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Resumo:
A gestão de materiais promove ganhos de produtividade, através da maximização da utilização dos
recursos da empresa e fornece o grau de atendimento requerido de serviços ao consumidor. O objetivo
do presente artigo é analisar a aplicação dos conceitos de administração de materiais numa copiadora
em universidade pernambucana, tendo como objetivos específicos: estudar a administração de
materiais de copiadora e sugerir melhorias na organização estudada. Para fins metodológicos, realizouse uma pesquisa de natureza qualitativa e caráter descritivo e aplicado, realizada por meio de estudo de
campo em uma copiadora universitária, tendo utilizado como ferramenta de coleta de dados a
entrevista semiestruturada e a análise de conteúdo, como método de análise de dados. Foi constatado
que, a empresa estudada enfrenta diversos pontos de melhoria relacionados à gestão de materiais,
como: sistema de localização de documentos com códigos de identificação do material arquivado;
controle de estoque e armazenagem mais efetivo, evitando a falta de materiais; sistema de compras
aplicado com registro de cotações e controle do ponto de pedido, evitando as compras emergenciais;
mudança na disposição do arranjo físico para trazer um maior conforto para os clientes e
possibilitando um bom funcionamento interno da gráfica; assim como melhor utilização do sistema 5
“S”, trazendo uma maior organização do espaço.
Palavras-chave: Administração de Materiais; Controle de Estoque; Administração de Compras e
Copiadora Universitária.

Material Management: a study case in a university’s photocopy
service provider of Pernambuco
Abstract:
Material management promotes an increase in productivity, by maximizing the use of company
resources and providing the required degree of customer service. This article’s objective is to analise
the application of material managementbenef concepts in a company that provides photocopy services
inside a brazilian university, being it’s specific objectives: study the company’s material management
and suggest improvements to the aforementioned company. For methodology purposes, it was
conducted a research being qualitative in nature with a descriptive and applied aspect, field studies
were realized in the copy maker company, using a semi structured interview and content analysis as

data collecting tools. It was noted that the analized company can be benefit from a better material
management policy, for exemple: a system able to provide faster identification of archived documents;
a more effective storage system, decreasing the absence of materials; a purchase system with price
quotation records and point of application,avoiding unnecessary purchases; the renew of the physical
arrangement to provide more comfort to customers and making the internal operations smoother; and a
better use os the 5 “s” system, achieving a superior organization of space.
Key-words: Material Management; Inventory Control; Purchasing Management; University’s
Photocopy.

1.

Introdução

Com o mercado cada vez mais competitivo, as organizações buscam fidelizar seus clientes
ao garantir qualidade, agilidade e menor tempo na entrega do produto ou serviço. Umas das
ferramentas que tornam possível essa garantia é a Administração de Materiais. A
administração de materiais é responsável pelo planejamento e controle do fluxo de materiais
com os objetivos de maximizar a utilização dos recursos da empresa e fornecer o nível
requerido de serviços ao consumidor. (ARNOLD, 2009).
Uma má administração de materiais traz prejuízos na eficiência e consequentemente na
eficácia da empresa, já que pode prejudicar a qualidade de oferta de sua atividade fim. O
estudo objeto deste trabalho foi realizado em copiadora localizada dentro de uma
Universidade Federal, onde fora observado a falta de organização do ambiente gerando muitas
vezes a insatisfação dos clientes.
O presente trabalho tem o objetivo de analisar a aplicação dos conceitos de administração
de materiais numa copiadora em universidade pernambucana, tendo como objetivos
específicos: estudar a administração de materiais de copiadora e sugerir melhorias na
organização estudada. Além disso, espera-se que essa pesquisa sirva como modelo a outras
copiadoras que, como essa, desejam ser efetivas em suas operações.
Este trabalho é organizado em seis partes: introdução, que contém a contextualização do
tema e a apresentação dos objetivos; em seguida, uma breve revisão da literatura na qual são
apresentados os principais processos da administração de materiais (controle de estoques,
armazenagem e administração de compras); posteriormente, realizou-se a descrição da
metodologia utilizada na pesquisa, que tem natureza qualitativa e caráter descritivo e
aplicado, realizada por meio de estudo de campo, tendo utilizado como ferramenta de coleta
de dados a entrevista semiestruturada e a análise de conteúdo como método de análise de
dados; logo após os resultados obtidos são discutidos; precedendo as considerações finais e,
por fim, as referências bibliográficas.
2.

