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RESUMO 

 
Esse trabalho tem por objetivo analisar o processo de gestão patrimonial de bens móveis de 

caráter permanente em duas universidades públicas, UFPB e UFRN. Entre os objetivos 

específicos estão a realização de um diagnóstico da gestão patrimonial de bens móveis 

permanentes na UFPB e a investigação das possíveis melhorias que poderiam ser alcançadas 

na gestão dos bens móveis dessa Instituição com a utilização do SIPAC, a partir da 

experiência da UFRN. Para isso, contextualiza a gestão pública atual, resgatando as ideias 

balizadoras do comportamento dessas instituições na gestão de recursos públicos e 

identificando as exigências normativas, legais e doutrinárias referentes à gestão patrimonial 

em órgãos e entidades públicas e nas instituições estudadas. Advoga a importância das 

tecnologias da informação na prestação de serviços públicos e aborda a utilização dos 

sistemas de informações como importante ferramenta de suporte no desempenho de diversas 

atividades organizacionais. Traz informações sobre o SIPAC e demais SIG desenvolvidos 

pela UFRN, caracterizando-o como ferramenta potencialmente eficaz no auxílio das 

atividades de gestão de bens móveis. Essa pesquisa tem caráter qualitativo e quantitativo e 

utiliza como método de análise dos dados a Análise de Conteúdo. Os dados foram coletados a 

partir de entrevistas e questionários respondidos por funcionários dos setores de patrimônio da 

UFPB, bem como a partir de entrevistas com servidores da UFRN. Como ferramenta auxiliar 

de trabalho foi utilizado o aplicativo NVivo 10 da QSR International. Conclui-se que tanto o 

objetivo geral, quanto os objetivos específicos foram alcançados. É possível ter uma visão de 

como tem funcionado a gestão patrimonial de bens móveis na UFPB e quais são suas maiores 

deficiências. Também é possível perceber como tem funcionado a gestão de bens móveis na 

UFRN a partir da utilização do SIPAC, o que permite a percepção do que essa ferramenta, se 

implementada com sucesso, ofereceria de ganho potencial para os serviços de Patrimônio da 

UFPB. No final do trabalho, algumas propostas são discutidas com fins de alcançar uma 

melhoria considerável na gestão dos bens móveis permanentes da UFPB.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This paper aims to analyze the process of patrimony management of permanent movables in 

two public universities: UFPB and UFRN. The specific objectives are to carry out a diagnosis 

about the patrimony management of permanent movables on UFPB and to investigate the 

possible improvements that could be achieved by using the SIPAC, from experience of 

UFRN. For that, it describes the current public management, rescuing ideas that guide the 

behavior of these institutions in the management of public resources and identify legal, 

doctrinal and regulatory requirements to patrimony management in public agencies and on the 

institutions studied. Advocates the importance of information technology in the provision of 

public services and addresses the use of information systems as an important tool to support 

the performance of various organizational activities. Provides information about the SIPAC 

and others SIG developed by UFRN, characterizing it as potentially effective tool in helping 

management activities of chattels. This research is qualitative and quantitative and utilizes as 

a method of data analysis The Content Analysis. The data were collected from interviews and 

questionnaires answered by officers of UFPB as well as from interviews with UFRN servers. 

As auxiliary work tool was used the application NVivo 10 from QSR International. It 

concludes that both the general goal and the specific objectives were achieved. It is possible 

to have a vision of how has been worked the process of patrimony management of movables 

permanent in UFPB just like it is possible the understanding of how the patrimony 

management of chattels has been worked in UFRN from the use of SIPAC. This allows the 

perception of what this tool, if successfully implemented, would offer to the services of 

patrimony management on UFPB. At the end of this paper have some proposals to 

improvement in the management activities of chattels on UFPB. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade brasileira o povo é o titular do Poder Político, que pode ser exercido de 

forma direta ou representativa, como garante a Constituição de 1988
1
. Isso faz com que o 

Estado (representante de quem de fato retém o direito) tenha responsabilidades, tanto no que 

diz respeito às garantias sociais trazidas no ordenamento jurídico, quanto no tocante às 

prestações de contas dos recursos que foram confiados pela sociedade ao seu encargo. 

As sociedades modernas, num contexto em que a democracia deve ser sempre 

protegida e fortalecida, têm se mostrado cada vez mais exigentes no que tange ao atendimento 

de seus direitos. Não somente isso, pois além de demandarem que esses direitos sejam 

atendidos, esperam que os serviços públicos prestados atinjam um padrão aceitável de 

qualidade e sigam os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

Nesse contexto, as tecnologias da comunicação e informação têm importante atuação, 

pois além de facilitarem o acesso a informações relevantes à sociedade, permitem novas 

formas de participação social na gestão dos recursos públicos e conferem maior legitimidade 

às políticas públicas. 

De fato, nos últimos anos o governo brasileiro tem adotado várias medidas legais e 

institucionais para a promoção da transparência e para instituir melhorias práticas em gestão 

segundo padrões aceitos internacionalmente. Entre as medidas legais destacam-se a edição de 

diplomas como a Lei Complementar n° 101 de 2000, que determina que todos os entes 

federados brasileiros são obrigados a disponibilizar aos cidadãos dados sobre sua execução 

orçamentária na internet em tempo real, e a recente Lei 12.527/2011,  que pretende assegurar 

aos cidadãos o direito fundamental de acesso à informação mediante procedimentos objetivos 

e ágeis, de forma transparente e de fácil compreensão. 

Entre outras ações que vêm sendo implementadas com vista à melhoria da qualidade 

dos serviços públicos, em busca da excelência e da eficiência na gestão dos bens públicos, 

exemplificam-se a criação e constante aperfeiçoamento de sistemas administrativos de amplo 

alcance como o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI; 

a criação do Portal ComprasNet (que contém informações sobre licitações públicas) e a 

criação do Portal da Transparência (torna públicos dados da execução orçamentária federal de 

modo a auxiliar o controle interno e a prevenção da corrupção). 

                                                           
1
Art. 1º da Constituição Federal 
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Nesse contexto, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) vem dando passos com 

vista a garantir um melhor desempenho de sua máquina administrativa. Entre eles, se destaca 

a formalização do acordo de cooperação técnica com a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), para a transferência de tecnologia e apoio técnico para utilização do 

Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e de outros 

sistemas que compõem os Sistemas Integrados de Gestão (SIG) desenvolvidos pela UFRN. A 

utilização desses SIG, em seus vários módulos, promete integrar toda a administração das 

atividades meio e fim da UFPB através da utilização mais eficaz das informações produzidas 

nos vários ambientes da Universidade, bem como influenciar a cultura de gestão 

administrativa, objetivando a modernização institucional.  

Considerando a Universidade Federal da Paraíba uma organização aprendente que, 

segundo Assmann (1998, p.86) seria aquela na qual os agentes envolvidos estão habilitados 

para buscar, em todos os níveis, aumentar a sua capacidade de criar resultados, uma iniciativa 

de mudança organizacional da magnitude que a implantação desses SIG promete proporcionar 

é algo compreensível e mesmo esperado. Senge (1990, p. 48) em seu livro “A quinta 

disciplina” escreve que no coração de uma organização que aprende ocorre uma mudança de 

mentalidade, de modo que os indivíduos que a integram passam a ter uma visão melhorada de 

como suas ações influenciam na resolução ou criação de seus problemas, ou seja, a 

organização que aprende seria um lugar onde as pessoas descobririam continuamente como 

criam e influenciam sua realidade. 

Reconhecendo essa realidade e pensando o contexto atual no qual as organizações 

públicas como um todo se encontram, buscou-se desenvolver um estudo em duas 

Universidades Públicas, quais sejam a UFPB e a UFRN, com o objetivo de entender como 

tem funcionado a gestão patrimonial de bens móveis de caráter permanente nessas instituições 

e vislumbrar quais melhorias a implementação do SIPAC poderia trazer à gestão do 

patrimônio da UFPB.  

Inicialmente o objetivo da pesquisa era analisar o processo de gestão patrimonial da 

Universidade Federal da Paraíba, referente à utilização do novo sistema de informação, 

considerando as demandas administrativas e legais vigentes. Também era objetivo do trabalho 

a construção de um “manual de patrimônio” que serviria de atualização para o manual em 

vigor, cuja publicação é de 1990 e que se encontra desatualizado. Este conteria as mudanças 

de rotinas oriundas da utilização do SIPAC. 

Entretanto, por razões diversas que não serão abordadas nessa pesquisa, houve um 

atraso na implantação dos módulos de gestão do SIPAC o que tornou inviável o estudo com 
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essa conformação. Como resultado, o foco da pesquisa foi deslocado para uma análise do 

processo de gestão patrimonial de bens móveis permanentes da UFPB desenvolvido 

atualmente, identificando-se os pontos críticos que precisam ser melhorados e 

correlacionando-os com os pontos do SIPAC que apresentem potencial para auxiliar essa 

mudança.  

A gestão patrimonial tem suma importância para o controle dos recursos financeiros e 

para a avaliação da gestão, sendo um instrumento utilizado para garantia da probidade e 

eficiência administrativa. A escolha deste tema de pesquisa foi proposital, tendo em vista a 

premente necessidade em que se encontra a UFPB de procurar desenvolver procedimentos 

mais adequados que possam contribuir para o atendimento das atuais exigências legais 

referentes à gestão do patrimônio público e para um melhor controle dos bens móveis que 

compõem seu Patrimônio. 

Sob o ponto de vista prático, Trivinos (1987) recomenda que o foco das pesquisas de 

pós-graduação esteja relacionado ao âmbito cultural do curso realizado e que o tema surja a 

partir do desempenho das atividades cotidianas do pesquisador como profissional. Com base 

nessa premissa, nasceu o interesse pessoal em abordar essa temática, uma vez que a 

pesquisadora exerce suas atividades profissionais na Divisão de Patrimônio (DIPA) da UFPB, 

tendo despertado o interesse em procurar desenvolver um estudo mais detalhado sobre o 

patrimônio da Instituição com o intuito de buscar alternativas, que aplicadas às rotinas de 

trabalho, pudessem melhorar os procedimentos ordinários de trabalho desenvolvidos 

atualmente. Isso ocorreria a partir da identificação dos problemas da gestão patrimonial de 

bens móveis permanentes, que foram acumulados ao longo dos anos, e da análise das 

melhorias e desvantagens advindas com a utilização do módulo de patrimônio do SIPAC. 

Vale ressaltar que o tema em estudo (a gestão patrimonial de bens móveis em 

organizações públicas) ainda foi pouco trabalhado. De fato, na revisão de literatura poucos 

foram os trabalhos encontrados sobre o tema, o que faz a construção desse trabalho ainda 

mais relevante. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 Os sistemas de informações são ferramentas que tem se mostrado eficazes no auxílio 

das práticas administrativas de avaliação de desempenho, controle e acompanhamento de 

processos de trabalho e apoio à tomada de decisão. As informações tratadas e disponibilizadas 

através dos mais variados tipos de relatórios permitem ao gestor uma visão que comtempla 
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desde os aspectos mais gerais aos aspectos mais específicos de seu negócio, dependendo das 

necessidades de cada caso concreto. 

 Para as organizações públicas, especialmente no que se refere à gestão de suas 

atividades-meio, a utilização de sistemas de informações tem sido imprescindível para que 

seus gestores compreendam o alcance de seus recursos e possam avaliar os resultados de uma 

gestão anterior. Isso permite que sejam realizadas avaliações acerca do cumprimento de metas 

de gestão o que, por sua vez, torna possível a procura por meios para aprimorar suas ações 

futuras. 

 Conhecer seu patrimônio é uma prerrogativa que cada entidade pública deve buscar 

atender. Dar a conhecer esse patrimônio é uma obrigação que tem se tornado mais premente 

nos últimos anos, o que torna essencial que o controle da gestão desses serviços deva ser 

prioridade em qualquer instituição pública. 

A gestão patrimonial de bens móveis permanentes está relacionada com todas as 

atividades que envolvam a movimentação desses bens. Ela tem início na aquisição do bem, e 

passa por etapas de recebimento, conferência, armazenamento, transferência e desfazimento. 

Para que essas atividades sejam realizadas com sucesso, é importante que a instituição 

mantenha todas essas etapas sob seu controle para que seu acervo patrimonial esteja sempre 

atualizado e organizado em atendimento ao que a legislação determina, evitando prejuízos e 

desperdícios de recursos públicos. 

A responsabilidade dos gestores e a conscientização dos usuários são de fundamental 

importância para que a administração mantenha sob seu controle toda a movimentação 

pertinente a seus bens e consiga produzir, progressivamente, melhores resultados, zelando 

pela guarda e manutenção do patrimônio público. 

Considerando-se a complexidade de administrar, em seus muitos aspectos, uma 

instituição do porte das universidades federais brasileiras, cujo empreendimento envolve 

questões financeiras, de infraestrutura, acadêmica e políticas; e considerando-se a 

competência e capacidade que essas instituições têm de buscar modernizações contínuas no 

seu sistema administrativo, buscou-se delinear o problema desta pesquisa. 

Na UFPB, até a década de 1980, o controle dos bens móveis permanentes era realizado 

através de fichas de controle, nas quais toda movimentação era datilografada. A partir de 

então, a Instituição, através do antigo Núcleo de Processamento de Dados (NPD) desenvolveu 

um programa informatizado para o gerenciamento de seu acervo patrimonial denominado 

PATRIM (atualmente em desuso), com o qual se iniciou uma nova fase para o gerenciamento 

dos bens patrimoniais. Em 1997, a UFPB, atendendo a uma determinação do Ministério da 
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Educação, a qual visava uniformizar os procedimentos de gestão de bens móveis permanentes 

no âmbito das instituições federais de ensino superior, adquiriu do então CEFET-PR um 

sistema informatizado de gestão patrimonial denominado Sistema de Administração 

Patrimonial (SAP) como forma de modernizar o processo de registro e controle desses bens. 

Este sistema possibilitou um grande avanço na época, pois possibilitava a emissão de 

relatórios com rapidez e que atendiam à legislação. No entanto, atualmente este sistema se 

encontra obsoleto e incompleto, não atendendo às atuais exigências administrativas e 

contábeis, acarretando falhas em sua operacionalização. 

Também, as rotinas de movimentação e tramitação dos bens, por diversos fatores, não 

seguiam uma padronização. As rotinas administrativas não eram concluídas completamente, 

ou algumas vezes não condiziam com a realidade, ou seja, havia falhas na gestão que 

contribuíam para falta de controle e difícil acompanhamento por parte dos gestores. 

Diante do exposto e servindo aos propósitos dessa pesquisa, forma-se o seguinte 

questionamento: 

 

 Como se processa a gestão patrimonial de bens móveis de caráter permanente na 

UFPB e na UFRN?  

 

Para responder a essa questão foi necessário que a temática escolhida fosse trabalhada 

através de objetivos exequíveis, previamente estabelecidos, investigando-se o processo de 

gestão patrimonial de bens móveis permanentes nos sistemas de informação utilizados nesse 

processo, tanto na UFPB quanto na UFRN. É importante ressaltar que são dois campos de 

estudos distintos, tendo cada um deles semelhanças e diferenças no modo como funcionam e 

como devem funcionar seus processos de gestão patrimonial. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos “são os fins teóricos e práticos que se propõe alcançar com a pesquisa” 

(SILVA, 2003, p. 57). Nesse sentido, esta pesquisa perseguirá os seguintes objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o processo de gestão patrimonial de bens móveis de caráter permanente em 

duas universidades públicas. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Contextualizar a gestão pública atual, identificando as exigências normativas e legais 

referentes à gestão patrimonial em órgãos e entidades públicas; 

b) Traçar o perfil dos gestores responsáveis pela gestão do patrimônio da UFPB; 

c) Investigar as limitações encontradas na gestão patrimonial de bens móveis 

permanentes da UFPB; 

d) Identificar o potencial de melhorias que poderiam ser alcançadas na gestão patrimonial 

de bens móveis permanentes com a utilização do SIPAC a partir da experiência da 

UFRN. 

 

Para fins de atingir os objetivos traçados, efetuou-se em primeiro lugar uma pesquisa 

teórica, que longe de tentar ser exaustiva e, apesar de não implicar imediata intervenção na 

realidade em estudo, tem papel importante na criação de condições para essa intervenção, uma 

vez que "o conhecimento teórico adequado acarreta rigor conceitual, análise acurada, 

desempenho lógico, argumentação diversificada, capacidade explicativa" (DEMO, 1994, p. 

36). Esse levantamento teórico visou a dar subsídios para o entendimento do problema em 

questão, concatenando aspectos conceituais com as práticas do objeto de estudo.  Em seguida, 

foi realizado o levantamento empírico de dados para que fossem diagnosticadas as disfunções 

da gestão patrimonial da UFPB, através da visão de servidores que atuam diretamente em 

processos relacionados à gestão de bens móveis permanentes, bem como identificar a 

potencialidade do SIPAC para o setor de patrimônio da UFPB a partir da experiência de 

servidores que atuam nos setores de patrimônio da UFRN. 

Esse trabalho está organizado da seguinte maneira: no segundo capítulo é feito um 

levantamento das ações do Governo Federal que influenciam o modo de pensar a gestão 

pública na atualidade; o terceiro capítulo trata da informação e dos sistemas de informação 

como ferramenta de mudança organizacional e melhoria da gestão; no quarto capítulo são 

resumidos os fatores legais, normativos e doutrinários que orientam a administração de bens 

móveis permanentes em organizações públicas federais e, mais especificamente na UFPB e na 

UFRN; o capítulo quinto apresenta a metodologia e os resultados da pesquisa; e, por fim, no 

capítulo sexto encontram-se as considerações finais. 

 

 

 



21 
 

 

2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A palavra administração vem do latim ad (tendência, direção) e minister 

(subordinação, obediência) e significa inicialmente aquele que exerce uma função sob o 

comando de outrem. No entanto, a palavra administração sofreu alteração no seu significado 

original. Para Chiavenato (2011, p.12), a administração tem por tarefa definir os objetivos da 

organização e transformá-los em ação organizacional através de esforços de planejamento, 

organização, direção e controle das ações em todos os níveis da empresa com vistas a alcançar 

seus objetivos da maneira mais adequada e eficiente. Nesse sentido, administração pode ser 

definida como “o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos e 

competências a fim de alcançar objetivos organizacionais”. 

Essa definição não é exaustiva. Na realidade administrar não se limita apenas à mera 

função de supervisão de pessoas, recursos e atividades. Em um ambiente complexo e 

dinâmico, especialmente nos momentos de mudanças externas ou internas da organização, o 

papel do administrador tende a se concentrar mais na inovação do que na manutenção do 

status quo. Nesse cenário, a tarefa principal do administrador é realizar suas atividades, 

lidando com o desconhecido e enfrentando a coordenação de atividades rotineiras ao mesmo 

tempo em que se é exigida a capacidade de tomada de decisões acertadas num ambiente 

muitas vezes incerto. 

O desempenho dessas atividades exige habilidades diferenciadas para superar os 

desafios que se descortinam. Tanto a organização, como seus administradores precisam ser 

capazes de lidar com as particularidades envolvidas na mudança de uma cultura 

organizacional.  

No âmbito da administração pública esse desafio não é menor, apenas devem ser 

consideradas as particularidades que caracterizam esse tipo de organização. No Brasil houve 

três reformas administrativas principais cujas características influenciam a gestão de entidades 

públicas: a patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Esses três modelos administrativos se 

sucederam ao longo do tempo, tendo cada um prevalecido em épocas distintas, mas sem 

deixar de existir enquanto estavam no auge os modelos seguintes. 

Antes de ser tratado o tópico das reformas administrativas, vale a pena serem 

abordados os tipos de autoridade existentes nas sociedades. Para Weber, existem três tipos 

“puros” (ou tipos ideais) de dominação legítima que se relacionam a três formas de 

autoridade. Esses tipos ideais não são encontrados na realidade, são abstrações nas quais as 

características extremas de um fenômeno são definidas em sua forma mais pura. Esses tipos 
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são descritos com base no tipo de legitimidade utilizada para determinar a obediência dos 

subordinados a quem detêm o poder ou autoridade. São eles (WEBER, 1999, p. 141):  

 

 Dominação de caráter racional: “baseada na crença na legitimidade das ordens 

estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão 

nomeados para exercer a dominação”; Os subordinados aceitam as ordens dos 

superiores porque tem como legítimas as normas e regulamentos que constituíram o 

comando a ser obedecido.  

 Dominação de caráter tradicional: “baseada na crença cotidiana na santidade das 

tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daqueles que, em virtude dessas 

tradições, representam a autoridade”. Os subordinados aceitam as ordens porque 

sempre foi feito desta maneira. A autoridade tradicional não é tida como racional, 

podendo ser transmitida por herança; é extremamente conservadora; 

 Dominação de caráter carismático: “baseada na veneração extracotidiana da santidade, 

do poder heroico ou do caráter exemplar de uma pessoa e das ordens por esta 

reveladas ou criadas”. Os subordinados aceitam as ordens do superior, com o qual se 

identificam graças às características pessoais de carisma que possuem. A relação 

superior-subordinado baseia-se na confiança que o superior deposita na lealdade do 

subordinado e não em conhecimentos técnicos ou experiência no desempenho de suas 

atividades. 

 

O termo autoridade representa a probabilidade de que um comando seja obedecido. 

Cada um dos tipos de dominação se relaciona a uma sociedade que responde aos comandos de 

seu tipo ideal de autoridade. Nesse sentido, de acordo com Weber, tem-se a sociedade 

tradicional, a sociedade carismática e a sociedade racional-legal. 

Na administração pública brasileira, o primeiro modelo a surgir foi o patrimonialismo. 

Este é uma forma de dominação tradicional que tem origem na comunidade doméstica das 

sociedades pré-democráticas. Segundo Weber, esse modelo surge a partir da necessidade de 

descentralização do poder quando o território governado por um patriarca aumentava de 

tamanho; nesses casos o patriarca tinha que designar pessoas para representá-lo em outras 

localidades que exerceriam a dominação em nome de seu senhor.  

A administração patrimonial tem como objetivo principal satisfazer as necessidades 

pessoais do senhor. Não existe uma diferenciação entre o patrimônio público e o privado, 

sendo que esta é a principal característica do modelo patrimonialista: a permeabilidade 
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existente entre estes patrimônios. Havia uma supervalorização do soberano e de seus 

auxiliares, incluindo os servidores que muitas vezes gozavam os benefícios de um status de 

nobreza. O monarca administrava os bens públicos como se fossem seus. Na realidade não 

existia um patrimônio público, apenas havia o patrimônio real. Nesse contexto, o servidor 

público mantinha uma relação puramente pessoal e de fidelidade com o senhor e não com o 

interesse coletivo. Ou seja, não havia necessidade de prestar contas à sociedade. 

Com o surgimento do capitalismo e da democracia tornou-se necessária uma 

administração mais racional, com regras estáveis que possibilitasse à Administração servir ao 

povo segundo o interesse público e não pessoal.  No Brasil, essa modernização da 

administração pública deu seus primeiros passos no governo Vargas. As práticas 

patrimonialistas passaram a ser combatidas através da adoção de um modelo administrativo 

que primava o controle extremo das atividades-meio. A ideia era utilizar a dominação 

racional-legal da burocracia para racionalizar o serviço público e combater as mazelas do 

patrimonialismo. Com esse objetivo foi criado o Departamento Administrativo do Setor 

Público (DASP) em 1936, que tentou implantar na máquina administrativa brasileira a 

burocracia nos moldes weberianos. Entre os objetivos do DASP estavam: criar uma estrutura 

administrativa organizada e uniforme, estabelecer uma política de recursos humanos baseada 

no mérito e acabar com o nepotismo e a corrupção existente. Entretanto, a medida não 

alcançou total êxito no combate ao patrimonialismo (CHIAVETATO, 2012).  

A burocracia é uma forma de organização que se baseia na racionalidade, ou seja, na 

adequação dos meios aos fins (objetivos) pretendidos, visando atingir a máxima eficiência no 

alcance desses objetivos. Para alcançar a eficiência, a burocracia procura explicar nos 

mínimos detalhes como as atividades deveriam ser desenvolvidas (CHIAVETATO, 2011). Os 

principais aspectos da burocracia são sumarizados no Quadro 1: 

Quadro 1 – Princípios da burocracia. 

Divisão do Trabalho Funções bem definidas, subdivididas racionalmente em tarefas simples e rotineiras. 

Impessoalidade Os membros da organização têm direitos e deveres definidos por regras aplicadas 

de forma uniforme a todos, de acordo com seu cargo ou função. 

Hierarquia A organização dos cargos obedece ao princípio da hierarquia: cada cargo inferior 

está sob controle e supervisão do superior. 

Profissionalismo O recrutamento é feito por regras previamente estabelecidas, garantindo a 

igualdade de oportunidade no acesso à carreira. 

Padronização e 

Formalização 

Existe um sistema de regras e procedimentos escrito, padronizado e formalizado. 

Autoridade A fonte da autoridade é a regra, a lei. A obediência deve-se à ordem impessoal 

determinada pela regra 

Separação dos domínios 

público e privado 

Os membros do quadro administrativo devem estar completamente separados da 

propriedade, dos meios de produção e da administração. Paralelamente, existe 

completa separação entre o cargo da pessoa e sua vida privada. 

Fonte: Maximiano (2007, p. 44). 
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Cumpre salientar que, quando plenamente desenvolvida, a organização burocrática 

possui superioridade técnica em relação a qualquer outro modelo, especialmente ao 

patrimonialista, razão pela qual se universalizou (BENTO, 2003). Esta seria uma forma 

superior de dominação, legitimada pelo uso da lei, em contraposição ao poder tradicional (de 

origem divina) dos príncipes e ao afeto das lideranças carismáticas. Na verdade, na visão de 

Weber não haveria meios para afastar a eficiência quando fossem seguidas todas as 

orientações preconizadas no modelo. 

 Contudo, a aplicação da burocracia - em especial nas organizações públicas - tem 

demonstrado limitações, as quais Merton chamou de disfunções da burocracia. Para Merton, 

os estudiosos deram mais ênfase aos pontos positivos da organização burocrática e 

descuidaram de suas imperfeições. Em sua visão, a racionalização e o formalismo vistos na 

prática não tinham a profundidade descrita por Weber, que idealizou um sistema social 

desumano e mecanicista. Como o modelo é operado por homens, o ideal de burocracia 

sofreria transformações perdendo a previsibilidade de comportamento postulada inicialmente. 

O Quadro 2, a seguir, resume as disfunções apontadas por Merton (CHIAVENATO, 2011): 

Quadro 2- Disfunções da Burocracia 

Disfunção Comentários 

Internalização das Regras e 

Apego aos regulamentos 

As normas e regulamentos transformam-se de meios em objetivos, 

tornando-se absolutos e prioritários. 

Excesso de formalismo e de 

papelório 

Necessidade de documentar todas as comunicações dentro da 

organização a fim de que tudo possa ser comprovado por escrito. 

Acarreta, muitas vezes volume excessivo de papel e múltiplas vias de 

formulários de comunicação. 

Resistência à mudança Muitas vezes o funcionário se acostuma com a atividade que executa, 

o que lhe proporciona segurança e tranquilidade. Mudanças nessa 

rotina podem ser interpretadas com desconfiança, como uma ameaça 

a sua tranquilidade e este passa a resisti-las. 

Despersonalização do 

relacionamento 

Uma característica da burocracia é a impessoalidade. Ela enfatiza os 

cargos e não as pessoas que o ocupam. Isso leva a uma diminuição do 

relacionamento entre os membros da organização que passam a ver 

os colegas como cargos e não como pessoas. 

Categorização como base do 

processo decisório 

As decisões são tomadas por quem tem a categoria hierárquica mais 

elevada, independentemente se esta pessoa possui conhecimento para 

tomar a decisão.  

Superconformidade às rotinas 

e aos procedimentos 

As regras não se limitam a um conjunto de objetivos, mas se tornam 

absolutas. Isso restringe a flexibilidade e iniciativa dos funcionários 

que passam a fazer apenas o estritamente contido nas normas. 

