados). 

Silva (37) demonstrá que a redução dos custos com mate
riais pode ser obtida de duas formas: 

1) Através da redução do custo direto do material. 

Nas indústrias de transformação, a redução de 2% a 
3% dos custos diretos de material tem o mesmo peso 
que um aumento de 10% nas vendas como contribuição 
para o incremento do lucro. Essa redução pode ser 
alcançada através de recursos do tipo: pesquisa e 
seleção de novos fornecedores, negociação, acompa
nhamento da evolução de preços e das fórmulas de 
reajuste, racionalização do transporte etc. 

o desenvolvimento de recursos da tecnologia de mate
rial (análise de valor, melhorias na especificação, 
padronização, controle de qualidade etc.) também é 
um recurso de grande valia para a redução dos custos 
dos materiais. 

(37) Silva, Renaud B. Administração de Material: Teoria e Prática 
2ª edição. Rio de Janeiro: ABAM - Associação Brasileira 
de Administração de Material, 1986. p. 55. 
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A influência do custo dos materiais nos resultados de 
uma empresa é relevante na medida em que tal custo é o maior com
ponente dos recursos despendidos na produção ou na revenda de 
bens. Em consequência, a procura pela eficiência e eficácia na 
aquislçao, estocagem, controle e movimentação de materiais tem 
sido uma tendência crescente nos esforços gerenciais. 

Por seu lado, a GRM tem-se tornado uma atividade geren
cial de crescente complexidade. Uma das razões para tal ocorrên
cia é a tendência das indústrias para a horizontalização, provo
cada pela sofisticação, cada vez maior, dos componentes dos pro
dutos e serviços finais. 

A produção de tais componentes em pequena escala não 
permite que se pratiquem preços competitivos e, assim, formam-se 
empresas especializadas na fabricação de componentes comuns a di
versos usuários. Desta forma, as indústrias tendem a comprar mais 
e fabricar menos grande parte de suas necessidades de material. t 
imperativo a existência e manutenção de estrutura técnica e admi
nistrativa para adquirir, armazenar e controlar materiais. Por 
exemplo, a indústria automobilística é, fundamentalmente, uma 
montadora de veículos a partir de milhares de peças e componentes 
adquiridos em empresas periféricas. 

Medir o desempenho da GRM é um desafio constante para os 
gerentes dessas organizações. Afinal, o objeto de gestão repre
senta a maior parte do capital de giro da organização. t preciso 
fazer o máximo com o mesmo, principalmente pela redução dos cus
tos incorridos com sua gestão. 

Nas organizações voltadas para a produção de serviços, 
inclusive aquelas incluídas no grupo dos serviços industriais de 
utilidade pública (eletricidade e gás), o custo direto de mate
rial é relativamente pequeno em relação ao custo do serviço pro
duzido, não alcançando a média de 10% deste custo. Empresas de 
transporte, distribuidoras de energia elétrica ou serviços hospi
talares são algumas das empresas com maior participação do mate
rial nos custos. 

Entretanto, nessas organizações, o item material é crí
tico para a realização das atividades finalísticas. Enquanto em 
uma empresa industrial manufatureira podemos remanejar linhas de 
fabricação ou montagem para ajustá-las a eventuais faltas de ma
terial, em uma empresa distribuidora de energia elétrica a falta 
de um disjuntor ou de uma chave-fusível pode acarretar queda de 
uma rede de fornecimento. Nos hospitais e ambulatórios a critici
dade é, igualmente, um fator de grande importância. 
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2) Através 
gestão). 

da redução dos custos indiretos (custo de 

Maior rotação dos estoques, o saneamento sistemático 
dos estoques inativos e inservíveis, a revisão cons
tante dos níveis de estoque são, entre outros, re
cursos que podem contribuir decisivamente para a re
dução dos recursos financeiros imobilizados nos al
moxarifados. 

A utilização de técnicas proativas na compra (revi
são constante dos métodos de análise. compras em 
aberto, diminuição dos prazos de fornecimento etc.) 
também contribui eficazmente para a redução dos cus
tos indiretos. 

Os argumentos apresentados levam-nos a considerar o as
pecto custo como referência básica para o planejamento dos indi
cadores de desempenho na GRM. 

A gestão dos parâmetros que tornam possível a ra
cionalização continuada do uso de materiais depende, fundamental
mente, de instrumentos de natureza objetiva que, ao lado de re
cursos gerenciais de natureza subjetiva, poderão fornecer subsí
dios ao processo decisório das organizações. 

Existem outras razões que demandam a existência de pro
cessos sistemáticos de avaliação. Uma das mais importantes é a 
necessidade que um órgão de GRM sente quanto à identificação e 
dimensionamento dos fatores que limitam o seu desenvolvimento. 
Por experiência profissional de mais de 20 anos ocupando todos os 
cargos da hierarquia na GRM de grandes empresas estatais, pudemos 
observar que os indivíduos que atuam profissionalmente na men
cionada área tendem a trabalhar com maior vigor, quando postos 
diante de desafios representados por objetivos claramente defini
dos. 

3.9 O PROCESSO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO NA GRM 

Em segmento anterior, ressaltamos a importância do re
conhecimento do papel da GRM, por parte da cúpula dirigente das 
organizações, como fator de eficiência e eficácia. 

A existência de instrumentos para a avaliação sistemáti
ca e objetiva da GRM é uma das formas mais efetivas para que tal 
reconhecimento seja alcançado e, principalmente, se estabilize 
definitivamente. 
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Baily e Farmer (38) citam cinco benefícios resultantes 
da mensuração do desempenho: 

(1) Reconhecimento da função, considerando-se que, se 
um gerente geral não tem meios para medir o efeito 
de uma função sobre o seu desempenho global. é im
provável que a considere de grande importância. 

(2) Possibilidade de verificar a melhoria através de re
latórios de desempenho real, medido em comparação a 
algum padrão. 

(3) Estabelecimento de regras de comparação para a cria
ção de perfis para recrutamento, treinamento, remu
neração e promoção. 

(4) Obtenção de dados para a organização da função e do 
relacionamento com outras áreas da organização. 

(5) Motivação dos funcionários, na medida em que estes 
acreditem que os seus esforços serão reconhecidos. 

É necessário, entretanto, que o processo de Medição 
de Desempenho tenha conseqüências por meio da Gestão de Desempe
nho. Para que possamos compreender melhor a relação entre uma e 
outra, observemos o processo de gestão segundo a perspectiva da 
informação. De forma simplificada o processo de gestão tem quatro 
etapas: 

(1) o processo de produção cria produtos ou serviços e 
as atividades inerentes ao mesmo geram dados; 

(2) o sistema de informações recolhe os dados e os con
verte em "informação aplicável"; 

Neste ponto é necessário estabelecer a diferença entre 
"dado" e "informação". O primeiro poderá ser apenas um conjunto 
de números ou de situações, enquanto a informação resulta da con
versão dos dados em elementos que podem ser empregados para a to
mada de decisões. Assim, indicadores de desempenho, sob a forma 
de números ou de gráficos, constituem informação efetiva. 

(38) Baily, Peter & Farmer, David. Compras: Princípios e 
Técnicas. são Paulo: Saraiva S.A. - Livreiros Editores, 
1979. p. 302 e 303. 
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(3) o decisor analisa a informação recebida e decide, 
dispondo de recursos e orientando na ação a ser 
observada; 

(4) a organização executa as decisões através de açoes 
gerenciais e do uso dos recursos disponíveis. 

o processo de gestão acima é o modelo teórico, útil para 
que possamos visualizá-Io integralmente. Na prática, o mesmo pro
cesso poderá ocorrer de forma muito mais complexa, envolvendo da
dos, relacionamentos formais e informais, estes ocorrendo quando 
existem ~ de informação. 

Quando uma empresa dispõe de recursos e os emprega efi
cientemente, é legitimo que seja alcançado um elevado nível de 
desempenho. Assim, o desempenho de qualquer organização é resul
tante das decisões tomadas por seus gerentes. Na medida em que a 
qualidade da decisão fica limitada pela informação disponível, o 
desempenho empresarial está diretamente relacionado à quantidade 
e qualidade da informação posta à disposição dos gerentes. 

Na GRM, produzir ou obter bens e serviços em prazos e 
preços adequados é apenas parte dos objetivos de uma organização. 
A médio ou a longo prazo, informação pobre ou incompleta poderá 
provocar decisões estratégicas indesejáveis, perda de recursos ou 
mau desempenho. É necessário observar o inter-relacionamento en
tre informações; especificamente como a medição sistemática pode 
melhorar o desempenho. 

É necessário e indispensável estabelecer a estratégia 
para a GRM, sendo isso o ponto de partida para que se administre 
desempenho e não apenas se meça. A partir da estratégia se poderá 
definir um sistema de medição de desempenho, ferramenta gerencial 
para a tomada de decisões. Quando os gerentes compreenderem cla
ramente o que é melhor para a organização, as inúmeras decisões 
cotidianas serão melhores. Sem uma referência (estratégia e medi
ção), muitas dessas decisões serão tomadas com base em hipóteses 
e em valores pessoais. Segundo Kaydos (39), pesquisa realizada 
pelos conceituados consultores Booz, Allen & Hamilton, nos Esta
dos Unidos, demonstra que somente 37% de graduados executivos 
consideram que novos objetivos empresariais são inteiramente com
preendidos pelos demais executivos-chave. E mais, apenas 4% dos 
presidentes acreditam que os gerentes intermediários têm claro em 
suas mentes e comportamentos os objetivos da empresa. 

(39) Kaydos, Will. Op.Cit. p.36 
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Em síntese, é preciso que todos os atores do processo de 
GRM de uma empresa atuem segundo estratégias e objetivos desta, 
dispondo, ao mesmo tempo de informações que permitam identificar 
problemas ocorrentes. Em geral é mais fácil ignorá-los do que re
solvê-los. Todavia, a medição de desempenho pode torná-los visí
veis. Com números ou gráficos sobre qualidade, custo operacional 
dos estoques, desempenho de fornecedores e outros indicadores, o 
gerente pode ser ouvido e até mesmo contestado, se errado. Em 
qualquer dos dois casos haverá chance de solução. Nas organiza
ções em geral, quando não há uma medida objetiva de desempenho, o 
errado é sempre quem tem menos autoridade. Mesmo que esteja cer
to. 

Alguns princípios devem ser adotados quando do projeto 
de um sistema de avaliação de desempenho, a fim de orientar o 
trabalho a ser desenvolvido. 

A título de ilustração, citaremos alguns princípios re
sultantes do trabalho de Monczka e Carter (40) apresentado à Na
tional Science Foundation, decorrente de pesquisa realizada junto 
às 18 maiores empresas dos Estados Unidos. 

guintes: 
Os princípios propostos pelos autores citados são os se-

• Poucos indicadores - quando claramente 
são muito mais eficazes que muitos, 
genérica e parcialmente compreendidos. 

definidos 
com definição 

• Cada indicador deverá estar baseado em um dado válido 
e compreendido por todos os integrantes da área de 
Compras. 

• Não há a melhor maneira para medir a performance de 
compras. Cada organização deve elaborar a sua pró
pria. 

• Padrões para a performance de Compras não podem ser 
fixados e, sim, adaptados às condições mutantes. 

• Um indicador abrangente da performance de Compras nao 
é factfvel. 

• Os indicadores e as datas-base devem ser revistos pe
riodicamente. 

• O custo de aquisição deve ser considerado em relação 
aos benefícios. 

(40) Monczka. Robert M. & Carter, Phillip L. Purchasing Perfor
mance: Measurement and Controlo East Lansing, Mich.: 
Michigan State University, 1978. 
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• A avaliação do desempenho da função não substitui uma 
boa gerência. 

• A comunicação é fundamental na criação de um sistema 
efetivo de avaliação de desempenho; os níveis de 
performance esperados e o uso dos indicadores devem 
ser claramente compreendidos por todos. 

~ Os indicadores devem ser utilizados para motivar e 
orientar o comportamento, não para punir pessoas. 

3.10. MtTODOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EXISTENTES 

No levantamento preliminar que realizamos, encontramos 
alguns sistemas de avaliação que servirão de orientação para nos
so estudo, apesar de, em poucos casos serem específicos para a 
área de GRM. Partindo do mais abrangente para o mais específico, 
selecionamos três exemplos ilustrativos. 

3.10.1 Sistema de Avaliação das Estatais - SAVE 

~ um sistema desenvolvido pela Secretaria de Controle de 
Empresas Estatais - SEST, absorvida no atual Governo pelo Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento. Produz indicadores a
gregados que têm por objetivo avaliar: (a) a característica da 
estatal (visão da sociedade) e (b) atividade empresarial (efi
ciência e eficácia). 

o SAVE (41) é operacionalizado através de 5 módulos 
(grandes indicadores agregados): 

- Avaliador do Desempenho Econômico (ADE); 
- Avaliador do Cumprimento do Objetivo Social (OSO); 
- Auscultador da Opinião Pública e Mercado Alvo (OUV); 
- Analisador Dinâmico/Relativo (ANDRE); 
- Avaliador dos Ganhos de Produtividade (GAP). 

(41) Brasil.Secretaria de Planejamento. Secretaria de Controle de 
Empresas Estatais. Relatório Anual SEST, 1985. Brasília, 
1986 
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o trabalho da SEST é bastante sofisticado 
xo para os nossos propósitos. Entretanto forneceu 
grande valia para a criação de indicadores globais 
GRM, principalmente os módulos ADE e GAP. 

3.10.2 Método Dupont 

e algo comple
subsídios de 

para a área de 

Desenvolvido nos Estados Unidos pela empresa Dupont para 
análise de rentabilidade, considerando esta como produto do re
torno do investimento e da margem de lucro. Trata-se de um método 
de decomposição de fatores em vários estágios, partindo do indi
cador mais geral para o particular. Poderá ser aplicado à GRM de 
empresas com estrutura de custos sofisticada. 

o Método Dupont, por trabalhar com indicadores agrega
dos, apresenta algumas semelhanças com o SAVE, embora seja mais 
simples e menos pretensioso. Também foi útil para nosso trabalho, 
principalmente quando estudamos indicadores constituídos de ele
mentos financeiros. 

3.10.3 Método TREND (Total Recognition of Environmental and 
Numerical Development) 

Criado por Victor Pooler (42) e adaptado às condições 
brasileiras por Kurt E. Weil (43), TREND consiste, basicamente, 
no emprego de vários fatores quantitativos que, combinados de di
versas formas, produzem indicadores. Tanto os fatores como os in
dicadores devem ser tratados e avaliados dentro de uma série his
tórica, de tal forma que as tendências sejam observadas pelos ge
rentes, ao longo de certo tempo. 

A contribuição do professor Weil para o aperfeiçoamento 
do método consistiu na inclusão de alguns elementos típicos de 
compras e de um fator de correção monetária destinado a equalizar 
os elementos, a fim de compará-los em uma mesma base. 

(42) Pooler. Victor. TREND (Total Recognition of Enviromental and 
Numerical Development. Purchasing, 1966, p.60. 

(43) Weil Kurt E. Avaliação e simplificação dos procedimentos de 
compras. Revista de Administração de Empresas, número 21. 
São Paulo: Fundação Getulio Vargas, 1971. 

-40-



Esse método, específico para a área de compras consti
tui-se, na realidade, no ponto de partida para o nosso trabalho. 
Ampliamos e modernizamos o escopo do mesmo, privilegiando as de
mais áreas da GRM, incluindo tratamento estatístico e processa
mento de dados. 

3.11 RECURSOS ESTATtSTICOS 

Um dos grandes desafios encontrados na preparação de 
indicadores de desempenho é a uniformidade dos dados, essencial 
para que os resultados reflitam uma realidade mensurada. 

Após pesquisarmos e testarmos diversas alternativas es
tatísticas, optamos pelo método de ajustamento exponencial, téc
nica adequadamente descrita por Brown (44}. Esta técnica esta
tística, por sua simplicidade de aplicação e, principalmente, por 
não requerer acumulação de dados passados, é considerada por 
muitos especialistas como a ideal para uso em sistemas que pre
tendam utilizar o processamento eletrônico de dados, que é o nos
so propósito. 

(44) Brown, Robert G. Statistical Forecasting for Inventory Con
trol. New York: McGraw-Hill Book Company, 1959. 
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4 _ 

FGV/EBAP 
DISSERTAÇAo DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇAO P6BLICA 

Mestrando:RENAUD BARBOSA DA SILVA 

PREPARAÇÃO DOS DADOS 
NA CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO 

Em todas as pesquisas realizadas, identificamos, entre 
outros, dois problemas que têm reduzido a eficácia dos indicado
res em geral, principalmente quando estão envolvidos valores mo
netários. 

Esses problemas referem-se à: 

i) grande variação de dados de um período para outro; 

ii) perda real dos valores monetários, devido à desva
lorização da moeda. 

A principal conseqüência do uso de dados com grande flu
tuação e afetados pela inflação é a obtenção de indicadores im
precisos, não-representativos da realidade que se quer mostrar e, 
portanto, pouco confiáveis. 