Referencial Teórico

Nesta seção são apresentados informações e conceitos de diferentes autores sobre os temas
que fundamentaram a elaboração deste estudo, a saber: administração de compras; controle de
estoque; armazenagem; arranjo físico e modelo 5”S”.
2.1. Administração de compras
A função de compra, essencial da área de suprimentos, tem por finalidade o suprimento das
necessidades de materiais e seu planejamento quantitativo, a satisfação dessas necessidades
no momento e na quantidade correta, a verificação do que foi recebido e preparação do
armazenamento (DIAS, 2012).
Nesse contexto, comprar “significa procurar e providenciar a entrega de materiais, na
qualidade especificada e no prazo necessário, a um preço justo, para o funcionamento, a
manutenção ou ampliação da empresa” (VIANA, 2015, p. 172).

De acordo com Ballou (2006), o gestor de compras deve saber comprar, garantir a
qualidade e a quantidade certa, evitar excessos e faltas, e atentar ao armazenamento para
desviar-se de perdas.
A administração de compras, segundo Martins e Alt (apud BERNARDES; LAPOLLI,
2009, p.7) envolve “controle de estoques, manutenção de estoques mínimos transferências de
materiais; evitar acessos e obsolescência de estoque; padronizar e simplificar o que for
possível; determinação do que fabricar ou comprar; especificações e substituições de
materiais; seleção de equipamentos de produção”.
Deve-se considerar duas modalidades de compras: a compra normal, que contém um prazo
que permite ao comprador estabelecer condições ideais de compra; e a compra emergencial,
que é ocorre de erro no planejamento ou atendimento das demandas de material, (VIANA,
2015).
De acordo com Pozo (2010), a administração de compras engloba ações de suprimentos
como solicitação de compras, coleta de preços, análise dos preços, pedido de compra e
acompanhamento do pedido. Essas ações correspondem a documentos formais de registo.
Na administração de compras também são analisados o comprador, o fornecedor e os lotes
de compra mais econômicos, neste caso, a quantidade de itens em uma compra que
proporciona menos custo.
2.2. Controle de Estoque
“Estoque é definido como a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema
de transformação” (SLACK; BRANDON-JONES; JOHNSTON, 2013, p. 188). Segundo
Arnold (2009), a administração de estoques envolve regras de decisão como: quais itens
particulares do estoque são mais relevantes, quais itens individuais devem ser monitorados
constantemente, quantas unidades cada produto deve-se pedir e qual a periodicidade da
emissão de um pedido. Além disso, visto que a organização busca atender seu cliente, o
controle de estoque torna isso possível ao permitir que produtos estejam disponíveis.
Assim, buscando vantagem frente aos seus concorrentes, as empresas que pretendem
atender com quantidade e tempo corretos seus clientes precisam de uma boa administração de
estoque. Os estoques podem ser de produtos acabados, isto é, que estão prontos para venda,
estoques de materiais, ou seja, itens utilizados na fabricação dos produtos acabados, estoques
em trânsito, estoques que estão a caminho da empresa e que ainda não chegaram no local
final, estoques de produtos em processos, isto é, produtos que estão em processo de
fabricação, mas ainda não estão acabados, e estoques em consignação, ou seja, aqueles que
continuam sendo do fornecedor até que haja a venda (ALT; MARTINS, 2009).
Alguns conceitos da administração de estoques envolve o estoque mínimo, isto é, a
quantidade mínima de itens que uma empresa deve possuir como segurança a eventuais
imprevistos, com o objetivo de manter o atendimento ao cliente, e o estoque máximo, ou seja,
quantidade que determina a parada de novos pedidos, por justificativas espaciais ou
financeiras (DIAS, 2012).
Para que uma organização mantenha níveis de estoque com mínimo custo ao mesmo tempo
que mantém quantidades necessárias ao atendimento do cliente, existe alguns métodos de
avaliação de estoques como o Peps (Primeiro que entra, primeiro que sai), Ueps (último que
entra, primeiro que sai) e Custo médio. No Peps ou Fifo – First in, first out – os estoques mais
antigos são vendidos primeiro, com base em seu custo, enquanto no Ueps ou Lifo – Last in,
first out – o estoque mais recente é vendido primeiro, também com base em seu custo. Já o