Exibição de sinais de 

autoridade 

Como a burocracia enfatiza a hierarquia, faz-se uso de sinais que 

possam identificar mais facilmente aqueles que detêm o poder. Surge 

a tendência de utilização excessiva de símbolos ou sinais de status 

como uniformes etc. 

Dificuldade no atendimento a 

clientes e conflitos com o 

público 

O funcionário está voltado para dentro, tem a visão nas regras e no 

superior hierárquico que faz sua avaliação. Seus procedimentos são 

padronizados, inclusive no atendimento ao público. Este, muitas 

vezes, fica descontente com o aparente descaso com seus problemas e 

circunstâncias pessoais.  

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2011). 



25 
 

 

Ao se perceber os entraves que as disfunções da burocracia imputavam ao serviço 

público, surgiram diversas tentativas de desburocratizar a máquina administrativa, por 

exemplo, a criação do Comitê de Simplificação da Burocracia (COSB), da Secretaria de 

Modernização da Reforma Administrativa (SEMOR), o Programa Nacional de 

Desburocratização (PND), a formulação do Decreto-Lei n° 200/67 etc. (CHIAVENATO, 

2012). 

Embora a burocracia tenha nascido dentro do Estado Liberal, ao longo do tempo ela 

foi se apropriando de uma série de funções que ampliava sua atuação nos diversos setores 

sociais e econômicos. A partir das duas primeiras guerras mundiais foi necessária grande 

intervenção dos Estados Democráticos em assistências públicas e, com a crise decorrente da 

Grande Depressão, a situação só se agravou fazendo com que ocorresse um aumento das 

despesas que o Estado tinha com benefícios assistencialistas. 

 Vários Estados (principalmente os capitalistas desenvolvidos) aderiram a ideais 

intervencionistas que deram origem ao chamado Estado de Bem-Estar Social. Este se 

caracterizava não somente por uma maior participação do Estado no provimento de serviços 

sociais, mas também por transformar o status dessa participação de mera iniciativa 

assistencialista para a constituição de direitos para os cidadãos. 

 Aliado a isto, as ideias do economista britânico John Maynard Keynes, cujos 

trabalhos defendiam maior intervenção do Estado na economia, de modo que pudesse 

estimular a demanda de produtos e crescimento econômico, se popularizaram. O estado passa 

então a desempenhar um papel estratégico mais atuante no mercado, promovendo poupança 

forçada, corrigindo distorções no mercado e procurando desenvolver uma distribuição mais 

igualitária de renda (CHIAVENATO, 2012). 

Entretanto, a crescente necessidade de intervenção estatal, aliada ao acelerado 

desenvolvimento tecnológico e à globalização, tornaram as demandas estatais muito pesadas. 

O aumento da escolaridade da população, bem como o crescimento do acesso a fontes 

informacionais em massa (rádio, TV) também contribuíram para que a população adotasse 

uma postura mais desinibida e reivindicatória de seus direitos. 

Essa situação se agrava quando das crises econômicas internacionais (em especial as 

crises do petróleo na década de 1970). Essas crises fizeram com que as taxas de juros de 

financiamentos externos aumentassem, atrapalhando, por consequência, o desenvolvimento 

econômico dos países e acarretando uma crise fiscal. 

A interferência maciça do Estado no mercado, fez com que este convivesse com 

artificialismos que se tornaram insustentáveis na década de 1990, além disso, o Estado não 



26 
 

 

estava mais conseguindo atender à sobrecarga de demandas a ele dirigidas, principalmente na 

área social (PALUDO, 2012). A partir de então, o Estado apresenta uma crescente perda de 

crédito que torna a poupança pública tendente à negativa. A estratégia estatizante do estado se 

esgota: tanto o Estado de Bem-Estar Social nos países desenvolvidos, quanto a estratégia de 

substituições de exportações no terceiro mundo não podem se sustentar (CHIAVENATO, 

2011). 

Nesse momento fica clara a necessidade de reforma do Estado. Também a máquina 

administrativa (burocrática) teria que ser reformada para se tornar mais eficiente. A população 

brasileira já estava descontente com a burocracia, pelo menos com as disfunções percebidas 

do modelo, quando começam a surgir ideias para uma administração pública gerencial. 

A proposta de implantação de um modelo de administração gerencial no serviço 

público brasileiro teve seus principais fundamentos delimitados no chamado “Plano Diretor 

da Reforma do Estado (PDRAE)” de autoria do então Ministro da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE), Luiz Carlos Bresser Pereira. O PDRAE teve como base a 

análise de reformas ocorridas em outros países como a Inglaterra e as idéias contidas no livro 

“Reinventando o Governo” de autoria de David Osborne e Ted Gaebler (PALUDO, 2012). 

Em sua obra, Osborne e Gaebler (1995) defendem que o Governo deveria ter um papel 

catalizador, mais orientado à coordenação da mudança e ao uso mais eficiente dos recursos 

disponíveis, e aproveitando ao máximo os serviços prestados em parceria com o terceiro setor. 

Eles apoiam uma visão de governo empreendedor, na qual a responsabilidade pela prestação 

de serviços deve ser transferida, no que for possível, da burocracia ao cidadão, através de 

ações públicas que deixam de se preocupar apenas com a solução de problemas ou demandas 

específicas e passam a pensar a sociedade de forma mais ampla, com a interação de toda a 

comunidade. 

Tornaram-se inadiáveis reformas econômicas orientadas para o mercado, das quais 

Paludo (2012) destaca: um ajustamento fiscal duradouro, a implementação de uma política 

industrial e tecnológica que garantisse concorrência interna e criasse condições para o 

enfrentamento da crescente competição internacional advinda da globalização, uma reforma 

da Previdência Social, em especial do regime de previdência dos servidores públicos, 

inovação dos instrumentos de implantação e avaliação das políticas públicas de cunho social, 

e a reforma do aparelho do Estado com a intenção de aumentar sua governança. 

No trabalho intitulado “Reforma administrativa e Marco Legal das Organizações 

Sociais no Brasil” apresentado pelo Profº Paulo Modesto no “II Congresso Interamericano 
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sobre a Reforma do Estado e da Administração Pública, 1997” o autor enumera os principais 

objetivos das reformas administrativas que estavam ocorrendo em vários países: 

 Objetivo econômico: diminuir déficit público, ampliar a poupança pública e a 

capacidade financeira do Estado para concentrar recursos em áreas em que é 

indispensável a sua intervenção direta; 

 Objetivo social: aumentar a eficiência dos serviços sociais oferecidos ou 

financiados pelo Estado, atendendo melhor ao cidadão e a um custo menor, 

zelando pela interiorização na prestação dos serviços e ampliação de seu acesso 

aos mais carentes; 

 Objetivo político: ampliar a participação da cidadania na gestão da coisa pública; 

estimular a ação social comunitária; desenvolver esforços para a coordenação 

efetiva das pessoas políticas no implemento de serviços sociais de forma 

associada; 

 Objetivo gerencial: aumentar a eficácia e efetividade do núcleo estratégico do 

Estado, que edita leis, recolhe tributos e define as políticas públicas; permitir a 

adequação de procedimentos e controles formais e substituí-los gradualmente, 

porém de forma sistemática, por mecanismos de controle de resultados. 

(ALEXANDRINO; PAULO, p.132-133, 2010).  

 

Segundo o PDRAE (1995) as mudanças deveriam ocorrer concomitantemente e de 

forma gradual em três dimensões de atuação da reforma, cujos projetos passariam por uma 

sistemática de acompanhamento e avaliação permanente: 

 Dimensão institucional-legal: aperfeiçoamento do sistema jurídico-legal (através 

da edição de emendas constitucionais, leis complementares e ordinárias) no 

sentido de viabilizar as transformações fundamentais pretendidas com a reforma 

do aparelho do Estado, de maneira a remover os constrangimentos existentes que 

poderiam impedir a adoção de uma administração mais ágil e autônoma. 

 Dimensão cultural: seu foco é a transição de uma cultura burocrática (ainda 

marcada pelo patrimonialismo e sustentada numa desconfiança sobre a capacidade 

de cooperação e de ação coletiva entre os indivíduos, que são vistos como 

essencialmente egoístas, aéticos e indignos de uma confiança que permita o 

controle a posteriori dos processos administrativos) para uma cultura gerencial, 
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que pretende dar um voto de confiança provisório aos administradores e exercer 

um controle severo dos processos por resultados. 

 Dimensão de gestão: é nessa dimensão que a Administração Pública se torna 

efetiva e eficiente através das práticas gerenciais como indicadores de 

desempenho, treinamento e motivação pessoal e o desenvolvimento de estratégias 

flexíveis para o atingimento das metas estabelecidas em cada caso concreto. 

 

O modelo gerencial concebido caracterizar-se-ia por “[...] decisões e ações orientadas 

para resultados, tendo como foco as demandas dos clientes/usuários, baseada no planejamento 

permanente e executada de forma descentralizada e transparente” (JUND, 2006, p.12). 

Enquanto o modelo burocrático concentrava-se na busca pela racionalidade absoluta, o 

modelo gerencial visualiza a sociedade como um campo complexo, permeado de incertezas e 

conflitos, no qual os cidadãos buscam incansavelmente seus direitos. Nessa concepção, o que 

realmente importa não é o alcance da racionalidade perfeita nem o controle absoluto de 

procedimentos, mas definir, nas organizações públicas, práticas administrativas abertas e 

transparentes capazes de garantir o atendimento dos interesses coletivos com a maior 

eficiência possível. 

Nesse sentido, vislumbra-se um modelo em cujas bases estão ideias de controle dos 

processos a posteriori, descentralização, uso de técnicas típicas da iniciativa privada, maior 

flexibilidade na utilização de recursos públicos, aumento da autonomia administrativa dos 

órgãos públicos (principalmente das entidades da administração indireta), participação mais 

ativa do chamado terceiro setor, maior compatibilidade com os avanços tecnológicos e com a 

democracia, maior accountability, etc.  

Ou seja, em alguns pontos a administração gerencial é um rompimento com a 

administração burocrática, mas em outros pontos dela não se diferencia.  De modo que à 

avaliação sistemática, à recompensa pelo desempenho e à capacitação permanente 

acrescentam-se fatores como ações orientadas para o cidadão/cliente, o controle por 

resultados e a competição administrada (PALUDO, 2012). 

Como resultado, o Estado diminui seu papel como promotor e agente ativo do 

processo de desenvolvimento econômico e social (ocorrem várias privatizações) e aumenta 

sua função regulatória, de fomento e de controle. Cria-se maior liberdade no exercício de 

atividades públicas não-obrigatórias, as quais podem ser exercidas diretamente ou delegadas a 

entidades privadas, e ocorre um aumento na participação das entidades paraestatais na 

realização de serviços de interesse coletivo, sob normas e controle do Estado. 
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Nos últimos anos um crescente número de iniciativas constitucionais, legais e 

institucionais tem sido tomadas para tornar a administração pública mais moderna, nos 

moldes de uma administração gerencial, sem, contudo, abandonar os benefícios que a 

burocracia trouxe e que ainda funcionam. A seção seguinte resume algumas dessas iniciativas. 

 

2.1 AÇÕES RECENTES DO GOVERNO FEDERAL PARA MELHORIA DA GESTÃO 

PÚBLICA 

 

Para a compreensão do cenário atual da administração pública, o entendimento de 

conceitos como governança e accoutability tem papel fundamental. 

O conceito de governança diz respeito à capacidade de ação estatal para 

implementação de políticas e consecução de metas, ou seja, seria o modus operandi das 

políticas governamentais (BENTO, 2003, p. 84). É nesse contexto que surgem os mecanismos 

de accountability com o objetivo de construir mecanismos institucionais pelos quais os 

governantes e servidores devem responder por seus atos ou omissões perante a sociedade ou 

outros órgãos do governo (LINHARES NETO; BRITO, 2011). Já na abordagem de Santos 

(1999 apud LINHARES NETO; BRITO, 2011) tem-se o entendimento de accountability 

“como algo que vai além da prestação de contas pelos gestores da coisa pública e inclui os 

mecanismos, normativos e atos institucionais que se empregam nas relações entre os níveis de 

governo e dentro deles”. Nessa visão, a ideia é que se busque um ganho no nível de 

governança do país e esse fator está intimamente relacionado ao nível de corrupção do 

sistema. Daí a necessidade incessante de buscar ações que promovam o controle social e a 

transparência uma vez que, como ressaltou Jorge Hage, ministro da Controladoria-Geral da 

União, “Quanto maior for a exposição e a publicidade dos gastos e atos públicos, menor será 

o espaço para a corrupção e o desperdício” (AQUINO, 2012). 

Por parte do administrador público, trata-se do compromisso ético e legal de responder 

por suas ações demonstrando que geriu os recursos públicos legalmente e com 

responsabilidade e que utilizou nesta gestão práticas eficazes, eficientes e transparentes 

(PALUDO, 2012). 

A Constituição Federal de 1988 trouxe vários dispositivos que orientam a gestão 

pública no Estado Democrático de Direito brasileiro
2
. Entre os diplomas infraconstitucionais 

que regulamentam a prestação de serviços públicos e que estão trazendo/trarão muitas 

                                                           
2
 Por exemplo, o Capítulo VII, do Título III da Constituição Federal de 1988. 
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mudanças e questionamentos, destacam-se a Lei complementar n° 101 de 2000 (ou Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF), que visa a responsabilizar as entidades e órgãos públicos por 

seus atos relativos à gestão de recursos públicos e que determina que todos os entes federados 

brasileiros são obrigados a disponibilizar aos cidadãos dados sobre sua execução orçamentária 

na internet em tempo real; e a Lei 12.527/2011 que pretende assegurar o direito fundamental 

de acesso à informação mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente e de 

fácil compreensão. 

A Lei 12.527/2011, no Art. 7º, Incisos I-V, determina que informações de interesse 

público devam ser divulgadas independentemente de solicitações, sendo o acesso à 

informação pública a regra e o sigilo a exceção. Esta Lei define os mecanismos, prazos e 

procedimentos para a entrega das informações solicitadas aos cidadãos, além de determinar 

que os órgãos e entidades públicas deverão divulgar um rol mínimo de informações 

proativamente por meio da internet. Uma das maiores implicações deste regulamento é que 

para sua implementação efetiva, vários órgãos e entidades terão necessidade de adaptação 

para se tornarem aptos a assegurar aos cidadãos o direito de obter, entre outros:  

 

I – orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre 

o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação; 

II – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por 

seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; 

III – informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada 

decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades; 

IV – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 

V – informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as 

relativas à sua política, organização e serviços. (BRASIL, 2011).  

 

Outra iniciativa que se destaca na luta para o fortalecimento da transparência e 

prevenção e combate à corrupção é a participação brasileira na Parceria de Governo Aberto 

(OGP). Na declaração sobre governo aberto (OGP, 2011), os países participantes assumiram 

os compromissos de: 

 aumentar a disponibilidade de informações sobre as atividades governamentais;  

 disponibilizar, de maneira proativa, informações consideradas de alto valor, incluindo 

dados não processados, em tempo hábil, em formatos que o público possa facilmente 

localizar, entender e usar, e que permitam sua reutilização;  

 fornecer o acesso a recursos efetivos quando a informação ou os registros 

correspondentes forem indevidamente retidos; 
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 apoiar a participação cidadã de forma igualitária e sem discriminação, na tomada de 

decisões e na formulação de políticas; 

 implementar os mais altos padrões de integridade profissional de suas  administrações 

(elevados padrões éticos e código de conduta para funcionários públicos); 

 implementar políticas, mecanismos e práticas robustas de combate à corrupção, 

assegurando a transparência na gestão das finanças públicas e das compras 

governamentais, reforçando assim o Estado de Direito, etc. 

 

O Plano de Ação do Governo Aberto foi desenvolvido por meio de consulta a diversos 

órgãos do Poder Executivo e da Controladoria Geral da União. Ele traz várias metas, 

incluindo, entre outras: a realização de pesquisas qualitativas e quantitativas sobre o acesso à 

informação pública no Poder Executivo Federal, a elaboração de cursos de capacitação para 

servidores e o desenvolvimento de um modelo para estruturação dos serviços de informações 

ao cidadão em órgãos e entidades do Poder Executivo Federal e de procedimentos para o 

funcionamento do sistema de acesso a informações públicas (CGU, 2011).  

Espera-se que várias outras políticas públicas resultem dessa parceria. Já como uma 

das primeiras decorrências da OGP, o Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através da Instrução Normativa nº 4 de 13 

de abril de 2012, institui a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos – INDA como política 

para garantir e facilitar o acesso pelos cidadãos, pela sociedade e, em especial, pelas diversas 

instâncias do setor público aos dados e informações produzidas ou custodiadas pelo Poder 

Executivo Federal, com os seguintes objetivos (encontrados no Art, 1º, Incisos I-X): 

 

I – definir, estruturar e coordenar a política de dados abertos, bem 

como estabelecer o seu modelo de funcionamento; 

II – promover o ordenamento na geração, armazenamento, acesso, e 

compartilhamento de dados para uso do Poder Executivo federal e da 

sociedade; 

III- definir e disciplinar os padrões e os aspectos técnicos referentes à 

disponibilização e disseminação de dados para uso do Poder 

Executivo federal e da sociedade; 

IV – promover o compartilhamento de recursos de tecnologia da 

informação e evitar a duplicidade de ações e o desperdício de recursos 

na disseminação de dados e informações pelos órgãos e entidades do 

Poder Executivo federal; 

V – apoiar, capacitar e fornecer suporte para a publicação de dados 

abertos aos órgãos e entidades do Poder Executivo federal ou que 

aderirem à INDA que não possuem prática, cultura e atribuições 

finalísticas de disseminação de dados; 
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VI – buscar a melhoria contínua da publicação de dados abertos, 

baseando-se nas melhores práticas concebidas nos cenários nacional e 

internacional; 

VII – promover a colaboração entre governos dos diferentes níveis da 

federação e entre o Poder Executivo federal e a sociedade, por meio 

da publicação e do reuso de dados abertos; 

VIII – promover e apoiar o desenvolvimento da cultura da publicidade 

de dados e informações na gestão pública; 

IX – disponibilizar tecnologias e apoiar as ações dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo federal ou que aderirem à INDA na 

implementação da transparência ativa por meios digitais; e 

X – promover a participação social na construção de um ecossistema 

de reuso e de agregação de valor dos dados públicos (MPOG, 2012). 

 

No âmbito da participação popular como exercício da democracia, o Brasil vem 

avançando através da participação em Conferências e Conselhos Nacionais. As Conferências 

Nacionais são espaços públicos para deliberação coletiva acerca de diretrizes para a 

estruturação e acompanhamento de políticas públicas. Já os Conselhos Nacionais são 

organizações institucionais temáticas ou setoriais que tem caráter consultivo e/ou deliberativo, 

também com a finalidade de estruturar e acompanhar políticas públicas (neste caso no âmbito 

do Governo Federal) (CGU, 2011). Além disso, tem crescido, ainda que timidamente, a 

participação popular nas consultas públicas de anteprojetos de lei, e algumas vezes na 

apresentação de leis de iniciativa popular, como no caso da Lei de Ficha Limpa, aprovada em 

2010. 

Nessa conjuntura, o papel da informação e das tecnologias da comunicação e 

informação tem importante atuação uma vez que permitem novas formas de participação 

social na gestão dos recursos públicos, em benefício da eficácia, responsividade, transparência 

e governança. 

Nessa perspectiva, são exemplos de iniciativas adotadas pelo Governo Federal, o 

constante desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas administrativos voltados para um 

maior controle, avaliação e transparência da gestão pública, entre eles: o Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI – processamento do orçamento fiscal, 

da seguridade social e o registro dos gastos efetuados pelo Tesouro Nacional); o Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE- folha de pagamento e dados 

cadastrais dos servidores civis federais); O Sistema Integrado de Dados Orçamentários 

(SIDOR – controle e acompanhamento das etapas e aprovação do Orçamento da União); O 

Sistema de Planejamento (SISPLAN- planejamento de ações do governo); Sistema de 

Serviços Gerais (SIASG – movimentação do cadastro de fornecedores, de preços e do 
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catálogo de materiais e serviços) e o Sistema de Informações Organizacionais (SIORG- 

fornecimento de informações sobre a organização governamental e suas macro-informações) 

(PDRAE, 1995 p. 66).  

Além da criação do Portal ComprasNet (que contém informações sobre compras 

públicas, cadastro de fornecedores, catálogo de materiais e serviços, contratos 

administrativos, etc.); o Portal da Transparência (administrado pela Controladora-Geral da 

União, torna público diariamente dados da execução orçamentária federal de modo a auxiliar 

o controle interno e a prevenção da corrupção); O portal da Previdência Social criado em 

1997 (que atende mais de 20 milhões de aposentados, além de outras pessoas físicas ou 

jurídicas que se relacionam com o INSS, disponibilizando informações e serviços diversos); e 

o portal da Receita Federal (que atende a milhões de contribuintes, oferecendo serviços 

diversos como consulta a certidões, envio de declaração do imposto de renda, informações 

sobre processos e restituições do imposto de renda, etc). 

Também, a constante participação da Controladoria Geral da União nas ações de 

divulgação de dados (como a recente iniciativa de divulgação da remuneração dos servidores 

públicos do Poder Executivo Federal), na disponibilização de ferramentas de gestão, 

diagnóstico e avaliação de situações relativas ao funcionamento dos órgãos e entidades 

públicas, na elaboração e distribuição de materiais didáticos, na capacitação de servidores, 

etc., tem sido relevantes na busca por maior transparência e combate à corrupção. 

Toda essa interação de informações e serviços disponibilizados em meio eletrônico faz 

parte da iniciativa do Estado de implantação do chamado Governo Eletrônico. No Brasil, a 

política de Governo Eletrônico segue um conjunto de diretrizes que servem de referência para 

estruturar suas estratégias e orientar todas as ações de Governo Eletrônico, gestão do 

conhecimento e gestão da TI em toda a Administração Pública Federal. Ele conta com um 

arcabouço integrado de políticas, sistemas, padrões e normas que sustentam suas ações e 

considera a gestão do conhecimento um instrumento estratégico capaz de assegurar 

intencionalmente a habilidade de criar, coletar, organizar, transferir e compartilhar 

conhecimentos estratégicos que podem servir para a tomada de decisões, para a gestão de 

políticas públicas e para inclusão do cidadão como produtor de conhecimento coletivo. 

O foco das transações do programa é o atendimento das necessidades de seus clientes, 

ou seja, dos cidadãos. Na concepção de Barbosa, Faria e Pinto, encontrada no trabalho de 

Santos e Silva, o Governo Eletrônico tem estreita relação com a reconfiguração da 

interatividade entre governo-cidadão, governo-empresa e governo-governo, através do uso das 
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tecnologias da informação. Os autores apresentam um modelo de referência que trabalha 

quatro categorias de relacionamentos entre o governo e a sociedade (Quadro 3). 

Quadro 3 – Relacionamentos entre governo e sociedade 

Categoria Características 

G2B – Governo-Empresas Caracterizada pela interação do governo com as empresas do setor privado 

na troca de informações e processamento de transações eletrônicas, 

buscando reduzir ao máximo as barreiras para se fazer negócios com o 

governo. 

G2C – Governo-Cidadão Caracterizada pela interação do governo, de forma ampla e completa, com 

o cidadão, provendo a ele informações e serviços públicos que atendam as 

suas necessidades de contribuinte, proporcionando ao cidadão os papeis de 

controlador das ações de governo, beneficiário e usuários dos serviços 

públicos ao longo do ciclo de vida – infância, adolescência, maioridade, 

terceira idade. 

G2E – Governo-Servidor 

Público 

 

Caracterizada pela interação do governo com os funcionários do serviço 

público, provendo informações e prestando serviços necessários para o 

desenvolvimento de suas atividades profissionais e benefícios decorrentes 

da sua relação com o governo; 

G2G – Governo-Governo Caracterizada pela interação dos diferentes agentes governamentais e 

governos nas diferentes esferas (municipal, estadual e federal), provendo 

informações, prestação de serviços e processamento de transações para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

Fonte: Santos e Silva (2011, p. 217). 

 

As transações em meio digital permitem que a interação usuários-governo ocorra sem 

a necessidade de intermediários, o que possibilita a economia de recursos e tempo. Ao mesmo 

tempo, a mudança na configuração do modo de atender aos clientes exige um intenso trabalho 

para redesenho de processos que muitas vezes estão em constante mutação. Dessa forma, a TI 

cria condições para que os governos estimulem mudanças relevantes à promoção da 

governança, tais como o controle e participação social nas ações governamentais e a 

promoção de práticas anticorrupção e de transparência. 

 Entretanto, nem todos aprovam a busca de transparência nos meios digitais da maneira 

que vem sendo feita. Na visão de Barbosa et. al. (2011, p.146), a comunicação digital pública 

pode trazer consequências negativas. Através do uso de metáforas, os autores explicam que 

essa comunicação seria apenas uma forma de iludir a população, uma “falsa transparência” 

utilizada pelo “poder” (quem o está exercendo em nome do povo) para ocultar, esconder, 

mentir e manter o público de fora, o que recorrentemente estaria ocorrendo na publicidade 

estatal. De modo que “[...] tecnologias digitais atuam como luz de um show político, no qual o 

artefato-fetiche não tem outra função a não ser ofuscar, propositalmente, as informações 

necessárias para a construção de uma esfera pública consciente; ou, então, permitir a 

participação para simular interação”. Contudo, os próprios autores admitem a 

imprevisibilidade do que poderia ocorrer nesse ambiente em que as tecnologias digitais 

“acrescentam algo, interferem, redefinem, escapam e submetem-se às intencionalidades”, no 
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qual se criam cenários onde há improvisações e originalidades. De repente, a despeito da 

desconfiança inata da sociedade, a participação de cidadãos cônscios, engajados e atuantes 

poderia transformar a unicidade de ordens (como as coisas estariam sendo feitas até esse 

ponto). 

O que não se pode negar é que não se contesta aquilo que não se conhece. Também 

não é possível que haja conhecimento quando as informações acerca desse conhecimento 

estão escondidas ou tem difícil acesso, de maneira que a disponibilidade de informações, a 

priori, aumentaria a chance de o povo acompanhar o que vem sendo feito e cobrar o que ainda 

deve ser realizado. 

 

2.1.1 A busca por excelência 

 

A busca por excelência está atrelada à conquista da qualidade nos serviços prestados. 

No Brasil, principalmente a partir da década de 1990, vários programas relacionados ao 

incremento da qualidade dos serviços públicos foram criados e trouxeram contribuições até a 

formalização do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA) 

em 2005, como política pública de adesão voluntária. O histórico desses programas de 

qualidade está resumido no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Programas de Qualidade na Administração Pública Federal 

ANO 1991 1996 1998 1999 2005 

Programa PQP – Programa 

Qualidade e 

Produtividade na 

Adm. Pública 

PQP – 

Programa 

Qualidade e 

Participação 

Prêmio 

Nacional de 

Qualidade 

(Sub-

Programa) 

PQSP – 

Programa 

Qualidade no 

Serviço Público 

GESPÚBLICA – 

Programa Nacional de 

Gestão Pública e 

Desburocratização 

Finalidade Sensibilização e 

Capacitação 

Avaliação e 

Premiação 

Premiação Melhorar gestão 

e serviços 

Melhorar serviços e 

aumentar a 

competitividade 

Área de 

atuação 

Interna Interna e 

externa 

Interna e 

externa 

Externa 

(predominante) 

Externa 

(predominante) 

Foco Técnicas e 

ferramentas 

Gestão e 

resultados 

Melhores 

práticas 

Resultado e 

satisfação do 

cidadão 

Gestão por resultados 

orientada para o 

cidadão 

Dimensão Eficiência Eficiência e 

Eficácia 

Critérios de 

Excelência 

do PNQ 

Eficiência e 

Eficácia 

Eficiência, Eficácia e 

Efetividade 

Fonte: Paludo (2012, p. 245). 

 

Segundo Rodrigues (2010, p. 47), políticas públicas são “[...] um processo, composto 

por um conjunto de atividades [...] que visam atender às demandas e interesses da sociedade”.  

