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Resumo:
O presente artigo relaciona a busca incessante pela informação, realidade da sociedade hodierna,
ao conceito de eficiência, princípio constitucional da Administração Pública brasileira, presente
em todas as suas esferas, e se propõe a apresentar o caso do Coletor de Inventário Patrimonial,
tecnologia desenvolvida em um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, cujo intuito
é proporcionar maior dinamicidade e fidelidade aos dados na atividade de controle patrimonial de
bens móveis, desenvolvida no setor de Patrimônio da referida instituição de ensino. Para tanto, o
artigo buscou, por meio de entrevista individual e aplicação de questionários junto aos servidores,
demonstrar os resultados obtidos com a melhoria da utilização da tecnologia, bem como o ganho
de eficiência proporcionado ao serviço público. Trata-se de um assunto de grande interesse para
a administração, tanto pública, quanto privada, visto que a eficiência está relacionada sobretudo
à economicidade de recursos, sejam eles materiais ou imateriais, e à agilidade das tarefas, ambos
objetivos da administração gerencial, tão procurado nos dias atuais. Como resultado, a pesquisa
determinou que as principais vantagens advindas da utilização do equipamento de coleta de
inventário, pela ótica dos servidores, foram uma maior agilidade e confiabilidade na coleta de
informações, também sendo benefícios relevantes a melhoria dos processos burocráticos e
redução de retrabalho.
Palavras-chave: Administração Pública. Inovação na Administração Pública. Eficiência.
Mecanismos de Controle. Código de Barras.

Innovation in Asset Control: The Case of Bar Code Reader to
Assist in Collecting Mobile Assets from Rectory of a Federal
Institute
Abstract
This article relates the incessant search for the information, reality of modern society, to the
concept of efficiency, constitutional principle of the Brazilian Public Administration, present in

all its spheres, and proposes to present the case of the Collector of Patrimonial Inventory,
technology developed in A Federal Institute of Education, Science and Technology, whose
purpose is to provide greater dynamicity and fidelity to the data in the asset control activity of
mobile assets, developed in the equity sector of said educational institution. In order to do so, the
article sought, through an individual interview and application of questionnaires with the servers,
to demonstrate the results obtained with the improvement of the use of the technology, as well as
the gain of efficiency provided to the public service. This is a matter of great interest to
management, both public and private, since efficiency is mainly related to the economicity of
resources, be they material or immaterial, and the agility of tasks, both objectives of Sought today.
As a result, the research determined that the main advantages of using the inventory collection
equipment, from the servers' perspective, were greater agility and reliability in the information
collection, also being relevant benefits to improve bureaucratic processes and reduce rework.
Keywords: Public administration. Innovation in Public Administration. Efficiency. Mechanisms
of Control. Bar code.

1 Introdução
Segundo a Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil é formada pela
união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, e, de acordo com Paludo
(2010, p. 2), o Estado é a organização político-jurídica de uma nação para a promoção do
bem-estar de todos, sendo composto pelas entidades estatais, pelo aparelho (Governo e
administração) e pelo sistema constitucional-legal que regula a população nos limites de
um território e lhe concede o monopólio e legitimidade do uso da força.
Consoante com Carvalho (2017, p. 158), o Decreto-Lei nº 200 (BRASIL, 1967) define as
regras aplicáveis à União e torna possível a criação de pessoas especializadas e a
transferência da prestação de serviços a esses entes, denominando-se este ato de
descentralização. Entre os entes descentralizados, encontram-se as autarquias, pessoas
jurídicas de direito público que desenvolvem serviços autônomos e têm personalidade
jurídica para executar atividades típicas da Administração Pública.
Em relação às autarquias do Governo Federal, destacam-se os Institutos Federais, entre
os quais se encontra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). A
instituição, presente no Estado desde 1909, oferta cursos de nível superior, médio e
técnico, oportunizando novas perspectivas de formação profissional, produção e difusão
de conhecimentos científicos.
De acordo com o seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 15/2010-Conselho
Superior/IF, de 29 de outubro de 2010, a administração do IF é feita por seus órgãos
colegiados deliberativos e por seus órgãos executivos, nos níveis da administração geral
e da administração de cada campus, em que se desdobra a sua estrutura organizacional,
objetivando a integração e a articulação dos diversos órgãos situados em cada um dos
níveis hierárquicos. Entre os órgãos que compõem o IF, dá-se maior ênfase ao setor de
Almoxarifado e Patrimônio, subordinado à Pró-Reitoria de Administração.
As Pró-Reitorias são órgãos de supervisão e coordenação que atuam por delegação do
Reitor. A Pró-Reitoria de Administração, por sua vez, é o órgão executivo que planeja,
coordena, fomenta e acompanha as atividades de administração, gestão orçamentária,
financeira e patrimonial da instituição. Já o setor de Almoxarifado e Patrimônio tem a
incumbência de cuidar de materiais, tanto de consumo, quanto permanentes, cabendo-lhe
o recebimento, conferência, preservação, guarda, armazenamento, registro, entre outras
atividades. Cada campus do IF possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial
e é responsável por suas atividades de almoxarifado e patrimônio.