custo médio, como o próprio nome informa, corresponde a fixação de um custo médio com
base nas entradas e saídas de estoque (POZO, 2010).
Outra ferramenta bastante útil para armazenagem e controle de estoque é a Curva ABC
que, elaborada por Pareto, mostra que 20% dos estoques correspondem a 80% dos custos da
organização, ao passo que 80% dos estoques correspondem a 20% dos custos. Desse modo é
possível classificar os itens em classes A, B ou C, onde os 8% dos itens que equivalem a 70%
do consumo, são classificados como A, 20% dos itens que correspondem a 20% do consumo,
classificados como B e 72% dos itens que equivalem a 10% do consumo são classificados
como C (DIAS, 2012).
É claro que os itens da classe A necessitam de maior atenção do gestor, pois eles são
responsáveis pela maior parte do faturamento da empresa. A Curva ABC também influencia o
modo de avaliação do inventário físico, isto é, na identificação – contagem – da quantidade de
itens em estoque.
2.3. Armazenagem
De acordo com Viana (2015), a função principal do armazenamento é o uso do ambiente
de modo eficiente. Também segundo esse autor, deve-se ter alguns cuidados, como:
determinação do local de armazenagem; definição adequada do arranjo físico; definição de
uma política de proteção aos produtos, com embalagens plenamente convenientes aos
materiais; organização, arrumação e limpeza, de forma constante; segurança patrimonial,
contra furtos, incêndios, etc.
É importante ressaltar que, uma boa armazenagem traz vários benefícios dentre os quais
tem-se: maximiza a utilização do espaço; possibilita a efetiva utilização dos recursos
disponíveis; melhora a acessibilidade a todos os itens (seletividade); reduz a perda de
produtos e protege os itens estocados e promove uma melhor satisfação dos clientes (VIANA,
2015).
Um sistema de armazenagem deve ser adaptado às condições específicas, a fim de atender
às necessidades concernentes de cada organização. Para facilitar a localização de materiais,
Dias (2010, p. 167) propõe um sistema como o seguinte objetivo: “estabelecer os princípios
necessários à perfeita localização dos materiais estocados sob a responsabilidade do
almoxarifado”. Esse sistema adota uma simbologia, normalmente alfanumérica, que
representa um conjunto de códigos que informam a localização precisa do material estocado.
Segundo o autor mencionado, um sistema de classificação e codificação é primordial para
qualquer empresa, pois permite um controle eficiente de estoques, um procedimento
armazenagem adequado e uma operacionalização do almoxarifado de maneira correta.
Outro fator que ajuda na localização de materiais é a disposição do material em prateleiras
com identificação numérica nas colunas e letras nas linhas. Sugere-se, ainda, dois sistemas de
localização: o de estocagem fixa e o de estocagem livre. No primeiro modelo, uma área
específica para estocagem de um determinado material é determinada, o que pode ocasionar
desperdício na área de armazenagem, tendo em vista que a área destinada a um tipo pode ser
maior ou menor que o necessário. No segundo sistema, a estocagem é livre, os materiais são
dispostos nos espaços vazios do estoque ou almoxarifado, pois não existe um local fixo de
armazenagem, com exceção dos materiais especiais que demandam uma estocagem específica
(DIAS, 2012). Esse modelo só é eficiente, no entanto, se houver um método de controle
rígido porque há um risco considerável de estoque perdido, que somente será localizado ao
acaso ou quando um inventário for realizado.