Essas atividades são constituídas de decisões e ações de uma autoridade legítima (ou 
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instituições governamentais), de acordo com a lei. Entre essas atividades estão a preparação 

da decisão política, a formulação, a implementação, o monitoramento e a avaliação das ações.   

Num primeiro momento, o Governo deve tomar a decisão de enfrentar um 

determinado problema e buscar algum tipo de solução. A partir daí, a discussão se desenrola 

sobre o desenvolvimento de ações aceitáveis e pertinentes para lidar com o problema em 

questão. O estágio da implementação seria a aplicação da política pela máquina do governo 

resultando no impacto do programa implementado. Todas as ações devem ser monitoradas 

para que ocorra a correção dos erros e a maximização do desempenho. Por fim, as políticas 

públicas devem ser avaliadas a posteriori permitindo a percepção das metas que foram 

atingidas e orientando as decisões sobre o futuro dessas políticas públicas (RODRIGUES, 

2010). 

O GESPÚBLICA é uma política pública vinculada à Secretaria de Gestão do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que tem como objetivo, de acordo com o 

Art. 1° do Decreto 5.378/2005, “[...] contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços 

públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do país” (BRASIL, 

2005). O programa contempla as dimensões tradicionais da gestão como orçamento, 

planejamento, pessoas e finanças e as dimensões sociais da gestão como participação no 

controle social, orientação para os cidadãos e interação organização-sociedade. (MPOG, 

2007, p. 5-6).  

Como pode ser visualizado no Art. 2º do Decreto 5.378 de 2005, que instituiu o 

GESPÚBLICA, o programa é pautado em várias iniciativas que deverão atuar de forma 

sinérgica para assegurar os resultados pretendidos, revelando a maturidade das concepções em 

gestão em que se fundamenta: 

 

Art. 2º O GESPÚBLICA deverá contemplar a formulação e implementação de 

medidas integradas em agenda de transformações da gestão, necessárias à promoção 

dos resultados preconizados no plano plurianual, à consolidação da administração 

pública profissional voltada ao interesse do cidadão e à aplicação de instrumentos e 

abordagens gerenciais, que objetivem: 

 

I- eliminar o déficit institucional visando ao integral atendimento das competências 

constitucionais do Poder Executivo Federal; 

II- promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, 

implementação e avaliação das políticas públicas; 

III- promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, 

relativamente aos resultados da ação pública; 

IV- assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a 

adequação entre meios, ações, impactos e resultados; e 

V- promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética (BRASIL, 

2005).  
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O Governo brasileiro entende que a busca contínua por excelência na gestão garante a 

qualidade dos serviços públicos. Essa qualidade só é alcançada quando ocorre a satisfação das 

necessidades e expectativas do usuário-cidadão. Nesse sentido o programa absorveu critérios 

de excelência da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) e do Modelo de Excelência em 

Gestão Pública (MEGP), ambos formulados na década de 1990. 

Segundo MPOG (2009, p. 29 a 31) o MEGP é a representação de um esquema que 

visa aumentar a eficiência, eficácia e efetividade das ações públicas executadas. Ele é 

construído de oito elementos integrados capazes de orientar a adoção de práticas de 

excelência em gestão, como pode ser visualizado na Figura 1: 

 

Figura 1: Modelo de Excelência em Gestão Pública. 

 

Fonte: MPOG (2009, p. 31) 

 

a) O primeiro bloco (Liderança, Estratégias e Planos, Cidadãos e Sociedade) busca 

atender as necessidades dos cidadãos e da sociedade através de uma forte liderança da 

alta administração que planeja os serviços, produtos e processos que melhor 

possibilitarão atingir esse fim. 

b) O segundo bloco (Pessoas e Processos) representa a execução do planejamento. Nele 

são concretizadas as ações que transformam objetivos e metas em resultados. São as 

pessoas que efetuam esses processos e fazem com que cada um deles produza os 

resultados esperados. 
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c) O terceiro bloco (Resultados) representa o controle. Serve para acompanhar o 

atendimento à satisfação dos usuários dos serviços e da ação do Estado, o orçamento e 

as finanças, a gestão das pessoas, a gestão de suprimentos e das parcerias 

institucionais, bem como o desempenho dos serviços/produtos e dos processos 

organizacionais. 

d) O quarto bloco (Informações e Conhecimento) representa a “inteligência da 

organização”. Nesse bloco, são processados e avaliados os dados relativos à 

organização e ao ambiente. Esses dados possibilitam à organização corrigir ou 

melhorar suas práticas de gestão e, portanto, seu desempenho. 

 

O GESPÚBLICA ainda disponibiliza para as organizações as seguintes ferramentas, 

que podem ser encontradas para download no endereço eletrônico 

http://www.gespublica.gov.br/ferramentas:  

 

 Auto-avaliação – mediante o uso de planilhas eletrônicas que a própria organização 

pode preencher, as organizações podem verificar o grau de aderência de suas práticas 

gerenciais ao Modelo de Excelência em Gestão Pública. Esta auto-avaliação 

possibilita a identificação dos pontos fortes e das oportunidades de melhoria da gestão. 

Assim, quando as organizações demonstrarem um sistema de gestão maduro, poderão 

se candidatar ao Prêmio Nacional da Gestão Pública – PQGF, que premia e reconhece 

publicamente as organizações que reproduzem o “estado da arte” em gestão. 

 Carta de Serviços ao Cidadão – segundo o Decreto n.º 6.932 de 11/08/2009, a Carta de 

Serviços é obrigatória para o Poder Executivo Federal e tem por objetivo informar ao 

cidadão dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses 

serviços e dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao 

público.   

 Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação – IPPS - esse instrumento foi 

desenvolvido para ser capaz de se adequar a qualquer entidade pública prestadora de 

serviços e pretende garantir a participação efetiva do cidadão na avaliação de 

desempenho da organização, de modo que sejam identificadas as lacunas existentes 

entre o que os usuários esperam e o nível dos serviços que de fato recebem. Deve ter 

como base a divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão.  
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 Guia de Gestão de Processos - utilizado para orientar a modelagem, melhoria e 

gerenciamento dos processos com foco em resultados. Favorece a reflexão sobre a 

validade dos produtos e serviços prestados, as normas e conhecimentos observados e 

os recursos necessários. É disponibilizada uma série de vídeos que apresenta o passo-

a-passo sobre a gestão de processos. 

 Guia “d” Simplificação – é uma ferramenta de trabalho, eminentemente prática, que 

atua com o objetivo de eliminar os processos e rotinas que não agregam valor aos 

serviços prestados pela organização. O documento está organizado em uma sequência 

lógica de 10 passos, subdivididos em 4 grandes etapas: planejamento da simplificação; 

mapeamento do processo; análise e melhoria dos processos; e implementação das 

melhorias, todos disponibilizados no site do GESPÚBLICA. 

 Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de 

Indicadores - A primeira parte do material traz um referencial metodológico que 

permitirá ao Estado e suas organizações definirem e mensurarem seu desempenho, o 

que possibilitará sua pactuação, avaliação e divulgação em momentos posteriores. A 

segunda parte do material apresenta o processo de construção de indicadores de 

desempenho através de um modelo que sugere um conjunto de etapas que asseguram a 

coerência da formulação e implementação do conjunto de indicadores que se planeja 

construir. 

 

Ainda no que se relaciona à gestão, o Decreto nº 6.932/2009 trouxe relevantes medidas 

relativas à simplificação do atendimento público prestado ao cidadão como: a dispensa de 

reconhecimento de firma em documentos produzidos no Brasil; a possibilidade do cidadão 

comprovar situação junto a órgãos públicos através de declaração própria; a requisição direta 

(sem interferência do interessado) pelos órgãos públicos de documentos comprobatórios que 

se encontrem na posse de outro órgão; além de determinar que os órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal que prestem serviços diretamente ao cidadão, deverão elaborar e divulgar 

“Carta de Serviços ao Cidadão” no âmbito de sua esfera de competência (PALUDO, 2012). 

O Art. 1º, Incisos I-VIII, desse decreto traz as diretrizes que deverão orientar os órgãos 

e entidades do Poder Executivo Federal nas relações entre si e com os cidadãos, quais sejam: 

 

I - presunção de boa-fé; 

II - compartilhamento de informações, nos termos da lei; 

III - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos 

comprobatórios de regularidade; 

IV - racionalização de métodos e procedimentos de controle; 
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V - eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja 

superior ao risco envolvido; 

VI - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e 

procedimentos de atendimento ao cidadão e a propiciar melhores condições para o 

compartilhamento das informações; 

VII - utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, 

jargões e estrangeirismos; e 

VIII - articulação com Estados, Distrito Federal, Municípios e outros poderes para a 

integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos 

prestados ao cidadão (BRASIL, 2009). 

 

O conjunto das ações descritas anteriormente fomenta a ideia de que para atender as 

demandas que se vislumbram nos cenários politico, social e econômico brasileiro, a 

administração pública precisa se modernizar, precisa estar apta a atender aos direitos 

constitucionais e legais do cidadão e precisa fazer isso de maneira eficiente. Suas ações 

precisam ser claras, seus processos e contas precisam demonstrar a lisura e o cuidado 

inerentes à prática de administrar recursos alheios. As informações de interesse público 

precisam estar em um formato acessível a quem puder se interessar, e tudo isso exige 

reformas na máquina administrativa dos órgãos e entidades de todos os entes federados nos 

três poderes. No entanto, ferramentas de TIC, podem e devem ser utilizadas nessa empreitada.  
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3 A INFORMAÇÃO, GESTÃO DA INFORMAÇÃO, TIC E SI NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Um dos grandes desafios das nações modernas é a construção de uma sociedade na 

qual todos os indivíduos ou grupos sociais sejam capazes de criar, utilizar e acessar 

informação e conhecimento de modo eficiente. A realização deste feito está fortemente 

relacionada às tecnologias da informação e do conhecimento, uma vez que o progresso da TIC 

vem mudando a forma como a sociedade usa a informação e se relaciona com ela.  

Primeiramente há que se distinguirem os conceitos de dados, informações e 

conhecimento. Dados podem ser considerados números brutos e fatos em sua forma primária; 

informação é um conjunto de fatos organizados de tal forma que adquirem valor adicional 

além do valor do fato em si; e conhecimento são as informações que se tornam úteis quando 

processadas pela mente humana, através da reflexão. De modo que cada categoria pode se 

transformar em outra, ou seja, dados se transformam em informação e esta, quando 

processada na mente humana, se transforma em conhecimento. Tuome acredita que a 

hierarquia pode ser inversa: conhecimento pode existir antes de informação e informação 

antes de dados. Nessa concepção, o conhecimento existente, quando verbalizado, torna-se 

informação, que quando atribuída a uma representação fixa, torna-se dados (ALAVI; 

LEIDNER, 2001). 

Esse ciclo virtuoso (dados, informação, conhecimento) tem importância extrema para 

as organizações. O conhecimento é incorporado e carregado através de múltiplas entidades 

organizacionais incluindo: identidade e cultura organizacional, rotinas, políticas, sistemas e 

documentos, bem como os indivíduos que fazem parte da empresa. Nessa perspectiva, os 

ativos do conhecimento podem produzir vantagem competitiva sustentada a longo prazo 

(ALAVI; LEIDNER, 2001). 

Castells (1999) fala de uma quebra de paradigma, que ocorreria em decorrência das 

facilidades de acesso às informações e que acarretaria mudanças na cultura de uma sociedade. 

Para as organizações, a gestão da informação poderia ser definida como a aplicação dos 

princípios administrativos relativos à aquisição, organização, controle, disseminação e uso da 

informação cuja principal finalidade é o acompanhamento eficiente de processos, o apoio à 

tomada de decisões e a obtenção de vantagens competitivas em relação aos concorrentes 

(TARAPANOFF, 2006). Isso envolveria aspectos sobre a escolha da política de informação, a 

cultura relativa às crenças e valores atinentes à informação, a escolha da tecnologia mais 

adequada e a maneira como essa informação pode ser utilizada nos processos internos da 

empresa.  
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Davemport (1998) discorre sobre a importância de se identificar o que torna uma 

informação significativa e, portanto, valiosa. Nessa concepção, quando a informação não é 

precisa ou completa, a empresa pode tomar decisões inconvenientes causando imensuráveis 

prejuízos. O autor propõe seis características que determinam a importância da informação 

nas organizações: exatidão, oportunidade, acessibilidade, envolvimento, aplicabilidade e 

escassez. Também Stair (1998, p.6) resume um conjunto de características que qualificam 

uma informação valiosa e relevante, conforme o Quadro 5. 

Para a Administração Pública, o valor estratégico da informação se atrela ao desafio 

do gestor definir como processar, interpretar e utilizar a informação considerando as 

demandas, necessidades e dificuldades da população. Para isso, ele necessita ter uma visão 

ampla sobre essas necessidades e dificuldades e vislumbrar nos recursos informacionais uma 

oportunidade para sanar problemas e angariar ganhos contínuos.  

 

Quadro 5- Características de uma informação valiosa. 

Características Definições 

Precisa A informação precisa não tem erros. Em alguns casos a informação imprecisa é gerada pela 

entrada de dados incorretos no processo de transformação. Isto é comumente chamado de 

entra lixo, sai lixo. 

Completa A informação completa contém todos os fatos importantes. Por exemplo, um relatório de 

investimento que não inclui todos os custos importantes não está completo. 

Econômica A informação também deve ser de produção relativamente econômica. Os tomadores de 

decisões devem sempre fazer um balanço do valor da informação com o custo de sua 

produção. 

Flexível A informação flexível pode ser usada para diversas finalidades. Por exemplo, a informação de 

quanto se tem de estoque disponível de uma determinada peça pode ser usada pelos 

representantes de vendas no fechamento de uma venda, por um gerente de produção para 

determinar se mais estoque é necessário, e por um diretor financeiro para determinar o valor 

total que a empresa tem investido em estoques. 

Confiável A informação confiável pode ser dependente. Em muitos casos, a confiabilidade da 

informação depende da confiabilidade do método de coleta dos dados. Quer dizer, a 

confiabilidade depende da fonte da informação. Um boato vindo de fonte desconhecida que os 

preços do petróleo devem subir pode não ser confiável. 

Relevante A informação relevante é importante para o tomador de decisões. A informação de que os 

preços da madeira devem cair pode não ser relevante para um fabricante de chips de 

computador. 

Simples A informação também deve ser simples, não deve ser exageradamente complexa. A 

informação sofisticada e detalhada pode não ser necessária. Na realidade, informação em 

excesso pode causar sobrecarga de informação, quando um tomador de decisões têm 

informações demais e não consegue determinar o que é realmente importante. 

Em tempo A informação em tempo é enviada quando necessário. Saber as condições do tempo da 

semana passada não ajudará a decidir qual agasalho vestir hoje. 

Verificável Finalmente, a informação deve ser verificável. Isto significa que se pode checá-la para saber 

se está correta, talvez checando várias fontes da mesma informação. 

Fonte: Stair (1998, p.6). 

Uma informação valiosa apresenta todas essas características. Entretanto, somente a 

presença de informações relevantes não é o suficiente para garantir a utilização deste recurso 

com sucesso. Para que uma empresa seja bem sucedida nesta tarefa é necessário que haja um 
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consenso entre os gestores sobre o que é informação na organização, quem a possui, sob que 

forma é conservada, quem é responsável pelo seu gerenciamento e como controlar e utilizar a 

informação que existe. McGee e Prusak (1994) defendem que o principal fator para o sucesso 

no gerenciamento real da informação é ter um executivo de alto nível que “defenda a 

informação”. Nesse sentido, em um estudo realizado com 25 empresas para analisar o estilo 

de gerência das informações, os autores descrevem cinco estilos de gerência de informações, 

conforme pode ser observado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Etilos de gerência das informações. 

Estilo Descrição 

Utopia 

Tecnocrática 

Uma abordagem altamente tecnológica do gerenciamento da informação que enfatiza a 

classificação e a modelagem do patrimônio de informações de uma organização, apoiando-se 

fortemente em novas tecnologias. 

Anarquia Ausência completa de uma gerência da informação que deixa a cargo dos indivíduos obter e 

gerenciar sua própria informação. 

Feudalismo Gerenciamento da informação por unidades de negócios ou funcionais, que definem suas 

próprias necessidades de informação e repassam apenas uma informação limitada à empresa 

em geral. 

Monarquia A classificação da informação e a definição de seu fluxo através da organização é feita pelos 

líderes da empresa, que podem ou não partilhar de boa vontade a informação após coletá-la. 

Federalismo Uma abordagem de gerenciamento da informação baseada no consenso e na negociação de 

elementos de informação-chave e no fluxo da informação para a organização. 

Fonte: McGee e Prusak (1994, p.155). 

 

Os três primeiros estilos (utopia tecnocrática, anarquia e feudalismo) são menos 

eficazes que os dois últimos (federalismo e monarquia), sendo que nas organizações pode 

haver mais de um desses estilos: algumas vezes há conflitos entre eles e em outras, um dos 

estilos predomina. O importante é que escolher um único desses estilos é mais eficaz do que 

manter estilos múltiplos capazes de gerar confusão entre os indivíduos e desperdícios de 

recursos. O ideal então é que um dos estilos seja escolhido e que ações sejam planejadas para 

implementá-lo. O gestor tem papel importante nessa tarefa, pois pode tentar influenciar a 

forma como a informação é compartilhada bem como o comportamento em relação ao uso da 

informação em suas empresas (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 154-155). 

Como a informação tem sido elevada ao mesmo nível de importância de outros 

recursos vitais, como o capital e os recursos humanos, as grandes organizações tem procurado 

definir suas estratégias levando em consideração o potencial da informação e da tecnologia da 

informação como variáveis críticas desde o início de qualquer projeto. Nesse sentido, as 

alternativas de estratégia de negócios devem ser definidas em paralelo com alternativas de 

tecnologia e informação, constituindo um fluxo sinérgico de interação e troca de informações 

(MCGEE; PRUSAK, 1994). 
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Para Drucker (1984, p. 133-136): 

 

[...] Planejamento estratégico é o processo contínuo de, sistematicamente e com o 

maior conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvem 

riscos, organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas 

decisões e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o 

resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas. 

 

A estratégia organizacional é manifestada através de processos organizacionais 

específicos que transformam recursos (capital, tecnologia, trabalho, matérias primas, etc.) em 

produtos e serviços que fornecem valor aos clientes. Michael Porter pensava nesses processos 

como cadeias de valor que conectavam desde a empresa, incluindo compradores e 

fornecedores. Todos os aspectos que de algum modo pudessem influenciar os negócios 

deveriam ser bem planejados e, através da tecnologia da informação poderiam ser 

aperfeiçoados de forma a se tornarem mais eficientes e eficazes. 

Isso implicaria rearranjar os processos organizacionais de modo a estarem compatíveis 

à estratégia escolhida e aos recursos disponíveis. Ao se organizar uma empresa deve ser 

levado em consideração todo o seu aparato, ou seja, deve-se pensar sua estrutura, seus 

recursos, seus agentes, seus serviços, atividades e competências. A escolha de uma estrutura 

organizacional, que corresponde ao modo como a autoridade é distribuída, as atividades são 

divididas e o sistema de comunicação é estabelecido, depende da natureza da instituição, dos 

serviços que ela disponibiliza, da cultura organizacional existente e da estratégia escolhida. 

Principalmente a partir dos anos 1980, as organizações começaram a pensar sobre a 

oportunidade de se desenhar de forma mais explícita os processos agregadores de valor para a 

organização. O termo Reengenharia de Processos surgiu dessa prática que buscava aproveitar 

o potencial oferecido pela TI nesse aspecto. Essas aplicações acabaram por corroborar a ideia 

de que a tecnologia da informação, bem como a gestão da informação, poderiam ter papel 

significativo na criação de vantagem competitiva uma vez que, através do redesenho dos 

processos, possibilitavam a realização de uma mesma atividade de maneira mais eficiente, 

aproveitando melhor os recursos disponíveis. 

Lacombe e Heilborn (2003, p. 479) definem reengenharia como “[...] o repensar 

fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais que visam alcançar 

drásticas melhorias em indicadores críticos de desempenho, como custos, qualidade, 

atendimento e velocidade”. Para eles, é condição indispensável para o êxito da reengenharia 

de processos que ela seja feita de cima para baixo, sendo de grande importância o apoio da 

administração superior, pois somente os gerentes de alto nível teriam a visão sistêmica do 
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processo como um todo e somente com essa visão seria possível identificar as oportunidades 

de inovação. 

Hall, Rosenthal e Wade (1993 apud LACOMBE; HEILBORN, 2003) identificaram 

ainda cinco condições apontadas como fundamentais para o êxito da reengenharia: 

 

 Estabelecer uma meta agressiva de desempenho; 

 Destinar parte significativa do tempo do principal executivo do projeto; 

 Conduzir uma revisão abrangente das necessidades do cliente, pontos de equilíbrio 

econômico e tendências de mercado; 

 Indicar um executivo de alto nível para ser responsável pela implantação; 

 Fazer um teste piloto abrangendo o novo projeto. 

 

Fica claro então, que o processo de definição da estratégia é um processo em que a 

informação está intensamente envolvida. Os responsáveis pela definição da estratégia 

precisam estar cientes dos pontos relevantes ao sucesso de suas atividades de modo a 

aproveitar as oportunidades e superar as dificuldades encontradas. Nessa concepção, as 

práticas de gestão da informação podem beneficiar e influenciar a escolha de estratégias 

organizacionais. 

No que se refere à cultura organizacional e sua relevância no desenvolvimento de uma 

estratégia, Robbins (2002, p. 498) a define como: “[...] um sistema de valores, compartilhado 

pelos membros de uma organização e que a difere de uma outra. Esse sistema é, em ultima 

análise, um conjunto de características-chave que a organização valoriza [...]”. 

O autor afirma que a cultura exerce várias funções na organização. Em primeiro lugar, 

ela seria uma definidora de fronteiras, ou seja, ela seria material para distinguir uma 

organização de outra. Ela traria senso de identidade aos membros da organização, facilitando 

a criação de um comprometimento com algo que os indivíduos acreditem ser maior que os 

interesses individuais. Ela estimularia a estabilidade do sistema social, ajudando a manter a 

organização coesa e fornecendo os padrões para as ações dos indivíduos e grupos, bem como 

ela atuaria como sinalizador de sentido e meio de controle, orientando o comportamento dos 

empregados.  

Entretanto, a cultura pode ter aspectos desfavoráveis para a organização, por exemplo: 

a cultura pode se tornar uma barreira às mudanças (quando os valores compartilhados deixam 

de ser os mais eficientes e eficazes para a organização – especialmente em ambientes de 
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constantes mudanças- a cultura pode ser um empecilho à competitividade e sobrevivência da 

empresa), bem como uma barreira à diversidade (a cultura pode ser um tanto intolerante ao 

novo, e esse novo algumas vezes é o fator que determinaria o sucesso ou fracasso de 

determinada iniciativa). 

A mudança é um aspecto que deve ser considerado cuidadosamente em qualquer 

implementação de TI. Chiavenato (2012, p. 250), inspirado no trabalho de Kurt Lewin, 

“Frontiers in groups dynamics”, afirma que a mudança é um processo que envolve três etapas 

– descongelamento, mudança e recongelamento: 

 

i. Descongelamento: fase inicial da mudança, que tem início na percepção de sua 

necessidade; nela, as ideias ultrapassadas são “derretidas, abandonadas e 

desaprendidas”. Se essa etapa não for bem sucedida, ocorre uma tendência de a 

empresa retornar ao padrão anterior. 

ii. Mudança: é a fase em que novas ideias são aprendidas e colocadas em prática na 

forma de teste. Divide-se em duas etapas: a identificação (quando as pessoas percebem 

a eficácia das novas práticas e aceitam a mudança); e a internalização (quando as 

novas atitudes e comportamentos passam a compor o padrão normal de 

comportamento da empresa). 

iii. Recongelamento: é a fase final, que culmina por estabilizar a mudança. É nela que as 

novas ideias são incorporadas em definitivo ao comportamento e requer dois aspectos: 

o apoio (suporte por meio de recompensas que ajudam na manutenção da mudança); e 

o reforço positivo (prática proveitosa que torna a mudança bem sucedida). 

 

Chiavenato (2012) defende ainda que a mudança organizacional deve ser conduzida 

por um “agente da mudança”. Esse agente pode ser membro da própria organização ou 

mesmo um consultor externo. É ele que inicia a mudança e atua como facilitador de todo o 

processo, em suas três etapas. A mudança ocorreria dentro de um ambiente influenciado por 

forças positivas de apoio à mudança e forças negativas que a restringem ou impedem. O 

sucesso de uma dessas forças é que determina se a mudança ocorre de fato ou não. Nesse 

ambiente, o papel do agente de mudança é tentar maximizar o efeito das forças positivas e 

diminuir o das forças negativas.  

A mudança surgiria então como resposta a um estímulo interno ou externo que 

pressionaria a administração a agir a mudança, conforme a Figura 2. Entretanto, para que ela 
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possa ser bem sucedida, é necessário também mudar as pessoas que atuam nos processos a 

serem transformados (CHIAVENATO, 2012). 

 

Figura 2 – As seis fases da mudança organizacional. 

 

Fonte: adaptado de Chiavenato (2012, p. 252). 

 

3.1 A TI E AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

 

A sociedade contemporânea vem passando por constantes transformações. Estas, por 

sua vez, têm acarretado necessidades informacionais em proporções cada vez maiores: é o que 

alguns chamam de revolução informacional. 

Para Castells (1999, p.44), a sociedade pode, principalmente através da intervenção 

estatal, sufocar ou acelerar seu desenvolvimento tecnológico. Este autor acredita que a 

capacidade de dominar a tecnologia, em especial as tecnologias estrategicamente decisivas em 

cada período histórico, permite traçar o destino da sociedade, transformando-a. 

Já de acordo com Lévy (1998, p. 36), a informática é o ponto de articulação de uma 

cultura, sendo portadora de saber inédito que se aplica principalmente ao registro formalizado 

e à gestão racional do conhecimento, atuando diretamente sobre os principais motores da 

evolução social, ou seja, a administração dos homens e dos bens e a pesquisa científica. 

Davemport, Marchand e Dickson (2004, p.21-22) acreditam que as práticas de TI 

teriam o potencial de melhorar o desempenho empresarial, se as prioridades de TI estiverem 

adequadamente alinhadas aos negócios e se colaborarem de forma eficaz no fornecimento de 

aplicações e infra-estrutura, o que ocorreria essencialmente de quatro maneiras: 
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 A TI melhoraria a eficiência das operações empresariais (operações financeiras, de 

produção, etc.); 

 A TI melhoraria as comunicações, dando apoio ao funcionamento tranquilo dos 

processos; 

 A TI facilitaria a tomada de decisões gerenciais através da disponibilização de 

informações adequadas; 

 A TI apoiaria a inovação no desenvolvimento de novos produtos e serviços e 

facilitaria novas iniciativas. 

 

No contexto da Administração Pública, Vaz (2002, p.14) afirma serem três os 

principais fatores relacionados à tecnologia da informação que são capazes de afetar a 

Administração Pública e a governança eletrônica: a disseminação da tecnologia da 

informação, o aumento da conectividade e a convergência de várias tecnologias. 

 A redução dos custos das tecnologias provocou sua disseminação e popularização de 

tal maneira que a tecnologia da informação tem se tornado cada vez mais necessária ao 

funcionamento da sociedade e da Administração Pública. 

 A convergência tecnológica faz com que a computação, as comunicações (transmissão 

e recepção de dados, voz, etc.), e os conteúdos (livros, filmes, música etc.), tenham suas 

funções aproximadas, ampliando-se as possibilidades de intercomunicação e 

interoperabilidade com outros usuários com um menor consumo de tempo e recursos. 

 Já o aumento da conectividade tem transformado as práticas de trabalho nas entidades 

públicas, graças ao uso de ferramentas de trabalho em grupo e das possibilidades de 

integração de sistemas através da utilização de redes. A utilização de transações em ambiente 

digital tem modificado a forma de funcionamento dos antigos processos da “era analógica” e 

a maneira de lidar com os usuários/clientes.  