O setor de Almoxarifado e Patrimônio da Reitoria, local objeto desta pesquisa, é
composto por cinco colaboradores, sendo dois servidores efetivos, dois estagiários e um
bolsista. Os servidores deste setor, no que diz respeito à atuação nas atividades de
inventário patrimonial, de acordo com a Instrução Normativa nº 01 (BRASIL, 2001), da
Controladoria Geral da União-CGU (Inciso IV), não podem fazer parte da equipe de
trabalho da Comissão de Tomada de Contas dos Bens Móveis e Imóveis. Consoante com
a citada instrução normativa, deve existir uma separação das funções dos agentes públicos
que cuidam do setor de patrimônio com as atividades de coleta e tomada de contas do
inventário patrimonial. Este princípio da segregação de funções decorre do princípio da
moralidade (art. 37, da CF 1988), tendo repercussões também na legalidade e eficiência
do fazer administrativo, segundo Acórdão nº 837/2013, do Tribunal de Contas da União,
2ª Câmara.
Sendo assim, o presente trabalho de pesquisa almeja analisar a utilização do Leitor de
Código de Barras, denominado objeto de estudo, empregado na coleta de dados no
processo de tomada de contas de bens móveis e imóveis da Reitoria do IF. Para cumprir
esse objetivo geral, propõe-se descrever o objeto de estudo, comparar a utilização do
objeto de estudo em relação ao método anteriormente utilizado, caracterizar a população
de estudo, seus usuários, e comparar as vantagens e desvantagens do objeto de estudo, a
partir da percepção de seus utilizadores.
2 Referencial Teórico
As organizações e as empresas estão situadas dentro da atual conjuntura da sociedade
globalizada baseada na informação, e cada vez mais o processo de busca por
conhecimento e informação torna-se perceptível no intuito de fomentar um maior ritmo
de desenvolvimento, inovação e crescimento, que por sua vez, impactam diretamente em
seu modus operandi (RODRIGUES & BLATTMANN, 2014; TIGRE & NORONHA,
2013).
Em consonância com essa definição, como objeto de estudo, será analisada uma
ferramenta de coleta de inventário patrimonial baseada em leitor de código de barras,
mecanismo “composto de barras escuras paralelas com espessuras variadas, impressas
em uma superfície mediante espaçamentos determinados por especificações técnicas e
padronizadas de cada tipo de código” (SOARES, 2001, p. 1).
O padrão de leitura através de códigos de barras foi desenvolvido nos Estados Unidos
com a finalidade de ler e codificar grandes informações com subsídio de um leitor ótico
acompanhado de um sistema operacional associado a uma máquina (SILVA, ANDRADE
& SILVA, 2008; SILVA et al., 2013).
Como exemplo, a pesquisa realizada por Batiz, Santos e Licea (2009), sobre a postura no
trabalho dos operadores de checkout de supermercados, apontou que a utilização de
leitores óticos favorece um ganho tempo de até 7,5 vezes maior em relação ao outro
método de registro de compras, a digitação dos números dos códigos de barra.
Porter e Millar (1985, citado por MÜLLER, 2001) relatam que no período da Revolução
Industrial os avanços de tempo de processamento de dados aumentaram em 30 vezes, já
com o avanço das Tecnologias da Informação (TI) ocorre um aumento de oito mil vezes
e com o auxílio de operações eletrônicas cresce em oitenta milhões, havendo um nível de
erro trinta mil vezes maior em um processamento manual em relação ao código de barras,
por exemplo. Demais situações práticas podem ser encontradas nos registros da literatura,
tais quais apresentadas no Quadro 1, a seguir:

Vantagens

Desvantagens

O aumento da passagem de produtos nos caixas,
aumentando a velocidade e agilidade no
atendimento

Problemas de troca de etiquetas e erros com preços

Maior gestão de estoque com o uso do sistema de
gerenciamento comercial

Produto com código mais sem leitura ótica
dificultando registros e passagens no caixa

Maior acompanhamento na conferência das seções
de produtos, item a item cadastrados e conferidos

Etiquetas danificadas dificultando leitura ótica

Controle sobre entrada e saída de mercadoria

Custo antecipado com equipamentos adequados e
treinamentos

Maior acompanhamento dos pedidos do produto
devido a cada produto com sua codificação e
código de barra ser possível identificar tais
pendências

Problema com cadastro de produtos dificultando a
passagem do item no caixa

Aperfeiçoar a gestão de preços facilitando na troca
dos mesmos nas gôndolas

Requerimentos de impressão
rasgados ou rasurados

com

códigos

Fonte: Adaptado de Gonçalves (2015, p. 109-110).
Tabela 1 – Vantagens e Desvantagens da Implantação de Código de Barras

Esses traços empíricos remetem diretamente às vantagens oriundas da inserção das
Tecnologias da Informação e Comunicação nas organizações, que quando juntas estão
direcionadas tanto ao aumento da eficiência, relacionado ao uso adequado de recursos,
quanto da eficácia, ao confrontar os resultados proporcionados pelas ferramentas de TI
com os resultados associados ao objetivos organizacionais (LAURINDO et al., 2001),
onde, no presente trabalho, será tratado prioritariamente de questões voltadas à eficiência.
Nos termos da Nova Gestão Pública, tal característica pode ser evidenciada em diversos
textos da literatura, dentre eles, incluso entre os quatro princípios citados por Ferlie et al.
(1999, citado por JACOBI & PINHO, 2006, p. 87): “impulso para eficiência - a eficiência
é a obstinação, adotam-se padrões e todas as formas de controle dirigidos à padronização
da performance”.
Além disso, observa-se que a partir da Emenda Constitucional nº 19 (BRASIL, 1998), o
princípio da eficiência se tornou expresso na Constituição Federal Brasileira. A eficiência
remete a produzir bem, com qualidade e menos gastos. Carvalho (2017, p. 78) destaca
que uma atuação eficiente da atividade administrativa é aquela realizada com presteza e
um bom desempenho funcional, buscando sempre melhores resultados práticos e menos
desperdícios, seja de material ou de tempo, garantindo maior celeridade na execução do
serviço público.
Por fim, percebe-se que a literatura aponta para uma diversidade de elementos que
conectam o uso de aplicações de Tecnologia da Informação com vantagens obtidas pela
organização, isso pode trazer benefícios concretos para a Administração Pública, visto
que ela tem em seus fundamentos a finalidade de prestar serviços da melhor maneira
possível de forma associada à menor utilização de recursos.
3 Metodologia
Com o intuito de compreender o impacto da mudança na verificação de inventário no IF,

realizou-se inicialmente uma entrevista individual, não estruturada, com um servidor do
Instituto. A partir desta, foi possível compreender a maneira pela qual o trabalho da
comissão de inventário era realizado, que consistia da anotação manual em papel de cada
item patrimonial, seguido do registro das numerações em uma planilha eletrônica e
cruzamento de dados com o sistema de inventário no SUAP. Através da entrevista, foi
possível entender o funcionamento do novo instrumento de verificação.
Assim, trata-se de um estudo de caso, que segundo Gil (2008), "consiste no estudo
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e
detalhado conhecimento [...]". A natureza dessa pesquisa é exploratória, pois tem como
finalidade esclarecer o impacto de um instrumento ainda não estudado.
Tendo como objetivo entender a percepção dos servidores sobre o novo equipamento e
determinar se houve uma diminuição do tempo gasto para conferir os objetos
patrimoniais, realizou-se a elaboração de um questionário com 9 questões fechadas. A
pesquisa foi executada com 14 servidores da Reitoria que já participaram da comissão de
inventário de tomada de contas dos bens móveis e imóveis. O questionário foi aplicado
presencialmente e através do serviço de questionário on line do Google.
4 Análise e Discussão dos Resultados
A atual seção do trabalho está dividida em três partes: a primeira delas objetiva descrever
as principais características do objetivo de estudo, o Coletor de Inventário Patrimonial,
além de contextualizar o ambiente no qual está inserido. Na segunda parte, por sua vez, é
comentado sobre a utilização do SUAP, sistema de informação que apoia o coletor. Por
fim, na terceira, são evidenciados os resultados da pesquisa.
4.1 Coletor de Inventário Patrimonial
A inovação tecnológica criada pelo IF para melhoria dos processos administrativos no
âmbito do balanço patrimonial, teve uma evolução muito importante com a utilização do
coletor. Este aparelho possui um aplicativo de leitura de código de barras que faz a
identificação dos bens móveis por meio de uma etiqueta de identificação. O aplicativo
está embarcado num PDA (Personal Digital Assistant) que possui processador com
600mhz, memória RAM de 128mb, memória ROM de 256mb, tela de LCD e touchscreen,
bateria recarregável, suporte a cartão de memória, bluetooth, leitor de código de barras e
sistema operacional Android.