Nossa primeira preocupação foi dar um tratamento esta
tístico aos dados de entrada, a fim de que estes reflitam não 
apenas uma situação momentânea mas um conjunto de situações, ao 
longo de um período, representativo do que se quer avaliar. 

Para uniformizar os dados necessários ao cálculo dos in
dicadores, utilizaremos o método da média móvel ajustada exponen
cialmente. Com este processo, utilizando-se um coeficiente de 
ajustamento correspondente à média de 12 meses (0,15), poderemos 
obter, desde a implantação do método, indicadores significativos, 
de natureza iterativa. 

A vantagem obtida com o emprego do ajustamento exponen
cial é a de termos, desde o cálculo inicial dos indicadores, da
dos representativos do universo correspondente aos últimos 12 me
ses, mesmo que teóricos. 

Considerando-se que a média móvel exponencial é um pro
cesso iterativo, teremos, em pouco tempo, à medida que novos da
dos forem adicionados, indicadores corrigidos e próximos da 
realidade. Pequenos desvios, porventura detectados, não inter
ferirão na análise gerencial que se pretende realizar com os in
dicadores e serão compensados com a facilidade de cálculos e com 
a disponibilidade imediata de indicadores, mesmo por aqueles que 
não possuam série histórica de dados. 
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A segunda providência que tomamos foi a de tratar os 
elementos com expressão monetária, segundo as regras aplicáveis a 
uma economia com elevadas taxas de inflação. Nosso objetivo é 
trabalhar com uma "moeda forte". que proporcione, no cálculo de 
indicadores, resultados passíveis de serem comparados durante o 
maior período de tempo possível, com um mínimo de confiabilidade. 

Para tanto, pesquisamos, entre os índices econômicos, 
aquele que melhor retratasse a variação média da moeda. Descarta
mos a hipótese de utilizar índices calculados pelo governo, por
que a história recente tem demonstrado que tais índices, ou têm 
vida efêmera, ou são manipulados segundo interesses políticos. 

Poderiamos utilizar uma fórmula paramétrica que reajus
tasse os valores envolvidos, de acordo com os principais compo
nentes formadores de custo. Considerando-se a diversidade de tais 
componentes. concluimos que a fórmula paramétrica de reajuste se
ria inviável e pouco prática, até porque continuaria dependendo 
dos diversos índices econômicos constantes de sua composição. 

Optamos por utilizar um dos índices divulgados pela re
vista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, 
aquele que, a nosso ver, é o mais representativo como medidor da 
inflação em geral: o lndice Geral de Preços (IGP-M). Ressalvamos, 
contudo, que outro índice poderá ser empregado, desde que isso 
signifique melhor nível de correção para o ambiente de cálculo 
dos indicadores de desempenho. 

Além de tratarmos os valores monetários de acordo com o 
ambiente econômico-financeiro, solução encontrada com o emprego 
do IGP-M, deparamo-nos com o outro desafio. que era o de dar 
qualidade estatística a todos os dados, físicos e monetários. Pa
ra tanto recorremos ao método descrito em seguida. 

4.1 MtDIA MOVEL PONDERADA EXPONENCIALMENTE 

A técnica da média móvel ponderada exponencialmente é 
baseada no ajustamento, período a período, da última média calcu
lada, por adição ou subtração de uma fração, determinada pelo 
coeficiente k, da diferença entre a demanda atual e a última mé
dia calculada. 

A interpretação do enunciado é a seguinte: 

Entre a média calculada no período anterior (que é uma 
previsão para o período atual) e a demanda que realmente ocorreu 
no período atual, há um desvio, que pode ser positivo ou negati
vo. Uma parte desse desvio, definida pelo coeficiente "k" será 
algebricamente adicionada à média anteriormente calculada. O novo 
valor encontrado é a média do período atual, que serve como refe
rência ou previsão para o próximo período. 
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Expressemos isso matematicamente: 

xp = xa + k(dp - xa) ( I ) 

onde, xp 
xa 
dp 
k 

= 
= 
= 
= 

média calculada no tempo presente 
média calculada no período anterior 
demanda presente 
coeficiente de ajustamento exponencial 

o valor máximo para k é 1, ou seja 100% de ponderação 
para a diferença entre a previsão e a demanda. Se fosse utilizada 
a unidade como coeficiente de ajustamento, a nova média calculada 
seria sempre igual à demanda presente, o que, como veremos adian
te, não representaria a verdadeira média ponderada. 

Como a equação (I) repete a variável xa com sinais dife
rentes, podemos simplificar o cálculo, colocando-a em evidência: 

xp = xa + k.dp - k.xa 

xp = k.dp + (1 - k)xa ( I I ) 

A equação (11) representará, a qualquer momento, toda a 
série histórica de uma demanda, cujo número de componentes é de
finido pelo coeficiente k. Este coeficiente também é o responsá
vel pelo grau de ponderação que se queira dar à média presente. 
Quanto mais próximo de 1 estiver k, menor será o número de compo
nentes da série histórica, dando-se, portanto, maior ponderação 
às últimas demandas. 

Apesar da simplicidade, a equação (11) é o resultado fi
nal de um processo iterativo que, a cada período, dependendo do 
valor de k definido, melhor exprime um valor médio ponderado. 

A comprovação matemática poderá ser feita através de de
monstração detalhada por Silva (45) ou, com maior profundidade, 
por Brown (46). 

4.2 APLICAÇAo DA NtDIA NOVEL PONDERADA 

Quando se trabalha com indicadores, um dos grandes 
problemas encontrados é a dificuldade no tratamento de dados. Es
sas dificuldades começam com a coleta, prosseguem no registro e 
finalmente se completam diante da instabilidade dos fatores eco
nômico-financeiros. 

(45) Silva, Renaud B. Op.Cit. p.170. 

(46) Brown, Robert G. Op.Cit. 
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Para atenuar parte delas, principalmente quanto ao re
gistro, utilizaremos a propriedade básica da média ponderada 
exponencialmente, isto é, a possibilidade de trabalhar com um 
unlCO registro que represente toda uma série histórica, algo va
lioso quando se pensa em custos de memória de computador e velo
cidade de processamento. 

Um dos propósitos do nosso trabalho é oferecer condições 
sistemáticas e permanentes para avaliação do Sistema de Gestão 
dos Recursos Materiais. Assim sendo, definimos o mês como a fre
quência de avaliação. 

A cada mês consideraremos os dados relativos aos últimos 
12 meses; desse modo, cada um dos dados de entrada para a deter
minação dos indicadores será a média móvel ponderada exponencial
mente, considerando a série histórica dos 12 meses anteriores. 

Na determinação da média anual é necessária a definição 
do valor correspondente para o coeficiente de ajustamento k. Para 
obtê-lo, recorreremos a uma relação matemática, amplamente conhe
cida, que existe entre n (número de dados de uma série histórica) 
e k. A relação é a seguinte: 

k = 2 / (n+l) ou n = (2 - k) / k 

Considerando que nossa intenção é determinar k para 12 
meses, teremos: 

k = 2 / (12+1) 

k = 0,153846 

Para simplificar, empregaremos k = 0,15 

A razão pela qual consideramos a série histórica de 12 
meses decorre de uma prática muito comum nas organizações que é a 
de utilizar a maior parte de seus indicadores com essa referência 
temporal. 

Se, por hipótese, considerarmos que os dados referentes 
a determinada organização têm grande (e real) flutuação mensal e 
se queira trabalhar com uma média que reflita tal flutuação, po
deremos modificar o valor de k para que corresponda a um período 
de 6 meses, por exemplo. O novo k seria aproximadamente igual a 
0,29. 

Vejamos, de forma exemplificada, qual o papel prático de 
k. Interpretemos o valor atribuído a esse coeficiente em nosso 
trabalho, ou seja, 0,15. 
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Pela análise da fórmula, verificamos que a média presen
te é resultante de 2 blocos de dados: (a) o primeiro bloco {k.dp} 
corresponde a uma fração da demanda presente que vai compor a no
va média; (b) o segundo bloco {(1-k)xa} é a fração complementar 
para compor a nova média e é função da média anterior. 

Se k = 0,15, temos que 15% da demanda presente mais 85% 
da média calculada no período anterior, formam a média calculada 
no período atual. 

Ocorre que a média anterior foi calculada pelo mesmo 
processo, baseada em média que lhe foi também anterior e esta 
também obtida dessa forma, e assim por diante, tendo os dados re
gredido até o enésimo período. 

A regressão dos dados é feita exponencialmente: quanto 
mais antigo for o dado, menor será a sua ponderação para a forma
ção da nova média. Esse efeito é diretamente proporcional ao va
lor de k, ou seja, quanto maior este, menor a ponderação sobre 
dados mais antigos. 

Utilizaremos a média móvel ponderada exponencialmente 
para preparar todos os dados necessários aos cálculos dos indica
dores de desempenho na GRM. 

Eis um exemplo prático da metodologia a ser empregada: 

Indicador: EFICIENCIA DO CADASTRO (EFD) 

Fórmula: EFD = (FCN NFC) x 100 ( i ) 

FCN = número de fornecedores consultados 

NFC = número de fornecedores cadastrados 

Antes de ser efetuado o cálculo, os valores de FCN e NFC 
são tratados através da média ponderada exponencialmente, a par
tir de um coeficiente k igual a 0,15. 

Consideremos: 

FCN do período = 1200 
Média (FCN) calculada no período anterior = 1320 

NFC do período = 3300 
Média (NFC) calculada no período anterior = 3280 

Calculemos os valores ajustados de FCN e NFC para que 
possamos aplicá-los na fórmula (i). 

FCN = 1200 x 0,15 + (1 - 0,15) x 1320 
FCN = 1302 
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NFC = 3300 x 0,15 + ( 1 - 0,15) x 3280 
NFC = 3283 

EFD = (FCN NFC) x 100 
EFD = 1302 3283 x 100 
EFD = 39,66% 

Podemos, portanto, concluir, pelo nosso método, que a 
eficência do cadastro, quanto ao seu uso, é da ordem de 39,66%. 
A partir deste indicador, o gerente terá condições de fazer di
versas indagações, que poderão, por exemplo, desembocar em con
clusões do tipo: (a) o cadastro de fornecedores é pouco utilizado 
pelos compradores; (b) há pouca renovação dos fornecedores ca
dastrados; (c) os critérios para cadastramento não correspondem 
às necessidades de compra. 

t claro que tais conclusões não poderão ser obtidas a 
partir de um único indicador ou de poucos períodos de observação. 
É necessário que haja outras evidências e também uma análise acu
rada dos indicadores ocorridos em um período significativo de 
tempo. 

A utilização do ajustamento dos dados pela média ponde
rada exponencialmente traz a vantagem de eliminar distorções es
tatísticas; estaremos trabalhando sempre com a média dos últimos 
doze meses, com ponderação suave (se k = 0,15) para os dados mais 
recentes. 

4.3 CORREÇÃO DOS VALORES MONETARIOS 

Este é um outro ponto crítico com que nos deparamos 
quando pretendemos calcular indicadores de desempenho. 

Na literatura de que dispusemos, tivemos oportunidade de 
verificar que o desempenho econômico-financeiro é uma das formas 
consagradas de se avaliar uma organização. 

Particularmente no tocante a custos, encontramos uma re
ferência muito útil para se medir produtividade. Porém, diante do 
processo inflacionário que domina a nossa economia, encontramos 
dificuldades para comparar custos numa escala permanente. 

Do mesmo modo que aplicamos a média ponderada exponen
cialmente para reduzir distorções ao longo de um período analisa
do, necessitamos de instrumento complementar que equalize os da
dos modificados no seu valor real pela desvalorização da moeda. 

A luz da nossa realidade, utilizamos como ferramenta pa
ra a correção dos valores expressos em base monetária a variação 
do IGP-M lndice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio 
Vargas. 
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A cada período, além do ajustamento à média ponderada 
exponencialmente, aplicaremos um fator de correção que permita 
dar um tratamento uniforme a todos os valores monetários envolvi
dos. 

Com isso, fica explicitado que os valores obtidos terão 
utilidade exclusivamente para fins de cálculo de indicadores de 
desempenho. Este esclarecimento se torna necessário, porque al
guns dados considerados não podem, por razões legais, sofrer cor
reção monetária. É o caso, por exemplo, dos estoques de produção 
ou de operação. 

A título de ilustração, mostraremos o cálculo de um in
dicador, empregando, ao mesmo tempo, a média móvel ponderada 
exponencialmente e a correcção monetária pelo IGP-M. 

Indicador: COBERTURA MtDIA DOS ESTOQUES (CBE) 

Fórmula: CBE = VSE : SME 

VSE = Valor do saldo em estoque, Cr$ 
SME = saídas mensais do estoque, Cr$ 

Saldo em estoque no período atual = Cr$ 3.450.000,00 
Média calculada no período anterior = Cr$ 3.120.000,00 

Saídas de estoque no período atual = Cr$ 1.780.000,00 
Média calculada no período anterior = Cr$ 1.950.000,00 

Valor do IGP-M no período atual = 820,42 
Valor do IGP-M no período anterior = 695,50 

Cálculo dos valores ajustados e corrigidos monetariamente 

VSE = 3.450.000 x 0,15+(1-0,15)x3.120.000x(820,42:695,50) 
VSE = 3.645.830,00 

SME = 1.780.000 x 0,15+(1-0.15)xl.950.000x(820,42:695,50) 
SME = 2.222.206 

CBE = VSE : SME 
CBE = 3.645.830 2.222.206 
CBE = 1,64 meses 

Com base em números da realidade poderemos afirmar que, 
se por hipótese, parássemos de comprar, nossos estoques sustenta
riam as vendas ou a produção por aproximadamente 49 dias. Caso 
estivéssemos trabalhando sem aplicar a correção monetária, o re
sultado seria distorcido para mais, o que geraria uma informação 
falsa para a gerência. 

-48-



DISSERTAÇAo DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇAO POBLICA 
Mestrando: RENAUD BARBOSA DA SILVA 

5.DEFINIÇÃO DE INDICADORES 
DE DESEMPENHO 

Para cada um dos grandes segmentos da GRM definimos uma 
série de indicadores que, isoladamente ou em conjunto, poderão 
fornecer aos gerentes orientação quanto aos efeitos de sua atua
ção gerencial sobre as principais atividades daquela função. 

Os indicadores propostos serão do 
volvendo quantidades e, principalmente 
dos aspectos de eficiência, tivemos grande 
eficácia do Sistema de GRM. 

tipo relacional, en
custos. Sem descuidar 
preocupação quanto à 

Acreditamos que o grande desafio na gestão dos recursos 
materiais é a possibilidade de se agregar valor ao serviço produ
zido. Isto será alcançado a partir da eficácia produzida pela a
ção gerencial que, ao otimizar custos e, ao mesmo tempo, produzir 
retorno em melhores serviços, proporcionará aquilo que denomina
mos efetividade da gestão. 

Para que tal desafio seja vencido, é necessário que um 
conjunto de instrumentos gerenciais atue coordenadamente. Um 
desses instrumentos é representado pelos indicadores de desempe
nho. 

Apresentaremos dois conjuntos de indicadores: o pri
meiro destinado a avaliar, de forma objetiva, o desempenho de 
fornecedores de material; o segundo pretendendo oferecer instru
mentos de medição do desempenho da função GRM, em todos os níveis 
da organização. 

5.1 AVALIAÇAO DO DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE MATERIAL 

No mundo ocidental e sob o regime capitalista, a manu
tenção de um cadastro de fornecedores competitivos, sob todos os 
aspectos mercadológicos, é um desafio constante para os gestores 
de material. 
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Pretendemos demonstrar, com o modelo desenvolvido, a 
possibilidade da utilização de um recurso quantitativo que avalie 
o comportamento dos fornecedores durante determinado período de 
fornecimento. A partir dessa avaliação objetiva poderemos estabe
lecer critérios para a execução do rodízio entre os fornecedores 
cadastrados, que é uma medida de grande alcance para a redução 
dos custos diretos de material. 

o campo de existência do método que apresentaremos cor
responde à etapa de Fornecimento, isto é, aquela que se inicia 
com a emissão e aceitação do documento de contratação (Ordem de 
Compra, Autorização de Fornecimento, Encomenda, Pedido de Forne
cimento etc.). Geralmente, as maiores dificuldades para a avalia
ção do desempenho de fornecedores ocorrem nesta etapa do processo 
de Aquisição. 

Usualmente são considerados os fatores de qualidade, 
prazo de entrega e preço, como determinantes de um "valor rela
tivo" do fornecedor durante o período considerado. Esse "valor 
relativo" poderá ser estabelecido de diversas formas, algumas 
subjetivas e outras objetivas. Nosso modelo está baseado, em par
te, na experiência relatada por Heinritz, Farrell e Smith (47). 