Por sua vez, a associação desses três fatores tem permitido a criação de um cenário em 

que a tendência de aumento das demandas sociais esteja ao lado da ampliação das condições 

para o efetivo crescimento da eficiência e eficácia dos atos do Estado. 

Santos e Silva (2011, p. 216), baseando-se em Gomes e Maia, elencam sete pontos 

importantes dos novos meios de comunicação (em especial a internet) para a democratização: 

 

a) superação dos limites tempo/espaço para a participação política; 

b) expansão e qualidade do estoque de informação online; 

c) comodidade, conforto, conveniência e custo; 

d) facilidade e extensão de acesso; 
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e) sem filtros e nem controles; 

f) interatividade e interação; 

g) oportunidades para vozes minoritárias ou excluídas. 

 

Nesse contexto, outro conceito importante é o de organizações em rede. Como os 

demais aspectos da vida na atualidade, as empresas estão se organizando em redes, que nada 

mais são do que uma forma econômica, interativa e dinâmica de comunicação, controle e 

gestão. Nela, as pessoas e grupos interagem no compartilhamento de ideias, conhecimentos e 

recursos de forma rápida e eficiente na busca de interesses comuns. 

Em redes horizontais de comunicação, como na internet, sujeitos comunicativos 

determinam tanto o conteúdo quanto o destino das mensagens, eles são, ao mesmo tempo, 

emissores e receptores de fluxos multidirecionais de comunicação. Nesse processo, a 

comunicação é multicanal e os sujeitos comunicativos interagem formando redes de 

comunicação que produzem significados compartilhados (PALUDO 2012). 

O Estado-rede surge como tentativa de respostas aos desafios visibilizados na era da 

informação e da globalização. Nele, múltiplos atores buscam múltiplos interesses em um 

ambiente agregador que procura atender à maioria dos participantes, incrementar a 

participação democrática e disseminar informações de interesse coletivo. 

A atuação pública em redes de cooperação vem alterando as relações de poder e as 

relações da Administração Pública com a sociedade. Paludo (2012) baseando-se em Castells, 

defende que a atuação do Estado-Rede ocorre por meio do ajustamento de alguns fatores 

principais: subsidiariedade (quando não for essencial, a atuação estatal deve ser substituída 

por iniciativas da própria sociedade); adoção de tecnologias (modernização da gestão pública 

através do uso estratégico de equipamentos, softwares e capacitação de pessoal); 

transparência (no mais possível, as ações administrativas devem ser públicas a fim de 

combater a corrupção e o nepotismo); participação dos cidadãos (incentivar a participação 

cidadã como mecanismo de aumentar a comunicação pública, fortalecer a democracia e, 

consequentemente,  incrementar a legitimidade dos governos); novos agentes da 

administração (os servidores deverão ser bem remunerados e constantemente capacitados para 

garantir um nível satisfatório de profissionais); flexibilidade (estrutura organizacional mais 

flexível e apta ao acompanhamento de mudanças ambientais); coordenação (controlar a forma 

de cooperação entre as instituições públicas e demais atores sociais); e aprendizado (utilizar a 

experiência do que deu ou não certo para aperfeiçoar a gestão); 

 É possível entrever uma tendência. Ainda que o desenvolvimento de uma cultura mais 

participativa por parte dos usuários/cidadãos seja um processo lento, que deve ser 
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continuamente incentivado por meio de políticas públicas atuantes, a preocupação do Estado 

em dar os primeiros passos para o estreitamento de sua relação com os cidadãos, em um 

ambiente acessível (Internet), é sem dúvida uma evolução desse relacionamento.  Talvez esse 

seja o início de um ciclo virtuoso, no qual a proximidade entre Governo/governados geraria 

mais proximidade, à medida que mais cidadãos começam a fazer uso das ferramentas 

disponíveis e quando outras ferramentas são criadas e disponibilizadas.  

 

3.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Todas as atividades humanas podem ser organizadas na forma de sistema, inclusive as 

atividades organizacionais. Um exemplo disso pode ser encontrado no Decreto-Lei nº 

200/1967, Art. 30, que determina: 

 

Serão organizadas sob a forma de sistema as atividades de pessoal, orçamento, 

estatística, administração financeira, contabilidade e auditoria, e serviços gerais, 

além de outras atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da Administração 

que, a critério do Poder Executivo, necessitem de coordenação central (BRASIL, 

1967). 

 

 

Como os recursos informacionais tem se revestido de importância crescente para a 

sociedade e suas organizações, faz-se necessário ordenar e gerir a informação e o 

conhecimento de maneira eficiente e eficaz e os sistemas de informação podem atuar de modo 

relevante nesse processo. 

Stair (1998, p. 6) define sistemas como um conjunto de elementos ou componentes 

que interagem para se atingir objetivos. Os elementos que formam o sistema e a relação entre 

esses elementos determinam como o sistema trabalha. Os sistemas são constituídos de 

entrada, mecanismos de processamento, saídas e feedback; todas essas partes trabalham em 

conjunto para atingir o resultado final, se retroalimentando ao longo do tempo. Eles envolvem 

pessoas, tecnologias, procedimentos e métodos adotados, e estão configurados de acordo com 

o modo como esses elementos estão organizados. 

Os sistemas podem ser classificados como abertos ou fechados, simples ou complexos, 

estáveis ou dinâmicos, adaptáveis ou não-adaptáveis, permanentes ou temporários: 

 

 Simples x complexo: um sistema simples é o que possui poucos componentes ou 

elementos, a relação entre eles é direta e descomplicada. Já um sistema complexo tem 
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muitos elementos que são bastante interconectados, suas relações podem ser muito 

sofisticadas. 

 Aberto x fechado: sistema aberto é aquele que interage com seu ambiente- há um fluxo 

de entradas e saídas por todos os limites do sistema; um sistema fechado é o oposto de 

um aberto - não há qualquer interação com o ambiente (geralmente se investiga o 

quanto um sistema é fechado). Cada tipo se adequa melhor a diferentes situações. 

 Estável x dinâmico: sistema estável é aquele em que as mudanças no ambiente 

resultam em pouca ou nenhuma mudança no sistema; já os sistemas dinâmicos sofrem 

mudanças rápidas e constantes devido às mudanças no seu ambiente, isso faz com que 

seja um desafio desenvolver sistemas eficazes para empresas dinâmicas – durante o 

tempo de desenvolvimento do sistema a empresa pode já ter modificado suas 

diretrizes, por isso esses sistemas devem ser adaptáveis e flexíveis. 

 Adaptáveis x não-adaptáveis: um sistema adaptável é o que responde ao ambiente 

mutável – ele monitora o ambiente e recebe modificações em resposta às mudanças 

nesse ambiente. Um sistema não-adaptável é o que não muda com o ambiente 

mutável. 

 Permanente x temporário: sistema permanente é o que existe ou existirá por um 

período longo de tempo. Já os sistemas temporários não tem perspectiva de existência 

por um período de tempo longo – alguns negócios e investimentos são criados apenas 

por tempo determinado (STAIR, 1998, p.8-9). 

 

Os sistemas que envolvem a gestão de informações são um importante recurso 

organizacional, eles podem ser conceituados da seguinte maneira: 

 

[...] um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta (ou recupera), 

processa e armazena e distribui informações destinadas a apoiar a tomada de 

decisões, a coordenação e o controle de uma organização [...] também auxiliam os 

gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar 

novos produtos (LAUDON; LAUDON, 2004, P.7). 

 

Cada administrador precisa entender o papel dos diversos tipos de sistemas de 

informação existentes nas empresas e fazer uso destes para apoiar a tomada de decisões e as 

demais atividades existentes nos diversos níveis e funções organizacionais.  

A utilização desses sistemas tem provocado diversas mudanças organizacionais e 

administrativas ao longo dos últimos anos, abrindo o leque de possibilidades na maneira de 

organizar recursos e fazer gestão. Novos desafios surgem desta realidade, exigindo dos 
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gestores a capacidade de se manterem atualizados e se utilizar eficientemente das vantagens 

que surgem com cada inovação. Nessa perspectiva, faz-se necessário que os administradores 

tenham habilidades para determinar quais sistemas a empresa deve utilizar, quais devem ser 

seus limites de atuação, qual o nível de compartilhamento de informações, etc. 

Laudon e Laudon (2004) classificam os sistemas de informações de acordo com o 

nível organizacional em que desenvolvem seu papel. De acordo com os autores eles podem 

ser caracterizados como segue: 

 

 Sistemas do nível gerencial: são os sistemas desenvolvidos com vistas a 

disponibilizarem informações úteis ao monitoramento, controle de atividades e tomada 

de decisões administrativas aos gerentes médios. As decisões tomadas com base nas 

saídas desses sistemas são menos estruturadas, ou seja, as exigências de informações 

nem sempre são claras e as informações não precisam ser totalmente completas. 

 Sistemas do nível operacional: são os sistemas elaborados para auxiliar os gerentes 

operacionais nas atividades básicas da organização. Geralmente tem como escopo 

atender questões rotineiras bem como acompanhar o fluxo de operações. 

 Sistemas do nível de conhecimento: são os pensados para auxiliar os profissionais do 

conhecimento no desempenho de suas atividades de integrar novos conhecimentos na 

organização de acordo com o interesse da empresa, bem como de gerir os documentos 

utilizados também como fonte desses conhecimentos. 

 Sistemas de nível estratégico: esses sistemas são preparados para auxiliar a alta 

administração no tratamento de questões estratégicas e abrangentes, tanto internas 

quanto as relativas ao ambiente e à concorrência. 

 

Em cada um desses níveis são desenvolvidos sistemas que visam à melhoria das 

atividades da empresa, melhorando a coordenação de processos organizacionais e recursos 

informacionais. 

Os sistemas de informação podem ser classificados de maneiras diferentes. Um 

mesmo sistema pode ser classificado, por exemplo, ora como sistema de apoio às operações, 

ora como sistema de informação gerencial. Também é importante observar que os sistemas de 

informações normalmente são combinações integradas dos vários tipos de sistemas 

disponíveis atualmente, isso acontece porque as classificações conceituais são pensadas para 
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destacar os diferentes papeis dos sistemas de informação. O’Brien (2004) classifica os 

sistemas de informação operacionais e gerenciais, como ilustra a Figura 3: 

 

Figura 3: Classificação dos sistemas de informações. 

 

Fonte: adaptado de O’Brien (2004, p.23). 

 

Os Sistemas de Apoio às Operações tem o papel de operar transações eficientemente, 

controlar processos industriais, apoiar comunicações e atualizar bancos de dados da empresa. 

Entretanto eles não focam a criação de informações específicas para uso dos gerentes 

(O’BRIEN, 2004): 

 

 Os sistemas de apoio de processamento de transações processam dados de transações 

empresariais, atualizam banco de dados e produzem documentos empresariais. 

Exemplo: processamento de vendas e sistemas de contabilidade. 

 Os sistemas de controle de processos monitoram e controlam processos industriais. 

Exemplo: refinamento de petróleo. 

 Os sistemas colaborativos apoiam equipes, grupos de trabalho, bem como 

comunicações e colaboração entre e nas empresas. Exemplos: e-mail, chats, fóruns. 

 

Já os Sistemas de Apoio Gerencial focam em fornecer informações úteis aos gerentes 

para sua tomada de decisão: 
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 Os sistemas de informação gerencial fornecem informações na forma de relatórios e 

demonstrativos pré-estipulados para os gerentes. Exemplos: análise de vendas, 

tendências de custos. 

 Os sistemas de apoio à decisão fornecem apoio interativo ad hoc para os gerentes na 

tomada de decisão. Exemplos: previsão de lucros, sistema de análises de riscos. 

 Os sistemas de informações executivas fornecem informações críticas elaboradas 

especificamente para uso dos executivos. Exemplos: sistemas para análise de 

desempenho da empresa, ações dos concorrentes e desenvolvimento econômico, cujas 

informações podem ser usadas no planejamento estratégico. 

 

Paludo (2012, p. 150), ao citar a opinião de vários autores
3
, aponta as características de 

um sistema de informação eficaz, a saber: 

 

 Produzir informações realmente necessárias, confiáveis, em tempo hábil e com custo 

condizente, atendendo aos requisitos operacionais e gerenciais da tomada de decisão; 

 Ter por base diretrizes capazes de assegurar a realização dos objetivos 

organizacionais, de maneira direta, simples e eficiente; 

 Integrar-se à estrutura da organização e auxiliar na coordenação das diferentes 

unidades organizacionais; 

 Ter um fluxo de procedimento (interno e externo ao processamento racional, 

integrado, rápido e de menor custo possível); 

 Contar com dispositivos internos que garantam a confiabilidade das informações de 

saída, e adequada proteção aos dados controlados pelo sistema; 

 Ser simples, seguro e rápido em sua operação. 

 

Stair (1998) ainda expõe alguns fatores que devem ser levados em consideração no 

que se refere ao uso estratégico dos sistemas de informação, sumarizados a seguir: 

 

a) Fatores Críticos de Sucesso (FCS) – são os componentes ou fatores chave críticos ao 

sucesso de uma organização. Os administradores precisam identificar e avaliar esses 

fatores, bem como os sistemas de informação que sejam parte do processo. A partir 

daí os processos podem ser redefinidos e novos sistemas de informação podem ser 

                                                           
3
 Paludo se baseou nas ideias de Francisco Teixeira Junior e Francisco Oliveira (2003), Enrico Polloni (2000), 

Antônio Vidal (1995), Acácio Feliciano Neto (1998) e Maria Bissoli (1999).  
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definidos para angariar ganhos de eficácia e eficiência. Os Sistemas de Informação 

devem ser definidos sem perder de vista o papel integral que irão desempenhar dentro 

dos processos que dão suporte aos FCS da organização. 

b) Produtividade – Muitas organizações tem como elemento-chave sistemas que medem 

e controlam a produtividade. A produtividade é um conceito que se relaciona à ideia 

de eficiência, qualidade ou tempo. A principal vantagem é permitir a análise do 

comportamento dos resultados organizacionais, comparando-os com os encontrados 

em outros períodos de tempo, locais e organizações. Uma vez que se percebam 

variações na produtividade maiores que certo nível pré-estabelecido, ações podem ser 

tomadas para se corrigir o problema. Alguns sistemas inclusive podem ser utilizados 

dentro de um processo para aumentar significativamente a produtividade. Como 

resultado pode-se haver respostas mais rápidas aos clientes, custos mais baixos e 

maior satisfação destes. 

c) Aperfeiçoamento Contínuo – envolve o aperfeiçoamento constante de produtos e 

serviços para que estes estejam sempre competitivos e mantenham seus clientes 

cativos e satisfeitos. A qualidade é fator primordial na sobrevivência das organizações, 

tendo o termo se revestido da ideia de exceder as expectativas dos clientes. Para 

alcançar a qualidade, algumas empresas adotaram estratégias que requerem que os 

processos mais importantes sigam orientações gerenciais de qualidade total (TQM- 

Total Quality Management). A TQM envolve o desenvolvimento de uma profunda 

conscientização das necessidades dos clientes, adota uma visão estratégica da 

qualidade premiando aos gerentes e empregados pelos produtos de qualidade e traz 

como resultados a possibilidade dos processos serem redefinidos e reestruturados. 

d) Vantagem competitiva – é um benefício importante para muitas empresas e sistemas 

de informação já que ajudam no alcance de vantagens competitivas sobre suas 

concorrentes. Seja através de um melhor conhecimento dos interesses dos clientes, ou 

de outros métodos, como apresentar uma maior visibilidade ante seus clientes, o 

principal é que as empresas se reorganizem rapidamente e “saiam na frente” de suas 

concorrentes, alcançando vantagens que lhes permitam destaque por certo período de 

tempo. 

Um dos fatores críticos na análise para a implementação de um sistema de informação 

é o que se refere à mudança da cultura organizacional, que se encontra no bojo de qualquer 

projeto. 
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Amorim e Tomaél (2011, p.3), em seu trabalho de analisar um sistema workflow, 

constatou que muitas vezes os usuários de sistemas de informação apresentam objeção ao uso 

da tecnologia por desconfiarem da informação eletrônica (intangível, gera desconfiança 

quanto a sua perenidade, possibilidade de alteração e forma de disseminação). “Um dos 

grandes desafios para se implementar programas desse tipo é fazer os indivíduos da 

organização utilizarem os sistemas informatizados de maneira que todas as informações sejam 

neles registradas [...]”. Nesse sentido, os funcionários precisam entender de fato os benefícios 

da utilização do sistema na qualidade dos processos como um todo.   

No caso da Administração Pública, cabe aos seus administradores, superando as 

dificuldades do sistema burocrático, buscar alternativas que tornem as pessoas mais 

envolvidas nos processos de mudanças e mais propensas a compartilhar informações e 

conhecimento. 

Em seu trabalho “Sistemas Integrados de Gestão: os fatores que facilitam ou 

dificultam o processo de implementação”, Oliva et al. (2006) realizaram um estudo 

abrangente sobre as dificuldades encontradas pelas empresas que adotaram Sistemas 

Integrados de Gestão na modalidade Enterprise Resource Planning (ERP), chegando a uma 

série de conclusões, entre elas: a etapa de implementação é a mais crítica do projeto – ela 

envolve a mudança nas tarefas e responsabilidades dos indivíduos, provocando impactos no 

modelo de gestão e na arquitetura organizacional- se as pessoas não estiverem devidamente 

conscientizadas da necessidade de mudanças pode haver fortes resistências; o alinhamento 

entre os objetivos da organização e o que será atingido com a implantação do projeto é um 

dos fatores mais importantes; a implantação dos SIG requer o apoio da alta administração; a 

gestão da equipe, dos custos, do orçamento, das datas limite, dos pontos de verificação, do 

cronograma, dos recursos, dos riscos e do escopo da implementação é crucial para o sucesso 

da execução do projeto. 

 No que tange aos Sistemas Integrados de Gestão – SIG, desenvolvidos pela UFRN 

percebe-se que em sua concepção foram utilizados valores que caracterizam vários tipos de 

sistemas de informação. Os SIG são compostos por alguns sistemas interligados e cada um 

desses sistemas é formado por módulos distintos. As informações de determinado módulo 

alimentam módulos relacionados de modo que as informações estejam vinculadas e também 

sejam transparentes aos usuários de acordo com o seu nível de acesso. 

O acesso à informação, tanto para consulta quanto para alimentar o sistema (cadastro, 

solicitações, etc.), depende desse perfil de acesso do usuário. Ou seja, cada perfil de acesso 

disponibiliza certas possibilidades de executar funções nos diversos módulos do sistema.  
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No trabalho desenvolvido por Gurgel (2007), a autora faz uma análise dos SIG da 

UFRN de modo a caracterizá-los como um Enterprise Content Manegement (ECM). A autora, 

através de estudo de caso na UFRN, faz uma análise dos sistemas (SIGAA, SIPAC e SIGRH) 

chegando à conclusão que nesses sistemas há a presença de muitos elementos do modelo 

ECM na gestão de informações administrativas da UFRN. Ela aponta dez componentes que 

relacionam as tecnologias envolvidas desde a obtenção até a disponibilização de informações 

ao usuário final (Quadro 7), os quais caracterizam sua atuação como Midleware (fazem a 

intermediação entre as requisições entre bases de dados distintas e os diferentes processos 

organizacionais, ou seja, a integração das informações). 

 

Quadro 7-Tecnologias do modelo ECM. 

Busca A localização por palavra-chave entre dados não estruturados pode ser uma tarefa 

complexa. Os diferentes tipos de informações necessitam de diferentes abordagens de 

pesquisa. A personalização está presente para atender as necessidades de cada grupo na 

organização. 

Gestão de 

documentos 

A gestão do ciclo de vida dos documentos envolve desde sua obtenção, 

armazenamento, até sua destruição. Documentos estão associados a processos 

colaborativos de trabalho e a segurança e integridade devem ser garantidas. 

Gestão de conteúdo 

na web/Colaboração 

Edição, integração e o gerenciamento do ciclo de vida de conteúdos em websites. 

Integração entre pessoas, processos e informação. A tecnologia permite a colaboração 

em tempo real entre colaboradores presentes em diferentes áreas da organização. Os 

portais oferecem maior colaboração entre indivíduos distribuídos globalmente. As 

informações podem ser personalizadas a cada usuário ou grupo de usuários. 

Gestão de conteúdo 

multimídia 

Gestão de novos tipos de mídias que surgem com o avanço da tecnologia. A largura de 

banda disponível é também relevante. Colaboração através de um meio seguro e em 

tempo real de informações como imagens, áudio, vídeos, animações, etc. 

Workflow Automação dos processos administrativos. Descrição de como colaboradores 

interagem com informação e tecnologia. 

Extensão a 

ferramentas de 

gestão 

Ligação entre os processos administrativos e os seus diferentes tipos de informação 

com o processamento de transações existentes nas ferramentas de gestão- Enterprise 

Resource Planning (ERP) e Customer Relationship Manegement (CRM). 

E-mail A mais simples forma de comunicação no modelo ECM, compreendida como se fosse 

um registro, um documento que deve ser controlado em todo o seu ciclo de vida. 

Fonte: Gurgel (2007, p. 49). 

 

3.2.1 Sistemas de informações utilizados nos setores de patrimônio da UFPB 

 

Na UFPB existem, desde 2010, vários setores responsáveis pela gestão patrimonial da 

Instituição, sendo um setor responsável por cada Unidade Gestora. A Divisão de Patrimônio é 

o principal desses setores, ela cuida dos bens adquiridos pela UG Reitoria e recebe os 

relatórios que os demais setores de patrimônio devem lhe enviar periodicamente. 

Inicialmente, todos os registros relativos a atividades patrimoniais (registro de bens, 

solicitação de consertos, etc.) eram feitos em fichas catalogais e armazenados em pastas A-Z, 

sem qualquer cópia em bancos de dados digitais. Posteriormente, a partir da década de 1970, 
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foi desenvolvido um banco de dados em clipper chamado PATRIM. O PATRIM permitiu 

uma redundância nas informações e a possibilidade de serem realizadas algumas filtragens, as 

quais possibilitavam uma melhor visualização da situação patrimonial da época, se 

configurando em um avanço no cadastro e manutenção das informações relativas ao 

patrimônio da UFPB. 

Em 1997, por sugestão do Ministério da Educação, foi adquirido do então CEFET-PR, 

um sistema chamado SAP- Sistema de Administração Patrimonial. O SAP foi desenvolvido 

em Visual Basic e trouxe algumas vantagens em relação ao PATRIM, entre elas: interface 

mais moderna, emissão de relatórios com filtragens mais direcionadas e, por consequência, 

facilidade no acompanhamento de algumas informações. 

O SAP é o sistema atualmente em uso na UFPB, entretanto ambos os sistemas -

PATRIM e SAP - não foram desenvolvidos para trabalharem em rede. As informações 

constantes nesses bancos de dados ficam centralizadas nos setores de patrimônio da 

Instituição, inclusive sem comunicação direta entre os bancos de dados desses setores, o que 

dificulta o fluxo de trabalho e a confiabilidade das informações, tendo em vista que boa parte 

do fluxo de informações entre os setores de patrimônio ficam condicionadas a visitas físicas e 

a procedimentos demorados e custosos. Por exemplo, a transferência de bens adquiridos por 

Unidades Gestoras diferentes se tornou um processo lento, moroso e com maior probabilidade 

de erros, por não poder ser realizado totalmente em um sistema integrado. 

Além disso, o SAP não apresenta certas funcionalidades que hoje são imprescindíveis 

ao atendimento da legislação vigente. Por exemplo, o SAP não permite que sejam realizadas 

depreciações, o que impede o atendimento da determinação contida no Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 4ª edição, que torna obrigatório esse 

procedimento na Administração Pública desde o exercício contábil de 2011 (MINISTÉRIO 

DA FAZENDA, 2011). Dessa forma, a ausência da emissão de relatórios mensais de bens 

móveis pelo SAP, contemplando a depreciação mensal e a acumulada, impede o lançamento 

desse fato contábil no SIAFI, o que tem ocasionado o registro da conformidade contábil com 

restrição todos os meses. 

Como foi abordado anteriormente, os sistemas de informação devem ser pensados e 

desenvolvidos para facilitar o alcance dos objetivos organizacionais. Os processos e rotinas 

são influenciados pela funcionalidade desses sistemas os quais, se não tiverem seus fluxos de 

atividades efetivamente ordenados, podem dificultar ou mesmo impedir o sucesso de uma 

rotina administrativa. 
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3.2.2 Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC).  

 

O desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Gestão pela UFRN se deu em resposta 

a uma meta da administração da universidade chamada “A informática como Atividade 

Meio”. Ou seja, o objetivo era utilizar a informatização no dia a dia da instituição para 

melhoria da eficiência dos processos.  

Quando os SIG foram implantados na UFRN, os sistemas legados foram desativados. 

Atualmente existem seis sistemas distintos que se relacionam entre si e com alguns dos 

sistemas de apoio à administração disponibilizados pelo Governo Federal, como pode ser 

observado na Figura 4. 

 

 Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) - 

oferece operações fundamentais para a gestão das unidades responsáveis pelas 

finanças, patrimônio e contratos, sendo atuante nas atividades-meio da Instituição. 

 Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) - informatiza os 

procedimentos de recursos humanos, tais como: marcação/alteração de férias, cálculos 

de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle 

de frequência, concursos, capacitações, atendimentos on-line, serviços e 

requerimentos, registros funcionais, relatórios de RH, dentre outros. 

 Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) - informatiza os 

procedimentos da área acadêmica através dos módulos de: graduação, pós-graduação, 

ensino técnico, ensino médio e infantil, submissão e controle de projetos e bolsistas de 

pesquisa, submissão e controle de ações de extensão, submissão e controle dos 

projetos de ensino (monitoria e inovações), registro e relatórios da produção 

acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância etc. Disponibiliza portais 

específicos para: reitoria, professores, alunos, tutores de ensino à distância, 

coordenações lato-sensu, stricto-sensu e de graduação e comissões de avaliação 

(institucional e docente). 

 Sistema Integrado de Gestão da Administração e Comunicação (SIGAdmin) - é a área 

de administração e gestão dos 3 sistemas integrados (SIPAC, SIGAA, SIGRH). Este 

sistema gerencia entidades comuns entre os sistemas informatizados, tais como: 

usuários, permissões, unidades, mensagens, notícias, gerência de sites e portais, dentre 
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outras funcionalidades. Apenas gestores e administradores do sistema tem acesso ao 

SIGAdmin. 

 Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos (SIGED) - permite a 

centralização do controle de documentos, upload da versão digital de documentos 

físicos, possibilidade de realizar buscas nos conteúdos dos documentos, organização 

dos documentos por tipos e pastas, cadastro de descritores de documentos, além do 

versionamento dos documentos cadastrados. 

 Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e Projetos (SIGPP) - permite o 

gerenciamento das metas pretendidas, anualmente, pelas unidades estratégicas da 

instituição: superintendências, secretarias, pró-reitorias, centros, unidades do 

complexo hospitalar, entre outras. Essas metas servirão para realização do 

planejamento anual realizado pela unidade de administração central de toda a 

instituição (UFRN, 2013). 

 

Figura 4: Relação entre os SIG e os Sistemas Governamentais. 

 

Fonte: UFRN (2013). 

 

O sistema SIPAC integra totalmente a área administrativa desde a requisição (material, 

prestação de serviço, suprimento de fundos, diárias, passagens, hospedagem, material 
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informacional, manutenção de infra-estrutura) até o controle do orçamento distribuído 

internamente. No SIPAC, cada unidade administrativa possui seu próprio orçamento, cujas 

autorizações de despesas precisam ocorrer previamente no sistema para depois serem 

executadas no SIAFI. Além das requisições e do controle orçamentário, o SIPAC controla e 

gerencia: compras, licitações, boletins de serviços, liquidação de despesa, manutenção das 

atas de registros de preços, patrimônio, contratos, convênios, obras, manutenção, faturas, 

bolsas e pagamento de bolsas, abastecimento e gastos com veículos, memorandos eletrônicos, 

tramitação de processos, entre outras funcionalidades (UFRN, 2013).  

