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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS: CLASSIFICAÇÃO DE 
MATERIAIS; TIPOS DE CLASSIFICAÇÃO; GESTÃO DE ESTOQUES; MODALIDADES DE 
COMPRA; CADASTRO DE FORNECEDORES; COMPRAS NO SETOR PÚBLICO; EDITAL 
DE LICITAÇÃO; RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM; CRITÉRIOS E TÉCNICAS DE 
ARMAZENAGEM

Podemos dizer que existe um tripé de sustentação dentro da Administração, ou seja, três conceitos básicos que 
embasam todas as atividades envolvidas no processo administrativo.

Vejamos:

A projeção que se faz de uma perfeita administração exige uma harmonia entre estes três elementos.
Essa harmonia cria e equilibra o fluxo administrativo, afinal, nada se produz sem capital e sem material, e de nada 

adianta esses  dois sem que haja quem os administre, acionando o processo da forma mais adequada e eficaz.

Vamos agora então conceituar Material e Administração de Material:
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Podemos ainda classificar os recursos em:

Outra característica dos Recursos que devemos nos atentar é quanto à sua abrangência – em sentido amplo e 
sentido restrito.

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS nos remete a pensar em um processo de movimento, ou seja, todo o proces-
so que envolva recursos materiais desde a aquisição da matéria prima até a distribuição do produto final ao cliente 
externo.

ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL nos remete a pensar naqueles bens permanentes, responsáveis por oferecer 
toda estrutura física necessária para que a organização possa desenvolver suas atividades, sendo seu produto final a 
proteção e conservação dos bens.
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Para que a Administração de Materiais cumpra seu papel, que resumidamente se traduz em oferecer à adminis-
tração os meios de gerir todas as atividades e unidades que componham e/ou participem do ciclo produtivo, faz-se 
necessário desenvolver tarefas específicas, sendo essas:

1. Compras
2. Recepção
3. Inspeção das entradas
4. Armazenamento
5. Movimentação
6. Controle de Produção
7. Controle de Estoque
8. Inspeção de saída
9. Distribuição

O detalhamento de cada uma dessas tarefas será visto ao longo das aulas, dentro dos capítulos pertinentes a elas.

Todas essas funções giram em torno OBJETIVOS PRINCIPAIS da Gestão Organizacional no quesito Adminis-
tração de Recursos Materiais, quais sejam:
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Evolução e Fases da Administração de Recursos Materiais

A função de compra passou por uma evolução dentro das organizações e na forma como é desempenhada.
Conforme foi adquirindo status de “função estratégica”, ela foi ganhando espaço, importância e análise no momen-

to de ser realizada.
Vejamos como se deu essa evolução do processo de compra e pelos responsáveis por esse processo:

Essa evolução se deu em virtude do avanço tecnológico, que trouxe processos mais mecanizados, automatizados e 
altamente racionais, tornando o excedente de produção cada vez menos necessário, transformando assim a Adminis-
tração de Materiais em uma ferramenta essencial para equilibrar os estoques de maneira que não falte matéria-prima 
mas também não haja excedentes.

Esse processo evolutivo da Administração de Materiais se deu principalmente, porque o mercado entendeu a ne-
cessidade de se aumentar a produção ao mesmo tempo que se diminui os custos, controlando desde a produção e 
estoque, até chegar à distribuição dos mesmos.

Vejamos quais foram  as ações  e os objetivos destacados em cada uma das fases:

Para ficar mais claro o que esses objetivos representam, vejamos a diferença entre eles:

Eficiência
é a otimização dos recursos – humanos, financeiros, tecnológicos, materiais, equipamentos – para obtenção dos 

resultados esperados pelas organizações.
Eficácia

é a contribuição dos resultados obtidos para o alcance dos objetivos estabelecidos pelas organizações em seu 
processo de planejamento
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Efetividade
é a relação equilibrada e otimizada entre os resultados alcançados e os objetivos propostos ao longo do tempo 

pelas organizações.

Como pudemos perceber, lá trás, nos primórdios da administração de recursos materiais, o aspecto levado em con-
ta era estritamente operacional, comprar para ter como produzir e posteriormente vender.

Para se adequar às novas realidades mercadológicas, essa visão precisou ser revista, afinal, o posicionamento no 
mercado, a gestão de custos, o processo de logística e, finalmente, de relacionamento com os clientes, buscando uma 
excelência na satisfação desse, exigiu uma postura mais estratégica, alterando assim a maneira de se administrar essa 
função dentro das organizações.

Vejamos as principais diferenças:

VISÃO OPERACIONAL VISÃO ESTRATÉGICA
EFICIENCIA EFETIVIDADE
ESPECIFICA SISTEMICA

QUANTITATIVA QUANTITATIVA E QUALITATIVA
MELHORAR O QUE JÁ EXISTE INOVAÇÃO

QUANTO QUANDO

Princípios da Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais

• Qualidade do Material - sua qualidade precisa ser compatível ao nível de exigência seja para seus clientes inter-
nos como clientes externos.

• Quantidade – deverá ser proporcional à produção prevista, não havendo falta de matéria prima, mas que tam-
bém não gere estoque desnecessário. 

• Prazo de Entrega – necessário estar atento para que não haja falta do produto nos estabelecimentos e, princi-
palmente, atender a exigência de satisfazer o cliente gerando um atendimento célere.

• Menor Preço – o preço deverá ser estrategicamente calculado para que gere lucro para a organização mas que 
também coloque o produto em condições de concorrer no mercado.

• Condições de pagamento – a palavra chave de toda negociação é FLEXIBILIDADE, portanto, negociar as condi-
ções de pagamento se faz necessário para que o processo de negociação não seja truncado ou dificultoso.
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