Para que o método proposto obtenha resultados satisfató
rios, é necessário que seja aplicado a um produto fornecido regu
larmente, durante um período predeterminado e por diversos for
necedores. Dessa forma, poderemos classificar o desempenho dos 
fornecedores em relação ao item de material considerado. A par
tir dessa configuração básica poderão ser feitas adaptações para 
grupos de materiais homogêneos. 

Outra variação possível seria aplicarmos o modelo a um 
conjunto de itens comuns a diversos fornecedores e, daí, extrapo
larmos uma avaliação representativa do conjunto. t evidente que 
diversas adaptações poderão ser experimentadas de acordo com os 
objetivos que se pretenda alcançar. De qualquer modo, é recomen
dável utilizar um processo seletivo, do tipo ABC (Pareto) para 
obtenção de maior eficácia na aplicação do modelo de avaliação do 
desempenho de fornecedores. 

O modelo proposto está baseado nos seguintes princípios 
e parâmetros: 

(a) a avaliação do desempenho de um fornecedor regular 
deve abranger, no mínimo, três fatores inerentes ao 
processo aquisitivo: QUALIDADE, PONTUALIDADE E PRE
ÇO; 

(47) Heinritz, Stuart F.j Farrei, Paul V. & Smith, Clifton L. 
Purchasing: PrincipIes and Applications. 7th Edition. 
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1986. 

-50-



(b) cada um dos fatores será ponderado de tal forma que 
a soma dos coeficientes de ponderação seja igual à 
unidade (100%); 

(c) o desempenho do fornecedor será avaliado por um in
dicador, denominado Indice de Avaliação Ponderada 
do Fornecedor - IAPF, que será obtido pela seguinte 
fórmula: 

IAPF 

Q = 
P = 
C = 
fq = 
fp = 
fc = 

(d) 

= Q. fq + P.fp + c. fc 

avaliação da qualidade 
avaliação da pontualidade 
avaliação do preço 
ponderação de qualidade 
ponderação de pontualidade 
ponderação de preço 

o preço 
estável 
além do 
durante 

médio FOB será considerado em moeda forte e 
ou corrigida pelo IGP-M da FGV, incluindo, 

valor básico, todos os reajustes incidentes 
o fornecimento; 

(e) o IAPF deverá ser móvel, com base em um período mí
nimo de tempo, como representativo da avaliação. 
Esse período é função da freqüência de fornecimento 
para cada item de material considerado. 

A fixação de critérios para avaliação, particularmente a 
ponderação dos fatores, é uma questão de livre arbítrio de cada 
organização, de acordo com as características de cada tipo de ma
terial. 

Em determinados casos e situações, a qualidade poderá 
ser o fator preponderante, enquanto em outros poderá ser o preço 
ou a pontualidade e, assim por diante. 

o princípio fundamental a ser adotado refere-se à neces
sidade de se avaliar diversos fornecedores com base em um único 
critério, considerado significante por quem avalia. 

o método, ora proposto, foi testado, através de simula
ção, em cerca de duas centenas de fornecedores e 60 itens de ma
terial, apresentando resultados consistentes com a hipótese for
mulada. 
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A título de ilustração, demonstraremos a aplicação a 4 
fornecedores (A, B, C, D), considerando a seguinte ponderação 
para os fatores de avaliação: 

QUALIDADE 
PONTUALIDADE 
PREÇO 

= 0,40 
= 0,35 
= 0,25 

Foram obtidos, nos últimos 3 anos, os seguintes dados de forneci
mento: 

L O T 
FORNECED. 

Aceitos Rejeit. No 

A 12 3 

B 10 1 

C 22 4 

D 14 -

5.1.1 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

E S 

prazo 

9 

9 

22 

13 

F/prazo 

3 

1 

-

1 

PRECO M~DIO 
UNITARIO 

(IGP-M) 

4,2 

3,5 

4,8 

5,0 

~ o percentual direto dos lotes aceitos em relação ao 
total entregue. 

Exemplo: 

O fornecedor B entregou 11 lotes, dos quais 1 lote foi 
rejeitado pela inspeção de material. Portanto, Q = 0,91 

Considerando-se que o fator Qualidade foi ponderado com 
0,40, a avaliação final desse fator para o fornecedor B será i
gual a 0,36 (Q.fq). 

5.1.2 AVALIAÇÃO DA PONTUALIDADE 

~ o percentual direto dos lotes recebidos pontualmente. 
Em muitas empresas, entregas antecipadas podem ser consideradas 
como impontualidade, por interferirem no fluxo de caixa projeta
do, no planejamento de ocupação das instalações de armazenamento 
e nos custos de estocagem. 
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Exemplo: 

o fornecedor C teve aceitos 22 lotes, todos dentro do 
prazo. Logo, P = 1,00 

Aplicando-se o coeficiente de ponderação (0,35), teremos 
0,35 como avaliação final de pontualidade. 

5.1.3 AVALIAÇÃO DO PREÇO 

O preço é a média aritmética dos preços FOB, nos últi
mos 3 anos, corrigidos pelo IGP-M da FGV. O menor preço entre os 
fornecedores considerados receberá uma avaliação igual a 1,00, 
enquanto os demais terão uma avaliação correspondente à percenta
gem inversa em relação à de menor preço. 

Exemplo: 

O menor preço médio unitário é o do fornecedor B (3,5 
IGP-M). Assim, o percentual relativo do fornecedor A é 0,83. A
plicada a ponderação de Preço (0,25), teremos a avaliação final 
de preço para o fornecedor A igual a 0,21. 

Estabelecidos os critérios e fórmulas de avaliação, po
deremos aplicá-los para os 4 fornecedores e, a seguir, fazer co
mentários sobre os resultados encontrados. 

5.1.4 AVALIAÇÃO SIMPLES 

F O R N E C E D O R 
F A T O R E S 

A B C D 

Qualidade 0,80 0,91 0,85 1,00 

Pontualidade 0,75 0,90 1,00 0,93 

Preço 0,83 1,00 0,73 0,70 
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5.1.5 AVALIAÇÃO PONDERADA 

F O R N E C E D O R 
F A T O R E S 

A B C D 

Qualidade 0,32 0,36 0,34 0,40 

Pontualidade 0,26 0,32 0,35 0,33 

Preço 0,21 0,25 0, 18 0,18 

IAPF 0,79 0,93 0,87 0,91 

5.1.6 INTERPRETAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 

Com base em tratamento estatístico sobre os fatores en
volvidos, podemos fazer as seguintes considerações de cunho es
sencialmente prático: 

(a) fornecedores com IAPF entre 0,90 e 1,00 podem ser 
considerados bons e devem continuar sendo consulta
dos; 

(b) fornecedores com IAPF entre 0,80 e 0,89 devem ser 
colocados em observação, podendo, em função das 
condições de mercado, serem objeto de rodízio; 

(c) fornecedores com IAPF abaixo de 0,80 devem ser 
substituídos por outros de maior potencial, consi
deradas as condições de oferta do mercado. 

Na situação examinada, observamos que o fornecedor B a
presenta o maior IAPF, resultante do seu menor preço médio e do 
bom desempenho nos demais fatores de avaliação. 

O segundo maior IAPF é o do fornecedor D, muito bom em 
qualidade e pontualidade, porém com preço médio elevado. 

O fornecedor C destaca-se apenas quanto à pontualidade, 
sendo bom e regular quanto à qualidade e preço. 
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Finalmente, o fornecedor A apresenta um desempenho bas
tante inferior aos demais, podendo ser substituído no cadastro de 
fornecedores, caso as condições de mercado o permitam. 

Para concluir, devemos considerar que, em geral, o IAPF 
mais elevado corresponde ao fornecedor de melhor desempenho glo
bal. Entretanto, índices próximos ou iguais deverão ser submeti
dos a um teste estatístico para confirmar os cálculos efetuados 
na avaliação. 

o processo mais simples de verificação dos resultados da 
avaliação consiste em se calcular o desvio-padrão (ou outra me
dida de dispersão semelhante) da distribuição da avaliação sim
ples. 

Aplicando o processo recomendado, encontramos para os 
fornecedores B e D (com IAPF próximos) os seguintes resultados: 

FORNECEDOR IAPF DESVIO-PADRÃO 

B 0,93 0,06 

D 0,91 o, 16 

Os resultados da verificação estatística confirmam a 
avaliação efetuada. O fornecedor D, além de apresentar um IAPF 
mais baixo, é menos homogêneo na distribuição dos fatores de ava
liação, principalmente em conseqüência do seu elevado preço mé
dio. 

Este é, portanto, um tipo de avaliação objetiva para se 
aplicar aos fornecedores dos materiais mais significativos de uma 
organização. 

5.2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA GESTAO DOS RECURSOS MATERIAIS 

Os indicadores, a seguir apresentados, deverão ser cal
culados a partir dos dados de entrada previamente ajustados pelo 
método da média móvel ponderada exponencialmente e ter seus valo
res monetários corrigidos pela variação do IGP-M da FGV, segundo 
procedimentos estabelecidos no item 4.3 deste trabalho. 
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plitude, 
melhor se 
Por esta 
precedida 
tores: 

Estamos propondo um elenco de indicadores com grande am
a fim de permitir aos usuários o emprego daqueles que 
ajustem as suas respectivas realidades organizacionais. 

razão, é importante que a escolha dos indicadores seja 
de cuidadosa análise, entre outros, dos seguintes fa-

(1) Características da organização quanto à sua natureza 
(pública ou privada), objeto (indústria, comércio, 
serviço), amplitude geográfica, tipo de gestão e ou
tros fatores que a identifiquem; 

(2) objetivos da avaliação; 

(3) qualificação de pessoal para análise dos indicado
res; 

(4) disponibilidade de equipamentos de processamento 
eletrônico de dados; 

(5) comprometimento da organização com o processo de 
avaliação. 

o emprego do processamento eletrônico de dados tem a fi
nalidade de tornar rápido, simples e objetivo o tratamento esta
tístico e a adoção dos critérios de correção monetária introduzi
dos. Além da rapidez, a informatização permitirá a criação de uma 
base de dados confiável e conseqüente recuperação de séries his
tóricas de avaliações realizadas. A partir daí, com o uso de a
plicativos específicos será possível, entre outras possibilida
des, sofisticar a análise dos resultados e criar padrões de de
sempenhos para efeito comparativo. 

5.2.1 ELEMENTOS PARA CALCULO DOS INDICADORES 

Por princípio que adotamos, a maior parte dos dados ne
cessários para o cálculo dos indicadores será direta e objetiva
mente retirada dos documentos normalmente disponíveis nas organi
zações. Alguns, no entanto, dependem de tratamento específico e 
estão vinculados a convenções estabelecidas, sejam estas de domí
nio público ou resultantes de pesquisas e experimentações no cur
so deste trabalho. 

Em conseqüência do exposto, detalharemos a forma de cál
culo dos dados sujeitos a interpretações de natureza diversa. Es
ses dados, normalmente custos, são os seguintes: 
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5.2.2 CUSTO OPERACIONAL DA GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS 

Trata-se do custo total despendido para gerir os recur
sos materiais de uma organização, em determinado período de tem
po. No custo operacional estão incluídos todos os custos das ati
vidades de compra, de controle de estoques, armazenagem e de ou
tras que concorram diretamente para a gestão de materiais. Deve 
ser esclarecido que o custo operacional não inclui o custo direto 
dos materiais adquiridos e estocados, mas tão-somente os custos 
de gestão. 

o custo operacional compreende a soma de dois custos: 
Custo de Estocagem e Custo de Aquisição. 

5.2.3 CUSTO DE ESTOCAGEM 

o custo de estocagem, também conhecido por denominações 
como: custo de posse, custo de armazenagem, custo de estoques e 
outras, corresponde à soma dos custos incorridos com a posse de 
materiais em estoque 'por determinado periodo de tempo. 

Entre outros, os custos incorridos são: 

- juros sobre o capital imobilizado; 
- prédios e Instalações (leasing, aluguel ou deprecia-

ção); 
- pessoal; 
- seguros; 
- impostos e Taxas sobre a atividade; 
- avarias e obsolescência; 
- preservação (manutenção da qualidade); 
- custos administrativos em geral. 

Para efeito de uso em fórmulas matemáticas do tipo Lote 
Econômico ou para cálculo de indicadores, é empregada uma taxa I, 
razão 'entre o custo de estocagem e o valor do estoque médio, em 
determinado período de tempo, geralmente anual. 

Essa taxa I é muito influenciada pela política de esto
ques adotada pela organização e pela economia vigente no País, 
visto que é muito dependente da taxa de juros reais praticada. 
Assim, não há um padrão ou mesmo um intervalo confiável onde pos
samos situar a taxa de estocagem (I), principalmente em economias 
inflacionárias. 

A título de interpretação, se considerarmos I = 0,40, 
estaremos diante da situação em que, para cada Cr$ 1.000,00 de 
material em estoque durante um ano, despendemos Cr$ 400,00 a tí
tulo de custo de estocagem. 
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5.2.4 CUSTO DE AQUISIÇÃO 

Também possui outras denominações como: custo de compra, 
custo de encomenda, custo de pedido de compra e outras e é cal
culado a partir do custo direto de aquisição, este constituído 
dos dispêndios em: 

pessoal, material e serviços utilizados na execução da 
compra e na administração do fornecimento; 

- prédios e Instalações (leasing, aluguel ou deprecia
ção) ; 

- impostos e taxas sobre a atividade. 

o maior problema que encontramos para estabelecer o Cus
to de Aquisição mais próximo possível do real foi a dificuldade 
de se ratear os custos indiretos envolvidos na aquisição de mate
riais. Baseados em pesquisa de dados e simulações matemáticas em 
torno da fórmula do Lote Econômico, consideramos que uma boa re
gra prática seria duplicar os custos diretos, cobrindo com isso, 
dispêndios relativos a processamento de faturas, contabilização, 
processamento de dados, rateio de gastos gerenciais, desenvolvi
mento de fornecedores, inspeção no recebimento, programas de 
qualidade e outros custos indiretos. Dependendo dos programas de 
qualidade desenvolvidos pelas instituições é possível que o 
acréscimo de 100% que aplicamos não seja suficiente. Entretanto 
esta é uma situação particular que deverá ser considerada indivi
dualmente pelas organizações. 

Além dos custos indiretos também consideramos aqueles 
relativos aos encargos sociais devidos e pagos pelas empresas. 
Assumimos igualmente o valor de 100% sobre os custos diretos para 
cobrir tais despesas. Dessa forma chegamos ao coeficiente mul
tiplicador "3" que, aplicado ao total dos custos diretos de 
aquisição representa o provável custo real da atividade. 

5.2.5 CALCULO DOS INDICADORES 

Cada uma das especialidades definidas no âmbito da GRM é 
contemplada com uma série de indicadores distintos, que são des
critos e interpretados após cada fórmula de cálculo. 

Apresentamos, a seguir, por especialidade, cada conjunto 
de indicadores, que será, posteriormente, detalhado. 
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5.2.5.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE 

INDICADORES 

Densidade dos Custos de 
Materiais 

Custo Médio Operacional da 
GRM 

Custo de Gestão por unidade 
produzida 

Eficiência da GRM 

Equilíbrio da GRM 

Produtividade do Pessoal 
da GRM 

Produtividade Geral do 
Pessoal 

OBJETIVOS 

Determinar o grau de parti
cipação dos custos diretos 
de materiais no custo total 
do produto ou serviço 

Apurar o custo "real" das 
operações de compra e de 
estocagem 

Medir a "produtividade" da 
GRM 

Medir a contribuição da GRM 
para a rentabilidade da 
organização 

Comparar os custos de 
aquisição e de estocagem 

Medir a densidade dos 
custos de pessoal na GRM 

Medir a densidade dos 
custos de pessoal no custo 
total da organização 

Os indicadores disponíveis para este segmento da GRM de
verão ser utilizados basicamente pelos escalões superiores de uma 
organização com vistas à medição da eficácia e da eficiência ge
renClalS. Os resultados obtidos, desde que interpretados ade
quadamente, oferecerão subsídios para a manutenção ou correção do 
rumo dos negócios, incluindo elementos relacionados à política de 
recursos humanos. 

A seguir detalharemos a natureza, a forma de cálculo e 
de interpretação de cada um dos indicadores propostos: 
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DENSIDADE DOS CUSTOS DE MATERIAIS (DCM, ~) 

DCM = COM CPV 

CDM = custo direto de materiais aplicados na produçã%peração, 
Cr$ 

CPV = custo dos produtos ou serviços vendidos, Cr$ 

Uma das principais informações para o gestor 
de recursos materiais, diante do interesse 
maior da organização, é o conhecimento da par
ticipação dos custos dos materiais com relação 
ao custo total dos produtos ou serviços desti
nados à venda. A partir dai, políticas e obje
tivos poderão ser definidos e mantidos sob 
controle, tanto em relação aos materiais dire
tos como, também, em relação aos encargos ne
cessários e indispensáveis para geri-los. 