Segundo Dias (2012), é necessário que os materiais sejam agrupados de acordo com seu
peso, dimensão, semelhança, forma e uso, de modo a evitar que haja confusão na classificação
e para que se possa obter uma boa armazenagem de materiais.
2.4. Arranjo Físico ou Layout
Assim como os processos são importantes, o arranjo físico ou layout pode proporcionar um
maior fluxo das atividades, propiciando, dessa maneira, eficiência à organização. A melhoria
do arranjo físico envolve “disposição dos equipamentos, força de trabalho, áreas produtivas,
áreas de movimentação, áreas de armazenamento, produtos, fases do processo ou serviço de
forma a permitir o máximo rendimento dos fatores de produção” (Neumann, Fogliatto, 2013,
p. 235). O layout, de acordo com Vieira (1976, p.12), “tem por objetivo reduzir custos e obter
maior produtividade, basicamente por meio de melhor utilização do espaço disponível;
redução da movimentação de materiais, produtos e pessoal; fluxo mais racional evitando
paradas no processo de produção; menor tempo de produção e melhores condições de
trabalho.
Vieira (1976) comenta que “a distância entre elementos e o tempo são importantes, e este
último deve ser o menor possível para atingir esta eficiência produtiva”.
No arranjo do espaço físico devem ser observados os itens do estoque, os corredores,
portas de acesso e prateleiras e estruturas. Deste modo, os itens com mais saídas devem ser
localizados mais próximos da expedição, os corredores devem ser largos para facilitar o fluxo
de pessoas e o acesso, as portas devem permitir a entrada e saída de pessoas e materiais, e nas
prateleiras e estruturas as mercadorias devem ser dispostas na parte superior e as mais pesadas
na parte inferior (VIANA, 2015).
Há quatro tipos básicos de Arranjo Físico, que segundo Slack et al (1999), são: arranjo
físico posicional (onde máquinas, equipamentos, materiais e pessoas se movimentam para o
produto ao longo do processo, ex.: cirurgia de coração); por produto ou linear (onde a
disposição de máquinas e equipamentos obedece ao fluxo do processo produtivo, ex.:
montagem de automóveis); Arranjo Físico funcional (onde máquinas e processos que realizam
operações semelhantes são alocados no mesmo ambiente, ex.: uma biblioteca municipal) e o
arranjo físico celular (caracteriza-se pelo agrupamento de todas as máquinas usadas na
fabricação de um determinado grupo ou família de produtos, funcionando como minifábricas).
2.5. Modelo 5s
Surgido no Japão na década de 1950, o programa criado por Kaoru Ishikawa, teve como
objetivo organizar o país que ficou destruído após derrota na Segunda Guerra Mundial. Hoje é
desfrutado como vantagem competitiva pelas empresas, visto sua busca por melhorias de
desempenho e qualidade. (VITAL; AZEVEDO; SILVA; TUTU, 2015).
Os 5s significam sensos: SEIRI (Senso de Utilização, Seleção, Classificação), SEITON
(Senso de Ordenação, Arrumação, Organização), SEISO (Senso de Limpeza, Inspeção, Zelo),
SEIKETSU (Senso de Asseio, Saúde, Higiene, Padronização) e SHITSUKE (Senso de
Autodisciplina, Autocontrole, Respeito). O primeiro “S” defende a utilização sem
desperdício, promove redução dos desperdícios e melhor aproveitamento dos espaços. O
segundo “S” ensina que a arrumação facilita o acesso e reposição dos itens, oportuniza maior
produtividade, visto mínimo tempo e desgaste físico e mental para encontrar o que precisa. O
terceiro “S”, busca um ambiente limpo, sem sujeito, propiciando melhoria da saúde das
pessoas e da vida útil dos equipamentos e instalações. O quarto “S” sustenta a utilização dos
três sensos anteriores, proporcionando um ambiente interior que busca o bem e a contínua
melhoria. Por fim, o quinto, mas não menos importante, “S” defende o respeito ao próximo e