Como os demais sistemas, o SIPAC também é composto por módulos, portais e pontos 

de acesso aos outros sistemas. Atualmente, são vinte e oito módulos, sendo quatro deles 

pontos de acesso aos demais sistemas, e quatro portais, concatenando operações que 

representam um grande avanço para a administração das atividades-meio, uma vez que 

permite um controle refinado dos procedimentos administrativos. Além disso, o sistema está 

em constante aperfeiçoamento, cada vez que são detectadas novas demandas, novas soluções 

são desenvolvidas, promovendo sua expansão (Figura 5). 

Vale salientar que o sistema deve ser adaptado à realidade da UFPB, que deverá 

determinar a sequência de implantação dos módulos, bem como as funcionalidades 

disponíveis que deseja fazer uso, ou solicitar novas soluções a serem utilizadas no caso 

específico da Instituição. 

O módulo Patrimônio tem como funções principais registrar os bens móveis 

permanentes da instituição, proporcionando controle sobre a localização, movimentação, 

desfazimento e ajustes contábeis sofridos pelos bens. 

 Sua utilização envolve três perfis de acesso (UFRN, 2013): 

 

 Gestor de Patrimônio Global: Responsável pelos registros, tombamentos, alterações, 

movimentações, alienações sobre todo o patrimônio da instituição. 

 Gestor de Patrimônio Local: Possuem acesso restrito às operações sobre o patrimônio 

de sua unidade, sendo somente habilitados a realizar consultas de bens, solicitar 

movimentações de ou para sua unidade, realizar chamados patrimoniais, gerar 

inventário e realizar levantamentos patrimoniais para a sua unidade. 

 Gestor de Patrimônio da Unidade Gestora: Habilita o usuário a realizar operações 

sobre o patrimônio tanto da sua unidade gestora como das subordinadas. 
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Figura 5 – Módulos do SIPAC. 

 

Fonte: UFRN (2013). 

 

O módulo Patrimônio está relacionado com os módulos Biblioteca, Catálogo de 

Materiais, Compras, Compras de Materiais informacionais, Orçamento, Portal 

Administrativo, Portal da Direção e Portal da Fundação. 

O módulo Patrimônio necessita da implantação do módulo Catálogo de Materiais, uma 

vez que durante o cadastro de notas fiscais e tombamento é necessário inserir itens que 

estejam previamente cadastrados nesse módulo. Quanto aos demais módulos a que está 

relacionado, o SIPAC pode ser implantado independente deles, porém, com algumas ressalvas 

que restringem a totalidade de suas operações (UFRN, 2013). 

O Portal Administrativo fornece funcionalidades básicas e gerais que ficam 

disponíveis para os usuários que interagem com os módulos administrativos: requisições, 

bolsas (consulta de alunos, bolsistas…), contratos (consultas, fiscalizações, saldo de contratos 

e outros), memorandos e boletins de serviços, compras, transportes, convênios, orçamento 

(empenhos emitidos e a pagar), patrimônio, gestão de documentos e outros, e envolve os 

perfis: Gestor de Patrimônio Local (que possuem acesso restrito às operações sobre o 

patrimônio de sua unidade, sendo somente habilitados a realizar consultas de bens, solicitar 

movimentações desses de ou para sua unidade, realizar chamados patrimoniais, gerar 

inventário e realizar levantamento patrimoniais para a sua unidade); e Usuário do Sistema 
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(qualquer usuário do sistema devidamente identificado, que pode basicamente realizar 

consultas e emitir relatórios). 

 O Portal da Direção é o canal utilizado pelos gestores para ter acesso a relatórios 

gerenciais das unidades vinculadas. Algumas funcionalidades de consulta e relatórios 

referentes ao patrimônio da Instituição são disponibilizadas nesse módulo. Já o Portal da 

Fundação fornece funcionalidades relacionadas às ações desenvolvidas pelas fundações 

associadas à Instituição. Algumas funcionalidades do módulo Patrimônio são disponibilizadas 

no Portal da Fundação as quais envolvem o perfil Gestor de Patrimônio da Fundação, que 

habilita o usuário a realizar o cadastro e manutenção de bens patrimoniais inseridos no 

patrimônio da Instituição que tenham sido adquiridos por uma fundação (UFRN, 2013). 

 O módulo Patrimônio permite que sejam executadas ações de cadastro de bens, 

incorporação de bens de terceiros, depreciações por subitem de despesa, desmembramento de 

bens, emissão de termos de acautelamento, emissão de certidões de nada consta comprovando 

a situação de servidores, emissão de etiquetas de patrimônio para o tombamento dos bens, 

registrar baixa/alienação, validar transferências e recolhimento de bens, cadastrar 

movimentações temporárias, consulta e atendimento de chamadas patrimoniais (um 

mecanismo utilizado para enviar ao Setor de Patrimônio solicitações que apenas este setor tem 

permissão para atender), consulta e emissão de diversos relatórios, etc. 

 Além de todas essas funcionalidades descritas anteriormente, vale destacar que a 

UFRN, juntamente com as demais entidades que aderiram à proposta desses SIG, vem 

firmando parcerias no sentido de desenvolver soluções que possam atender a todos os órgãos 

parceiros, em especial no que se refere à integração desses SIG com os chamados “Sistemas 

Estruturantes” do Governo Federal (SIAFI, SIASG, SIAPE, SCDP, etc). Lima e Galhardo 

(2010), em seu trabalho apresentado no XV Congresso Internacional del CLAD sobre la 

Reforma del Estado y de la Administración Pública, sumarizam essas ações e informam que 

os objetivos dessas parcerias incluem: alcançar a padronização de certos processos e 

procedimentos, evitando-se o retrabalho e contribuindo para a sustentabilidade da solução 

criada, bem como para a consolidação de um Governo digital. Tudo de acordo com as 

diretrizes do Governo Eletrônico e baseado em software livre. 

 Se essas parcerias obtiverem sucesso, as informações cadastradas nos SIG alimentarão 

automaticamente os Sistemas Estruturantes do Governo Federal, o que traria um ganho 

enorme de economia de recursos, além de fomentar a adesão desses sistemas por outras 

instituições, culminando em certa padronização nos processos administrativos. Como esses 

sistemas são pensados para trazer maior transparência e estão constantemente se adaptando 
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para atender a legislação e normatização vigente, existe a possibilidade de formação de um 

ciclo virtuoso no qual uma solução desenvolvida por um dos parceiros seria aplicada e 

melhorada pelos demais, de modo que o sucesso da solução incentivaria a adesão de outras 

entidades que passariam a contribuir na melhoria e desenvolvimento de novas soluções. 

 No que se refere especificamente à gestão do patrimônio público, a padronização de 

procedimentos e a integração de informações relevantes poderiam trazer benefícios 

consideráveis, especialmente para aquelas instituições que ainda não conseguiram ser eficazes 

no cumprimento da legislação e normatização em vigor. O capítulo seguinte sumariza as 

principais exigências legais e normativas que devem orientar a gestão de bens móveis de 

caráter permanente em organizações públicas e, mais especificamente, em organizações 

públicas da Administração Indireta e nas entidades estudadas. 
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4 A GESTÃO PATRIMONIAL NO CONTEXTO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

 

Historicamente, o tema “gestão patrimonial” esteve fora da pauta das prioridades dos 

governos até que, com o aumento da discussão de temas como o sentido e alcance das normas 

da LRF, percebeu-se que a melhoria da gestão e controle patrimonial poderia proporcionar 

aumento na arrecadação das receitas e redução de despesas públicas. Contudo, os trabalhos 

desenvolvidos que envolvem esta temática ainda são escassos e de difícil acesso, 

especialmente quando se considera a realidade brasileira. 

Considerando que, para se atender às demandas inerentes à gestão patrimonial nas 

instituições de ensino superior, como é o caso da UFPB e da UFRN, é implícito que devam 

ser seguidas as orientações legais, normativas e até mesmo doutrinárias que tratem do tema na 

Administração Pública e considerando também que as atividades desenvolvidas nos setores de 

patrimônio devem ter clareza técnica e documental que permitam a análise do desempenho do 

setor e de seus gestores no exercício de suas funções, a próxima seção traz um breve resumo 

dos dispositivos legais, regulamentares e doutrinários que devem orientar as atividades de 

gestão patrimonial na Administração Pública Direta e, mais especificamente na 

Administração Pública Indireta. 

 

4.1 LEGISLAÇÕES, REGULAMENTOS E DOUTRINAS RELEVANTES À GESTÃO DE 

BENS PÚBLICOS 

 

Todas as entidades da Administração Pública Indireta têm patrimônio próprio e 

autonomia administrativa e financeira, que são atributos julgados necessários para o melhor 

desempenho administrativo dessas entidades. A administração dos seus bens compete aos 

órgãos executivos que forem estatutariamente definidos, sendo que, como se trata da 

utilização de recursos materiais de natureza pública, ou para os quais contribuem recursos de 

natureza pública, salvo na hipótese de restrição legal, no exercício dessa administração devem 

ser respeitadas as restrições de ordem pública, bem como as diretrizes estabelecidas pelas 

pessoas públicas controladoras (COUTINHO, 2004). 

Ou seja, mesmo as autarquias tendo autonomia administrativa e financeira, a 

administração de seus bens sofre influência por parte das respectivas pessoas jurídicas 

controladoras (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) e das regras que elas 

normatizam.  
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 Antes de tudo, alguns conceitos resumidos no Quadro 8 são necessários ao 

entendimento do tema em estudo: 

 

Quadro 8 – Principais conceitos sobre gestão patrimonial. 

Conceito Descrição 

Material Designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, 

veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego 

nas atividades dos órgãos e entidades públicas federais, independente de qualquer fator 

(BRASIL, Decreto 99.658/1990, Art. 3) 

Bens Públicos De acordo com o Código Civil (Lei nº 10.406/02, Art. 98) são considerados públicos os 

bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, 

sendo classificados em: de uso comum do povo, tais como os mares, rios, estradas, ruas 

e praças; os de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos aplicados a serviço ou 

estabelecimento federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias; e os 

dominicais, isto é, os que constituem o patrimônio da União, dos Estados ou dos 

Municípios, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. 

Bens Permanentes São considerados permanentes aqueles que, em razão de seu uso corrente, não perdem a 

sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos (Portaria STN 

nº448/2002). 

Bens de consumo São aqueles que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº 4.320/1964, 

perdem normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos 

(Portaria STN nº448/2002).  

Bens móveis São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, 

sem alteração da substância ou da destinação econômico-social (Art. 82 do Código 

Civil). 

Bens imóveis São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente (Art. 

79 do Código Civil). 

Carga patrimonial Efetiva responsabilidade pela guarda e uso de material pelo seu consignatário 

(responsável) (CARVALHO; CECCATO, 2011, p, 856). 

Descarga 

patrimonial 

Transferência da responsabilidade pela guarda e uso de material; 

 

Transferência Movimentação de material, com troca de responsabilidade, de uma unidade 

organizacional para outra, dentro do mesmo órgão ou entidade (BRASIL, Decreto 

99.658/1990, Art. 3). 

Cessão Movimentação de material do acervo, com transferência gratuita de posse e troca de 

responsabilidade, entre órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo ou entre estes e outros, integrantes de 

quaisquer dos demais Poderes da União (BRASIL, Decreto 99.658/1990, Art. 3). 

Alienação Operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante venda, 

permuta ou doação (BRASIL, Decreto 99.658/1990, Art. 3) 

Outras formas de 

desfazimento 

Renúncia ao direito de propriedade do material, mediante inutilização ou abandono 

(BRASIL, Decreto 99.658/1990, Art. 3). 

Inutilização Consiste na destruição total ou parcial de material que ofereça ameaça vital para pessoas, 

risco de prejuízo ecológico ou que seja inconveniente, de qualquer natureza, para a 

Administração Pública Federal (BRASIL, Decreto 99.658/1990, Art. 16, § 1). 

Termo de 

Responsabilidade 

É o documento pelo qual são identificados determinado número de bens permanentes 

que a partir de sua assinatura ficarão sob a responsabilidade (carga patrimonial) do chefe 

da unidade. 

Termo de 

Transferência 

É o documento pelo qual é transferida a Carga Patrimonial de determinado(s) bem (ns) 

Fonte: Diplomas legais e doutrinas que orientam a gestão patrimonial. 

 

Podem ser identificadas três principais correntes doutrinárias que conceituam bens 

públicos de acordo com a legislação em vigor. A primeira incluía entre os bens públicos 

apenas aqueles bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. A segunda 
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considerava além destes, também aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado 

que integram à Administração Pública, desde que estejam destinados à prestação de serviços 

públicos ou a estabelecimento público. A terceira considera bens públicos aqueles 

pertencentes a qualquer pessoa jurídica que integra a Administração Pública. Esses conceitos 

diversos devem ser considerados no contexto de interpretação das diversas normas que de 

alguma forma abordam o tema, sob o risco de haver interpretações erradas e, por 

consequência, confusão na aplicação das mesmas. Ou seja, é preciso promover uma 

interpretação sistemática dos dispositivos legais e regulamentares, de modo que dessa 

interpretação não resultem contradições (COUTINHO, 2004).  

Em primeiro lugar, quanto à titularidade, e com fundamento no disposto nos arts. 98, 

99, II e 103 do Código Civil, combinados com os Arts. 18, § 1º, e 34 da Constituição Federal, 

os bens públicos podem ser classificados como federais, estaduais, distritais ou municipais. 

Quanto ao uso ou afetação ou destinação, segundo o art. 99 do Código Civil, os bens públicos 

são classificados como bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. 

Além dessas há que se diferenciarem os bens do domínio público do Estado (bens de uso 

comum do povo e os bens de uso especial) dos bens do domínio privado do Estado (bens 

dominicais, isto é, os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 

como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades).  Tal distinção é 

essencial para se determinar o grau de autonomia de uso ou disposição de determinado bem 

no caso concreto. Nesse sentido, é oportuno ressaltar o que diz Maria Sylvia Z. Di Pietro: 

“comparando os bens de domínio público com os de domínio privado do Estado, pode-se 

traçar a seguinte regra básica quanto ao regime jurídico a que se submetem: os primeiros ao 

direito público e, os segundos, no silêncio da lei, ao direito privado” (COUTINHO, 2004). 

No âmbito dessa pesquisa, o objeto de estudo se limita à gestão dos Bens Públicos 

dominicais de duas instituições de ensino superior (UFPB e UFRN), mais especificamente aos 

bens móveis de caráter permanente dessas instituições. 

Coutinho (2004) aponta os princípios que norteiam e sujeitam a administração de bens 

públicos dominicais: os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da 

indisponibilidade do interesse público, da legalidade, da legitimidade, da continuidade do 

serviço público, da finalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da 

publicidade, do planejamento, do equilíbrio, do controle e da responsabilidade, os quais 

norteiam toda a Administração Pública, acrescidos aos princípios setoriais da conservação, da 

licitação, da economicidade, da alienabilidade condicionada, da imprescritibilidade, da 

impenhorabilidade e da inonerabilidade.  Estes princípios são sumarizados a seguir, nos 
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Quadros 9 e 10. De forma complementar, Coutinho também identifica certos deveres que 

devem ser considerados quando da gestão de bens públicos, conforme pode ser observado no 

Quadro 11. 

Quadro 9: Princípios gerais que regem a gestão patrimonial na Administração Pública. 

Princípio Características 

Supremacia do 

interesse público 

Condição essencial na manutenção da ordem social estável. Dele decorre a posição 

privilegiada da entidade e órgãos públicos em sua relação com particulares, sempre 

que estiver no exercício da função pública ou no dever de administrar bens públicos 

sob sua responsabilidade. Exemplo de aplicação: imunidade tributária, prazos mais 

dilatados em juízo, juízo privativo, processo especial, poder de aplicar sanções 

administrativas, alterar e rescindir contratos unilateralmente etc. 

Indisponibilidade do 

interesse público 

O administrador público não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua 

guarda uma vez que o titular desses interesses é o Estado. Da mesma forma, no 

exercício de administrar o patrimônio público, em virtude da função social que 

desempenham esses bens, tem o dever de administrá-los de modo a proporcionar, nos 

termos da finalidade a que estão vinculados, o máximo de benefícios a coletividade, 

de acordo com o interesse público. 

Legalidade É um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito expresso no art. 37 da 

Constituição Federal, segundo o qual, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Para a Administração Pública isso vai 

além, pois a esta só é permitido fazer o que a lei autoriza, nestes termos, esse princípio 

deve ser verificado pelo cumprimento da legislação que rege a administração dos bens 

pertencentes a cada Unidade da Federação. 

Legitimidade Legitimidade estaria relacionada à vontade democraticamente definida, positivada ou 

não. Decorre que para que haja comprovação da submissão da atividade 

administrativa a essa vontade política democraticamente captada, é necessário que o 

administrador motive seus atos, mesmo os discricionários, deixando explícita sua 

finalidade. 

Continuidade do 

serviço público 

Decorre da obrigatoriedade de desempenho de serviços públicos, os quais devem ser 

executados com regularidade e sem interrupção, para que o interesse da coletividade 

não seja prejudicado. Exemplos de aplicação são a restrição ao direito de greve, o 

regime legal de concessão e permissão de serviços públicos, etc. De acordo com a Lei 

8.987/95, a continuidade do serviço passou a ser um dos requisitos para o serviço 

adequado. Na gestão patrimonial, alcança principalmente os bens de uso especial e os 

bens dominicais. 

Finalidade A administração deve cumprir a finalidade normativa. O art. 2ª da Lei 4.717/65 

determina que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

art. 1º, dentre as quais estão as que integram a Administração Pública, nos casos de 

desvio de finalidade que ocorrem quando se pratica fim diverso daquele previsto 

explícita ou implicitamente na regra de competência. 

Impessoalidade A Administração deve tratar os administrados sem qualquer espécie de favoritismo ou 

perseguição. A aplicação desse princípio é importantíssimo no campo das licitações e 

concursos públicos. A impessoalidade dispõe que, ressalvadas as exceções 

especificadas na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes. 

Moralidade De acordo com o art. 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal, a moralidade 

administrativa é condição de validade do ato do Poder Público. A moral 

administrativa deve ser entendida como uma derivação da legitimidade política, da 

probidade e da finalidade pública nas quais a Administração Pública e seus agentes 

devem pautar sua atuação; é utilizada para diferenciar a boa e a má administração. 

Eficiência A prestação de serviços públicos à coletividade deve ser vinculada à eficiência. Esse 

princípio também deve ser observado no que se refere aos serviços administrativos 

internos com vistas a contribuir para a melhoria da sua gestão patrimonial. Nessa 

tarefa, a disseminação de conhecimentos técnicos produz consenso no que diz respeito 

à gestão de bens públicos e, por consequência, aumenta a qualidade dos serviços 

prestados. 

Publicidade O sigilo é incompatível com o Estado Democrático de Direito. O direito de acesso à 
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informação está intimamente ligado a essa premissa, de modo que a publicidade e a 

transparência dos atos praticados no setor público constituem fundamental 

cumprimento para manter a Administração e os administrados informados sobre as 

responsabilidades, atribuições e atividades dos órgãos gestores. 

Planejamento A atividade administrativa, incluindo a gestão patrimonial, precisa ser planejada. Fala-

se em planejamento do atendimento a demandas oriundas da própria Administração 

ou de outras pessoas. Um grande exemplo é o orçamento público, que deve ser 

planejado e conter a previsão de receitas e a fixação de despesas na forma de lei 

formal a ser observada. 

Equilíbrio O equilíbrio entre receitas e despesas é um aspecto indispensável à gestão de 

materiais. Trata-se também do equilíbrio entre os recursos materiais e financeiros 

disponíveis e o atendimento das necessidades públicas. O § 1º do art. 1º e o art. 4ª, I, 

“a” da Lei complementar 101/00 determina que a gestão fiscal pressupõe a ação 

planejada e transparente, nas quais se previnem riscos e se corrigem desvios capazes 

de afetar o equilíbrio das contas públicas. 

Controle Visa garantir que as atividades realizadas pela Administração Pública sigam sua real 

finalidade através de mecanismos de controles internos e externos. São exemplos que 

se relacionam a gestão patrimonial: fiscalização dos atos administrativos sob os 

aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, julgamento da prestação de contas dos administradores e demais 

responsáveis pela gestão patrimonial, e demais atos que envolvam utilização, 

aquisição, oneração e alienação de bens. 

Responsabilidade Sempre que o administrador, por ação ou omissão, deixar de cumprir os comandos 

legais, deve ser responsabilizado. A responsabilidade do Estado aplica-se 

independentemente do dolo ou culpa do agente. Também devem ser responsabilizados 

os atos que não ocorram tempestiva ou eficientemente. A LRF ampliou o rol de 

responsabilidades dos gestores, sendo que qualquer pessoa, física ou jurídica, pública 

ou privada, que de alguma maneira utilize recursos públicos tem o dever de prestar 

contas e pode ser responsabilizada por alguma falha em sua gestão. 

Fonte: adaptado de Coutinho (2004). 

 

Para Coutinho (2004), as áreas de gestão e controle patrimonial devem ser 

aproximadas. A preocupação do gestor não deve ser restrita aos controles de legalidade e 

legitimidade dos atos praticados, pois vários outros aspectos práticos devem ser considerados 

para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da gestão. Isso implica maior integração 

dos métodos de controle da legitimidade e da legalidade aos métodos de controle da 

eficiência, efetividade e eficácia os quais são utilizados para aferição do desempenho do 

gestor e depende de uma mudança de atitude dos órgãos responsáveis pela gestão e pelo 

controle. Como resultado dessa prática integrada, tem-se uma maior integração dos sistemas 

administrativos de gestão e de controle, o que facilitaria a prestação de contas. 

Também em outro trabalho, Coutinho (2005) traz maiores esclarecimentos sobre esse 

tema e se propõe, a partir de uma abordagem mais pragmática, a dar subsídios à construção de 

modelos de gestão patrimonial que possam ser aplicados por entidades da Administração 

Pública. 

 Sobre isso o autor faz algumas considerações, entre as quais é possível observar seu 

posicionamento no que se refere à plausibilidade que esses modelos devem ter: eles devem ser 

adequados à realidade do órgão ou entidade a que será implantado; eles devem, sempre que 
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possível, ser pensados de forma sistemática; eles devem se adequar aos aspectos fiscais 

envolvidos de forma a tirar o melhor benefício possível da legislação tributária; eles devem 

considerar os sistemas de informações escolhidos de modo que esses sistemas atendam as 

necessidades do modelo; e eles devem ser constantemente avaliados e ajustados para permitir 

melhorias constantes. 

 

Quadro 10: Princípios setoriais que orientam a gestão patrimonial na Administração Pública. 
Princípio Características 

Conservação A conservação do patrimônio público é um dever do administrador que, em 

virtude do princípio da indisponibilidade do interesse público, não pode permitir 

que o bem deixe de cumprir sua finalidade por mau uso ou abandono. Também, 

com a LRF, fica consignada a inclusão de novos projetos que acarretem aumento 

de despesas à previsão de receitas destinadas à conservação do patrimônio 

público, de modo a levar o administrador a planejar o atendimento das 

necessidades de conservação destes bens. 

Licitação Esse princípio está explicitado no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, 

segundo o qual, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública, ressalvadas as exceções previstas em lei. 

Tal princípio visa não somente garantir a aquisição do melhor bem ou a obtenção 

da melhor contrapartida, mas também assegurar aos interessados em participarem 

da licitação igualdade de condições e oportunidade. 

Economicidade As previsões constitucional e infraconstitucional deste princípio demonstram a 

preocupação do legislador com o controle da eficiência na gestão financeira e na 

execução orçamentária, consubstanciada na minimização de custos e gastos 

públicos e na maximização das receitas e da arrecadação. Vários dispositivos 

asseguram a gestão fiscal por órgãos do governo bem como entidades técnicas 

representativas da sociedade, com vistas à disseminação de práticas mais 

eficientes de gestão financeira. 

Inalienabilidade ou 

alienabilidade 

condicionada 

A inalienabilidade pode ser absoluta ou relativa. O art. 100 do Código Civil 

destaca a inalienabilidade absoluta dos bens de uso comum do povo e dos bens 

de uso especial enquanto estes conservem sua afetação. Os bens de uso 

dominical, quando houver autorização legislativa, podem ser alienados pelo 

administrador, desde que respeitados o disposto na legislação sobre licitações e 

contratos administrativos. 

Imprescritibilidade A ideia fundamental deste princípio é que os bens de uso comum do povo, de uso 

especial, ou de uso dominical, não estão sujeitos a usucapião. Ele provém do 

princípio da inalienabilidade dos bens públicos, uma vez que uma das formas de 

aquisição de propriedade e, portanto, de alienação é o usucapião. 

Impenhorabilidade A regra é que só aquele que pode alienar, poderá hipotecar, dar em anticrese, ou 

empenhar, com exceção das previsões legais. Também, em virtude do princípio 

da continuidade do serviço público, mesmo as pessoas jurídicas de direito 

privado, na prestação de serviço de interesse público, seguem a regra da 

impenhorabilidade. 

Inonerabilidade A inonerabilidade ou não oneração dos bens públicos decorre da inalienabilidade 

e da impenhorabilidade. A regra é que inexiste a possibilidade dos bens públicos 

e dos bens das pessoas jurídicas de direito privado que integrem a Administração 

Pública, afetados a serviço ou estabelecimento público, serem gravados na forma 

do art. 1.420 do código civil: “[...] Só as coisas que se podem alienar, poderão ser 

dadas em penhor, anticrese, ou hipoteca”. 

Fonte: adaptado de Coutinho (2004). 

 

 Considerando esses aspectos que um modelo de gestão patrimonial deve observar, é 

possível concluir que somente com a utilização de um sistema de informação para a gestão e 
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controle patrimonial eficaz é possível obter algum sucesso no controle do patrimônio público. 

Isso porque, conforme o próprio autor: somente com a utilização de um software 

desenvolvido em diferentes módulos por especialistas de cada área de atuação é possível 

saltar de um patamar mais baixo no qual há no máximo bases cadastrais (com registro de 

informações incompletas e/ou desatualizadas), para outro mais elevado no qual é possível a 

gestão de informações completas e atualizadas, permitindo a tomada de decisões segundo a 

legislação em vigor (COUTINHO, 2005, p. 123).  

 Essa realidade ocorre porque quando o número de bens sob a gestão e controle de um 

órgão é muito grande, aliado à ausência de um SI adequado, o administrador possivelmente 

não conseguiria controlar adequadamente esses bens. E mesmo que esse administrador 

conseguisse das autoridades que detêm o poder de decisão os recursos humanos e materiais 

necessários e suficientes para atualizar seu banco de dados cadastrais, provavelmente não iria 

dispor das ferramentas para manter esse banco de dados atualizado e ao mesmo tempo gerir 

esse patrimônio (COUTINHO, 2005, p. 122-123).  

Quadro 11: Deveres da Administração pública na gestão de seu patrimônio. 
Dever Características 

Dever de 

motivação 

A administração deve justificar seus atos, deixando explícitos os fundamentos de direito 

e de fato. Este dever é reclamado como afirmação do direito político dos cidadãos de 

saberem o motivo das ações de quem gere negócios que lhe dizem respeito, já que são 

titulares do poder. 

Dever de 

aprimoramento 

Esse dever impõe ao agente público a obrigação de realizar suas atribuições com 

rapidez, perfeição e rendimento, seguindo as determinações legais e normativas. Caso o 

administrador possa obter uma maior utilidade para determinado bem, mediante o seu 

aprimoramento através de sua melhor adequação ao fim a que se destina, havendo a 

disponibilidade de recursos, ele deve perseguir tal objetivo, sob pena de ser considerado 

ineficiente e de estar dispondo do interesse público inadequadamente. 

Dever de 

cadastramento 

O administrador não pode administrar e controlar o que desconhece. Portanto, o 

conhecimento e acompanhamento do que acontece com os bens sob a sua administração 

passa, no mínimo, por sua identificação, organização da respectiva documentação e 

atualização permanente das informações necessárias à sua gestão. Para isso o gestor não 

pode deixar de recorrer às ferramentas disponíveis, sobretudo na área de informática. 