CUSTO MtOIO OPERACIONAL DA GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS (CMO, 
Cr$) 

CMO = (VSE x I : 12) + CDA x 3 

VSE = valor do saldo em estoque, Cr$ 
COA = custo direto de aquisição, Cr$ 

I = taxa média anual de estocagem 

o Custo Médio Operacional resulta da conjuga
ção dos dispêndios incorridos na aquisição de 
materiais e na manutenção dos estoques opera
cionais, sendo apurado em base mensal. 

O CMO é um indicador básico que serve de refe
rência para o cálculo de outros. Além disso, é 
uma informação atualizada de que dispõe a al
ta administração sobre o custo real de uma 
atividade "não produtiva" da organização. O 
acompanhamento da evolução do CMO propiciará 
uma análise a tempo, sobre desvios eventual
mente ocorrentes em função de objetivos fixa
dos. 
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Para qualquer tipo de organização é importante 
o acompanhamento sobre a evolução do eMO, 
principalmente para aquelas onde a participa
ção do custo direto de material sobre o produ
to ou serviços finais for pequena (menos de 
10%). ~ altamente improdutivo o dispêndio de 
recursos elevados para gerir fatores de custo 
pouco significativos. Nesses casos, é possfvel 
que a redefinição da estrutura de gestão de 
materiais possa oferecer uma redução de custos 
globais. Alertamos para o fato de que isso é 
apenas um comentário instigante, até porque a 
maior ou menor significância de custos é fun
ção de outros fatores, como por exemplo a cri
ticidade dos materiais envolvidos. 

CUSTO DE GESTAO POR UNIDADE PRODUZIDA 
(CGM, Cr$/Unidade de Produção) 

CGM = CMO : PRD 

CMO = custo médio operacional da gestão de recursos materiais, 
Cr$ 

PRD = produção (unidades, kg, t, m, km, I, barris, MWh etc.) 

Este indicador relaciona o custo despendido 
pela GRM com quantidades produzidas. Os obje
tivos gerenciais devem ser: aumentar a produ
tividade pela redução de sua participação mo
netária e manter uma série histórica uniforme 
em relação a metas fixadas. A longo prazo será 
possfvel comparar desempenhos de empresas se
melhantes. 

O uso deste indicador poderá ser ampliado 
além dos limites relacionados a custos. Por 
exemplo, incentivos salariais poderão ser ofe
recidos em função do aumento da produtividade 
na gestão de material, admitindo-se essa ocor
rência a partir da redução do custo de gestão 
dos recursos materiais por unidade produzida. 
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EFICIêNCIA DA GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS (EFS, ~) 

EFS = {1- (CMO : CPV)} x 100 

CMO = custo médio operacional da gestão de recursos materiais, 
Cr$ 

CPV = custo dos produtos ou serviços vendidos, Cr$ 

Um dos grandes objetivos de qualquer organiza
ção é vender bens ou serviços com a maior mar
gem possível, a fim de serem obtidas elevadas 
taxas de retorno do investimento. Isto signi
fica que os custos devem ser minimizados, 
principalmente aqueles de natureza "improduti
va", isto é, os que não integram o produto ou 
serviço final. Portanto, se um determinado fa
tor de custo é minimizado, ele passa a ser 
não apenas eficiente, como também eficaz para 
os objetivos econômico-financeiros. 

No caso dos custos de gestão, se estes tende
rem para zero, atendidas as necessidades da 
organização, os esforços gerenciais despendi
dos na GRM contribuirão para aumentar efi
cazmente a rentabilidade organizacional. 

A eficiência da gestão será tanto maior quanto 
mais próximo de 100% estiver este indicador. 
No caso, o valor máximo significa custo zero 
de gestão, liberando maior quantidade de re
ceita para amortizar outros fatores de custo e 
para remunerar o capital investido. 

o EFS, com uma série histórica crescente e em 
números razoáveis, também poderá contribuir 
para que a área de gestão de recursos mate
riais adquira prestígio político dentro da or
ganização, estimulando seus integrantes a de
senvolverem novos e mais eficientes recursos 
de gestão, com resultados benéficos para a 
instituição. 
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EQUILIBRIO OA GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS (EQS) 

EQS = (COA x 3) : (VSE x I : 12) 

COA = custo direto de aquisição, Cr$ 
VSE = valor do saldo em estoque, Cr$ 

I = taxa média anual de estocagem 

Os custos decorrentes da GRM em uma organiza
ção são, de forma simplificada, de duas natu
rezas e de ocorrência simultânea: custos para 
obter (aquisição) e custos para manter (esto
cagem) materiais em estoque. Tais custos são 
concorrentes e antagônicos: quando, em um mes
mo perfodo de tempo, compra-se com grande fre
qüência, as quantidades por lote são relativa
mente pequenas e, portanto, o estoque médio 
(base para o custo de estocagem) torna-se re
duzido. As conseqüências são custos de aquisi
ção elevados e de estocagem reduzidos. Se a 
polftica observada for inversa, os dois custos 
também o serão. 

O método do Lote Econômico demonstra matemati
camente que o custo operacional da GRM poderá 
ser minimizado para um determinado lote a ser 
comprado. Em termos praticos e objetivos, isso 
ocorre quando são igualados os custos de a
quisição e de estocagem. 

Embora consideremos o Lote Econômico como ins
trumento de aplicação limitada e voltado pre
ferencialmente para ambientes de linhas de 
produção em série, à moda ocidental, é licito 
e razoável considerar que o principio no qual 
está apoiado é lógico e provado empiricamente. 
Por essa razão, resolvemos aplicá-lo como base 
para a obtenção de um indicador que estabeleça 
uma relação entre os custos de aquisição e de 
estocagem. 

Por definição, o valor ideal para o indicador 
proposto é "1", devendo tornar-se objetivo da 
gerência obter um EQS, o mais próximo possivel 
desse valor. 

Valores acima de "1" indicam prevalência dos 
custos de aquisição sobre os custos de estoca
gem, enquanto valores abaixo têm significância 
inversa. 
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PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS 
(PPS, Cr$/emp.) 

PPS = CMO EAM 

CMO = custo médio operacional da gestão dos recursos materiais, 
Cr$ 

EAM = número de empregados da área de material 

Ao admitirmos que é necessário agregar valor à 
GRM, assumimos que o conhecimento dos custos 
inerentes a essa função é critico para que al
cancemos aquela meta. Para medir a "produtivi
dade" alcançada pelo pessoal da GRM e rela
cioná-la com indicadores semelhantes da orga
nização, consideramos que o custo médio opera
cional por empregado é um número claro e obje
t ivo. 

PRODUTIVIDADE GERAL DO PESSOAL (PGS, CR$/emp.) 

PGS = COP : EMP 

COP = custo operacional da empresa, Cr$ 
EMP = total de empregados da empresa 

Os indicadores PPS e PGS, quando comparados, 
poderão indicar, entre outras coisas, discre
pâncias entre as polfticas salariais pratica
das na organização em geral e na área de GRM 
em particular. Este indicador também poderá 
contribuir para o estabelecimento de uma "com
petição" interna, no sentido de reduzir custos 
das áreas "não-produtivas" e tornar o custo do 
serviço ou produto final mais competitivo no 
mercado. 
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5.2.5.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

INDICADORES 

Custo de Aquisição por item 

Valor médio da compra 

Valor médio do item 
adquirido 

Compras de emergência 

Eficiência no atendimento 

Eficiência da compra 

Eficiência da licitação 

Eficiência da negociação 

Custo por fornecedor 
cadastrado 

Movimentação do cadastro 

Eficiência do cadastro 

Impontualidade dos fornece
dores 

Nível de diligenciamento 

Custo por item diligenciado 
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OBJETIVOS 

Determinar o custo opera
cional da aquisição 

Estabelecer os valores 
por ordem de compra 

Determinar o montante pago 
por item adquirido 

Avaliar as compras de 
emergência em relação 
ao total adquirido 

Medir a "resposta do órgão 
de compras no atendimento 
às requisições 

Estabelecer a relação entre 
o custo de aquisição e o 
valor comprado 

Medir a resposta dos for
necedores às consultas 

Determinar a percentagem 
dos valores obtidos com as 
negociações realizadas 

Determinar o custo de ma
nutenção dos fornecedores 

Medir o nível de ativida
de do cadastro 

Medir o grau de partici
pação nas licitações dos 
fornecedores cadastrados 

Controlar o nível de 
atraso dos fornecedores 

Controlar a quantidade de 
itens diligenciados 

Manter controle sobre cus
tos de diligenciamento 



Neste e nos próximos segmentos, a maior parte dos indi
cadores será utilizada pelos escalões gerenciais de nível inter
mediário para baixo, a fim de orientar procedimentos necessários 
ao alcance dos objetivos desejados. Estão disponíveis os seguin
tes indicadores: 

CUSTO DE AQUISIÇAO POR ITEM (CAI, Cr$) 

CAI = (CDA x 3) : NIA 

CDA = custo direto de aquisição, Cr$ 
NIA = número de itens adquiridos 

Este é um indicador clássico na Gestão de Re
cursos Materiais, com aplicação regular nos 
cálculos de Lotes Econômicos de Compra. 

o coeficiente ")" é aplicado ao custo dire
to de aquisição para compensar os custos indi
retos e os encargos sociais, de acordo com o 
que convencionamos anteriormente para o cálcu
lo do custo operacional. 

Um bom emprego deste indicador é a comparação 
com o valor médio do item adquirido, fornecen
do elementos de avaliação quanto aos custos 
incorridos. 

VALOR MtDIO DA COMPRA (VMC, Cr$) 

VMC = VAC : NOE 

VAC = valor comprado, Cr$ 
NOE = ná.ero de ordens emitidas 

Este é mais um indicador que deve ser emprega
do em conjunto com outros (Custo de Aquisição 
por Item e Valor Médio do Item Adquirido), a 
fim de se avaliar custos e alternativas de 
procedimentos que tornem a compra mais efi
ciente. 

-66-



VALOR MtDIO DO ITEM ADQUIRIDO (VMI, Cr$) 

VMI = VAC : NIA 

VAC = valor comprado, Cr$ 
NIA = número de itens adquiridos 

A relação entre o Custo de Aquisição por Item 
(CAI) e este indicador permitirá aos gerentes 
uma definição de política de compras mais efi
ciente, a fim de que os custos globais de ges
tão sejam reduzidos, sem perda de eficácia. 

COMPRAS DE EMERGENCIA (CEM, ~) 

CEM = (VCE : VAC) x 100 

VCE = valor comprado de emergência, Cr$ 
VAC = valor comprado, Cr$ 

Uma das principais queixas oriundas dos seto
res de compras, particularmente de grandes or
ganizações públicas e paraestatais, é o exces
sivo emprego da classificação "emergência" pa
ra grande parte das aquisições realizadas. Es
se tipo de aquisição é, em geral, prejudicial 
para a instituição, pois compra-se mais caro, 
em qualidade nem sempre a desejada, e o que é 
pior, compromete-se, em muitos casos, a lega
lidade da transação. Isso se aplica principal
mente a instituições obrigadas, por lei, a 
cumprir procedimentos licitatórios rígidos. 
Por conta das emergências, costuma-se inter
pretar de forma equivocada o dispositivo le
gal, que permite uma dispensa ou inexigibili
dade de licitação, e, posteriormete, o Tribu
nal de Contas acaba por glosar o processo exe
cutado. 

Tais razões nos levaram a identificar a neces
sidade de propor um indicador que meça, com 
regularidade, a quantidade de compras realiza
das sob o regime de emergência. A boa saúde 
gerencial de uma organização será demonstrada, 
dentre outros parâmetros, por um CEM mínimo, 
tendente para zero. 
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EFICIENCIA NO ATENDIMENTO (ATE, %) 

ATE = (NIA NIR) x 100 

NIA = número de itens adquiridos 
NIR = número de itens requisitados 

Este indicador mede, principalmente, o desem
penho do órgão de compras quanto aquilo que é 
sua finalidade: comprar. É esperado que o in
dicador mostre tendência para 100%. Porém, ha
verá situações em que o indicador mostrará nú
meros muitos baixos. Caso isso se torne siste
mático, convém investigar sua origem, podendo 
estar embutidas diversas causas, entre outras: 
excessiva "itemização" de requislçoes, má 
qualidade das especificações, problemas or
çamentários, excesso de procedimentos licita
tórios, carência no treinamento da equipe de 
compras, ou mesmo, o tamanho dessa equipe para 
a demanda existente. 

Vê-se, portanto, que o indicador proposto po
derá levar a gerência a questionar diversos 
aspectos que afetam a'eficiência do processo 
aquisitivo. 

EFICIENCIA DA COMPRA (EFC, ~) 

EFC = {1 - (CDA x 3) : VAC} x 100 

CDA = custo direto de aquisição, Cr$ 
VAC = valor comprado, Cr$ 

Em geral, considera-se que o Custo de Aquisi
ção deva corresponder a um intervalo entre 2% 
e 5% do valor adquirido. Dessa forma, o indi
cador aqui proposto, que relaciona os dois 
custos, deverá atingir, em condições ideais, 
um mínimo de 95%. É certo que valor abaixo de 
90%, em uma instituição com volume significa
tivo de compras, indicará ineficiência dessa 
atividade, em face do seu elevado custo admi
nistrativo. 
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EFICIENCIA DA LICITAÇÃO (EFL, X) 

EFL = (NFR : NFC) x 100 

NFR = número de fornecedores que ofereceram cotação 
NFC = número de fornecedores consultados 

A atuação eficiente do comprador e do cadastro 
de fornecedores será refletida por este indi
cador quanto mais próximo estiver de 100%. 

Quando o indicador apresentar, sistematicamen
te, valores distantes de 100%, esta informação 
poderá identificar tanto má qualidade da in
formação cadastral como atuação ineficiente do 
comprador. Para a administração superior, po
derá ser um dado a ser investigado mais cuida
dosamente, a fim de se prevenir quanto ao que 
é chamado comumente de "licitação fria", isto 
é, aquela na qual o comprador inclui, proposi
tadamente, fornecedores que, efetivamente, não 
responderão ou declinarão da licitação. Esse 
procedimento acaba por beneficiar fornecedores 
específicos, sem que a norma ou legislação 
tenha sido descumprida. 

EFICIENCIA DA NEGOCIAÇÃO (EFN, X) 

EFN = {NEG : (CDA x 2)} x 100 

NEG = valor da economia obtida ea negociações, Cr$ 
CDA = custo direto de aquisição, Cr$ 

No moderno processo aquisitivo, o resultado da 
licitação efetuada (quando esta é obrigatória; 
e geralmente o é na área da administração pú
blica) não implica aceitação, por parte do 
gestor, dos valores propostos. Estes poderão 
ser questionados em função de diversos parâ
metros, tais como: indicios de cartelização, 
preços efetivamente praticados no mercado, 
prazos, critérios quanto a reajustamento de 
preços e outros. Quando estes elementos, de 
forma isolada ou não, forem identificados, a 
licitação poderá inclusive ser cancelada, o 
que trará, em muitos casos, grandes pre}U1ZOS 
para o licitante. Um processo de negociação, 
conduzido de forma transparente e segundo re
gras claramente definidas, poderá restabelecer 
a desejada competitividade para o processo a
qui s i ti vo. 
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Ao ser utilizada de forma sistemática a nego
ciação deverá ter seus resultados mensurados 
para que o administrador possa avaliar a efi
ciência de sua adoção. Diversas formas têm si
do tentadas para se medir a eficiência da ne
gociação, quase todas relacionadas com o valor 
da economia (ou redução) obtida no valor final 
dos produtos adquiridos. Optamos por um indi
cador que relaciona tais economias com o custo 
da área encarregada de comprar e negociar. 

O valor da economia deverá ser a diferença en
tre o menor valor ofertado na licitação e a
quele efetivamente contratado ao final das ne
gociações, mantidos iguais os demais parâme
tros licitados. 

Quanto ao custo a ser comparado com as econo
mias obtidas, consideramos razoável a utiliza
ção do coeficiente "2" para que se tenha, a
proximadamente, o custo real da área de a
quisição com a adição da estimativa para os 
encargos sociais (100%). 

Este indicador, quando bem utilizado, princi
palmente se forem medidas adequadamente as 
economias obtidas, poderá se transformar em 
importante instrumento de motivação para o 
pessoal de compras, na medida em que puder ser 
compreendido pela direção da empresa como fa
tor de lucro ou de resultado para a organiza
ção. Em última análise, cada cruzeiro poupado 
com negociação, quando medido sistematicamen
te, significará adição de valor à atividade de 
Aquisição de Material. 
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CUSTO POR FORNECEDOR CADASTRADO (CFC, Cr$) 

CFC = (CDC x 2) : NFC x 100 

CDe = custo direto do cadastro de fornecedores, Cr$ 
NFC = número de fornecedores cadastrados 

As maiores responsabilidades de um moderno se
tor de cadastro estão muito mais relacionadas 
com pesquisa e marketing do que com o simples 
registro de fornecedores e verificação de do
cumentos de habilitação. O conceito de quali
dade, já vigente no setor privado, está alcan
çando o setor público, principalmente empresas 
estatais organizadas e bem geridas. Assim, es
pera-se que cada fornecedor seja um efetivo 
participante do processo de produção de bens e 
de serviços de cada organização-cliente, para 
que, em termos globais, seja beneficiado o 
Pafs, com produtos melhores e preços competi
tivos. 