a adoção de valores como amor, honestidade, humildade e responsabilidade. Favorecendo o
trabalho em equipe e a obediência às normas, procedimentos, prazos e horários da
organização. (Ribeiro apud VITAL; AZEVEDO; SILVA; TUTU, 2015, p. 3 e 4).
3.

Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se com um estudo de natureza qualitativa cuja preocupação
fundamental é compreender os processos produtivos organizacionais, bem como aspectos da
gestão de materiais e de controle de estoque de uma copiadora universitária em Pernambuco.
Godoy (1995) afirma que os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo
e não simplesmente com os resultados ou produto, desse modo, o interesse desses
pesquisadores está em verificar como determinado fenômeno se manifesta nas atividades,
procedimentos e interações diárias.
Completando essa ideia Patton (1980) e Glazier & Powell (2011) indicam que os dados
qualitativos são: descrições detalhadas de fenômenos, comportamentos, citações diretas de
pessoas sobre suas experiências, trechos de documentos, registo, correspondências, gravações
ou transcrições de entrevistas e discursos, dados que contém maior riqueza de detalhes e
profundidade analítica por apresentar interações entre indivíduos, grupos e organizações.
Quanto aos fins, a investigação classifica-se como aplicada, explicativa e descritiva;
quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa de campo e bibliográfica (VERGARA, 2013).
Segundo Vergara (2006), a pesquisa descritiva atende de forma mais adequada a intenção
de estudos, que pretendem expor as características de um fenômeno, que utiliza como método
de coleta de dados por meio de entrevista semiestruturada, observação direta.
O esforço de coleta de dados foi realizado através de entrevista individual semiestruturada,
observação direta e pesquisa bibliográfica. Como instrumento de coleta de dados primários,
foram realizadas entrevistas com a proprietária da empresa. A entrevista foi realizada na data
05 de maio de 2016, com duração média de 21 minutos, foi gravada e, posteriormente,
transcritas para então serem analisadas.
A entrevista individual possibilitou alcançar uma variedade de impressões e percepções
que os diversos grupos, possuem em relação as variáveis de estudo. Conforme Richardson
(1999, p. 160), “é uma técnica importante que permite o desenvolvimento de uma estreita
relação entre as pessoas. É um modo de comunicação no qual determinada informação é
transmitida”. A opção pela técnica de entrevista semiestruturada se deu em função de
proporcionar ao entrevistador melhor entendimento e captação da perspectiva dos
entrevistados, pois as entrevistas livres, ou seja, totalmente sem estrutura, onde os
participantes da pesquisa falam livremente, “resultam num acúmulo de informações difíceis
de analisar que, muitas vezes, não oferecem visão clara da perspectiva do entrevistado”
(ROESCH, 1999, p.159).
A pesquisa bibliográfica foi realizada através de artigos, livros conceituados nos assuntos
que serviram como base na análise dos conceitos envolvidos na Administração de Materiais.
No que se refere ao tratamento das informações coletadas na entrevista e no material
bibliográfico, foi utilizada a análise de conteúdo, que é utilizada em pesquisas qualitativas,
cujo tema traz aspectos de subjetividade. Segundo Silva e Fossá (2013) “muitos autores
utilizam esse método de forma errônea, sem utilizar o rigor metodológico, o qual feito em três
passos pré-análise, exploração do material, e interpretação, fundamentais para a construção da
análise”. A pesquisa bibliográfica será utilizada no arcabouço teórico para fundamentar as
teorias analisadas.