Fonte: Elaboração própria (2017).
Figura 1 - Foto do coletor de bens patrimoniais

O coletor de dados foi adquirido pelo IF em abril de 2013 para os trabalhos do censo
patrimonial, mas devido a outras demandas mais urgentes não foi possível implementar
o aplicativo e inicializar a utilização da tecnologia. Em dezembro de 2013, na semana
natalina, o servidor Welkson Renny de Medeiros, Analista de Tecnologia da Informação
da instituição, desta vez com as demandas mais reduzidas, iniciou o trabalho no projeto
da tecnologia.
Em meados de fevereiro de 2014, foi apresentada à Comissão de Tomada de Contas dos
Bens Móveis e Imóveis o funcionamento do aparelho, o que exigiu um treinamento para
sua utilização. Logo após esta primeira apresentação iniciou-se o trabalho com o sistema,
resultando em várias sugestões de aperfeiçoamento.
A tecnologia desenvolvida consiste em capturar as informações contidas em códigos de
barra inseridas nas etiquetas, que estão fixadas aos bens, armazenar os dados no aparelho
e transferir via cabo ou bluetooth a um computador com a plataforma SUAP em execução.
O tratamento das informações coletadas pelo aparelho somente é feito através do SUAP,
no Módulo Patrimônio, por isso ao término do trabalho de coleta, deve-se fazer a interface
com um computador para transferência dos dados.
A principal melhoria do processo ocorreu com a substituição do trabalho manual, feito
através da anotação dos códigos numéricos em papel a partir da utilização de prancheta e
caneta, para o trabalho digital, mais confiável, ágil e econômico. Atualmente, o aparelho
utilizado encontra-se com deficiência em sua bateria, a qual o sustenta e sustenta por
apenas dez minutos fora do carregador. A Reitoria do IF possui apenas dois aparelhos,
que têm seu uso revezado entre os usuários. O passo a passo para utilizar a plataforma
SUAP é detalhado na Figura 2, a seguir:

Fonte: Elaboração própria (2017)
Figura 2 - Processo de utilização da ferramenta

4.2 Plataforma SUAP
O SUAP - Sistema Unificado de Administração Pública, é um sistema desenvolvido pela
equipe da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação do IF para a Gestão dos
Processos Administrativos. É um sistema no modelo de uma ERP (Enterprise Resource
Planning) ou Planejamento dos Recursos de uma Empresa. Representa uma série de
atividades que, gerenciadas por um software, ajudam na gestão de processos dentro de
uma organização, facilitam o fluxo de informação, otimizam a tomada de decisões,
diminuem o tempo e os custos gastos nos processos.
A estrutura do sistema é modular, com todos os módulos construídos com a perspectiva
de uma instituição multi-campi. As tecnologias empregadas são Python, Django,
PostgreSQL, Apache, NGINX, Gunicorn e JQuery.
O SUAP encontra-se em pleno desenvolvimento, recebendo atualizações, adições e
melhorias de novas funcionalidades, criação de novos módulos para atendimentos a
processos ainda não informatizados. Estes módulos já cobertos pelo SUAP são: gestão de
pessoas, controle patrimonial, gerenciamento de almoxarifado, ponto eletrônico,
planejamento anual, gestão de projetos de extensão, gestão de protocolo de documentos,
controle de acesso a chaves de ambientes, frota de veículos, gestão de contratos e
convênios, gestão orçamentária, catálogo de materiais, etc. Devido ao sucesso do projeto,
além da sua eficiência e operatividade, foi adotado em 22 Institutos Federais de Educação,
na Escola Pedro II e na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), além de ser
uma plataforma pública.
4.3 Apresentação dos Resultados
Os questionários aplicados no IF foram segmentados de tal forma a se conhecer tanto o
perfil do público que utiliza a ferramenta, quanto sua percepção acerca da utilização.
Foram elaboradas nove questões fechadas e de múltipla escolha, das quais as quatro
primeiras versavam sobre o perfil dos 14 servidores respondentes e as demais sobre a
utilização do coletor. Em relação à primeira pergunta, pode-se observar o que está
representado no Gráfico 1:

Fonte: Elaboração própria (2017)
Gráfico 1 - Sexo dos entrevistados

Ao se avaliar as respostas, pode-se verificar que os entrevistados são predominantemente
do sexo masculino, representando 71,4% dos respondentes. Somente 28,6% dos
entrevistados pertencem ao sexo feminino.

Fonte: Elaboração própria (2017)
Gráfico 2 - Faixa etária dos entrevistados

Em relação ao Gráfico 2, percebe-se que a maioria dos entrevistados pertencem à faixa
etária compreendida entre 21 e 35 anos, com 57,1% de representatividade em relação ao
total. Em seguida, a maior expressão encontra-se na faixa etária dos 36 aos 50 anos de
idade. Pode-se compreender, desta forma, que os entrevistados possuem certa maturidade.

Fonte: Elaboração própria (2017)
Gráfico 3 - Escolaridade dos entrevistados

Já em relação à escolaridade, 71,4% dos entrevistados afirmaram possuir o ensino
superior completo, seguido de 21,4% de expressividade para a alternativa “Ensino
Superior Incompleto”. Desta maneira, subentende-se que os usuários possuem certo nível
intelectual.

Fonte: Elaboração própria (2017)
Gráfico 4 - Tempo de trabalho dos entrevistados

Por fim, no último quesito referente à caracterização dos usuários, que versava sobre há
quanto tempo os entrevistados trabalhavam na instituição, apresentado no Gráfico 4, a
maioria, com 76,9% de representatividade em relação ao total, afirmou trabalhar entre
seis e dez anos. Do total, 23,1% trabalha na instituição há mais de 26 anos. Assim, devido
às informações anteriormente apresentadas, pode-se traçar o perfil do entrevistado como
homem, relativamente jovem, com idade entre 21 e 35 anos, relativo grau de instrução e
nível intelectual, com ensino superior completo, e pertencente ao quadro funcional do IF
há pelo menos 6 e 10 anos. A segunda parte do questionário, compreendida com as

questões cinco a nove, buscava compreender a utilização da ferramenta, bem como o
conhecimento sobre ela, percepção de suas vantagens e dificuldades encontradas na sua
utilização.

Fonte: Elaboração própria (2017)
Gráfico 5 - Participação dos servidores na comissão de inventário de bens patrimoniais.

No gráfico 5 é possível verificar a frequência de participação dos entrevistados na
comissão de inventário de bens. Do total entrevistado, a maioria, 28,6% afirmou que
trabalhou uma única vez na comissão, seguido de 21,4% do total, que trabalhou cinco
vezes. As pessoas que nunca trabalharam também somaram 21,4%. No todo, percebe-se
que a maioria dos entrevistados já trabalharam na comissão pelo menos uma vez.

Fonte: Elaboração própria (2017)
Gráfico 6 - Conhecimento técnico do trabalho da comissão de inventário de bens patrimoniais

Quanto ao conhecimento técnico do trabalho desenvolvido na comissão, a maioria dos
entrevistados variou a resposta entre ter conhecimento razoável (30,8% do total) e ter
pleno conhecimento (30,8% do total). De todos os entrevistados, apenas 15,4% afirmou
não conhecer a tecnologia.

Fonte: Elaboração própria (2017)
Gráfico 7- Conhecimento em relação ao uso do coletor de inventário.