Dentro desse ponto de vista é necessário in
vestir nas atividades nobres de seleção e ma
nutenção de fornecedores, o que envolverá dis
pêndios a serem inclufdos no Custo de Aquisi
ção. Por esta razão é necessário controlar e 
acompanhar a evolução do custo por fornecedor 
mantido no cadastro. E claro que, junto com 
esse controle, deverá ser executada uma polf
tica permanente de redução e/ou rodfzio de 
fornecedores, a fim de que se possa efetiva
mente, medir o desempenho da atividade. 
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MOVIMENTAÇAO 

MVC = (NFI + 

NFI = número 
NFE = número 
NFC = número 

DO CADASTRO (MVC, X) 

NFE) . NFC x 100 . 
de 
de 
de 

fornecedores incluídos 
fornecedores excluídos 
fornecedores cadastrados 

Este indicador oferecerá condições para que se 
avalie, de forma objetiva, a atividade do se
tor de cadastro. No nosso tipo de desenvolvi
mento, à moda ocidental, de livre e feroz con
corrência, cadastro bom ainda é aquele que se 
movimenta muito, oferecendo novas opções para 
que a compra seja mais eficiente. Portanto, 
sob essa perspectiva ainda vigente em nossa 
cultura empresarial, é saudável que o cadastro 
tenha um razoável nível de movimentação. Tor
na-se muito difícil estabelecer o quantitativo 
dessa movimentação, pois depende de fatores 
altamente aleat6rios como, por exemplo, a 
oferta e a procura de bens. Caberá a cada ins
tituição, com base no uso experimental do in
dicador, estabelecer níveis razoáveis de movi
mentação. 

EFICIENCIA DO CADASTRO (EFD, X) 

EFD = (FCN NFC) x 100 

FCN = número de fornecedores consultados 
NFC = número de fornecedores cadastrados 

Partindo-se da premissa de que o comprador é 
um dos profissionais que detém, por dever de 
ofício, grande e atualizado conhecimento do 
mercado fornecedor, é natural que, em muitas 
das licitações onde não é mandat6ria a consul
ta exclusiva a fornecedores cadastrados, sejam 
incluídos novos licitantes. É evidente que is
so não é o ideal, porque é esperado que o se
tor de cadastro esteja tão ou mais atualizado 
do que o pr6prio comprador no que concerne à 
pesquisa de novos fornecedores. Portanto, uma 
das formas de medir a eficiência do cadastro é 
relacionar fornecedores consultados com a
queles cadastrados. 

-72-



A avaliação dos resultados oferecerá elementos 
de indagação do tipo: 

- Será o acervo de fornecedores cadastrados 
aquele que realmente interessa a minha or
ganização q 

Essa pergunta será pertinente quando o indica
dor formar uma série histórica com baixos per
centuais. 

- Está o cadastro atuando eficientemente na 
busca de novos fornecedores ? 

Caso a série histórica apresente números pró
ximos e acima de 100%, é quase certo que a 
resposta será não. 

Em resumo, este indicador, juntamente com os 
outros que o precederam e que se aplicam dire
tamente ao cadastro de fornecedores, poderá se 
transformar em elemento de investigação perma
nente, com vistas ao incremento da qualidade 
do serviço prestado. 

IMPONTUALIDADE DOS FORNECEDORES (IMP, S) 

IMP = (IEA : NIA) x 100 

IEA = número de itens entregues com atraso 
NIA = nú.ero de itens adquiridos 

Este indicador fornecerá elementos para que o 
setor de cadastro intensifique, quando neces
sário, politicas para a redução do nível de 
impontualidade. O nivel de estoques, componen
te critico tanto em termos de custos como de 
operacionalidade, depende substancialmente do 
controle sobre a impontualidade dos fornecedo
res. 
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NIVEL DE DILIGENCIAMENTO (NDL, ~) 

NDL = (DIL : NIA) x 100 

DIL = número de itens diligenciados 
NIA = número de itens adquiridos 

o diligenciamento, também chamado de follow-up 
de compras ou de acompanhamento, é uma ativi
dade que, a exemplo da inspeção de qualidade 
no recebimento, deverá desaparecer das moder
nas organizações. Trata-se de atividade consu
midora de tempo e de recursos, às vezes eleva
dos. O objetivo da organização que pretender 
caminhar para a obtenção de elevados índices 
de qualidade é reduzir ao máximo o nível de 
diligenciamento, razão porque consideramos que 
este indicador deva apresentar uma série his
tórica sistematicamente decrescente. 

CUSTO POR ITEM DILIGENCIADO (CDL, Cr$) 

CDL = (CDD x 2) : DIL 

CDD = custo direto do diligenciamento, Cr$ 
DIL = número de itens diligenciados 

Os argumentos apresentados para o indicador 
anterior (NDL) são válidos para este, a
crescentando-se o fato de que é necessário 
manter conhecimento e controle sobre este cus
to, a fim de se implantar políticas que condu
zam à redução dos custos de gestão de mate
rial. 
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5.2.5.3 CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 

INDICADORES 

Eficiência da codificação 
de material 

Eficiência dos níveis de 
estoque 

Taxa de inatividade dos 
estoques 

Custo da carga transportada 

Produtividade da movimentação 
de material 

Coeficiente de rotação anual 

Cobertura média dos estoques 

Risco de ruptura 

Nível de serviço dos 
estoques 

Custo de estocagem 

OBJETIVOS 

Avaliar a "saúde" da ati
vidade de codificação 

Medir a precisão dos 
limites de estocagem 

Determinar o nível de uso 
dos estoques 

Medir o custo de 
transporte de material 

Determinar o custo da mo
vimentação por empregado 

Medir o número de renova
ções do estoque 

Determinar o limite de 
tempo para atendimento 
das demandas 

Determinar a probabilida
de falta de material 

Determinar a capacidade 
de atendimento aos pedidos 
de material 

Determinar o custo opera
cional para a manutenção 
de estoques 

Os indicadores a seguir propostos referem-se à espe
cialidade da GRM que lida fisicamente com o material, não apenas 
com informações. O relacionamento com o meio externo é bastante 
reduzido, razão porque a maior parte dos instrumentos de medição 
está voltada para a eficiência. Entretanto, é neste campo de 
atuação da GRM que fica refletido um dos grandes objetivos de 
qualquer dirigente que pretenda ter sucesso: o controle eficaz 
sobre os níveis dos estoques. 
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EFICIENCIA DA CODIFICAÇÃO DE MATERIAL (ECD, X) 

ECD = {(EST - INT) : ICD} x 100 

EST = total dos itens em estoque 
INT = itens, inativos há mais de 6 meses 
ICD = itens codificados no sistema 

Em alguns pontos deste trabalho temos ressal
tado a necessidade de que a GRM atue para que 
valores sejam agregados a essa atividade, 
considerada "não-produtiva". A codificação dos 
itens de material, principalmente em grandes 
organizações onde se trabalha com dezenas de 
milhares de itens ou até mesmo com centenas, é 
uma atividade que, ao se transformar em roti
na, pode contribuir negativamente para a adi
ção de valor. Esta é a principal razão que nos 
leva a propor um indicador que permita acom
panhar o desempenho da codificação de material 
e reajustar eventuais disfunções de percurso. 

o principio adotado é que devem ser contempla
dos com o trabalho de codificação apenas os 
itens com estoque ativo, isto é, aqueles que 
são efetivamente utilizados no processo de 
produção de bens e serviços. Isso poderá, à 
primeira vista, parecer 6bvio; porém, nossa 
pesquisa concluiu que, em grande número de or
ganizações de porte, principalmente nas esta
tais, há elevada quantidade de itens inativos 
codificados, por razões as mais diversas, que 
não cabe aqui discutir. 

Nosso cuidado com relação ao número de itens 
codificados é compreensivel na medida em que, 
cada c6digo possui, em sua retaguarda, descri
ção, catalogação, controles administrativos e 
outros elementos que, em termos de informáti
ca, ocupam espaço de mem6ria e tempo de pro
cessamento, além de custos de impressão ou de 
consulta. 

o ideal seria ter codificados apenas os itens 
ativos, tendo-se como indicador-alvo 100%. Na 
prática, no entanto, isso não é possivel, por
que é necessário ter certa elasticidade no 
conceito de "item inativo" em função das ca
racteristicas da organização. De qualquer mo
do, seria preocupante para qualquer empresa 
ter um valor de 50%, por exemplo, para este 
indicador. As razões deveriam ser cuidadosa
mente investigadas. 
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EFICIENCIA DOS NIVEIS DE ESTOQUE (ENE, ~) 

ENE = {I - (IAM: (EST - INT»} X 100 

IAM = itens com estoque acima do máximo 
EST = total dos itens em estoque 
INT = itens inativos há mais de 6 meses 

Este é um indicador de grande significância 
para a GRM quando considerarmos especificamen
te a questão financeira. 

Em geral, ressalvados casos particulares de 
especulação, é esperado que, para atender aos 
objetivos operacionais de uma empresa, haja 
apenas o estoque necessário, regulado por ní
veis preestabelecidos. Qualquer que seja a 
tecnologia de gestão de estoques adotada (mo
delos estatfsticos, materiaIs requirements 
planning, ;ust-in-time ou outros), haverá nf
veis considerados máximos para que os custos 
de estocagem sejam suportáveis. 

No caso deste indicador o objetivo será 100% 
de eficiência, ou seja, zero itens acima do 
máximo. Na prática, deve-se acompanhar a evo
lução dessa eficiência, evitando-se que se 
afaste significativamento do objetivo. Como 
qualquer outro indicador, este também servirá 
principalmente como alerta para que se inves
tigue causas de desvios. 

TAXA DE INATIVIDADE DOS ESTOQUES (TIE, ~) 

TIE = (INT : EST) x 100 

INT = itens inativos há mais de 6 meses 
EST = total dos itens em estoque 

Os itens com estoque ativo são dados de grande 
importância para a determinação de vários in
dicadores. ~ necessário, portanto, não só con
ceituar a atividade dos estoques para cada 
tipo de organização. como também controlar o 
nfvel de atividade em determinado intervalo de 
tempo. 
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Para uma empresa qualitativamente classificá
vel entre industrial e de serviços, considera
mos 6 meses como período médio aceitável para 
determinar a inatividade dos estoques. Aler
tamos, contudo, que esse período proposto é 
apenas um valor representativo de uma média 
teórica obtida em pesquisa. Para cada insti
tuição é necessário estabelecer o intervalo de 
tempo mais significativo para a sua própria 
realidade. Por exemplo, para um fabricante de 
produtos de informática, o intervalo de tempo 
proposto é muito grande, enquanto que, para 
uma empresa que produza e transmita energia 
elétrica, é certo que um período superior deva 
ser mais adequado. 

o fato é que, em qualquer tipo de organização, 
o controle do grau de inatividade dos estoques 
é crítico para a redução de custos, aumento de 
produtividade e melhoria da qualidade. 

CUSTO DA CARGA TRANSPORTADA (CCT, Cr$/t/km) 

CCT = CTT : (CRG x DIP) 

CTT = custo total do transporte de material, Cr$ 
CRG = carga total transportada, t 
DIP = distância percorrida, km 

Por razões que envolvem aspectos não só de na
tureza logfstica como também tributária, é 
muito grande o número de organizações que ad
quirem material sob a modalidade F.O.B. ou 
F.O.T., isto é, ficando a seu cargo a res
ponsabilidade por transporte e seguro. 

Por seu lado, a execução do transporte pode 
ser com equipamentos, instalações e pessoal 
próprios, contratado ou misto. Em qualquer dos 
casos, o grande indicador que tanto orienta a 
polftica a ser adotada como exerce papel de 
controle, é o custo da tonelada/quilômetro 
transportada. 

Este indicador é um dos poucos que têm refe
rência para efeito de comparação. Revistas 
técnicas especializadas do ramo de transportes 
fornecem elementos para que se possa comparar, 
em diversas situações, custos por tonela
da/quilômetro. Com isso, é possfvel fazer com 
que a atividade esteja sempre sintonizada com 
a polftica de produtividade e qualidade da 
organização. 
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PRODUTIVIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL (PMM, itens/emp.) 

PMM = ITM : EAX 

ITM = itens movimentados (entradas + saídas) 
EAX = empregados no almoxarifado 

Em geral costuma-se relacionar movimentação 
(entradas + saldas) com o total de itens em 
estoque. Consideramos que esse indicador tem 
utilidade duvidosa, até porque o coeficiente 
de rotação fornece dados semelhantes e mais 
eficazes sob o ponto de vista da economia da 
organização. Optamos por utilizar um indicador 
que relaciona elementos de produtividade, no 
caso a participação dos recursos humanos no 
processo. 

Espera-se que a qualificação do pessoal de al
moxarifado, via recrutamento, seleção e 
treinamento adequados, contribua para a melhor 
relação itens movimentados por empregado. 
Quanto melhor selecionado e treinado o empre
gado, maior serA o número de itens que poderA 
ser movimentado no mesmo intervalo de tempo. A 
medida desse progresso serA obtida por meio 
deste indicador. 

COEFICIENTE DE ROTAÇÃO ANUAL (CRT) 

CRT = 8MB x 12 : V8E 

8ME = saídas mensais do estoque, Cr$ 
V8E = valor do saldo em estoque, Cr$ 

Este é, provavelmente, o mais clAssico e popu
lar dos indicadores na gestão dos recursos ma
teriais. Deriva dos parâmetros que têm sido 
utilizados ao longo de muitos anos por parte 
dos contadores para anAlise de balanços. 
Atualmente seu emprego é muito mais amplo e 
Agil, fornecendo elementos quase que diArios 
para orientar a ação gerencial. 
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Q sucesso japonês no campo da produtividade 
tem sido creditado em boa parte à capacidade 
demonstrada na manipulação dos estoques. Nes
se contexto, o coeficiente de rotação (CR) de
sempenha papel-chave, tendendo a números cada 
vez maiores, visto que, quanto maior o coefi
ciente de rotação, maior a contribuição do 
produto para o lucro. Assim, o preço de venda 
praticado poderá ser tanto menor quanto maior 
for o CR, sem que o lucro total seja reduzido. 

De forma simplista diriamos que o grande obje
tivo do gerente é ter um CR cada vez maior, 
significando menores custos que podem ser 
transferidos para o consumidor final, aumen
tando, assim, o tamanho do mercado. Isto é 
apenas meia-verdade, principalmente em uma 
economia instável como a nossa. No nosso con
texto há um principio natural que impede tal 
simplificação. Seu enunciado é: Quanto maior 
for o CR, menor será a disponibilidade para 
atendimento de uma mesma demanda. Cada tipo de 
organização deverá ter um comportamento e 
orientação especificos relacionados a esse 
postulado. 

Empresas comerciais, com mercado fornecedor 
relativamente estável, poderão trabalhar com 
CR elevados. Eventuais faltas não se consti
tuirão em custos e lucros cessantes significa
tivos. Por outro lado, se consideramos uma 
distribuidora de energia elétrica ou um servi
ço hospitalar, não podemos pensar em altas 
probabilidades de faltas. Nesse caso, a poli
tica deve ser conservadora, com estoques de 
segurança que garantam o pleno atendimento e 
resultem, ao mesmo tempo, em CR de valores re
duzidos. 

Em sintese, não podemos definir, com preCIsa0, 
o que é alto ou baixo valor de CR. Ele poderá 
oscilar, por exemplo, entre 50 (supermercados) 
e 0,6 (empresas de serviços industriais de 
utilidade pública). Até mesmo a comparação en
tre empresas semelhantes torna-se dificil, a 
menos que estejam influenciadas pelos mesmos 
fatores geográficos, sociais e econômicos. 
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Assim, o principal emprego do CR é a análise 
de sua evolução dentro da organização. Manti
dos os níveis desejados de produção, comer
cialização e prestação de serviços, o objetivo 
da instituição será obter coeficientes de ro
tação crescentes, o que significará, em termos 
reais, aumento de produtividade. 

COBERTURA MtDIA DOS ESTOQUES (CBE, mês<es» 

CBE = VSE SME 

VSE = valor do saldo em estoque, Cr$ 
SME = saídas mensais do estoque, Cr$ 

Estamos diante de outro indicador clássico, 
até porque está inversamente relacionado ao 
coeficiente de rotação. Quanto maior for o CR 
menor e mais desejado será a cobertura média 
dos estoques. Por esta razão, todos os comen
tários feitos a respeito da rotação dos esto
ques sao válidos e pertinentes para este indi
cador. 