4.

Resultados

Para melhor atender os objetivos do artigo, a priori apresentam-se uma breve explanação
da elaboração das categorias de análise do conteúdo da pesquisa, em seguida faz-se um
detalhamento de cada uma das categorias estudadas.
4.1 Elaboração das Categorias de Análise
O processo de formação das categorias de análise se concretizou da forma prevista por
Bardin (1977), “após a seleção do material e a leitura flutuante, a exploração foi realizada
através da codificação”.
As categorias configuram-se como as primeiras impressões acerca da realidade
organizacional estudada. Resultaram do processo de levantamento de dados e informações das
entrevistas transcritas, um total de 05 categorias: compras; estoque; armazenagem; arranjo
físico e modelo 5”S”. Cada categoria constitui-se trechos selecionados do depoimento da
entrevistada e conta com o respaldo do referencial teórico. Destaca-se que não existem
“regras” tanto para a nomeação das categorias, quanto para a determinação do número de
categorias, essas questões ficam contingentes a quantidade do corpus de dados coletados na
entrevista.
4.2. Análise por Categoria
Esta seção congrega resultados da pesquisa no sentido de identificar a aplicação dos
conceitos de administração de materiais na copiadora estudada.
Inicialmente procedeu-se o levantamento voltados a gestão de compras. Segundo a
proprietária, “as compras de insumos são realizadas quase que diariamente”, pois não existe
a necessidade de se ter grandes níveis de estoque. Ela afirmou que este fator era diferente no
passado, de acordo com a mesma, “antigamente, havia um controle de estoque, pois os
valores das mercadorias oscilavam bastante, atualmente com o jogo da oferta e demanda
em alta, a empresa optou por efetuar compras diárias, onde buscam produtos em
promoções”. Por outro lado, as compras para materiais de manutenção das máquinas são
encomendadas aos fornecedores do estado de São Paulo.
Essas evidências comprovam a falta de um sistema de controle tanto de estoque, como de
compras. A entrevistada deixou claro que faz compras emergenciais. De acordo com Viana
(2015), a compra emergencial ocorre por erro no planejamento de materiais, ou aumento de
demanda, são compras com valores das mercadorias mais elevados do que de costume.
Como foi averiguado, a copiadora em questão não trabalha com alto índice de estoque de
materiais, o que possui é apenas para vendas a curto prazo. A gestora enfatiza que não há
armazenagem de produtos, por não ter espaço suficiente e para minimizar o capital investido
em estoque. Conforme relato, “produto estocado é dinheiro parado e perdido”. Outro ponto
abordado foi a oscilação no nível de demanda. Existe um planejamento das atividades da
copiadora baseado no calendário acadêmico da universidade. A entrevistada afirma que, “um
outro fator relevante para não trabalhar com estoque, são as paralisações da universidade,
como greves, férias e feriados”.
Apesar do que foi relatado pela entrevistada justificar a falta de estoques, sabe-se que, sem
estoques é impossível de uma empresa trabalhar. As empresas que pretendem atender com
quantidade e tempo corretos seus clientes precisam de uma boa administração de estoque
(ALT; MARTINS, 2009). É necessário ter um sistema de controle e administração de estoque,
podendo fazer a utilização da Curva ABC para analisar a participação de cada item no custo e
faturamento da copiadora.