Dever de prover o 

registro contábil 

A contabilidade constitui importante ferramenta de controle interno. Nesse sentido, o 

registro contábil ou o balanço patrimonial é importante base informacional sobre o que 

a Administração realizou ou poderia ter realizado em termos financeiros, e isto depende 

da avaliação do bem. Para este fim, todo o patrimônio inventariável deve se submeter à 

contabilidade patrimonial gerando informações contábeis que permitam proceder a 

fiscalização, confrontos e correlações com o setor responsável pelo gerenciamento das 

receitas que deram origem ao bem. 

Dever de 

fiscalização 

Relacionado ao princípio do controle. Para efetivação deste controle é imprescindível 

atividades de fiscalização, que vão desde diligências ou visitas aos órgãos gestores, a 

vistorias de bens e outros procedimentos adotados pelas Unidades Gestoras, inclusive 

para atualização de informações cadastrais.  

Dever de Guarda A guarda e vigilância do bem, para zelar pelo seu uso conforme a destinação que lhe foi 

legalmente atribuída, é fundamental para sua boa administração, sob pena do servidor 

não conseguir usar ou dispor do mesmo para sua finalidade específica. Para assegurar a 

guarda o bem, a Administração pode dispor de todos os remédios jurídicos (manutenção 

de posse, reintegração de posse, mandado de segurança), além do poder de polícia 

administrativa. 

Fonte: adaptado de Coutinho (2004). 
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No que se refere à Contabilidade aplicada ao setor público é imprescindível que as 

informações evidenciadas nas demonstrações contábeis sejam fidedignas. O patrimônio e o 

orçamento público, bem como sua execução orçamentária e financeira e os demais atos 

administrativos que possam afetar o patrimônio público, devem sempre ser avaliados e 

registrados tempestivamente (CARVALHO; CECCATO, 2011). 

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) a responsabilidade pela gestão 

fiscal não é atribuída ao órgão ou entidade alcançado pela lei, mas aos seus dirigentes e, no 

caso da gestão patrimonial, a todos que de algum modo sejam responsáveis pela gestão dos 

bens pertencentes ou utilizados por essas entidades (COUTINHO, 2004). Isso faz com que 

sejam imprescindíveis, por parte de quem trabalha diretamente no serviço de patrimônio, 

cuidado redobrado ao atendimento de todas as exigências legais e controle das rotinas 

administrativas relativas a esse serviço. 

Nesse sentido, se qualquer administrador, no exercício de sua função de administrar 

bens pertencentes à Administração Pública, tem o dever de fazê-lo em conformidade com as 

normas e princípios que os regem, o simples descumprimento de obrigações ou deveres, tais 

como os deveres de cadastramento, contabilização, guarda, conservação e aprimoramento 

desses bens desqualifica a gestão patrimonial, tornando-a irresponsável (COUTINHO, 2004 

p.34). 

A padronização de rotinas administrativas relativas à gestão do patrimônio público 

proporciona aos servidores a uniformidade das ações administrativas necessárias ao efetivo 

controle dos bens permanentes da Instituição. De acordo com a Instrução Normativa da 

Secretaria de Administração da Presidência da República (SEDAP) nº 205/1988, os 

procedimentos relativos ao controle patrimonial podem ser resumidos como segue: 

 

 Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser distribuído à unidade 

requisitante sem a respectiva carga, que se efetiva com o competente Termo de 

Responsabilidade, assinado pelo consignatário, ressalvados aqueles de pequeno valor 

econômico, que deverão ser relacionados (relação carga); 

 Para efeito de identificação e inventário, os equipamentos e materiais permanentes 

receberão números sequenciais de registro patrimonial; 

 O número de registro patrimonial deverá ser aposto ao material, mediante gravação, 

fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada; 
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 Para o material bibliográfico, o número de registro patrimonial poderá ser aposto 

mediante carimbo; 

 Em caso de redistribuição de equipamento ou material permanente, o Termo de 

Responsabilidade deverá ser atualizado, fazendo-se dele constar a nova localização, o 

estado de conservação e a assinatura do novo consignatário. 

 

Para efetivo controle patrimonial, faz-se necessário que os chefes ou dirigentes de 

cada setor ou unidade assinem o Termo de Responsabilidade/Transferência quando da compra 

e tombamento dos bens, quando receberem bens transferidos de outras unidades ou quando 

assumem a chefia do setor. Conforme o disposto no Art. 87 do Decreto-Lei nº 200/1967, os 

bens móveis deverão ficar sob responsabilidade dos chefes de serviço, devendo ser procedidas 

verificações periódicas pelos competentes órgãos de controle. 

  

4.1.1 Inventário patrimonial 

 

O inventário é um procedimento administrativo para fins de conferência de todos os 

bens que sejam de propriedade de determinado órgão ou entidade, ou que estejam sob sua 

posse. É utilizado para fins de controle, conservação, realocação, distribuição, reavaliação, 

depreciação, avaliação, doação, destruição etc. dos bens públicos (CARVALHO; CECCATO, 

2011, p. 847). 

A legislação determina que seja realizado inventário geral de bens todos os anos, 

obrigatoriamente. Segundos os artigos 94, 95 e 96 da Lei 4.320/1964: 

 

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com 

indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles 

e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 

Art. 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. 

Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário 

analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética da 

contabilidade (BRASIL, 1964). 

 

Registros analíticos são aqueles que trazem informações analíticas, ou seja, 

informações detalhadas acerca do bem, com suas características, e sobre os servidores 

responsáveis por sua guarda e utilização. Já os registros sintéticos são aqueles que trazem 

informações em síntese, ou seja, em resumo, informando, por exemplo, a quantidade total de 

determinado bem disponível em determinado departamento (CARVALHO; CECCATO, 

2011, p. 848). 
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A Instrução Normativa da SEDAP nº 205/1988 dispõe sobre a periodicidade e a 

abrangência do inventário e do controle patrimonial nos seguintes termos: 

 

 O material de pequeno valor econômico que tiver seu custo de controle evidentemente 

superior ao risco da perda poderá ser controlado através do simples relacionamento de 

material (relação carga); 

 Sem prejuízo de outras normas de controle dos sistemas competentes, poderá ser 

utilizado como instrumento gerencial o Inventário Rotativo, que consiste no 

levantamento rotativo, contínuo e seletivo dos materiais existentes em estoque ou 

daqueles permanentes distribuídos para uso, feito de acordo com uma programação, de 

forma a que todos os itens sejam recenseados ao longo do exercício. 

 Poderá também ser utilizado o Inventário por amostragem para um acervo de grande 

porte. Essa modalidade alternativa consiste no levantamento, em bases mensais, de 

amostras de itens de material de um determinado grupo ou classe. 

 

Ainda segundo a Instrução Normativa da SEDAP nº 205/1988, os tipos de inventários 

físicos são: 

 

 Anual: destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo 

de cada Unidade Gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício – 

constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o 

exercício; 

 Inicial: realizado quando da criação de uma Unidade Gestora, para identificação e 

registro dos bens sob sua responsabilidade; 

 De transferência de responsabilidade: realizado quando da mudança de dirigente de 

uma Unidade Gestora; 

 Da extinção ou transformação: realizado quando da extinção ou transformação da 

Unidade Gestora; 

 Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da Unidade Gestora 

ou por iniciativa do órgão fiscalizador. 

No inventário analítico, deverão estar presentes: descrição padronizada; número de 

registro; valor; estado (bom, ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável); e outros 

elementos julgados necessários (Instrução Normativa da SEDAP Nº205/1988). 
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Qualquer agente público pode ser chamado a responder pelo desaparecimento ou dano 

de material sob sua responsabilidade. Dessa forma, é de extrema importância que qualquer 

evento que cause dano ao patrimônio público seja comunicado ao Setor de Patrimônio 

responsável pelo controle destes bens. 

 

4.1.2 Movimentação e alienação de bens públicos 

 

No momento de realização do inventário, ou mesmo no decorrer das atividades 

cotidianas da instituição, podem ser detectados alguns bens que não estejam sendo utilizados 

por estarem com algum defeito, ou mesmo ociosos. 

Toda movimentação de entrada e saída de carga deve ser objeto de registro, cuja 

ocorrência está condicionada a apresentação de documentos que os justifiquem. Em qualquer 

solicitação de transferência de responsabilidade de bens permanentes, é necessário que se 

conste a anuência das partes recebedora e entregadora, para que haja condições para a 

efetivação dos registros cabíveis. Só então deve ser procedida a mudança da carga 

patrimonial, bem como a transferência física de qualquer bem. 

Segundo Carvalho e Ceccato (2011, p. 857) a descarga (ou mudança da carga) 

patrimonial deverá seguir os seguintes procedimentos:  

 

Deverá, quando viável, ser precedida de exames dos bens, realizado por 

comissão especial; 

Será, como regra geral, baseada em processo regular, onde constem todos os 

detalhes de material (descrição, estado de conservação, preço, data de inclusão 

em carga, destino de matéria-prima eventualmente aproveitável e demais 

informações) [...] 

 

 

O Decreto nº 99.658/1990 regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, 

o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de 

material. Segundo este decreto, em seu Art. 3º, paragrafo único, alíneas a - d, o material 

considerado genericamente inservível para a repartição, órgão ou entidade que detém sua 

posse ou propriedade, deve ser classificado como: 

 

a) ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo 

aproveitado; 

b) recuperável - quando sua recuperação for possível e orçar, no âmbito, a cinquenta 

por cento de seu valor de mercado; 
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c) antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, 

em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 

d) irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina 

devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua 

recuperação (BRASIL, 1990). 

 

O material classificado como ocioso ou recuperável poderá ser cedido a outros órgãos 

que dele necessitem mediante Termo de Cessão, do qual constarão a indicação de 

transferência de carga patrimonial, da unidade cedente para a cessionária, e o valor de 

aquisição ou custo de produção. Quando envolver entidade autárquica (como a UFPB e a 

UFRN), fundacional ou integrante dos Poderes Legislativo e Judiciário, a operação só poderá 

efetivar-se mediante doação (BRASIL, 1990). 

Nos casos de alienação, a avaliação do material deverá ser feita em conformidade com 

os preços atualizados e praticados no mercado. A venda deverá ser efetuada mediante 

licitação nas modalidades de concorrência, leilão ou convite. 

A alienação de material, mediante dispensa de prévia licitação, somente poderá ser 

autorizada quando se revestir de justificado interesse público ou, em caso de doação, quando 

para atendimento ao interesse social, observados os critérios definidos no Art. 15 do decreto 

99.658/1990: 

 

A doação, presentes razões de interesse social, poderá ser efetuada pelos órgãos 

integrantes da Administração Pública Federal direta, pelas autarquias e fundações, 

após a avaliação de sua oportunidade e conveniência, relativamente à escolha de 

outra forma de alienação, podendo ocorrer, em favor dos órgãos e entidades a seguir 

indicados, quando se tratar de material:  

I - ocioso ou recuperável, para outro órgão ou entidade da Administração Pública 

Federal direta, autárquica ou fundacional ou para outro órgão integrante de qualquer 

dos demais Poderes da União;  

II - antieconômico, para Estados e Municípios mais carentes, Distrito Federal, 

empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições filantrópicas, 

reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público;  

III - irrecuperável, para instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública 

pelo Governo Federal, e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público;  

IV - adquirido com recursos de convênio celebrado com Estado, Território, Distrito 

Federal ou Município e que, a critério do Ministro de Estado, do dirigente da 
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autarquia ou fundação, seja necessário à continuação de programa governamental, 

após a extinção do convênio, para a respectiva entidade convenente; 

V - destinado à execução descentralizada de programa federal, aos órgãos e 

entidades da Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e aos consórcios intermunicipais, para exclusiva utilização 

pelo órgão ou entidade executora do programa, hipótese em que se poderá fazer o 

tombamento do bem diretamente no patrimônio do donatário, quando se tratar de 

material permanente, lavrando-se, em todos os casos, registro no processo 

administrativo competente.  

 Parágrafo único.  Os microcomputadores de mesa, monitores de vídeo, impressoras 

e demais equipamentos de informática, respectivo mobiliário, peças-parte ou 

componentes, classificados como ociosos ou recuperáveis, poderão ser doados a 

instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público que participem de projeto 

integrante do Programa de Inclusão Digital do Governo Federa (BRASIL, 1990). 

 

Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de material classificado 

como irrecuperável, a autoridade competente determinará sua descarga patrimonial e sua 

inutilização ou abandono, após a retirada das partes economicamente aproveitáveis, 

porventura existentes, que serão incorporados ao patrimônio. 

Segundo o Art. 17 do Decreto 99.658/1990, são motivos para a inutilização de 

material, dentre outros: 

 

I. A sua contaminação por agentes patológicos, sem possibilidade de recuperação por 

assepsia; 

II. A sua infestação por insetos nocivos, com risco para outro material; 

III. A sua natureza tóxica ou venenosa; 

IV. A sua contaminação por radioatividade; 

V. O perigo irremovível de sua utilização fraudulenta por terceiros (BRASIL, 1990). 

 

A inutilização e o abandono de material deverão ser documentados mediante Termos 

de Inutilização ou de Justificativa de Abandono, os quais integrarão o respectivo processo de 

desfazimento. 

O resultado financeiro obtido por meio de alienação deverá ser recolhido aos cofres da 

União, da autarquia ou da fundação, observada a legislação pertinente. 
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A permuta com particulares poderá ser realizada sem limitação de valor, desde que as 

avaliações dos lotes sejam coincidentes e haja interesse público. Nesse caso, o material 

disponível a ser permutado poderá entrar como parte do pagamento de outro a ser adquirido, 

condição que deverá constar do edital de licitação ou do convite. 

Ainda no que diz respeito à alienação de bens móveis da Administração Pública, a Lei 

8.666/1993 traz, no seu artigo 17, importantes regras resumidas a seguir: 

 

Para bens móveis: dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada estas nos 

seguintes casos: 

a) Doação, permitida exclusivamente para fins de uso de interesse social, após 

avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à 

escolha de outra forma de alienação; 

b) Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração 

Pública; 

c) Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação 

específica; 

d) Venda de títulos, na forma da legislação pertinente; 

e) Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da 

Administração pública, em virtude de suas finalidades; 

f) Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos da Administração 

Pública, sem a utilização previsível por que deles dispõe. 

g) Procedimentos de legitimação de posse de que trata o Art. 29 da Lei n° 6383, de 

7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da 

Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição 

(BRASIL, 1993) 

 

4.1.3 Implicações contábeis 

 

Historicamente a Contabilidade Pública teve um caráter conservador e mais 

orçamentário que patrimonial, deixando a correta avaliação dos elementos patrimoniais (bens, 

direitos, obrigações e patrimônio líquido) para segundo plano. No entanto, graças à 

convergência das normas internacionais de contabilidade, a Contabilidade Pública se 

apercebeu da necessidade de zelar pela apresentação de informações acuradas (fidedignas) do 

patrimônio público (CARVALHO; CECCATO, 2011). 

A avaliação dos elementos patrimoniais que anteriormente estava alicerçada em sua 

maioria no que estava disposto na Lei nº 4.320/1964 sofreu algumas alterações. Inicialmente, 

o § 3º do Art. 106 da referida lei informava que era facultativo serem feitas reavaliações dos 

bens móveis e imóveis, agora isso é uma obrigação. Também passou a existir a 

obrigatoriedade de se efetuar a amortização, depreciação e exaustão dos bens públicos. De 

acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 4ª edição (MINISTÉRIO 

DA FAZENDA, 2011) essas disposições deveriam ser adotas obrigatoriamente por todos os 

entes da federação a partir do exercício financeiro de 2011 (Art. 6º, Portaria STN nº 
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664/2010). Essas medidas visam a que os registros contábeis admitam o registro dos ganhos e 

perdas patrimoniais, permitindo que a avaliação do patrimônio possa manter um valor mais 

aproximado e condizente com a realidade.  

O ativo imobilizado (bens móveis e imóveis) pode ter seu valor real alterado por 

desgaste natural, má utilização, upgrade, reforma ou mesmo valorização natural. Inicialmente, 

a mensuração de um ativo imobilizado pode ocorrer de duas maneiras: ou pelo seu valor de 

aquisição, ou pelo seu valor justo (valor pelo qual um ativo pode ser negociado normalmente 

no mercado) na data em que for reconhecida a sua aquisição. A partir de então, seu valor deve 

ser periodicamente reavaliado para que o patrimônio conserve seu valor real. 

A situação ganha importância quando se consideram implicações legais como as 

constantes na LRF. De acordo com o Inciso I do Art. 48 da LRF, os entes da federação 

deverão disponibilizar, a qualquer pessoa física ou jurídica, o acesso a informações: 

 

I- Quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer a 

execução da despesa, no momento da sua realização, com a disponibilização mínima 

dos dados referentes ao número do referente processo, ao bem fornecido ou ao 

serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for 

o caso, ao procedimento licitatório realizado (BRASIL, 2000). 

 

Além disso, deve ser levada em consideração a necessidade de correta relação entre as 

informações constantes no sistema administrativo da entidade e o que é registrado no SIAFI. 

Segundo o Manual SIAFI, deverão ser procedidas, mensalmente, à conciliação dos saldos 

apontados nos Relatórios de Movimentação de Bens Móveis (RMB) com os saldos existentes 

no SIAFI. Também, deverão ser mantidos e arquivados os documentos comprobatórios que 

deram origem aos RMB, deixando-os à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo 

(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 1996). 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 4ª edição (MINISTÉRIO DA 

FAZENDA, 2011), traz um modelo que apresentam os fatores que devem ser considerados no 

momento da formulação do RMB, conforme o Quadro 12: 

 

Quadro 12 – Modelo para Relatório Mensal de Bens (RMB). 

DESCRIÇÃO/QUANTIDADE DO ITEM 
Data de 

aquisição 

Valor 

de 

entrada 

Data em que o item 

foi disponibilizado 

para uso ou do início 

do novo período de 

depreciação, 

amortização ou 

exaustão. 

Valor 

contábil 

liquido 

inicial do 

mês (a) 

Valor 

residual 

Reavaliação 

no mês (b) 

Custo 

subsequentes 

adicional no 

mês (c) 

Ajuste a 

valor 

recuperável 

no mês(d) 

Depreciação, 

amortização ou 

exaustão no 

mês (e) 

Valor 

líquido 

contábil 

final do 

mês (f= a 

+ b +c – d 

– e) 

          

          

          

Fonte: Ministério da Fazenda (2011). 
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Para fins de cálculo da depreciação, amortização ou exaustão, deve ser considerada a 

data em que o bem estiver disponível para o uso ou a data a partir da qual ocorreu seu último 

ajuste, reavaliação ou ajuste a valor recuperável, que ocasionou a adoção de um novo período 

de depreciação, amortização ou exaustão. 

Nesse aspecto, de acordo com a NBC T 16.9, são considerados os seguintes conceitos: 

a) Depreciação é a redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de 

utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. 

b) Amortização é a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de 

propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência 

ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização 

por prazo legal ou contratualmente limitado. 

c) Exaustão é a redução do valor de investimentos necessários à exploração de 

recursos minerais, florestais e outros recursos naturais esgotáveis ou de 

exaurimento determinado, bem como do valor de ativos corpóreos 

utilizados no processo de exploração [...]. 

d) Valor residual é o montante líquido que a entidade espera, com razoável 

segurança, obter por um ativo no fim de sua vida útil econômica, deduzidos 

os gastos esperados para sua alienação. 

e) Vida útil econômica é o período de tempo definido ou estimado 

tecnicamente, durante o qual se espera obter fluxos de benefícios futuros de 

um ativo [...] (CFC, 2008). 

 

A NBC T 16.9 (CFC, 2008) estabelece três passos que devem ser considerados na 

implantação da depreciação de bens patrimoniais: 

 

1. Realizar uma verificação no inventário (imobilizado e intangível) da entidade no setor 

de patrimônio, de modo a separar as perdas. Os bens que não estejam sendo utilizados, 

que não tenham valor de venda, em virtude de serem inservíveis (obsoleto, quebrado, 

inutilizado, etc.) deverão ser baixados como perda. 

2. Analisar a data de aquisição do bem – se foi adquirido no ano de início da implantação 

da depreciação/amortização/exaustão no ente, ele já deve ser depreciado sem que seja 

necessário realizar uma avaliação de seu valor justo.  

3. Se o ativo foi adquirido antes do ano da implantação da 

depreciação/amortização/exaustão no ente, analisar se o valor contábil do bem está 

registrado no patrimônio da entidade acima ou abaixo do valor justo – se o ativo 

estiver registrado abaixo do valor justo, deve-se realizar um ajuste a maior. Caso 

contrário (valor contábil acima do valor justo) o bem deve sofrer ajuste a menor. 

 

Assim, caso o valor contábil do bem divirja de maneira relevante do valor justo, o seu 

valor deverá ser ajustado, para após isto, ser implantados os procedimentos de depreciação, 

amortização e exaustão. Para estes bens, os procedimentos de avaliação e 
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depreciação/amortização/exaustão podem ser feito por etapas, considerando as condições 

operacionais de cada órgão e entidade. 

 

4.2 ESTUDO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

 

 Para melhor compreensão dos desafios encontrados nessa área específica de gestão, é 

relevante a transcrição de parte de um estudo realizado por Coutinho, com apoio do Conselho 

Nacional de Secretários de Administração (CONSAD), no segundo semestre de 2001. Nesse 

estudo foi realizada uma pesquisa nacional sobre a situação dos Estados da Federação e do 

Distrito Federal na área de gestão e controle patrimonial, da qual resultou a elaboração de um 

diagnóstico sobre os principais obstáculos enfrentados nessa área e propostas para a superação 

dos mesmos. Quando o trabalho foi apresentado no Encontro Nacional de Gestão Patrimonial 

em setembro de 2001 os presentes concordaram que as conclusões encontradas poderiam ser 

estendidas a toda Administração Pública, de modo que é pertinente transcrever algumas partes 

desse documento que permite nortear o entendimento do tema: 

 

 As unidades que integram a Federação – União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios- de modo geral, não conhecem a totalidade dos bens que integram seu 

patrimônio; 

 Quando esse patrimônio encontra-se cadastrado no(s) Órgãos Gestor (es) e ou de 

Controle, esse não está, em geral, em sua totalidade, adequadamente contabilizado ou 

regularizado em nome de seus titulares; 

 Os Cadastros imobiliários, mobiliários e de suprimentos precisam ser modernizados, 

atualizados e complementados; 

 Em geral, o quantitativo de servidores capacitados para a gestão de bens públicos nas 

diferentes áreas demandadas é insuficiente, bem como inexiste quando próprio na área 

de gestão patrimonial; 

 Os recursos materiais e tecnológicos alocados às áreas de gestão e controle dos bens 

públicos, em geral, são insuficientes e/ou estão ultrapassados; 

 Há pouca integração entre os órgãos responsáveis pelas áreas de controle e de gestão 

do patrimônio público; 

 Inexiste no mercado e, em geral, na Administração Pública, um sistema que 

informatize de modo integrado a gestão e o controle de bens patrimoniais, respeitando-
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se de um lado as peculiaridades da gestão e do controle, inclusive nos aspectos 

contábil, orçamentário e financeiro, como duas faces de uma mesma moeda, de outro, 

as peculiaridades da gestão e do controle do patrimônio imobiliário e do patrimônio 

mobiliário (bens permanentes e bens consumíveis ou suprimentos); 

 Os sistemas administrativos de controle e de gestão do Patrimônio das Unidades da 

Federação e das entidades que integram a Administração Indireta não se encontram 

adequadamente regulamentados. A legislação que trata do tema, constituída de leis, 

decretos, resoluções e portarias, é esparsa e não se encontra compilada. Há também 

dificuldades de interpretação dessa legislação; 

 Vários órgãos e entidades que integram a Administração Pública descumprem normas 

e princípios que regem a utilização dos bens públicos. E três das principais causas do 

descumprimento dessas normas e princípios são o seu desconhecimento, inclusive por 

servidores que atuam na gestão desse patrimônio; a falta de integração entre os órgãos 

e as entidades que integram a Administração Pública, no que diz respeito à 

administração dos bens sob as suas responsabilidades; e as interferências de natureza 

pessoal ou política. 

 Além do descumprimento de normas e princípios que regem a administração dos bens, 

após a edição da Lei Complementar n° 101, de 04.05.2000, há o descumprimento de 

normas fortalecidas ou introduzidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse caso, 

merecem destaque os princípios da indisponibilidade do interesse público, da 

economicidade, da preservação e da conservação. 

 

Levando-se em consideração as particularidades que caracterizam os desafios de 

mudança na Administração Pública, especialmente quando considerados aspectos como 

mudança na cultura organizacional, ausência de compilação na legislação e normatização 

específica e falta de maior efetividade nos mecanismos de controle externo (que poderia 

pressionar mudanças com maior rapidez), pode-se afirmar que, embora esse estudo tenha sido 

realizado há mais de dez anos, muitas de suas conclusões ainda encontram-se verdadeiras e 

condizentes com o que pode ser observado na realidade da administração do patrimônio 

público. Daí a relevância e atualidade da citação, que serviu de norte para a elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados. 
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4.3 A GESTÃO DE BENS MÓVEIS NA UFPB 

 

Para fins de melhor compreensão do objeto da pesquisa, nesta seção serão abordados 

tópicos relacionados à Universidade Federal da Paraíba, sua organização estrutural e as 

prerrogativas da Divisão de Patrimônio e demais Setores de Patrimônio, objeto em sentido 

mais estrito deste trabalho. 

A Universidade Federal da Paraíba é uma Instituição autárquica de regime especial 

que, através de suas atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão, tem por objetivo 

o desenvolvimento socioeconômico da região nordeste e do país. É vinculada ao Ministério da 

Educação, tem conformação multi-campi e atuação nas cidades de João Pessoa, Areia, 

Bananeiras, Rio Tinto e Mamanguape (UFPB, 2013). 

A UFPB foi criada pela Lei Estadual 1.366, de 02 de dezembro de 1955, em 

consequência da junção de algumas escolas superiores existentes no estado da Paraíba. Sua 

federalização ocorreu no ano de 1960 através da Lei nº. 3.835 de 13 de dezembro do mesmo 

ano. Na época, a UFPB se constituía de sete Campi implantados nas cidades de João Pessoa, 

Campina Grande, Areia, Bananeiras, Patos, Sousa e Cajazeiras.  

Em 2002, através da Lei nº. 10.419, a UFPB passou por um desmembramento que deu 

origem a duas instituições distintas: a Universidade Federal de Campina Grande, formada 

pelos Campi de Campina Grande, Sousa, Patos e Cajazeiras, e a UFPB que permaneceu com 

os Campi presentes nas cidades de João Pessoa, Areia e Bananeiras (UFPB, 2013). 

Por fim, no ano de 2005, dentro do Plano de Expansão das instituições públicas de 

ensino superior do Governo Federal (denominado Expansão com Interiorização), a UFPB 

criou outro campus no Litoral Norte do Estado, abrangendo os municípios de Mamanguape e 

Rio Tinto. E em 2012, através da Resolução nº19/2012 do Conselho Universitário da UFPB 

foi criado o Campus V, localizado no bairro de Mangabeira, na cidade de João Pessoa, 

chegando a sua estrutura atual. Em 2013 a UFPB está estruturada conforme a Figura 6. 

Na condição de autarquia e, portanto, titular de direitos e obrigações próprios e 

distintos da entidade que a criou, a UFPB ostenta características inerentes às pessoas jurídicas 

de direito público no que diz respeito a sua criação, poderes, privilégios e restrições.  O 

Decreto-Lei nº 200/1967, Art. 5, conceitua autarquia da seguinte maneira: 

 

Autarquia- o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 

patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas de Administração 

Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e 

financeira descentralizada (BRASIL, 1967) 

 



84 
 

 

Figura 6- Organização da UFPB em Campi e Centros. 

 

Fonte: Adaptado de UFPB (2013). 