A titulo de comentário adicional, voltemos aos 
japoneses. Diz-se que um dos segredos deles é 
trabalhar com estoques mínimos, principalmente 
na indústria automobilística, cada vez mais 
competitiva em termos mundiais. Assim, por 
exemplo, para determinados itens da linha de 
montagem de um veículo, a medida de cobertura 
média é feita em minutos e não em dias ou me
ses como no nosso Ocidente. ~ claro que isso é 
possível pela adoção de sistemas integrados de 
produção e fornecimento de componentes junto a 
uma política de parceria com fornecedores úni
cos; algo que para nossa economia ainda é utó
pico em termos de grande escala. 

Aparentemente, o uso deste indicador é mais 
simples do que o do coeficiente de rotação. 
Torna-se mais fácil raciocinar em termos de 
periodo de tempo em que o estoque existente 
atende à demanda, do que saber que o estoque é 
renovado determinado número de vezes por ano. 
Na prática, o resultado é igual; depende ape
nas da competência técnica de quem interpreta 
ambos os indicadores. 
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RISCO DE RUPTURA (NRP, ~) 

NRP = {INS : (EST - INT)} x 100 

INS = número de itens com estoque abaixo do nível de segurança 
EST = total dos itens em estoque 
INT = itens inativos há mais de 6 meses 

o emprego dos conceitos derivados do coefi
ciente de rotação ou da cobertura média exige 
o acompanhamento de outros parâmetros, entre 
eles, o risco de ruptura, isto é, de os esto
ques atingirem saldo zero. 

Em geral, os estoques de segurança são manti
dos para que seja assegurado o suprimento em 
determinado período, mesmo que haja flutuações 
na demanda e/ou no tempo de ressuprimento. Se 
os cálculos dos planejadores forem absoluta
mente corretos, esses estoques de segurança 
nunca serão consumidos. Isso também significa 
que a empresa terá elevados custos de estoca
gem, o que não é desejável para obtenção dos 
melhores resultados operacionais. Para se ga
nhar o jogo é preciso correr riscos, ja se sa
be. Entretanto, esses riscos devem ser calcu
lados e mantidos sob controle, o que é o obje
tivo deste indicador. 

Quanto ao nível de risco suportável, aplica-se 
aqui comentários já feitos quando da apresen
tação dos indicadores relacionados à rotação e 
à cobertura dos estoques. 

NlvEL DE SERVIÇO DOS ESTOQUES (NSE, ~) 

NSE = (PAX : PMX) x 100 

PAX = pedidos de material atendidos pelo almoxarifado (por item) 
PMX = total de pedidos de material ao almoxarifado (por item) 

Este indicador mede a capacidade de atendimen
to das requisições feitas ao almoxarifado. Es
tá relacionado à política de rotação e cober
tura dos estoques e aos riscos de ruptura. 
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o objetivo é manter elevados, ao mesmo tempo, 
os níveis de serviço e o risco de ruptura. 
Aparentemente, é uma tarefa incompatível; po
rém, devemos observar que a ruptura é algo po
tencial, passível de ser controlada. Por seu 
lado, o nível de serviço é resultante de fato 
já ocorrido, função do nível de risco existen
te. Por tais razões, o gerente deverá traba
lhar com os dois indicadores simultaneamente, 
a fim de manter um mínimo de equilfbrio da si
tuação. 

CUSTO DE ESTOCAGEM (Taxa Anual, I) 

I = {(CEX x 12 x 3) + (VSE x O,12)} : VSE 

CEX = custos diretos das áreas de estoque e de almoxarifados, Cr$ 
VSE = valor do saldo em estoque, Cr$ 

Estamos diante de um dos mais sensfveis indi
cadores, aquele que afeta diretamente o capi
tal circulante da maior parte das organiza
ções, principalmente das industriais e comer
ciais. 

A taxa I é, praticamente, um dos principais 
componentes da "taxa de inflação interna das 
organizações". Representa também grande papel 
como "custo de oportunidade". 

A gestão de estoques adotada é fortemente in
fluenciada por este in4icador, que, por esta 
razão reflete a polftica monetária adotada pe
las autoridades governamentais. Assim, por 
exemplo, quando o governo deseja reduzir a ta
xa de inflação por demanda, passa a praticar 
elevadas taxas de juros, transferindo capital 
circulante para o mercado financeiro. Com is
so, poucos se dispõem a estocar matérias-pri
mas e componentes. Trata-se de algo muito 
sensível e que deve ser tratado com muito cui
dado, dentro de uma visão estratégica indis
pensável para obtenção de resultados futuros. 
Nesses casos, a decisão estocar (leia-se espe
cular) deve ser tomada nos mais elevados ní
veis da organização. 
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Na hipótese de politica monetária do governo a 
juros baixos, ainda assim, a prática da esto
cagem deverá ser objeto de cuidadosa avaliação 
estratégica. 

Em todas as situações relatadas é indispensá
velo conhecimento atualizado dos valores e da 
evolução deste indicador, a fim de serem toma
das as decisões mais acertadas e com menores 
riscos para a instituição. 

Observe-se que, a exemplo do que já ocorreu 
com os custos de aquisição, aplicamos aos cus
tos diretos de estoque e de almoxarifados, o 
fator "3" para incluir custos indiretos e 
encargos sociais, sendo legitimas as mesmas 
considerações feitas anteriormente. 

Consideramos 12% a.a. como os juros finan
ceiros reais, fiéis ao que está estabelecido 
na Constituição vigente, embora estejam sendo 
praticados juros bem maiores. Seria difícil 
estabelecer outra taxa que não esta de 12% 
a.a., número que será verdadeiro, na medida 
que a inflação for reduzida. 
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5.2.5.4 QUALIDADE & DESENVOLVIMENTO 

INDICADORES 

Eficiência da identificação 
de material 

Eficiência da normalização/ 
padronização 

Eficiência da fabricação 
pioneira 

Eficiência da nacionalização 

Eficiência da inspeção 
própria 

Eficiência de inspeção 
contratada 

Densidade dos custos da 
inspeção própria 

Custo da avaliação industrial 

OBJETIVOS 

Medir o esforço despendi
do para estabelecer a 
qualidade do material 

Determinar o grau de 
emprego da tecnologia 
à GRM 

Medir o esforço para desen
volver novos fornecedores 

Avaliar ~ política de 
substituição de itens 
importados 

Medir o custo das inspe
ções de material em rela
ção ao valor adquirido 

Medir o custo das ins
peções contratados a 
terceiros 

Comparar os custos das 
inspeções própria e con
tratada 

Determinar o custo por 
fabricante submetido à 
avaliação 

Embora consideremos que Qualidade deva ter um conceito 
abrangente no âmbito das empresas modernas, precisamos delimi
tá-la, ao tratarmos dos indicadores de desempenho na GRM aplicá
veis a aspectos técnicos. Assim sendo, convencionamos denominar 
de Qualidade & Desenvolvimento o campo abrangido, entre outros 
semelhantes, pelos seguintes aspectos: especificação técnica dos 
itens de material, controle de qualidade no recebimento dos mate
riais adquiridos, análise de valor, desenvolvimento de fabrican
tes e substituição de importação. 
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EFICIENCIA DA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL (EID, ~) 

EID = (IDP : ICD) x 100 

IDP = itens com descrição padronizada 
ICD = itens codificados no sistema 

Na conjuntura atual, onde a qualidade é fun
ção-objetivo da maior parte das organizações 
públicas e privadas, é fundamental que cada 
item de material integrante do processo produ
tivo de bens ou de serviços seja completamente 
identificado. Esse processo de identificação, 
também conhecido por especificação, quando bem 
orientado, permite que polfticas de padroniza
ção, análise de valor e desenvolvimento de 
produto, entre outras, sejam efetivamente im
plantadas. 

Para que o trabalho de identificação seja efi
ciente, é necessário que haja suporte na pro
dução de padrões de descrição de material, ta
refa que é, usualmente, desempenhada por e
quipes do setor de tecnologia de material, em 
conjunto com a engenharia (projeto, pesquisa e 
desenvolvimento) da organização, quando for o 
caso. 

É necessário, portanto, que o trabalho das e
quipes de identificação seja avaliado objeti
vamente, a fim de que as metas da Gestão dos 
Recursos Materiais sejam atingidas, produzindo 
efeitos para a instituição. 

EFICIENCIA DA NORMALIZAÇÃO/PADRONIZAÇÃO (ENP, ~) 

ENP = (INP : EST) x 100 

INP = itens normalizados e/ou padronizados (acumulados) 
EST = total dos itens em estoque 

A implantação de polfticas voltadas para a 
qualidade, em seu sentido mais amplo, está a 
exigir, cada vez mais, o uso de normas técni
cas de aceitação universal. A competição no 
mercado internacional é outra condicionante 
para que as empresas utilizem intensivamente 
padrões técnicos reconhecidos. 
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Outro ponto de grande importância refere-se à 
necessidade de se reduzir variedades, a fim de 
reduzir custos, melhorar o desempenho e, prin
cipalmente, atender às reais necessidades do 
consumidor. 

O papel deste indicador é medir a densidade do 
esforço gerencial no sentido de dotar a orga
nização de normas e padrões técnicos voltados 
para o grande objetivo da Gestão dos Recursos 
Materiais, que é agregar valor à atividade. 

A fórmula proposta funde normalização com pa
dronização, por considerarmos que ambas podem 
representar funções-objetivo do esforço geren
cial. Entretanto, a critério do usuário, pode
rá ser considerada uma ou outra das ativida
des, sem que isso interfira no cálculo em si. 
Por outro lado, ao considerarmos como denomi
nador o total dos itens em estoque, tivemos 
apenas a pretensão de empregar um dado comum e 
conhecido de qualquer instituição. Nesse as
pecto também poderão ser feitas modificações a 
critério do usuário, expurgando-se do total de 
itens aqueles sem influência no processo 
global de normalização/padronização de mate
rial. 

EFICItNCIA DA FABRICAÇÃO PIONEIRA (EFP, ~) 

EFP = (VAP : VAC) x 100 

VAP = valor das aquisições pioneiras, Cr$ 
VAC = valor comprado, Cr$ 

Nos primeiros tempos da gestão de grandes em
presas estatais, principalmente na PETROBRAS, 
a fabricação pioneira foi um grande estímulo 
aos fabricantes que atuaram no processo de na
cionalização de equipamentos para a exploração 
e produção de petróleo, além de montagem de 
refinarias. Outros setores estatais, da ele
tricidade à mineração, também utilizaram com 
sucesso tal procedimento de aquisição. Este 
consistia em desenvolver, juntamente com o 
fabricante, projeto e protótipo de equipamen
to, ou parte do mesmo, ficando assegurada, a 
seguir, a contratação de um lote pioneiro. 
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o modelo da fabricação pioneira, longe de es
tar se esgotando, encontra agora, na experlen
cia japonesa de parceria com o fornecedor, uma 
excelente oportunidade de se ampliar, em busca 
da desejada qualidade na gestão dos recursos 
materiais. 

É preciso, no entanto, que seja desenvolvido o 
conceito de parceria, à luz do ambiente brasi
leiro e respeitadas as características da nos
sa legislação quanto aos processos licitat6-
rios que, por seu lado, devem ser radicalmente 
modificados para que possamos praticar tecno
logias gerenciais de primeiro mundo. 

o indicador proposto tem por objetivo medir a 
evolução do esforço dessa futura e desejada 
parceria com fornecedores. 

EFICIENCIA DA NACIONALIZAÇAO (EFZ, ~) 

EFZ = (INA : IPN) x 100 

INA = itens nacionalizados (acumulados) 
IPN = número de itens importados em estoque 

Em muitas organizações ainda prevalece a ne
cessidade de substituição de importações, tra
balho desenvolvido em equipe, envolvendo nor
malização técnica e fabricação pioneira. 

Esta é a razão que nos leva a propor a adoção 
deste indicador, baseado em dados físicos e 
não-financeiros, porque é esperado que os ge
rentes orientem os esforços de nacionalização 
de acordo com a filosofia de Pareto (48). 

Entretanto, caso deseje, o usuário poderá op
tar pelos valores acumulados de itens naciona
lizados versus valores dos itens importados em 
estoque. 

(48) Vilfredo Pareto, (1848-1923), economista italiano, autor do 
Manual de Economia Política e inspirador da Classificação ABC, 
largamente empregada na Gestão dos Recursos Materiais, regida no 
princípio de que poucos itens são responsáveis pela maior parte 
dos recursos financeiros imobilizados em estoques. 
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EFICItNCIA DA INSPEÇÃO PRÓPRIA (EIP, ~) 

EIP = {1 - (CDI x 3) : VLP} x 100 

CDI = custo direto da inspeção própria 
VLP = valor inspecionado e liberado, Cr$ (própria) 

Em primeiro lugar, devemos estabelecer que 
quando nos referirmos à inspeção, estaremos 
falando de inspeção dos materiais adquiridos. 
Essa inspeção poderá ser feita durante o pro
cesso de fabricação (para equipamentos comple
xos e sob encomenda) ou no recebimento do ma
terial. O termo inspeção é empregado em lugar 
da expressão mais moderna de controle da 
qualidade tanto por simplificação para uso do 
indicador como, também; devido a sua populari
dade no meio industrial do nosso País. 

Um dos grandes problemas de qualquer gestor de 
material nas grandes empresas, onde a inspeção 
é um trabálho crítico, consiste na decisão do 
limite entre fazer e/ou contratar inspeção. 
Isso ocorre porque a atividade é muito espe
cializada e dispendiosa. Um inspetor de quali
dade, além de necessitar excelente formação 
técnica básica, depende da experiência ad
quirida ao longo de muitos anos de trabalho. 

Por tais motivos, é necessário acompanhar, de 
forma permanente, o desempenho da atividade de 
inspeção, algo que deverá ser feito sempre por 
comparação entre a execução própria e a con
tratada. Com base nos indicadores, haverá 
possibilidade de se implantar e manter atuali
zada a melhor política de mixing da atividade, 
dentro de critérios técnicos e econômicos. 

Dentro dos mesmos critérios adotados para de
terminar custos de aquisição e de estocagem, 
aplicamos igualmente o fator multiplicador "3" 
para obter valores reais do custo da inspeção 
própria. 
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EFICIENCIA DA INSPEÇÃO CONTRATADA (EIC, ~) 

EIC = {1 - (CIC : VLC)} x 100 

CIC = custo da inspeção contratada, Cr$ 
VLC = valor inspecionado e liberado, Cr$ (contratada) 

são inteiramente aplicáveis a este indicador 
os comentários feitos quanto à inspeção pró
pria, à exceção da estimativa de custo, haja 
vista que aqui trabalhamos com valores reais 
de mercado. 

Com os dois indicadores disponfveis, podemos 
fazer comparações, ainda que superficiais, en
tre as duas modalidades de inspeção. Ressalta
mos a necessidade de se ter cuidado com a ava
liação, porque, em geral as inspeções contra
tadas referem-se a equipamentos dispendiosos, 
e nem sempre o custo da inspeção está vincula
do ao valor do bem inspecionado. 

DENSIDADE DOS CUSTOS DA INSPEÇÃO PROPRIA (DIP, ~) 

DIP = (CDI x 3) {CIC + (CDI x 3)} x 100 

CDI = custo direto da inspeção própria, Cr$ 
CIC = custo da inspeção contratada, Cr$ 

Com este indicador poderemos avaliar, junta
mente com todos os que se referirem diretamen
te à inspeção, a distribuição dos recursos pa
ra as alternativas de execução da atividade. 
Em função da análise que se efetuar sobre a 
série histórica produzida, será possivel veri
ficar o resultado de modificações introduzidas 
na polftica de Inspeção de Material. 
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CUSTO DA AVALIAÇAO INDUSTRIAL (IND, Cr$/fornec.) 

IND = (CDV x 3) : FIC 

CDV = custo direto da avaliação industrial, Cr$ 
FIC = fornecedores industriais cadastrados 

A Avaliação Industrial é uma atividade de su
porte para a qualificação de fabricantes que 
verifica, nas instalações deste e de seus for
necedores, todas as variáveis inerentes ao 
produto e à capacidade quanto a sua fabrica
ção. são examinados equipamentos, processos 
industriais, controle de qualidade, pessoal 
técnico envolvido, além da pr6pria estrutura 
administrativa do fabricante. 

Com a intensificação dos programas de qualida
de, a Avaliação Industrial também é uma das 
atividades que teve sua missão redesenhada pa
ra atingir um escopo mais amplo. Com isso, os 
custos envolvidos, que já eram elevados, tor
naram-se objeto de maior controle e de práti
cas racionalizadoras quando da elaboração dos 
respectivos orçamentos. Estas, entre outras, 
são as razões que justificam a adoção de um 
indicador que represente o custo real da Ava
liação Industrial por fabricante cadastrado. 