Quanto ao sistema de armazenagem, a proprietária afirmou que “A organização do
ambiente de modo de armazenagem é arrumada em pastas nomeadas de acordo com os
nomes dos professores e os nomes das disciplinas ofertadas, organizadas por separação dos
materiais de graduação por disciplina, por materiais específicos de mestrado, por materiais
de especializações, são separados e armazenados, as cópias do dia das copias a serem
entregues posteriormente, os materiais que os professores deixam para xerocar. Só não
ficam separados os materiais por cursos, porque um aluno de um curso x pode cursar uma
disciplina de um curso y”.
Conforme evidenciado no relato da entrevistada, não existe um sistema de codificação, que
ajude na localização do material desejado pelo cliente. Dias (2012) descreve um eficiente
sistema de armazenagem como aquele que permite a perfeita localização dos materiais
estocados rapidamente. Um sistema de classificação e codificação é primordial para qualquer
empresa, pois permite um controle eficiente de estoques, um procedimento armazenagem
adequado e uma operacionalização do almoxarifado de maneira correta (DIAS, 2012). A
disposição do material em prateleiras, ou escaninhos com identificação numérica nas colunas
e letras nas linhas, ajudaria na localização de materiais.
No que se refere ao arranjo físico, a disposição das máquinas em uma determinada área
não tem a finalidade de minimizar o volume de transporte de materiais no fluxo, pois os
produtos não seguem uma ordem de fabricação, ou de pedidos. Dessa forma, segundo a
gestora, não há planejamento e organização do layout com a finalidade de obter facilitação do
fluxo, ou localização dos produtos estocados. A organização, compôs seu layout sem prever
mudanças futuras, hoje existe uma falta espaço físico pelo aumento da demanda de clientes.
Constata-se pouca flexibilidade para ampliar suas instalações, tanto por motivos financeiros,
quanto por questões ambientais. Segundo relatos da empresária, o arranjo dificulta a execução
do trabalho e permite o acontecimento de furtos, “houveram casos de furtos por parte dos
clientes, em momentos em que a demanda é maior geralmente há tumultos formados por
clientes e ocorrem os furtos”.
É importante ressaltar que, a capacidade da copiadora é pequena em relação a demanda de
alunos, porém é possível fazer um projeto para melhoria das condições de atendimento,
inclusive evitando pequenos acidentes entre os clientes. Um projeto de arranjo físico envolve
“disposição dos equipamentos, força de trabalho, áreas produtivas, áreas de movimentação,
áreas de armazenamento, produtos, fases do processo ou serviço de forma a permitir o
máximo rendimento dos fatores de produção” (NEUMANN, FOGLIATTO, 2013, p. 235).
Quanto ao Modelo 5”S”, a empresária alegou não saber o significado do sistema 5 “S”,
após ser revelado o significado, a mesma afirmou que, “de uma certa forma o venho
aplicando em minha empresa, pois há utilização sem desperdício, há organização de forma
que os funcionários encontrem os materiais, o ambiente é limpo, que busca sempre
melhoria do trabalho e respeito entre funcionários e clientes”.
Pelo que foi observado através da pesquisa, é possível uma aplicação do sistema 5 “S” na
copiadora, pois o volume de documentos é elevado e constante. A implantação facilitaria o
descarte de documentos em desuso e facilitaria a organização do espaço.
Outro ponto importante ressaltado pela entrevistadora foi com relação ao custo, ela
afirmou saber a diferença entre faturamento e lucro, o valor do custo unitário de cada produto
colocado à venda, a composição do preço de venda, muitas vezes sabe que reduz o lucro, pois
há aumento nos custos e esse não é repassado ao consumidor. A diversificação de produtos
oferecidos acontece para ter uma alternativa de aumentar um pouco a margem de retorno. A
proprietária alega ter muitos custos e não ter receita suficiente para fazer a retirada do prólabore.
O Quadro 1 mostra uma sistematização da avaliação da Administração de Materiais
realizada na copiadora universitária, cujas as cinco categorias foram sistematizadas.