Por outro lado, ao analisar o nível de conhecimento e indicação sobre o uso do coletor
(Gráfico 7), em conformidade com um de nossos objetivos da pesquisa, verifica-se

coerência já que 78,6% dos servidores alegaram possuir algum conhecimento do uso da
ferramenta. Dentre as respostas obtidas, todos os servidores que afirmaram possuir pelo
menos um conhecimento razoável sobre a utilização do coletor de inventário indica o uso
do equipamento. Dando continuidade à análise dos resultados, a próxima etapa consoante
com um de nossos objetivos é identificar as melhorias advindas do uso do coletor no
trabalho da comissão e ainda verificar possíveis críticas em relação à ferramenta. Para
isso, foram elencados alguns benefícios e foi solicitado que o servidor respondesse por
escala de importância (de 0 a 6) para que se pudesse reconhecer as vantagens que
provocam maiores melhorias no processo de trabalho.
Escala de Importância

Importante

Muito importante

Total

Não conheço o aparelho

0

2

2

Mais agilidade na coleta de informações;

3

3

6

Confiabilidade das informações

3

3

6

Redução do esforço repetitivo

0

2

2

Melhoria no compartilham. e armazenam. de dados

2

2

4

Evitar o retrabalho com a digitação dos dados

3

2

5

Melhoria dos processos burocráticos

2

3

5

Fonte: Elaboração própria (2017)
Quadro 2 - Quantidade de respostas de acordo com as vantagens do uso do coletor.

Com os resultados presentes na Quadro 2, observa-se que os principais benefícios
percebidos pelos servidores através da utilização do equipamento de coleta de inventário
são a maior agilidade na coleta de informações, já que o instrumento permite fazer a
mesma tarefa em menos tempo, e aumento na confiabilidade da coleta, pois o
equipamento realiza as leituras e registros com possibilidade de erro menor do que
executado por uma pessoa. Ressalta-se ainda os benefícios como “evitar o retrabalho com
a digitação de dados” e a “melhoria dos processos burocráticos”, aumentando assim a
eficiência reforçada pela Constituição Federal Brasileira.

Fonte: Elaboração própria (2017)
Gráfico 8 - Conhecimento em relação ao uso do coletor de inventário.

Ao avaliar os fatores que dificultam o uso do coletor (Gráfico 8), as respostas foram bem
específicas, já que 64,3% dos servidores afirmaram que a pouca autonomia da bateria e a
insuficiência de coletores se configuram como os principais problemas do uso da
ferramenta. Tais respostas são compreensíveis já que a bateria resiste apenas dez minutos
fora do carregador e a reitoria possui apenas dois coletores usados por seis membros que

necessitam fazer o revezamento do entre si.
5 Considerações Finais
Determinar com precisão a posição patrimonial e financeira de uma entidade é um dos
objetivos das administrações. As contas deverão expressar a realidade, facilitar a análise
pelos administradores, entes fiscalizadores e sociedade do bem público e do fazer
administrativo. Em virtude disso, é imprescindível que se tenha tecnologias a disposição
do gestor para auxiliá-lo no conhecimento dessas informações, a fim de que tome decisões
mais assertivas, proporcionado vantagens no acompanhamento da dinâmica patrimonial
no mesmo ritmo em que ela se desenvolve.
O resultado da pesquisa evidenciou possibilidades de estudos mais promissores, como a
ampliação da pesquisa para outras unidades do IF e até mesmo para toda a rede de
Institutos Federais. Entretanto, para isso, faz-se necessário a criação de um modelo de
coleta de dados embasado em critérios científicos que possam trazer validade e
confiabilidade, sendo este último uma das limitações da pesquisa. Ainda assim, é
necessário fazer ajustes no código fonte do aplicativo para eliminação de falhas de leitura
dos códigos de barras, padronização da identificação das salas no sistema SUAP e
melhorias no módulo patrimonial que torne o tratamento dos dados mais amigável.
Por fim, as recomendações a serem feitas à Reitoria do IF são em relação às desvantagens
do uso do coletor. Seria interessante para a Instituição a aquisição de mais unidades desse
equipamento para expandir seu uso entre a comissão sem a necessidade de revezamento.
Recomenda-se ainda que haja um melhoramento nas baterias trocando-as por mais
resistentes para que assim as vantagens dessa tecnologia sejam potencializadas de
maneira mais eficiente.
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