É grande o número de opções que oferecemos em termos de 
indicadores para cada uma das especialidades da GRM. Ressaltamos, 
porém, que caberá a cada organização escolher os que melhor se 
ajustarem aos seus objetivos e necessidades. Entretanto, o cálcu
lo dos indicadores, por depender de tratamento de dados específi
co, exige que seja empregada alguma forma de automatização. Opta
mos por desenvolver um software que tornará a obtenção dos indi
cadores uma tarefa bastante simples. 
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6. SISTEMA DE INDICADORES PARA A 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA GESTÃO 
DOS RECURSOS MATERIAIS SIGMAT 

Uma das maiores dificuldades encontradas para a sistema
tização do uso de indicadores de desempenho é, como já descreve
mos anteriormente, o tratamento e a uniformização dos dados de 
entrada para o cálculo. Além disso, a recuperação de indicadores 
e o tratamento estatístico posterior também são dificultados 
quando empregados procedimentos manuais. Finalmente, o tempo de 
execução no trabalho de obtenção de dados, entrada, cálculo, re
cuperação e divulgação é, em muitas situações, o fator que inibe 
a implantação de um processo de avaliação. 

Diante de tais fatos, verificados na grande maioria das 
organizações pesquisadas, procuramos, na informática, o recurso 
que tornasse viável e prática a proposta apresentada na disserta
ção. Dessa forma, consideramos que o SIGMAT, como instrumento de 
trabalho objetivo e, disponível de imediato, é o verdadeiro pro
duto final da pesquisa elaborada. 

Considerando-se a popularidade dos microcomputadores ti
po PC (marca registrada da IBM), optamos por este tipo de equipa
mento para operar o SIGMAT, que é um conjunto de 70 programas de 
computador em linguagem de alto nível, compatível com o sistema 
operacional MS-DOS (marca da Microsoft). 

6.1 OBJETIVOS 

• Produzir indicadores de desempenho a partir de dados 
submetidos a tratamento estatístico/financeiro; 

• Fornecer a série histórica dos indicadores produzi
dos; 

e Proporcionar a obtenção de gráficos que avaliem a ten
dência dos indicadores; 

• Acumular elementos na base de dados para a determina
ção de padrões de comparação entre indicadores. 
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6.2 RECURSOS NECESSARIOS 

6.2.1 EQUIPAMENTOS 

• Microcomputador compatível com PC/IBM, mlnlmo de 512 
kBytes de memória RAM, dotado de disco rígido (hard 
drive) e uma unidade de disco flexível (5 1/4" ou 3 
1/2"); 

• Impressora paralela conectável a microcomputador tipo 
PC. 

6.2.2 APLICATIVOS 

• Sistema Operacional MS-DOS da Microsoft, versão 3.3 ou 
posterior; 

~ dBase III Plus ou posterior, da Ashton-Tate; 

o Lotus 1-2-3, da Lotus Co.; Quattro Pro, da Borland, ou 
equivalente para aplicações gráficas. 

6.2.3 MATERIAL 

• Discos flexíveis de 5/4" ou de 3 1/2", previamente 
formatados; 

• Formulário contínuo de 80 colunas. 

6.3 DESENVOLVIMENTO DO SIGMAT 

O SIGMAT foi desenvolvido na linguagem Clipper 5.0, a 
partir de uma base de dados constituída por quatro arquivos, 
criados dentro da estrutura do dBase III Plus. Esses arquivos são 
os seguintes: 

e MEDSUPl.DBF 
Dados do Planejamento e Controle 

• MEDSUP2.DBF 
Dados da Aquisição de Material 

G MEDSUP3.DBF 
Dados do Controle e Distribuição de Material 

• MEDSUP4.DBF 
Dados da Qualidade & Desenvolvimento 
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Todos os arquivos possuem registros com campos para os 
dados originais, para os dados tratados estatistica/financeira
mente (ajustamento exponencial e correção monetária) e para os 
indicadores calculados em cada período. 

Para operar a base de dados foram elaborados 70 progra
mas de computador, interligados que, a partir de um programa 
executável permitem que o SIGMAT atue de forma interativa com o 
usuário, mediante uma tela compreensiva. 

6.4 PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DO SIGMAT 

6.4.1 INSTALAÇÃO 

• Ligue o computador e aguarde o prompt >C do DOS; 

• Coloque o disquete com o SIGMAT no drive A; 

• Digite A: INSTALAR <enter> 

Com este procedimento simples estará instalado o SIGMAT 
no disco rígido (C), em subdiretório específico (SIGMAT), pronto 
para ser executado. 

Guarde o disquete com o SIGMAT original e, se possível, 
faça um cópia extra como segurança adicional. 

6.4.2 EXECUÇÃO 

e Ligue o computador e aguarde o prompt >C do DOS; 

8 Digite CD\SIGMAT <enter> 

e Digite SIGMAT <enter> 

6.4.3 EXECUÇÃO ALTERNATIVA 

Caso deseje tornar o processo de execução do SIGMAT ain
da mais simples, proceda da seguinte forma: 
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• Após a instalação (item 6.4.1), altere, no arquivo 
AUTOEXEC.BAT, a linha do PATH, incluindo o subdiretó
rio SIGMAT. Use, para isso, qualquer processador de 
texto. 

• Dê novo boot ao computador (desligue-o e, após 30 se
gundos de espera, ligue-o novamente). 

8 Aguarde o prompt >C e digite SIGMAT <enter> 

• A partir dessa primeira operação, sempre que desejar 
executar o SIGMAT, bastará ligar o computador e ao si
nal de prompt >C, digitar SIGMAT <enter>. Após as 
operações descritas no item 6.4.2 ou no 6.4.3, apare
cerá a tela de apresentação do SIGMAT, com as instru
ções necessárias para o prosseguimento do trabalho por 
parte do usuário. Exemplos com esta e com as demais 
telas serão mostrados adiante. 

Após executar as tarefas que desejar, faça cópia de se
gurança (backup) do conteúdo da base de dados. Na eventualidade 
de precisar alterar dados dos arquivos, use os procedimentos de 
edição do dBase 111 Plus ou posterior. 

Para de facilitar o acesso dos usuários às bases de da
dos do SIGMAT, apresentaremos, em seguida, as estruturas das mes
mas para cada uma das especialidades da GRM que foram conven
cionadas neste trabalho. 
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6.5 ESTRUTURA DA BASE DE DADOS 

PLANEJAMENTO E CONTROLE 

Nome do arquivo: MEDSUP 1 . DBF 

Campo Código Título Tipo Tam. Dec. 

1 DATA Data D 8 
2 IGP IGP-M do mês N 13 2 
3 P1 Custo direto de material N 15 
4 P2 Custo direto de aquisição N 12 
5 P3 Valor saldo em estoque N 15 
6 P4 Taxa média anual de estocagem N 4 2 
7 P5 Produção N 15 
8 P6 Custo do produto/serviço vendido N 15 
9 P7 NQ empregados área GRM N 5 

10 P8 Total empregados da empresa N 6 
1 1 P9 Custo Operacional da empresa N 15 
12 PP1 Custo direto de material N 15 
13 PP2 Custo direto de aquisição N 12 
14 PP3 Valor saldo em estoque N 15 
15 PP4 Taxa média anual de estocagem N 4 2 
16 PP5 Produção N 15 
17 PP6 Custo do produto/serviço vendido N 15 
18 PP7 NQ empregados área GRM N 5 
19 PP8 Total empregados da empresa N 6 
20 PP9 Custo Operacional da empresa N 15 
21 IPI Custo Médio Operacional GRM N 12 
22 IP2 Custo da GRM por unidade produzida N 12 
23 IP3 Eficiência da GRM N 12 2 
24 IP4 Equilíbrio da GRM N 12 2 
25 IP5 Densidade dos Custos de Materiais N 12 2 
26 IP7 Produtividade do pessoal da GRM N 12 
27 IP8 produtividade geral do pessoal N 12 
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

Nome do arquivo: MEDSUP2.DBF 

Campo Código Título 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

DATA 
IGP 
A1 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
A8 
A9 
AlO 
All 
A12 
A13 
A14 
A15 
A16 
AA1 
AA2 
AA3 
AA4 
AA5 
AA6 
AA7 
AA8 
AA9 
AA10 
AA11 
AA12 
AA13 
AA14 
AA15 
AA16 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
110 
111 
112 
113 
114 

Data D 
IGP-M do mês N 
Aquisições realizadas N 
Valor comprado em emergência N 
Redução obtida em negociações N 
Número de itens adquiridos N 
Número de itens requisitados N 
NQ de ordens de compra emitidas N 
Custo direto de aquisição N 
NQ de fornecedores cadastrados N 
NQ de fornecedores incluídos N 
NQ de fornecedores excluídos N 
NQ itens entregues com atraso N 
Custo direto do cadastro fornec. N 
Custo direto do diligenciamento N 
NQ de itens diligenciados N 
NQ de fornecedores consultados N 
NQ de fornecedores com cotação N 
Aquisições realizadas N 
Valor comprado em emergência N 
Redução obtida em negociações N 
Número de itens adquiridos N 
Número de itens requisitados N 
NQ de ordens de compra emitidas N 
Custo direto de aquisição N 
NQ de fornecedores cadastrados N 
NQ de fornecedores incluídos N 
NQ de fornecedores excluídos N 
NQ itens entregues com atraso N 
Custo direto do cadastro fornec. N 
Custo direto do diligenciamento N 
NQ de itens diligenciados N 
NQ de fornecedores consultados N 
NQ de fornecedores com cotação N 
Custo de aquisição por item N 
Valor médio da compra N 
Valor médio do item adquirido N 
Eficiência da licitação N 
Compras de emergência N 
Eficiência no atendimento N 
Eficiência da Compra N 
Eficiência da Negociação N 
Custo por fornecedor cadastrado N 
Movimentação do Cadastro N 
Impontualidade dos fornecedores N 
Nível de diligenciamento N 
Custo por item diligenciado N 
Eficiência do Cadastro N 
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8 
13 
15 
15 

15 
6 
6 
6 

12 
6 
6 
6 
6 

10 
10 

6 
6 
6 

15 
15 

15 
6 
6 
6 

12 
6 
6 
6 
6 

10 
10 

6 
6 
6 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 



CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 

Nome do arquivo: MEDSUP3.DBF 

Campo Código Título 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

DATA 
IGP 
M1 
M3 
M5 
M6 
M7 
M8 
M9 
MIO 
Mil 
M12 
M13 
M14 
M15 
M16 
M17 
MMl 
MM3 
MM5 
MM6 
MM7 
MM8 
MM9 
MMI0 
MMll 
MM12 
MM13 
MM14 
MM15 
MM16 
MM17 
1M2 
1M3 
IM4 
IM5 
IM6 
IM7 
IM8 
IM9 
IM10 
IMll 

Data D 
IGP-M do mês N 
Itens codificados no sistema N 
Total de itens em estoque N 
Itens com estoque acima do máximo N 
Itens inativos há mais de 6 meses N 
Itens movimentados (ent.+ saídas) N 
Pedidos material ao almoxarifado N 
Pedidos atendidos p/almoxarifado N 
Valor do saldo em estoque N 
Saídas mensais do estoque N 
Custo direto estoques/almoxarif. N 
Custo total transporte material N 
Carga total transportada N 
Distância percorrida transporte N 
Empregados no almoxarifado N 
Estoque abaixo nível segurança N 
Itens codificados no sistema N 
Total de itens em estoque N 
Itens com estoque acima do máximo N 
Itens inativos há mais de 6 meses N 
Itens movimentados (ent.+ saídas) N 
Pedidos material ao almoxarifado N 
Pedidos atendidos p/almoxarifado N 
Valor do saldo em estoque N 
Saídas mensais do estoque N 
Custo direto estoques/almoxarif. N 
Custo total transporte material N 
Carga total transportada N 
Distância percorrida transporte N 
Empregados no almoxarifado N 
Estoque abaixo nível segurança N 
Eficiência codificação de material N 
Eficiência dos níveis de estoque N 
Taxa inatividade dos estoques N 
Custo da carga transportada N 
Produtiv.movimentação de material N 
Coeficiente de rotação anual N 
Cobertura média dos estoques N 
Nível de serviço dos estoques N 
Custo de estocagem (taxa anual) N 
Risco de ruptura N 
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8 
13 

6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 

12 
9 
9 
6 
6 
3 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 

12 
9 
9 
6 
6 
3 
6 
6 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 

2 
2 
2 

2 
1 
2 
2 
2 



QUALIDADE & DESENVOLVIMENTO 

Nome do arquivo: MEDSUP4.DBF 

Campo Código Título 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 

38 

DATA 
IGP 
Dl 
D2 
D3 
D4 
D6 
D7 

D8 
D9 

D11 
D12 
D13 
D14 
015 
016 
DDl 
D02 
D03 
D04 
006 
007 

008 
009 

0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
OD16 
101 

102 
103 
104 
105 
106 
107 

108 

Data D 
IGP-M do mês N 
Valor comprado N 
Total de itens em estoque N 
Itens com padrão de descrição N 
Itens codificados N 
Custo direto da inspeção própria N 
Valor inspecionado e liberado 
(próprio) N 
Custo da inspeção contratada N 
Valor inspecionado e liberado 
(contratado) N 
Valor das aquisições pioneiras N 
Itens normalizados/padronizados N 
Forneced. industriais cadastrados N 
Custo direto avaliação industrial N 
Itens nacionalizados N 
Itens importados N 
Valor comprado N 
Total de itens em estoque N 
Itens com padrão de descrição N 
Itens codificados N 
Custo direto da inspeção própria N 
Valor inspecionado e liberado 
(próprio) N 
Custo da inspeção contratada N 
Valor inspecionado e liberado 
(contratado) N 
Valor das aquisições pioneiras N 
Itens normalizados/padronizados N 
Forneced. industriais cadastrados N 
Custo direto avaliação industrial N 
Itens nacionalizados N 
Itens importados N 
Eficiência da normalização/ 
padronização N 
Eficiência da fabricação pioneira N 
Eficiência da nacionalização 
Eficiência da inspeção própria N 
Eficiência da inspeção contratada N 
Oensidade custos inspeção própria N 
Eficiência da Identificação de 
material N 
Custo da avaliação industrial N 
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8 
13 
15 

6 
9 
9 
9 

12 
9 

12 
12 

6 
6 

12 
6 
6 

15 
6 
9 
9 
9 

12 
9 

12 
12 

6 
6 

12 
6 
6 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 



Em todos os arquivos, do campo nQ 3 (inclusive) em dian
te, a interpretação para os códigos alfanuméricos é a seguinte: 

6.6 TELAS 

e Códigos com uma letra, exceto os iniciados por l, re
presentam campos com dados ajustados exponencialmente 
e, no caso de valores, também corrigidos monetariamen
te pelo lGP-M. Excluem-se os campos do primeiro re
gistro, que contém os dados originais. 

@ Códigos com duas letras representam campos com dados 
originais, a partir do segundo registro (inclusive). 

8 Códigos iniciados por I representam campos que contém 
os indicadores obtidos com os dados do mesmo registro. 

Nas páginas a seguir, são mostradas, em seqüência, algu
mas das telas que compõem o SIGMAT, com exemplos hipotéticos para 
simples ilustração. 

6.7 DISQUETES COM O PROGRAMA SIGMAT - VERSAo 1.0 

o programa executável em MS-DOS, correspondente ao 
SIGMAT, é oferecido em duas versões: disquetes de 3 1/2" e de 5 
1/4", acondicionados em envelopes anexados a este texto. 
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FUNDACÃO GETULIO VARGAS -_FGV 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇAO PúBLICA 

MESTRADO EM ADMINISTRACAO PuBLICA 

SISTEMA DE INDICADORES PARA AVALIACÃO DE DESEMPENHO 
NA GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS <SIGMAT> 

Versão 1.00 - Copyright (C) 1992. Todos os Direitos Reservados 
Tecle <Enter> para iniciar 



.... 
o 
""" I 

30/09/92 SIGMAT - Versao 1.0 02:05:23 

Este sistema é resultado da dissertação apresentada por 
RENAUD BARBOSA DA SILVA para a obtenção do grau de MESTRE em 
ADMINISTRAçAO PúBLICA pela Escola Brasileira de Administração 
Pública da Fundação Getulio Vargas. 

I Introdução I Tecle <Enter> para Instruções I 

00"",--
_· .... - ..... 111 ........ __ ._-



..... 
o 
UI 
I 

30/09/92 SIGMAT - Versao 1.0 02:05:58 

o SIGMAT é um sistema interativoJ exigindo do usuário apenas a 
observância das instruções das telas e a escolha da opção 
desejada em cada um dos menus apresentados. 
Estão contempladas as seguintes áreas especializadas da Gestão 
dos Recursos Materiais: 

* PLANEJAMENTO E CONTROLE * 
* AQUISICÃO DE MATERIAL * 
* CONTROLE E DISTRIBUICÃO DE MATERIAL * 
* QUALIDADE & DESENVOLVIMENTO * 

I Instruções I Tecle <Enter> para Continuar I 

...... = 



-o 
0\ 
I 

30/09/92 SIGMAT - Versao 1.0 13:51:49 

Para trabalhar com o SIGMAT você deverá J inicialmente J escolher o 
tipo de operação desejada. 