 

Segundo seu Estatuto, a UFPB goza de autonomia didático-científica, disciplinar, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Ela apresenta a seguinte estrutura 

funcional: 

 

I. Unidade de patrimônio e administração; 

II. Unidade com funções de ensino, pesquisa e extensão (UFPB, 2002). 

 

Sem prejuízo da unidade de patrimônio e administração e a fim de atender às 

peculiaridades de sua configuração territorial, a Universidade adota um regime de 

administração descentralizada pelos seus diversos Campi. Nesse sentido, atualmente a UFPB 

conta com sete Unidades Gestoras, que apresentam autonomia para gerir seus próprios 

recursos e patrimônio. 

Na área administrativa, a administração superior da Universidade é composta pelos 

seguintes órgãos (UFPB, 2002): 
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 Órgãos Deliberativos: Conselho Universitário (CONSUNI); Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); e Conselho Curador 

 Órgão Consultivo: Conselho Social Consultivo 

 Órgão Executivo: Reitoria 

 

Os órgãos deliberativos contam ainda com uma secretaria, a Secretaria dos Órgãos 

Deliberativos da Administração Superior (SODS), cuja função é dar apoio administrativo aos 

colegiados: CONSUNI, CONSEPE e Conselho Curador. 

No nível intermediário de administração há Departamentos, unidades de ensino, 

pesquisa e extensão, que agrupados em Centros estão definidos como órgãos setoriais, 

apresentando funções deliberativas e executivas.  

As atividades de cada Centro, em todos os Campi, são superintendidas diretamente 

pela Reitoria. Além disso, a UFPB apresenta, em apoio ao desempenho de suas atividades, 

órgãos suplementares destinados a oferecer apoio didático, científico e tecnológico a 

Departamentos ou Centros (UFPB, 2002). Os órgãos suplementares também são subordinados 

à Reitoria, exemplos: Biblioteca Central e Editora Universitária. 

A Reitoria é o órgão executivo da administração superior que deve coordenar, 

fiscalizar e superintender as atividades da Universidade. Ela mantem órgãos auxiliares de 

direção superior, entre os quais a Pró-Reitoria de Administração (PRA) que, segundo o 

Regimento da Reitoria da UFPB, tem a incumbência de exercer funções específicas e 

delegadas pelo Reitor nas áreas de administração contábil e financeira, material, patrimônio e 

atividades auxiliares, além das demais atribuições definidas no regimento (UFPB, 1979). O 

organograma da PRA, enfatizando a Divisão de Patrimônio e áreas correlatas, pode ser 

visualizado na Figura 7. 

Ainda de acordo com o Regimento da Reitoria, o Departamento (atualmente 

Coordenação) de Administração tem por finalidade supervisionar e gerir as atividades 

relacionadas com a administração de material, patrimônio e atividades auxiliares. Ele é 

composto das seguintes Divisões: 

 

a) Divisão de Materiais – formada por Seção de Compras, Seção de Cadastro de 

Materiais e Almoxarifado Central; 

b) Divisão de Patrimônio – formada por Seção de Controle Patrimonial e Seção de 

Classificação e Tombamento; 
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c) Divisão de Atividades Auxiliares - formada pelo Protocolo Geral, pelo Arquivo Geral, 

pela Central de Microfilmagem e pela Seção de Expedição (UFPB, 1979). 

 

Figura 7 – Organograma da PRA/UFPB. 

 

Fonte: Adaptado de UFPB (2010a). 

 

É na Divisão de Patrimônio que são realizadas as principais atividades relativas à 

tramitação e controle de bens permanentes da Instituição. O Regimento da Reitoria determina 

suas competências em seu Art. 59, conforme segue: 

 

À Divisão de patrimônio compete: 

I – Através da Seção de Controle Patrimonial: 

a) manter o cadastro geral dos bens móveis e imóveis da universidade, em fichas 

individuais, que mantenham obrigatoriamente todas as características que 

possibilitem a sua perfeita e imediata qualificação e identificação, inclusive preço de 

aquisição e incorporação; 

b) encaminhar às unidades interessadas e à Seção de Classificação e Tombamento 

cópias das fichas do cadastro geral de bens móveis e imóveis; 

c) identificar com numeração própria e codificada em uma única série os bens 

patrimoniais, imediatamente após a sua aquisição, antes de destiná-los ao uso; 

d) verificar, por iniciativa própria ou por determinação superior, a qualquer época e 

sem aviso prévio, se a responsabilidade por guarda de bens da Universidade 

corresponde aos dados registrados nos fichários da Seção; 

e) dar conhecimento ao Diretor da Divisão das irregularidades porventura apuradas 

por ocasião dos inventários. 

II – Através da Seção de Classificação e Tombamento: 

a) manter controle de todos os bens móveis e imóveis e semoventes por localização 

física e classificação contábil; 

b) manter inventário permanente dos bens, segundo a unidade administrativa e 

Classificação Contábil com todas as suas características, inclusive quanto ao valor 

de aquisição ou incorporação e de controle de gasto de conservação; 
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c) manter controle dos bens deslocados para manutenção e conservação; 

d) manter controle dos bens retirados do uso por qualquer motivo; 

e) emitir os termos de responsabilidade e obter assinatura da autoridade que ficará 

responsável perante a administração dos bens em uso; 

f) realizar o inventário anual contendo as características principais dos bens e sua 

avaliação unitária e quantitativa, cujo valor deverá coincidir com os registros 

contábeis; 

g) promover, periodicamente, a reavaliação do ativo permanente da instituição, 

informando à Divisão de Contabilidade (UFPB, 1979). 

 

É importante salientar ainda que desde o ano 2010, de acordo com a Portaria 

nº19/2010/G/PRA de 01 de setembro de 2010, as atividades de Gestão Patrimonial de bens 

móveis da UFPB passaram a ser desenvolvidas de forma descentralizada, sendo cada Unidade 

Gestora responsável pelo bom desempenho deste serviço dentro dos seus limites de atuação. 

Segundo essa Portaria: 

 

 

Art. 3º A gestão patrimonial sob a responsabilidade das Unidades Gestoras da UFPB 

engloba todas as atividades referentes à função de controle patrimonial quais sejam: 

aquisição, recepção, registro, controle, utilização, guarda, conservação e 

desfazimento dos bens permanentes da Instituição, no que diz respeito aos bens 

móveis, equipamentos e semoventes de cada Unidade Descentralizada[...] 

Art. 6º Compete a Unidade Gestora apresentar dados e prestar informações para 

atender auditorias, diligências e consultas, dentro do prazo estabelecido, à Divisão 

de patrimônio – DIPA da UFPB, órgão central do Sistema Administrativo de 

Gestão-Patrimonial e aos órgãos ou entidades de controle interno e externo. 

Art 7º A Unidade Gestora deve manter registros mensais das entradas e saídas de 

bens patrimoniais e passar as informações ao responsável pela escrita contábil na 

Unidade ao tempo em que mensalmente encaminha relatórios à DIPA. [...] 

Art. 9º O órgão setorial de controle patrimonial de cada Unidade Gestora deve 

funcionar, no mínimo, com três servidores que responderão respectivamente pelas 

atividades de: registro, tombamento e acompanhamento e controle contábil. (UFPB, 

2010b). 

 

A incorporação de patrimônio pela instituição é efetuada através dos registros dos bens 

móveis em seu sistema administrativo (atualmente SAP), dos bens imóveis no sistema 

governamental SPIUNET (cuja gestão é avaliada e controlada pela Secretaria de Patrimônio 

da União (SPU)), bem como no SIAFI. A incorporação dos bens móveis poderá ser efetuada 

através de: 

 

a) Compra (quando o bem é adquirido através de orçamento ou recursos da própria 

instituição); 

b) Convênio (de acordo com as cláusulas do convênio celebrado, bens podem ser 

adquiridos por qualquer das partes e ser incorporado ao patrimônio de outra por tempo 

determinado ou definitivo); 
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c) Cessão (obtenção de um bem sem reciprocidade de obrigações, firmada através de 

contrato do qual deve constar o tempo de cessão e a autorização das partes); 

d) Doação (quando uma pessoa, liberalmente, transfere do seu patrimônio bens ou 

vantagens para o patrimônio de outra, que os aceita); 

e) Permuta (contrato em que ambas as partes concordam em dar uma coisa por outra, 

sem que haja a presença de pagamento em dinheiro); 

f) Fabricação própria (quando materiais de consumo são transformados em bens 

permanentes através de serviços, como carpintaria, oficinas etc.); 

g) Comodato (empréstimo gratuito e por tempo determinado de bens que ficarão na 

responsabilidade da Instituição depositária, geralmente o contrato se dá em 

decorrência de um convênio, como os de pesquisa). 

 

Para fins desse trabalho não são considerados os bens semoventes, nem os bens não 

tangíveis ou imateriais. Os bens semoventes são aqueles susceptíveis de movimento próprio, 

representado pelos animais irracionais como gado, cavalos, porcos etc. Os bens não tangíveis 

são entidades abstratas que, embora possam ser objeto de direitos, não possuem materialidade, 

como os direitos, obrigações e ações (com exceção do direito de propriedade que é 

considerado um bem corpóreo). 

Todas as atividades administrativas, desde a confecção dos pedidos de materiais, 

passando pela licitação, empenho e recebimento no Setor de Almoxarifado, influenciam o 

sucesso das atividades de gestão patrimonial. Se uma dessas atividades estiver eivada de 

algum vício, o correto controle dos bens adquiridos pode ser prejudicado. 

Na UFPB especificamente, qualquer movimentação de bens, no sentido de alienação e 

doação, precisa ser aprovada pelo Conselho Curador nos termos do Art. 32 do Estatuto da 

UFPB: “Ao Conselho Curador compete: [...] IV- opinar conclusivamente sobre a aceitação de 

legados e doações; [...] VII-opinar conclusivamente sobre a alienação de bens imóveis, 

móveis e semoventes; [...]”. Nesse sentido deve ser considerada também a posição do 

Conselho Universitário, que de acordo com o Art. 25, inciso XX, do Estatuto da UFPB: “Ao 

Conselho Universitário compete: [...] XX - aceitar legados e doações” (UFPB, 2002). 

 É importante salientar que nas reuniões dos órgãos colegiados existe um quórum 

mínimo de membros, conforme o que diz o Art. 6º do Regimento dos Órgãos Deliberativos da 

Administração Superior: “As reuniões dos Órgãos Deliberativos da Administração Superior 

somente se realizarão com a presença de mais da metade dos respectivos membros.” (UFPB, 

1978). Ou seja, a falta de reuniões com quórum suficiente para a tomada de decisões pode 
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atrapalhar o andamento dos processos que necessitam do parecer de aprovação desses 

conselhos. 

 

4.4 A GESTÃO DE BENS MÓVEIS NA UFRN 

 

 Outro campo de estudo dessa pesquisa é a UFRN. Para melhor entendimento de como 

deve funcionar a gestão de bens móveis nessa Instituição, assim como melhor compreensão 

de como esses serviços e os setores responsáveis por eles estão organizados, a seguir é trazido 

um resumo contendo algumas informações relevantes.  

 Essas informações são importantes porque permitem uma compreensão mais 

abrangente da Instituição que deu origem ao SIPAC, possibilitando entender como esse 

sistema funciona em seu ambiente de origem, em especial nos setores responsáveis pela 

gestão de bens móveis da Instituição. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi criada pela Lei Estadual nº 2.307, 

de 25 de junho de 1958 e federalizada pela Lei nº 3.849, de 18 de dezembro de 1960. É uma 

instituição universitária de caráter público, organizada sob a forma de autarquia de regime 

especial e vinculada ao Ministério da Educação. Sua sede e foro ficam localizados na cidade 

de Natal-RN. É uma Instituição que goza de autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial. Sua estrutura principal, de acordo com seu Estatuto está 

organizada da seguinte maneira: 

 

I. Conselhos Superiores; 

II. Reitoria; 

III. Centros Acadêmicos; 

IV. Unidades Acadêmicas Especializadas; 

V. Departamentos Acadêmicos; 

VI. Unidades Suplementares; 

VII. Núcleos de Estudos Interdisciplinares; 

VIII. Comissões Permanentes (UFRN, 2002). 

 

Os Conselhos Superiores, órgãos responsáveis pelas principais decisões institucionais, 

são os seguintes: Conselho Universitário – CONSUNI; Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – CONSEPE; Conselho de Administração – CONSAD; e Conselho de Curadores – 

CONCURA (UFRN, 2002). 
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De acordo com o Regimento Interno da Reitoria, o CONSAD é o órgão superior com 

funções deliberativas, normativas e consultivas que atua sobre matéria administrativa, 

orçamentária, financeira, patrimonial e de política de recursos humanos (com ressalvas 

relativas à competência do Conselho de Curadores) (UFRN, 2011). 

A Reitoria é o órgão superior executivo da UFRN, atuando na administração, 

coordenação e supervisão de todas as atividades da Instituição. Por intermédio da Pró-Reitoria 

de Administração, órgão auxiliar da Reitoria, é possível a supervisão e coordenação das áreas 

de contabilidade, finanças, material, patrimônio, segurança, transportes e serviços gerais da 

UFRN (UFRN, 2011). 

 Mais especificamente é na Diretoria de Material e Patrimônio (DMP), órgão da Pró-

Reitoria de Administração, que as atividades de planejamento, coordenação e execução das 

compras institucionais de âmbito nacional e internacional, controle patrimonial dos bens 

móveis e imóveis e gerência física e contábil dos almoxarifados de suprimentos de bens de 

consumo e de manutenção de obras são realizadas (UFRN, 2011). O organograma a seguir 

(Figura 8) mostra como essa diretoria está organizada: 

 

Figura 8 – Organograma da Diretoria de Material e Patrimônio/UFRN. 

 

Fonte: Adaptado de UFRN (2011). 

 

Ao Setor de Controle e Registro Contábil compete: o lançamento e o controle de dados 

patrimoniais da Reitoria; o controle e a tomada de contas do almoxarifado; e o controle da 
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base de dados institucional para fins de cadastro de bens e materiais. Na Seção de Controle e 

Registro de Bens são efetuados os lançamentos nos sistemas de informação e de gestão do 

registro de bens patrimoniais, gerando seus respectivos Termos de Responsabilidade. À Seção 

de Controle e Registro de Almoxarifado compete o controle de entrada e saída de bens de 

consumo nos sistemas de informação e de gestão, gerando os respectivos registros contábeis. 

E na Seção de Cadastro de Material são feitos os registros das especificações de materiais, 

conforme a natureza orçamentária das despesas. (UFRN, 2011) 

Ao Setor de Patrimônio competem as atividades de recebimento e conferência dos 

bens móveis da Instituição; recebimento e conferência dos bens imóveis resultantes de 

contratação; e a elaboração de processos de descarte de bens e serviços (UFRN, 2011). 

 Vale salientar que toda aquisição de bens e valores efetuada pela UFRN, bem como a 

aceitação de legados e doações à Universidade, depende de prévia autorização do Reitor, na 

qualidade de ordenador de despesas, e todo processo que envolva alienação e/ou oneração de 

bens móveis dependem de prévia autorização do Conselho de Administração (UFRN, 2002). 

 Todas essas informações apresentadas anteriormente são importantes para um melhor 

entendimento de como ocorreu a coleta de dados nessa Instituição e o que motivou a escolha 

da amostra (assunto abordado com maiores detalhes no quinto capítulo). 
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5 METODOLOGIA E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A definição dos procedimentos metodológicos comporta a fase em que são descritos 

os métodos e técnicas que foram utilizados na pesquisa, o que envolve a definição do seu 

contexto e participantes, além de fixar os procedimentos para a confecção dos instrumentos e 

procedimentos para a coleta, análise e interpretação dos dados. 

A pesquisa realizada foi do tipo exploratória, a qual, de acordo com Gil (1995), é 

realizada quando se possui pouca informação sobre o problema a ser analisado. Tem natureza 

principalmente qualitativa, mas que contempla aspectos quantitativos para melhor 

entendimento do estudo. Nesse sentido, fundamentado em Minayo (1999), percebe-se que a 

pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, preocupando-se com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, trabalha com o universo de significados, motivos, 

crenças, valores e atitudes que correspondem a relações, processos e fenômenos que não 

podem ser meramente reduzidos a variáveis operacionalizadas, o que estaria de acordo com a 

análise dos fatores que produziram a realidade atual da gestão patrimonial da UFPB, bem 

como daqueles que definem a forma como a gestão patrimonial de bens móveis é realizada na 

UFRN com a utilização do SIPAC. 

 

5.1 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Nas pesquisas qualitativas, Alves-Mazzotti e Gewandsnajder (1999, p.162) explicam 

que “a escolha do campo onde serão colhidos os dados, bem como dos participantes é 

proposital, isto é, o pesquisador os escolhe em função das questões de interesse do estudo e 

também das condições de acesso e permanência no campo e disponibilidade dos sujeitos”. De 

acordo com Minayo (1999, p. 53), o campo de pesquisa deve coincidir com “o recorte que o 

pesquisador faz em termos de espaço, representando uma realidade empírica a ser estudada, a 

partir das concepções teóricas que fundamentam o objeto da investigação”. 

A Gestão Patrimonial de bens móveis permanentes da UFPB tem ocorrido, desde abril 

de 2010, descentralizadamente em cada Unidade Gestora (UG) e conta com particularidades 

em cada uma delas. Para que fossem identificadas as disfunções da gestão patrimonial de bens 

móveis permanentes da UFPB, a partir da perspectiva de cada Unidade Gestora (CCEN, BC, 

Reitoria, PRPG, PU, CCA e CCHSA), foi utilizado como instrumento inicial de coleta de 

dados um questionário (Apêndice A) contendo perguntas abertas e fechadas, o qual foi 

respondido por funcionários que possuem variadas relações empregatícias com a Instituição 
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(como pode ser observado na Figura 10). Nesse capítulo, o termo “funcionários” deverá ser 

entendido em sentido amplo, contemplando todas as pessoas que possuem algum vínculo 

empregatício ou de trabalho com as instituições estudadas. 

 Num primeiro momento, foi realizado um pré-teste do qual participaram dois 

servidores estatutários, dois funcionários terceirizados e um funcionário da Fundação José 

Américo (23,8% dos respondentes), todos lotados na Divisão de Patrimônio/PRA/UFPB. 

Através do Pré-teste, ficou clara a necessidade de ajuste no enunciado de uma das questões, o 

que foi realizado de imediato. Vale ressaltar que, em todos os momentos em que um 

questionário/questionário pré-teste foi aplicado, a pesquisadora se propôs a permanecer junto 

ao respondente para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que pudessem surgir. 

Toda a coleta dos dados ocorreu no período de 25/07/2013 a 13/09/2013. Na UFPB, a 

escolha da amostra teve como critério principal o tempo de serviço relativo às atividades 

relacionadas à gestão patrimonial na Instituição. Nesse sentido, foram recolhidos dados a 

partir da resposta de funcionários com pelo menos dez meses de serviço (tempo considerado 

suficiente para a construção de uma percepção razoável acerca do funcionamento dos 

processos de trabalho), totalizando vinte e um respondentes de todas as Unidades Gestoras 

estudadas. Entretanto, para a composição do quadro total de funcionários, foi incluído o perfil 

de dois funcionários terceirizados que não responderam ao questionário por completo (tinham 

menos de dez meses no exercício de atividades relacionadas ao patrimônio da Instituição), 

mas que apenas forneceram informações demográficas. Essa inclusão foi importante, pois 

permitiu uma visualização mais fidedigna do quadro de funcionários. 

Nesse momento se faz necessário explicar algumas ressalvas. Na Biblioteca Central, o 

questionário foi respondido pela servidora que realizou as atividades referentes à gestão 

patrimonial da Unidade até o exercício de 2012, no momento não há funcionário realizando 

essas atividades. Também na Prefeitura Universitária, o questionário foi respondido pelo 

servidor que realizou esse tipo de atividade até 2012. No momento este servidor encontra-se 

prestando assessoria no sentido de repassar o funcionamento dos processos de trabalho a um 

grupo de pessoas que exercerão atividades relacionadas a recursos materiais, mas que ainda 

não definiram quem ficaria responsável pelo exercício dessa atividade a partir da gestão de 

2013. 

Após a análise dos dados conseguidos através da aplicação dos questionários, foi 

percebida a necessidade de um melhor aprofundamento no conhecimento relativo a alguns 

temas específicos. Esse aprofundamento ocorreu através da participação de quatro servidores 

da Divisão de Patrimônio/PRA, que responderam questões específicas, relacionadas ao 
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desempenho de suas atividades corriqueiras, através de um processo de entrevista. A análise 

dessas informações ocorreu de forma paralela àquela relativa às informações conseguidas a 

partir dos questionários. 

Sem que sejam desconsideradas as particularidades de cada Instituição, outra fase da 

pesquisa envolveu o levantamento de dados através de entrevistas com servidores da UFRN 

que atuam diretamente nas atividades de gestão patrimonial nessa Instituição e que puderam 

proporcionar uma visão de como tem ocorrido essas atividades através da utilização do 

SIPAC. Nesse sentido, foram entrevistados dois servidores da Diretoria de Materiais e 

Patrimônio da UFRN, mais especificamente do Setor de Controle e Registro Contábil. 

 

 

5.2 RESULTADOS OBTIDOS NA UFPB 

 

Toda pesquisa científica deve utilizar métodos e técnicas reconhecidos para validar 

seus resultados. Para a análise dos dados, foi aplicada a Análise de Conteúdo, que 

corresponde a um conjunto de técnicas de análise dos conteúdos, manifestos ou não, das 

mensagens obtidas (BARDIN, 2004). Para se trabalhar com essa técnica, dois aspectos são 

considerados fundamentais: as categorias e a unidade de registro. A idéia é desmontar a 

estrutura e os elementos dos conteúdos das mensagens para esclarecer suas diferentes 

características e extrair sua significação (LAVILLE E DIONNE, 1999, p. 214). 

Segundo Bardin (2004, p.129), “a análise de conteúdo pode realizar-se a partir das 

significações que a mensagem fornece”, portanto, ela teve por base o registro dos discursos 

dos servidores e funcionários pesquisados através dos questionários e entrevistas para permitir 

uma interpretação inferencial no tratamento dos dados coletados. 

Nessa parte da pesquisa, cinco categorias foram pré-definidas no momento de 

formulação do questionário aplicado na UFPB (Quadro 13). Laville e Dione (1999, p. 219) 

defendem que há três modos de definição das categorias de que o pesquisador pode se utilizar: 

no modelo aberto, as categorias não são fixas no início, mas tomam forma no curso da 

análise; no modelo fechado, o pesquisador decide a priori as categorias; e no modelo misto, 

as categorias são selecionadas no início, mas com a possibilidade de o pesquisador modificá-

las em função do que ocorrer na análise.  Optou-se pela utilização do modelo misto, e foi 

considerado como unidade de registro o tema identificado a partir do discurso dos 

pesquisados. 

 



95 
 

 

Quadro 13 – Categorias Pré-definidas para formulação do questionário. 

Categoria Características/ o que procura responder 

Recursos Humanos Qual o perfil dos gestores e demais servidores dos setores de patrimônio 
(apreender a composição da equipe, a formação e a capacitação dos 
profissionais, o tempo de trabalho, suas atribuições, o nível de conhecimento 
teórico sobre as diretrizes da gestão patrimonial numa instituição pública 
federal de ensino). 

Recursos Materiais e 
Tecnológicos 

Qual o nível de satisfação com as ferramentas disponíveis (software, 
hardware, estrutura física para trabalho e armazenagem dos bens em 
rotatividade). 

Processos de trabalho Existência ou ausência rotinas formais de trabalhos (Ex: existência de 
formulários padronizados para requisição de serviços, existência de manuais 
ou outros instrumentos de orientação). 

Gestão da Informação sob 
aspectos que influenciam a 
gestão de patrimônio 

Perceber a efetividade do fluxo de informações influentes nos processos de 
trabalho (Ex: acesso a informações desde o pedido de compra, conhecimento 
sobre a movimentação de bens). 

Eficácia no cumprimento 
das atribuições legais, 
normativas e doutrinárias 

Há conhecimento efetivo da totalidade dos bens? As informações contidas no 
banco de dados condizem com a realidade? Estão sendo realizadas atividades 
como depreciação, reavaliação, desfazimento, inventário físico e práticas de 
incentivo à conservação dos bens móveis de caráter permanente? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Para a construção dessas categorias e, consequentemente, na formulação dos 

instrumentos de pesquisa (questionário, questões das entrevistas), foram utilizadas as 

conclusões do estudo de Coutinho (2004) em parceria com o CONSAD, apresentado no 

capítulo quarto (seção 4.2), bem como os conhecimentos adquiridos pela análise dos diversos 

fatores que devem orientar a gestão patrimonial de bens móveis permanentes na UFPB e que 

foram apresentados também no capítulo quarto. As subcategorias referentes a cada tema 

foram construídas a partir das informações extraídas dos discursos dos respondentes e 

entrevistados, presentes nos questionários e entrevistas. Como ferramenta auxiliar de trabalho, 

foi utilizado o aplicativo NVivo
4
 10 da QSR International, para auxiliar na organização das 

categorias e subcategorias, bem como para a plotagem de gráficos, esquemas e outras formas 

de relatórios.  

Bardin (2004) defende duas formas de utilização da análise de conteúdo: a abordagem 

quantitativa, que se fundamenta na frequência de aparição de certos elementos da mensagem, 

e a abordagem qualitativa, que recorre a indicadores não frequenciais que podem permitir 

inferências como, por exemplo, a presença ou a ausência de elementos na mensagem. Ambas 

as abordagem foram utilizadas no tratamento dos dados. 

                                                           
4
 NVivo é um software que suporta métodos de pesquisa qualitativos e mistos. Ele permite a reunião, 

organização e análise dos conteúdos de entrevistas, discussões em grupo, pesquisas, áudio, bem como a 

importação de dados diretamente de sítios na internet. Fonte: <http://www.qsrinternational.com/other-

languages_portuguese.aspx>. 
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A seguir é apresentado um resumo, por categoria, das considerações inferidas na 

coleta de dados da UFPB, a partir da análise das informações obtidas primeiramente através 

dos questionários e de forma complementar através das entrevistas: 

 

5.2.1 Recursos Humanos 

 

 Uma das preocupações desse trabalho é traçar o perfil dos funcionários que atuam na 

área de gestão patrimonial da UFPB. Para atingir esse objetivo, foram levados em 

consideração aspectos como o Campus onde esses funcionários exercem suas atribuições, a 

relação empregatícia com a Instituição, o tempo de trabalho no exercício de funções 

relacionadas à gestão patrimonial e o grau de instrução e capacitação dos respondentes. Essas 

informações foram armazenadas em estruturas presentes no aplicativo NVivo 10, chamadas 

“nós de caso”, de modo que os atributos de cada respondente podem ser visualizados nas 

Figuras 9, 10, 11 e 13.  

 

Figura 9 –Representação da força de trabalho pelos Campi I, II e II da UFPB. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

 A Figura 9 demonstra o percentual da distribuição da força de trabalho nos setores de 

patrimônio da UFPB, por Campus. Não é de se surpreender que o maior quantitativo de 

pessoal esteja alocado no Campus I, já que este contém cinco Unidades Gestoras, sem 

considerar o Hospital Universitário (HU) que, apesar de ser uma UG, não entrou nessa 

pesquisa por estar vivenciando um momento complexo de possível transição em sua gestão. 

Essa complexidade permitiu considerar o HU pouco atrativo ou mesmo desnecessária sua 

análise para atendimento dos objetivos desta pesquisa. Em contrapartida, os Campi II e III 

constituem apenas uma Unidade Gestora cada um.  
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 Vale ressaltar que em quase todas as Unidades Gestoras, com exceção da Reitoria, o 

quantitativo de pessoal não atinge o que determina o Art. 9º da Portaria nº 19/2010/PRA, ou 

seja, esses setores não contam com a presença mínima de três servidores para responder pelas 

atividades de registro, tombamento, acompanhamento e controle contábil de bens móveis. A 

Tabela 1 traz o quantitativo de servidores estatutários por Unidade Gestora. 