Quadro 1 – Categorias de Análise da Administração de Materiais numa Copiadora Universitária
CATEGORIA

COMENTÁRIOS

DE ANÁLISE
Compras

CONSTATAÇÕES

As compras de insumos são realizadas quase

Falta de um sistema de controle de compras;

que diariamente;

Realização de constantes compras

Atualmente, com o jogo da oferta e demanda

emergenciais;

em alta, a empresa faz opção por efetuar

Erro no planejamento de materiais;

compras diárias, onde buscam produtos em

Maior custo de aquisição de materiais.

promoções.
Estoque

Armazenagem

Produto estocado é dinheiro parado e

É necessário ter um sistema de controle e

perdido;

administração de estoque;

Um outro fator relevante para não trabalhar

Utilização da Curva ABC para analisar a

com estoque, são as paralisações da

participação de cada item no custo e

universidade, como greves, férias e feriados.

faturamento da copiadora.

A armazenagem é feita em pastas nomeadas

Não existe um sistema de classificação e

de acordo com os nomes dos professores e

codificação, que ajude na localização do

os nomes das disciplinas ofertadas,

material desejado pelo cliente;

organizadas por separação dos materiais de

A disposição do material em prateleiras, ou

graduação por disciplina, por materiais

escaninhos com identificação numérica nas

específicos de mestrado, por materiais de

colunas e letras nas linhas, ajudaria na

especializações, são separados e

localização de materiais.

armazenados, as cópias do dia das copias a
serem entregues posteriormente, os materiais
que os professores deixam para xerocar.
Arranjo físico/

A disposição das máquinas em uma

A capacidade da copiadora é pequena em

Layout

determinada área não tem a finalidade de

relação a demanda de alunos;

minimizar o volume de transporte de

Existe a necessidade de um projeto de arranjo

materiais no fluxo.

físico para melhoria das condições de
atendimento.

Modelo 5 “S

De certa forma já o venho aplicando em

Dá ênfase no sistema 5 “S” por completo, pois

minha empresa, pois há utilização sem

é notório, que não há aplicação desde sistema

desperdício, há organização de forma que os
funcionários encontrem os materiais, o
ambiente é limpo que busca sempre
melhoria do trabalho e respeito entre
funcionários e clientes
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2016).

Os comentários da gestora revelam uma lacuna entre a teoria e prática da
administração de materiais apresentada. Tendo como base a pesquisa bibliográfica,
constataram-se vários pontos de melhoria no processo de planejamento e controle de
materiais, especialmente, a necessidade de realizar um projeto de arranjo físico e de melhoria
processual para obter uma melhor condição de trabalho, melhor satisfação dos clientes e um
melhor retorno financeiro, evitando as compras emergenciais.
5.
Considerações Finais
A análise bibliográfica e as informações apresentadas na pesquisa de campo
possibilitaram analisar a administração de materiais de uma copiadora inserida em um
Campos Universitário Federal.
Foi constatado que, em virtude do crescimento da demanda de alunos de graduação e pósgraduação, a capacidade atual da copiadora é inferior a demanda recebida, gerando um alto
índice de insatisfação no atendimento por causa do seu arranjo físico e da demora no
atendimento, muitas vezes causadas pela dificuldade de localizar rapidamente o material
reprográfico de cada professor, ou por não ter espaço para os alunos que imprimem os
trabalhos, ou buscam cópias e encadernações.
Sendo assim, a pesquisa realizada gerou um conhecimento das deficiências da gestão de
materiais da copiadora estudada, possibilitando as seguintes melhorias: um maior controle de
estoque e de compras; melhoria na forma de armazenagem e no arranjo físico, por fim propõe
a implementação do sistema 5 “S”.
Como sugestão para estudos posteriores, é pertinente expandir o estudo pesquisando
sobre a satisfação dos alunos com relação os serviços prestados pela copiadora. Implementar
o estudo detalhado de novo arranjo físico para instituição estudada.
Espera-se que as reflexões aqui suscitadas permitam a melhoria da administração de
materiais da copiadora para que a organização realize um estudo dos processos e a melhoria
do seu espaço físico para que a mesma consiga cumprir sua função principal: atender bem o
cliente, além de contribuir como um estudo prático na área de materiais.
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