As operações disponíveis são as seguintes: 

* ENTRADA DE DADOS 
* CALCULO J APRESENTAÇÃO E IMPRESSÃO DOS INDICADORES 

* APRESENTAÇÃO E IMPRESSÃO DE StRIE HISTóRICA DOS INDICADORES 

* GRAFICOS REPRESENTATIVOS DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES 

Estas operações serão desdobradas de acordo com a função escolhida 
pelo usuário. Para esclarecer dúvidas sobre a metodologia 
empregada no tratamento dos dados e na execução dos cálculos J 

consulte o texto da Dissertação. 

I Instruções ~ Tecle <Enter> para Continuar I 



..... 
o 
-.) 

I 

30/09/92 SIGMAT - Versao 1.0 

Entrada de Dados 
Apresentação e Impressão dos Indicadores 

Série Histórica dos Indicadores 
Gráficos 
Finalizar Programa 

02:08:40 

l Menu Principal I Escolha uma Opção I 
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30/09/92 SIGMAT - Versao 1.0 

Este módulo do SIGMAT permitirá a entrada de todos os 
dados necessários para o cálculo l exibição ou impressão 
dos indicadores de desempenho da GRM. 

Os dados deverão ser mensais em números inteiros l com 
exceção do valor do IGP-M do período. 

O emprego do IGP-M permitirá Que l a cada período l os 
valores monetários sejam corrigidos l a fim de não 
distorcerem os indicadores resultantes. 
A seguir você deverá escolher a função cujos dados serão 
incluídos no SIGMAT. 

02:09:09 

I Instruções I Tecle <Enter> para o Menu das Funções I 

""""' """""""'«MkitP.=m ti _seua ••• _ •• a • ..-



..... 

..... 
o 
I 

30/09/92 SIGMAT - Versao 1.0 

Planejamento e Controle 
AqUiSiíão de Material 
Contro e e Distribuição de Material 
Qualidade & Desenvolvimento 
Retornar ao Menu Principal 

I Entrada de Dados I Escolha uma Opção 

02:10:17 

~ 

~ 



~ 

~ 

~ 

[PLANEJAMENTO E CONTROLE _nn -- -I 
I ENTRADA DE DADOS 30/09/92 I 

IGP M do mes ---------------------------> - ---------------------------
Custo direto de aquisição, Cr$ =========> 
Saldo em estoque Cr$ ==================> , , 
Taxa media anual de estocagem ==========> 
Produção, unidade de produção ==========> 
Custo dos produtos/serv, vendidos, Cr$ => 
Custo direto de materiais aplicados,Cr$=> 
Empregados da área de GRM ==============> 
Total de empregados da empresa =========> 
Custo Operacional da empresa, Cr$ ======> 

CONFIRMA A ENTRADA DE DADOS? (S/N) n 

FACA AS CORRECõES NECESSARIAS 



-112-



--W 
I 

30/09/92 SIGMAT - Versao 1.0 02:13:23 

Este módulo do SIGMAT permitirá Que você obtenha os indicadores 
de desempenho da Gestão de Recursos Materiais para cada uma de 
suas funcões. 
Os indicadores serão apresentados sob diversas formas: 
- em valores monetários, devidamente corrigidos; 
- em percentagens; 
- em valores médios. 
A aproximação será feita até a segunda casa decimal 

I Instruções I. Tecle <Enter> para Continuar I 

--- r------""" iQb"" a........ _ aoSiU 
"!II5ttZLI • ~; • • - • 



--.f>. 
I 

INDICADORES DE DESEMPENHO NA FUNCAO AQUISICAO DE MATERIAL 
Data: 30/09/92 

Custo de AQuisicao por item --------) 
Valor Medio da Compra --------------) 
Valor Medio do Item Adquirido ) 
Eficiencia da Licitacao --------------) 
Compras em Emergencia ) 
Eficiencia no Atendimento ) 
Eficiencia da Compra -------------) 
Eficiencia da Negociacao ) 
Custo por Fornecedor Cadastrado ------) 
Movimentacao do Cadastro ----------) 
Eficiencia do Cadastro -----------) 
Impontualidade dos Fornecedores ------) 
Nivel de Diligenciamento ) 
Custo por Item Diligenciado ----------) 

2,,142 Cr$ 
46,,166 Cr$ 
7,,036 Cr$ 
50.43 I, 
28.63 I, 
95.90 I, 
69.55 I, 
23.49 I, 

158 Cr$ 
5.05 I, 

21. 50 I, 
9.36 I, 

10.70 I, 
1,,875 Cr$ 

Tecle S para seguir ou I para imprimir esta tela =)- -==----=-==-===---==--...!I 
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30/09/92 SIGMAT - Versao 1.0 02:15:52 

Você poderá obter a série histórica correspondente aos últimos 
12 (doze) períodos em que foram calculados indicadores. 

Mesmo que o banco de dados não disponha de 12 indicadores~ ainda 
assim serão exibidos ou impressos aqueles que existirem~ até o 
limite acima previsto. 

Com a série histórica você pOderá elaborar gráficos até que 
nova versao do SIGMAT o faça automaticamente. 

Uma outra forma de obter gráficos direto do banco de dados está 
explicada em opção própria do Menu Principal. 

Na proxima tela você deverá escolher (um de cada vez) o indica
dor~ cuja série histórica desejar ver exibida e~ posteriormente~ 
tê-la impressa. 

I Instruções I. Tecle <Enter> para Continuar I 

--= = .-. • . 



..... 

..... 
-J 
I 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GRM 
Indicador: DENSIDADE DOS CUSTOS DE MATERIAIS 

I SERIE HISTORICA DOS ULTIMOS DOZE MEsESlIData: 30/09/921 

30/10/91 
30/11/91 
30/12/91 
30/01/92 
28/02/92 
30/03/92 
30/04/92 
30/05/92 
30/06/92 
30/07/92 
30/08/92 
30/09/92 

Unidade: % 

30.00 
29.94 
29.88 
29.90 
29.69 
30.27 
31.51 
32.32 
32.52 
32.42 
32.61 
32.54 

Tecle S para seguir ou I para imprimir esta tela => 



AQUISIÇÃO DE MATERIAL . 
Indicador: CUSTO DE AQUISIÇÃO POR ITEM 

r-sERIE . HISTOR-i tA-- DOS --DL T IMos -DOZE-MEsEs IloatQ-;-3070gml 

30/10/91 1J OOO.00 
30/11/91 1J 120.00 
30/12/91 1J 080.00 

I 

I 30/01/92 1J 044.00 .-
.- 28/02/92 L067.00 
00 30/03/92 1J 152.00 I 

30/04/92 1J 307.00 
30/05/92 1J 376.00 
30/06/92 1J 664.00 . 
30/07/92 2J 024.00 
30/08/92 2J 178.00 
30/09/92 2J 142.00 

Unidade: Cr$ 
Tecle S para seguir ou I para imprimir esta tela => 

"" '-,,,, .... ....-



CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MATERIAL 
Indicador: CUSTO DE ESTOCAGEM (TAXA ANUAL MEDIA) 

I SERIE-HISTORIcA DosULTiMOS DoZE-MESfiJ [Data: 30/09/921 

30/10/91 0.40 
30/11/91 0.40 

I 

I 
30/12/91 0.40 - 30/01/92 0.41 - 28/02/92 0.41 \O 

I 30/03/92 0.43 
30/04/92 0.42 
30/05/92 0.43 
30/06/92 0.47 
30/07/92 0.47 
30/08/92 0.46 
30/09/92 0.45 

Unidade: 
Tecle S para seguir ou I para imprimir esta tela => 

'........... .-=~ ...... ia C 



.... 
N 
o 
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QUALIDADE & DESENVOLVIMENTO 
Indicador: EFICIENCIA DA NORM./PADRONIZ. EM ESTOQUES 

rSERIEHIsTORiCADosuuiMüs DOZE MESES IIData: 30/09/921 

30/10/91 
30/11/91 
30/12/91 
30/01/92 
28/02/92 
30/03/92 
30/04/92 
30/05/92 
30/06/92 
30/07/92 
30/08/92 
30/09/92 

Unidade: % 

6.67 
9.36 
9.84 

10.72 
10.83 
11.77 
12.27 
12.83 
12.83 
13.87 
14.36 
15.93 

Tecle S para seguir ou I para imprimir esta tela => 



I 
} 
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30/09/92 SIGMAT - Versao 1.0 
Os gráficos representativos das séries históricas dos 
indicadores poderão ser obtidas através dos recursos 
disponíveis no Lotus 1-2-3J Quattro Pro ou similar. 
O procedimento básico consiste em transferir os arquivos 
do SIGMAT (em dBase 111) para uma planilha eJ a partir 
destaJ obter o gráfico desejadoJ inclusive sua impressão. 

02:36:10 

Para a transferência de arquivosJ retorne ao DOS e carregue 
o aplicativo desejado (LotusJ Quatro Pro ou similar) . 
Por exemploJ do Menu Principal do Lotus 123 escolha a opcao 
uTranslate U e siga as instrucões e/ou solicitações que lhe 
forem apresentadas. 
O SIGMAT utiliza 4 bancos de dados: um para cada Módulo da 
GRM. Considerando-se que para cada banco será criada uma 
planilha com os dados transferidosJ você precisará saber 
a correspondência entre o indicador desejado e o banco a que 
pertenceJ assim como o campo e ~eu respectivo código. 

l Instruções I Tecle <Enter> para Continuar I 

"~-a.... --LtM .. 
.
.................. ,. ............................................................................................. --
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I QUALIDADE & DESENvoLvfMENro-- - ArQlJivo MEoSUP4. DBF --I 

[ INnI CADOREs DE-OESEMPfNHO -- -n --CAMPO COI) i Go J 
Eficiência da Norm./Padroniz.em Estoques 
Eficiência da Fabricaíão Pioneira 
Eficiência da Naciona ização 
Eficiência da Inspeção Propria 
Eficiência da Inspeção Contratada 
Densidade dos Custos da Inspeção Própria 
Eficiência da Identificação de Material 
Custo da Avaliação Industrial 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

ID1 
ID2 
ID3 
ID4 
ID5 
ID6 
107 
108 

L-.---------------Tecle ENTER para retornar 
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DENSIDADE CUSTOS DE MKfERIAIS 
Evalucaa ultimas 12 meses 

out nov dez jan fev mar abr mal jun jul ago set 
MESES (out/91 a set/92) 

'---.~ .. : __ Z .. ._ •• _--
N ~. •• "" •. 
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CUSTO DE AQUISICAO POR ITEM 
Evalucaa ultimas 12 meses 

2500~,------------------------------------~ 

2000 

~ 

~ 1500 
Cf) 

o 
tI: 
W 
N 
::l 
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1000~····· 

500 

o 
out nov dez jan fev mar abr mal Jun jul ago set 

MESES (out/91 a set/92) 
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-N 
0\ 
I 

__ .......... -----------------' . ..-.... • '_FI , • 

- --
CUSTO ESTOCAGEM ANUAL (taxa) 

Evolucao ultimas doze meses 
O.5--r-, ----------------1 

0.48 

< 
@ 0.46 ............... ~ ... 
:! 
-.J 
< :l 0.44 
z 
< 
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EFIC. NO RM/P ADRO NIZ. ESTOQ UES 
Evalucaa ultimas 12 meses 
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7 CONCLUSOES E RECOMENDAÇOES 

Nosso maior interesse ao abordar a avaliação de desem
penho na GRM não foi o de criar qualquer técnica ou método revo
lucionário para medir a performance dos profissionais atuantes 
nessa área. 

Tivemos, antes de mais nada, a preocupação de sistemati
zar algumas medidas de desempenho já utilizadas e agregar outras, 
resultantes das pesquisas e testes realizados, além da experlen
cia acumulada no exercício de cargos e funções em todos os níveis 
hierárquicos de empresas estatais. 

o resultado deste trabalho, isto é, o método criado para 
avaliar o desempenho na GRM atende ao principal objetivo que es
tabelecemos. Quanto aos objetivos intermediários, confirmamos o 
alcance dos três primeiros - correção monetária, ajustes estatís
ticos e processamento de dados, ficando, o último padrões de 
desempenho, para ser atingido com a implantação completa do méto
do. 

o referencial teórico que utilizamos teve o propósito de 
demonstrar o que pensam consagrados autores, dirigentes e técni
cos sobre o papel da avaliação de desempenho nas organizações em 
geral. Ficou patente a necessidade de associar processos efeti
vos de medição aos objetivos constantes dos planos empresariais. 

Estamos certos de que s6 um adequado sistema de medição, 
formado por métodos analíticos e complementado por instrumentos 
quantitativos, poderá orientar a execução de um processo de pla
nejamento contínuo. Nossa contribuição foi a de propor uma ferra
menta que atenda às necessidades de medições objetivas. 

A GRM é uma área onde ocorrem, predominantemente, custos 
agregados. A utilização racional de métodos de avaliação de de
sempenho poderá contribuir para a obtenção, também, de valores 
agregados, isto é, de contribuição efetiva para a obtenção de 
melhores resultados operacionais. Este é um dos maiores benefí
cios que podemos preconizar para o cenário futuro desse segmento 
organizacional. 
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Ao dividirmos a formulação dos indicadores em dois ti
pos, tivemos em mente contemplar a seleção de fontes de forneci
mento com um tratamento diferenciado. A razão disso está rela
cionada com nossa percepção quanto ao novo estágio que deverá vi
gorar nas relações compradores x vendedores. Esta é uma área 
de alta criticidade para a obtenção de valor agregado nas opera
ções de GRM. 

Um objetivo estratégico que deverá ser tentado pela ges
tão das fontes de fornecimento do futuro é o aumento da qualidade 
do mercado supridor. Essa qualidade, alimentada pela satisfação 
dos interesses recíprocos entre compradores e vendedores, é a pe
dra de toque do sucesso alcançado pelos japoneses no dimensiona
mento de estoques. 

o sucesso de qualquer técnica de gestão de material, a 
partir de filosofia baseada no just-in-time ou em modelo seme
lhante, passa, obrigatoriamente, pela renovaçao dos conceitos 
sobre cadastro de fornecedores. 

Nossa recomendação, em síntese, é que a avaliação do de
sempenho de fornecedores seja utilizada para melhorar a qualidade 
de tais relações. Em termos objetivos, isto será alcançado quan
do a qualidade sobrepujar a quantidade. Está encerrado o ciclo 
da multiplicidade de fontes de fornecimento. O nível de coopera
ção entre compradores e fornecedores está diretamente relacionado 
ao número destes para cada classe de material. Muito mais breve 
do que se espera, serão implantadas parcerias transparentes com 
fornecedores, a fim de ser efetivamente praticado o binômio 
qualidade e produtividade. 

Quanto aos indicadores selecionados para "pilotar" as 
atividades internas (da organização) de GRM, é necessário que os 
gerentes tenham plena consclencia de suas necessidades. O essen
cial é o exercício consciente do pragmatismo para se evitar o 
excesso de controle. 

Em outras palavras, é mais eficaz empregar 2 ou 3 índi
cadores de pleno domínio de gerentes e subordinados, claramente 
associados aos objetivos da organização, do que utilizar duas de
zenas de números apenas impressionantes. O excesso de informação 
é tão prejudicial quanto a ausência desta. Ao definirmos uma 
grande variedade de indicadores, procuramos tão-somente dar uma 
amplitude que atenda ao maior número possível de organizações. O 
emprego de um ou outro indicador deverá ser precedido de cuida
dosa análise das características da GRM a ser avaliada. Além dis
so, repetimos, é necessário o comprometimento com os objetivos 
gerais e específicos da organização. 
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Estamos incluindo em nosso trabalho o Sistema de Indica
dores para a Avaliação do Desempenho na Gestão dos Recursos Mate
riais - SIGMAT. Este sistema utilizará o processamento eletrônico 
de dados para a entrada, tratamento estatístico e financeiros, 
cálculo e apresentação dos indicadores desejados. 

Além da rapidez obtida no cálculo dos indicadores, o uso 
do processamento eletrônico de dados permitirá a criação sistemá
tica de uma base de dados e conseqüente recuperação da série his
tórica da avaliação realizada. A partir daí, com o emprego de 
aplicativos específicos, poderemos sofisticar nossa análise com o 
uso de gráficos e outras saídas de várias naturezas. 

Nesse ponto cabe ressaltar o papel a ser desempenhado, 
no futuro, pelos usuários do SIGMAT. Estes, sem dúvida, serão os 
grandes alimentadores de dados e de informações que, certamente, 
promoverão o verdadeiro desenvolvimento do SIGMAT. Nosso papel 
foi apenas o de iniciar um trabalho que, necessariamente, tem de 
ser coletivo, para que alcance seus verdadeiros objetivos. 

Esperamos, de alguma forma, tornar nosso trabalho útil 
para o debate profissional e acadêmico, que estimule o crescimen
to da Gestão dos Recursos Materiais em nosso País. Acreditamos, 
também, que o SIGMAT poderá tornar-se uma ferramenta que auxilie 
as empresas na obtenção de melhores resultados na gestão de seus 
negócios. 
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