Tabela 1 - Quantitativo de servidores estatutários por Unidade Gestora. 

Unidade Gestora Quantitativo de servidores estatutários 

Reitoria 07 

PRPG 01 

BC Nenhum 

PU Em treinamento/indefinido 

CCEN 01 

CCA 01 

CCHSA 01 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

  

Essa questão se torna mais premente se for considerada a situação da Biblioteca 

Central, que no momento não dispõe de servidores para realizar os serviços de gestão 

patrimonial (anteriormente esse serviço era feito cumulativamente pela contadora da 

Unidade), bem como o caso da Prefeitura Universitária, que no momento se encontra em fase 

de definição de seu quadro funcional referente às atividades de gestão de materiais de um 

modo geral. 

Figura 10 – Cruzamento dos atributos Formação (escolaridade) com o tipo de relação empregatícia. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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A partir da Figura 10, fica fácil perceber que o quadro de funcionários que atuam nos 

setores de patrimônio é formado principalmente por servidores estatutários da Instituição 

(57%) e funcionários terceirizados (31%), entretanto há outras formas de relações 

empregatícias em proporções menos significativas, mas cuja presença nessa análise se torna 

importante para que seja obtida uma visão mais fidedigna do aspecto “Recursos Humanos” 

presentes nos setores de patrimônio. 

Comparando-se o grau de instrução dos servidores estatutários e dos funcionários 

terceirizados, percebe-se uma clara prevalência de graus de instrução de nível mais alto, como 

o ensino superior completo e até mesmo pós-graduação, dos servidores estatutários em 

relação aos funcionários terceirizados, embora haja a presença de graus de instrução mais 

baixos, como o ensino fundamental incompleto, nos servidores estatutários da UFPB. Para os 

servidores terceirizados, o grau de instrução concentra-se principalmente até o ensino médio 

completo. Isso revela a variedade dos níveis de instrução que é possível ser encontrada nos 

funcionários da Instituição. Essa variedade deve ser considerada sempre que forem pensadas 

propostas de cursos para qualificação desses profissionais. 

 Outro aspecto importante a ser ressaltado é que em alguns setores de patrimônio uma 

quantidade importante de suas atividades tem sido desenvolvida por funcionários que 

possuem vínculo, por natureza, temporário ou por tempo indeterminado com a Instituição, ou 

seja, a qualquer momento parte da força operacional de trabalho pode ser perdida por motivos 

diversos. 

 Entre as atividades desenvolvidas por esses funcionários temporários, estão os 

registros e transferências de bens e o tratamento de processos semelhantes, isto é, atividades 

que requerem certo nível de conhecimento sobre o fluxo de trabalho, bem como sobre a 

legislação e normatização que regram essas atividades. De modo que quando esses 

funcionários adquirem certo nível de conhecimento e uma boa experiência nas atividades 

executadas, muitas vezes isso coincide com o término de seu contrato de trabalho, fazendo 

com que a Administração tenha que treinar os novos funcionários contratados, o que pode 

gerar algum retrabalho.  

É importante relatar que os funcionários terceirizados geralmente continuam 

exercendo suas atividades ordinárias mesmo quando da troca da empresa responsável pela 

terceirização de serviços, por isso, quanto a essa parcela da força de trabalho, não haveria 

maiores preocupações sobre esse assunto. Entretanto, a natureza da contratação de serviços 
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temporários, com ou sem prazo definido, traz em si algumas características 

contraproducentes, que precisam ser consideradas: 

 Após o exercício rotineiro das funções próprias do setor ao qual está vinculado, 

quando o funcionário domina a técnica e, algumas vezes, otimiza os procedimentos, 

este vai embora da organização, gerando, muitas vezes, uma perda do conhecimento 

produzido. Essa perda no capital intelectual traria danos aos processos. 

 A rotatividade proveniente do modelo de contrato dificulta o estabelecimento e a 

promoção da cultura organizacional. Ainda que se pense na inovação característica 

desse tipo de ação, uma quebra no prosseguimento das atividades poderia afetar, pelo 

menos por um período de tempo, a eficiência da organização. 

 Também há que se considerar a existência de distintos níveis de motivação entre 

funcionários estáveis e aqueles enquadrados através de contrato, principalmente 

quando o contrato tem tempo determinado para seu término, sendo mais difícil 

elaborar mecanismos e ferramentas de estímulo para estes funcionários. 

 

 

Figura 11 – Cruzamento dos atributos tempo de trabalho e relação empregatícia. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

A Figura 11 mostra que a grande maioria dos servidores estatutários da Instituição tem 

mais de três anos de serviços prestados, já os funcionários com outras relações empregatícias 

têm em sua maioria até três anos de serviço. Apesar de grande parte dos respondentes ter 

considerável tempo de serviço no exercício de atividades relativas à gestão patrimonial, foi 

percebido, ao longo da aplicação dos questionários, que muitos conceitos básicos relativos a 
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certas atividades de prerrogativa dos setores de patrimônio ainda eram desconhecidos ou não 

eram conhecidos de acordo com seu aspecto formal.  Isso se dá, provavelmente, pela falta de 

cursos de capacitação ou atualização na área. A Figura 13 também traz informações que 

corroboram com esse pensamento. 

Vale destacar que no contexto das organizações aprendentes o incentivo à capacitação 

ganha destaque, uma vez que, como afirma Choo (2006, p. 36-37): “A construção do 

conhecimento é conseguida  quando se reconhece o relacionamento sinérgico entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito dentro de uma organização[...]”. O 

conhecimento tácito é formado pelo know-how de cada sujeito e o conhecimento explícito é o 

conhecimento formal codificado em regras, fórmulas, especificações, etc. de forma a permitir 

seu acesso a quem se interessar. Ambos os conhecimentos são complementares e de grande 

valor estratégico para as organizações, o que torna necessário que estas desenvolvam 

mecanismos para incentivar a conversão do conhecimento tácito em explícito e vice-versa. 

Nessa perspectiva, além de programas de capacitação, poderia ser considerado o planejamento 

de políticas de gestão da informação e do conhecimento a serem implementadas em longo 

prazo. Entretanto, primeiramente há que se uniformizar um mínimo de conhecimento sobre as 

normas e práticas que devem orientar as ações dos funcionários dos setores de patrimônio. 

No que se refere à análise dos dados a partir do discurso dos respondentes, as 

informações coletadas foram codificadas e armazenadas em categorias e subcategorias que 

contêm as unidades de registros classificadas de acordo com o tema da mensagem. Cada 

categoria ou subcategoria foi armazenada em estruturas próprias do aplicativo NVivo 

chamadas “nós”, de modo que as informações foram armazenadas hierarquicamente nesses 

nós formando estruturas chamadas “árvores de nós”. 

A categoria Recursos Humanos foi subdividida em subcategorias para que esse 

aspecto da gestão patrimonial fosse analisado de acordo com as seguintes perspectivas: 

quantitativo de pessoal; nível de conhecimento específico dos funcionários sobre o tema 

(gestão patrimonial); e presença ou ausência de capacitação profissional. 

 Noventa e cinco por cento dos respondentes acreditam que o quantitativo de pessoal é 

insuficiente para que sejam desenvolvidas com eficácia todas as atividades pelas quais os 

setores de patrimônio são responsáveis. Essa informação por si só traz um indicativo de que 

há uma possibilidade de que algumas atividades que deveriam estar sendo desenvolvidas no 

setor não estarem sendo realizadas por falta de pessoal capacitado; um trecho de um dos 

questionários corrobora para esse entendimento: “No que se trata do inventário a falta da 
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eficaz (sic!) pode ter vários fatores desde a preparação do pessoal qualificado quanto e (sic!) 

quantitativo”. 

Os respondentes classificaram suas atividades em oito funções principais: tombamento 

dos bens, registro dos bens, recolhimento dos bens, inventário, controle contábil, organização 

dos Termos de Responsabilidade, secretariado e assessoria administrativa. O exercício, 

algumas vezes isolado, de cada uma dessas funções permitiu aos respondentes uma 

perspectiva diferente em relação aos processos de trabalho, o que foi considerado na análise 

dos dados. 

Quanto à subcategoria “nível de conhecimento específico na área de gestão 

patrimonial”, quando os respondentes foram questionados se eles se consideravam 

conhecedores das Leis, Normas e Portarias que norteiam a gestão patrimonial de um modo 

geral e em especial em sua Instituição, as respostas variaram entre aqueles que se consideram 

conhecedores (14%), os que se consideram parcialmente conhecedores (29%) e os que 

responderam que desconheciam esses regulamentos (57%). O principal motivo alegado para o 

conhecimento parcial ou a falta de conhecimento desses regulamentos pode ser encaixado em 

uma subcategoria denominada “falta de suporte da Administração superior” (67% das 

respostas se encaixaram nessa subcategoria). A Figura 12 resume as subcategorias construídas 

nessa parte da análise.  

 

Figura 12 – Categorias relacionadas ao tema “conhecimento específico sobre gestão patrimonial”. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Como falta de suporte da administração superior, os trechos seguintes trazem uma 

amostra das ideias codificadas nessa subcategoria:  

“Noção de leis sim! conhecedor não! Nunca tivemos nenhum curso ou treinamento a 

respeito.”;  
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“Conheço algumas norma (sic!) que não são suficientes para um bom trabalho que se 

utilize (sic!) na gestão patrimonial.”; 

 “Não. Considero isto por não ter formação, ter sido capacitado ou aperfeiçoado para 

exercer essas funções.”. 

 Como consequência, percebe-se que uma boa parte do conhecimento que os 

funcionários tem sobre o tema é oriundo de uma auto-aprendizagem, a qual parece ter como 

principais fomentadores o desejo do próprio funcionário de executar suas atribuições a 

contento e a ausência de suporte da Administração superior, como pode ser inferido dos 

seguintes trechos:  

“Não. Se houver alguma norma ou portaria que regulamenta a gestão patrimonial 

dessa Instituição desconheço, pois executamos nossas atividades com os conhecimentos 

adquiridos no dia-a-dia com os funcionários que exerciam a mesma função.” ; 

 “Não, a direção nunca exigiu.”; 

“Não, pois não tem um manual nos informando como deve ser os procedimentos como 

também as leis e normas que nos regulamentam.”. 

Apenas um respondente afirmou não ter conhecimento suficiente por ter pouco tempo 

de exercício de atividades no setor de patrimônio e um respondente justificou seu 

desconhecimento das normas e legislações por estar exercendo sua atividade com desvio de 

função. 

No que se refere à subcategoria “presença ou ausência de capacitação profissional”, 

foram utilizadas as informações que alimentaram o atributo “cursos de capacitação”, 

conforme pode ser observado na Figura 13. 

 

Figura 13-Representação esquemática das respostas à pergunta “Já realizou algum curso ou 

aperfeiçoamento que colaborou para o exercício de suas atividades no setor de patrimônio?” 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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Vale salientar que em todos os casos em que a resposta foi afirmativa, a iniciativa para 

a realização dos cursos foi do próprio respondente, sem incentivo direto à qualificação por 

parte da Administração. Isto é, com exceção do percentual de apoio à qualificação que um dos 

respondentes faria jus por ser o único servidor estatutário dentre os que responderam 

afirmativamente à pergunta, nenhum curso de capacitação foi oferecido para esses 

funcionários durante o tempo em que eles trabalharam ou vem trabalhando nos setores de 

patrimônio da Instituição. 

A análise das informações fornecidas para essa categoria permite a percepção de um 

vácuo administrativo no que se refere a políticas de formação e capacitação dos funcionários 

dos setores de patrimônio. Por consequência, há um alto índice de desconhecimento das 

normas, regulamentos e leis que regem as atividades de gestão patrimonial o que, 

naturalmente, acarretaria em deficiências nos processos de trabalho, aumentando as chances 

de que alguns processos ocorram de modo ineficiente, inadequado ou mesmo ineficaz. 

Também é interessante notar as divergências nas respostas relacionadas a 

determinadas temáticas, especialmente as relacionadas a determinados processos de trabalho 

(desfazimento, inventário físico e mensuração dos bens móveis, por exemplo). Essas 

divergências demonstram que nem todos os funcionários dos setores de patrimônio tem um 

conhecimento básico sobre o conceito desses serviços ou como os processos de trabalho 

relacionados a essas atividades têm ocorrido ou deixado de ocorrer. De modo que se pode 

concluir que alguns funcionários tem permanecido aquém do envolvimento com alguns 

serviços que devem ser disponibilizados pelo setor do qual fazem parte. As razões podem ser 

várias e distintas para cada caso, mas a falta de investimento em treinamentos e políticas de 

capacitação certamente deve influenciar esse comportamento. 

 

5.2.2 Recursos Materiais e Tecnológicos 

 

Para que fossem avaliados os recursos materiais e tecnológicos que dão suporte ao 

desempenho das atividades de gestão patrimonial foram criadas subcategorias a partir do 

discurso dos respondentes em resposta à questão:  

 

“Em sua opinião, os recursos materiais, tecnológicos e de infraestrutura (software, 

hardware, estrutura física para trabalho e armazenagem dos bens em rotatividade) 

alocados às áreas de gestão e controle dos bens móveis são suficientes para atender 

ao que determinam a legislação e doutrina referentes a esse tema em sua Unidade 

Gestora? Se houver deficiências, cite-as.” 
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Essas subcategorias podem ser visualizadas na Figura 14. Todos os respondentes 

consideraram insuficientes pelo menos um tipo de recurso material, tecnológico ou de 

infraestrutura. Entre as deficiências citadas, 71% dos respondentes trouxeram à pauta o 

problema da falta de local adequado para a armazenagem dos bens em rotatividade, ou seja, 

os bens que após serem recolhidos, esperam decisão administrativa sobre seu 

reaproveitamento ou desfazimento. Os seguintes trechos dos discursos mostram mais 

claramente a percepção dos respondentes a esse respeito: 

 “Não, na parte da estrutura física do trabalho deveria ter um local limpo e com 

bastante segurança, já por conta de evitar furtos dos bens dessa unidade, [...]”; 

“Não existe uma rotatividade esperada e também não existe espaço físico para guarda 

dos bens inservíveis e servíveis.”.  

Como consequência, tem-se um problema de falta de segurança para com os bens em 

rotatividade, ou mesmo para com bens recém-adquiridos, pois com o grande volume de 

aquisição de bens novos e a deficiência de locais para armazenagem, os setores de patrimônio 

e almoxarifado por vezes acabam dividindo o mesmo local de armazenamento, o que algumas 

vezes chega também a ser insuficiente; a solução temporária é a entrega dos bens novos sem o 

devido tombamento nos setores que solicitaram a compra. Ou seja, os bens são entregues sem 

que o devido processo de registro e aquisição de responsabilidade, através da assinatura do 

Termo de Responsabilidade, seja realizado com sucesso, isso, por sua vez, faz com que o 

controle sobre esses bens fique fragilizado e a apuração sobre qualquer dano ao bem ou 

mesmo seu desaparecimento se torne um processo difícil de ser percebido e, por 

consequência, averiguado. 

Uma das causas dessa problemática é a insuficiência de reuniões do Conselho 

Curador, o que dificulta o desfazimento dos bens conforme o que orienta o Art. 32 do Estatuto 

da UFPB. Isso pode ser mais bem percebido pelo discurso de um dos respondentes: 

 

Espaço para alocação de bens - insuficiente para alocação dos bens, tanto para os 

novos tanto para os que são recolhidos. Consequências - a rotina para entrega dos 

bens desrespeita a legislação, onde os bens só deveriam ser entregues após o 

tombamento. O depósito galpão ocupa espaço com sucatas dificultando a alocação 

dos bens que são recolhidos. Dificuldade e burocracia para realização de leilão ou 

doação do material inservível para a instituição. 

 

Também, o trecho a seguir, retirado de uma das entrevistas corrobora como 

esclarecimento dessa temática:  
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Hoje a nossa dificuldade maior é: eu recolho o material do HU, que já não é mais 

nosso, da PRPG, que já não é mais nossa, do CCEN, que já também não é mais 

nosso e da Biblioteca Central, que também não faz parte mais da nossa unidade, 

porém, todos os bens que nós recolhemos vai(sic!) para um só depósito, aí para você 

distinguir ou especificar de qual setor veio está mais complicado [...] no depósito é 

tudo jogado a bolo (sic!), então fica difícil se entender de onde foi, para onde veio. 

Um outro sentido é que o patrimônio deveria ser o órgão responsável por toda a 

entrega do material permanente,  toda a entrega do material permanente, mesmo que 

o material venha para o almoxarifado, mas só deveria ser entregue aos devidos 

departamentos ou pessoas (professores no caso), se fossem tombados imediato 

(sic!), coisa que não acontece aqui. Primeiro: Não temos espaço físico pra tudo que é 

comprado guardar, começa essa grande dificuldade. O outro lado: Nós não temos 

pessoas prontamente qualificadas pra trabalhar nesta área em todos os Centros. 

 

 

A partir desse discurso percebe-se que apesar da descentralização dos serviços de 

patrimônio desde o exercício de 2010, o serviço de recolhimento de bens inservíveis continua 

sendo realizado de forma centralizada pela UG Reitoria, de forma que o controle dos bens 

recolhidos fica prejudicado e a questão da falta de espaço físico para a guarda desses bens fica 

agravada. A falta de pessoal, mais uma vez, contribui para o agravamento dessa problemática. 

 

Figura 14 - Categorias relacionadas ao tema “Recursos Materiais e Tecnológicos”. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Também nesse sentido, 52% dos respondentes citaram problemas com relação ao 

software que atualmente dá suporte às atividades dos setores de patrimônio, isto é, o SAP. 

Alguns trechos dos questionários esclarecem a esse respeito:  

“Não, cito abaixo alguns pontos:[...] Um software que se comunique com os setores de 

patrimônio das demais unidades;”. 
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“O software é bastante antigo, pois não se permitem atualizações e é necessário que 

ele se adeque ao nosso tipo de instituição.”;  

“Software – inadequado e obsoleto para atender a legislação vigente.”. 

Pode-se inferir que o software não está adequado ao atendimento da legislação 

vigente, também há problemas em decorrência do não funcionamento desse software em rede, 

o que dificulta a comunicação e o prosseguimento de certos processos de trabalho entre esses 

setores. Para melhor compreensão dessa temática específica, alguns trechos de duas 

entrevistas trazem mais informações:  

    

[...] até o próprio sistema nosso, ele é muito arcaico, aonde (sic!) uma coisa que não 

deveria existir, existe, que é exatamente a exclusão de bens. Imagina só, [...] eu 

compro agora um material e a Universidade recebe, e de repente eu lanço no meu 

sistema patrimonial e excluo, aí eu te pergunto para onde é que vai essa exclusão? 

Ninguém sabe. 

 

[...] com relação a UG’s distintas a gente tem um probleminha porque pra poder 

fazer essa transferência, com a separação do sistema, aí a gente tem que dar baixa no 

nosso sistema, encaminhar pra outra UG, solicitar que ela dê entrada no sistema 

dela, tanto no sistema quanto na parte contábil, e isso, a partir disso, ela tem que 

mandar a informação pra gente, pra gente também poder dar baixa no da gente, no 

sistema de contabilidade, pra poder fazer o balancete certo, tanto no SAP quanto na 

questão contábil. E isso a gente não tem esse certo controle, a gente encaminha, mas 

eu acho que até hoje não sei se voltou algum pra...é... dando esse retorno para a 

gente poder contabilizar certo. 

 

Ou seja, no SAP não existe uma maneira de se saber, com certeza, quem executou 

determinado comando, não há esse registro, de modo que qualquer alteração em informações 

presentes no banco de dados (informações que, por sua natureza, necessitam de todo um 

processo específico para que sejam alteradas) não fornece meios para uma averiguação 

posterior de sua responsabilidade. Outro ponto importante relatado são as dificuldades na 

comunicação de informações entre setores de patrimônio de UG’s distintas, de forma que 

essas dificuldades podem influenciar a eficácia de certos processos de trabalho, como a 

transferência de bens entre Unidades Gestoras diferentes. 

Outro ponto levantado foi a questão da infraestrutura dos ambientes de trabalho, citada 

por 33% dos respondentes. Além disso, 33% citaram deficiências em relação a hardware. Foi 

mencionada, ainda, a falta de veículos para locomoção pessoal e dos bens em movimentação. 

Em uma das entrevistas, a ausência de veículos é citada como fator agravante da falta de 

eficácia na prestação dos serviços de tombamento e recolhimento: “Hoje o patrimônio vive 

numa dificuldade terrível, primeiro, não tem um transporte próprio pra fazer esse tipo de 

trabalho de recolhimento e de tombamento em toda a Universidade.”. 
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Percebe-se, claramente, que a deficiência de alguns Recursos Materiais e 

Tecnológicos, em especial no que se refere a local para armazenamento de bens, ao sistema de 

informações que apresenta algumas falhas e a falta de veículos para facilitar o transporte de 

pessoas e bens tem prejudicado o andamento e a execução de certas atividades de prerrogativa 

dos setores de patrimônio, trazendo consequências graves no que se refere ao cumprimento da 

legislação e normatização em vigor. Nas seções subsequentes, outras informações vêm 

corroborar com esse pensamento. 

 

5.2.3 Processos de trabalho 

 

A categoria Processos de trabalho foi subdividida em duas subcategorias: instrumentos 

de orientação e formulários padronizados de requerimento.  

Em relação à presença de manuais ou outros instrumentos de orientação que teriam 

como função facilitar a propagação e o conhecimento de rotinas formais de trabalho e servir 

de ferramenta para consultas na presença de dúvidas, foi questionado sobre a existência 

desses instrumentos. Como resposta, 71% dos respondentes afirmaram que não há nenhum 

instrumento que formalize e oriente as rotinas de trabalho, 5% responderam não saber se há 

ou não esses instrumentos e 24% responderam que há sim documentos que orientam seus 

trabalhos. A seguir citam-se alguns trechos desses discursos:  

“Sim, tão obsoletos quanto o sistema.”;  

“Temos apenas o plano de contas.”;  

“Há um manual do sistema utilizado atualmente, SAP, que não me lembro de ter lido. 

Fora este, não temos rotinas de trabalho formais.”;  

“Sim: memorandos, processos e ofícios, telefones, na maioria das vezes são esses os 

instrumentos que nos dá estaca (sic!) de segurança.”. 

 Em primeiro lugar, fica claro que não há um consenso no entendimento do que seriam 

manuais ou outros documentos semelhantes. No último discurso citado, o respondente 

considerou documentos para sua orientação as direções recebidas através de comunicação 

pessoal, sejam por escrito (memorandos, ofícios) ou oralmente.  

Tendo em vista que 71% dos respondentes desconhecem qualquer tipo de manual, isso 

significa que para essas pessoas não há nada que oriente mais diretamente e de maneira 

formal suas rotinas administrativas. As consequências desse vácuo administrativo podem ser 

percebidas a partir das ideias do seguinte discurso retirado de uma das entrevistas na UFPB:  
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“A gente vai fazendo pela vivência, né? Vai, pelo dia-a-dia, no que a gente vê e vai 

tentando melhorar, tentando adequar, vendo o bom senso e tentando sempre ver a maneira 

correta pra não prejudicar a Instituição também.”.  

Ou seja, na ausência de formalização e padronização de algumas atividades, o bom 

senso acaba por ser o norte do comportamento dos servidores, entretanto, essa prática nem 

sempre se coaduna com o que se espera de uma organização pública, especialmente no que se 

trata da gestão de recursos públicos. É necessário maior preocupação com a orientação dos 

funcionários, para que seja possível evitar práticas inadequadas na execução dos processos de 

trabalho. 

Sobre a presença ou ausência de formulários padronizados para solicitação de serviços 

por parte dos usuários, 95% dos respondentes afirmaram que não existem formulários 

padronizados para os usuários solicitarem serviços aos setores de patrimônio; destes, 20% 

consideraram irrelevante a presença de formulários para o setor, 10% não emitiram opinião e 

70% consideraram relevante a padronização de formulários, como pode ser observado nos 

seguintes trechos dos questionários:  

“Não, seria muito importante uma vez com formulários para determinados fins 

facilitaria e criaria-se (sic!) uma padronização nos processos que tramitam no setor.”; 

“Não existem, entretanto a existência desses formulários possibilitariam (sic!) um 

maior controle dos processos administrativos.”.  

Entre os que consideraram irrelevante a utilização de formulários padronizados, 75% 

consideraram suficiente que as solicitações de serviço ocorressem por meio de comunicação 

oficial, através de memorando, ofícios ou outros documentos similares, isso pode ser 

observado no trecho a seguir de um dos questionários:  

“Não existe formulário para os usuários; sempre orientamos o usuário a preparar um 

documento solicitando o que deseja.”. 

Ou seja, apesar da ausência de formulários padronizados, os serviços continuam a ser 

prestados e as solicitações atendidas. Entretanto, em virtude da ausência de formulários 

padronizados, em alguns serviços pode haver o retrabalho, isso pode ser particularmente 

observado a partir do seguinte trecho de uma das entrevistas: 

Eu acho que um dos maiores problemas com a questão de padronização é... no caso 

se eu for transferir um bem pra alguém é.., não tendo um formulário padrão, eu 

posso dizer: transfere esse bem para tal pessoa, mas sem o ciente dela. Chegando lá, 

é só quando chegar a pessoa que ele vai ter...vai saber pedir isso ou não. A gente não 

tem a certeza de que realmente foi acordado entre eles essa transferência sem o 

ciente [...].Cada um, cada Centro ou Pró-Reitoria encaminha um memorando pra que 

a gente faça a transferência e muitas vezes sem o ciente da pessoa. 
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Isto é, nesse caso específico, a falta de padronização nas solicitações de transferência 

de carga patrimonial pode acarretar um retrabalho, a fim de que todas as informações 

necessárias à execução dessa atividade estejam presentes.  

Fica claro que, apesar da presença de manuais e de formulários padronizados não ser 

condição suficiente para garantir a melhoria dos serviços prestados pelos setores de 

patrimônio, sua confecção e utilização trariam ganhos no que se refere à padronização de 

rotinas administrativas, diminuindo-se o potencial de erros e retrabalho.  

 

5.2.4 Gestão da informação sob aspectos que influenciam a gestão de patrimônio 

 

Como visto anteriormente, a informação passou a ser vista como um recurso 

importante às estratégias organizacionais tendo, muitas vezes, a prerrogativa de orientar as 

decisões dos gestores e direcionar o comportamento das organizações. No contexto das 

organizações públicas, o acesso à informação de interesse público já era pauta de debates e de 

propostas de políticas públicas quando ganhou ainda mais destaque a partir da promulgação 

da Lei 12.527/2011 (Lei de acesso à informação). Ainda mais relevante é o acesso a 

informações que visem ao entendimento de como tem funcionado a gestão do dinheiro 

público. Salvo as exceções definidas em Lei, qualquer cidadão tem o direito ao acesso a 

informações que julgue conveniente ao entendimento da gestão desses recursos, bem como a 

solicitar esclarecimentos sobre qualquer aspecto, sempre que considerar que as informações 

disponíveis são insuficientes ou que gerem desconfiança acerca de alguma irregularidade na 

gestão. 

Para os setores que lidam com o controle dos registros referentes ao patrimônio de 

uma entidade pública, a acurácia desses registros é fator indispensável à confiabilidade que os 

gestores podem depositar nos relatórios que suportam a avaliação da gestão. Também, todas 

as informações relativas à carga patrimonial e a responsabilidade do agente público 

responsável por determinado bem devem estar fidedignamente registradas nos órgãos 

competentes. De maneira que se esse controle informacional é defeituoso, vários processos de 

trabalho seriam prejudicados e a função essencial dos setores de patrimônio, isto é, o controle 

patrimonial, não seria cumprida.   

Para que esses registros atinjam seu fim pretendido é necessário que a gestão das 

informações que alimentam essa inscrição seja eficaz. O fluxo das informações de interesse às 

atividades de gestão patrimonial precisa funcionar de fato, e esse fluxo deve ser pensado 
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sistematicamente, considerando todas as etapas e todos os órgãos pelos quais essas 

informações são geradas e devem transitar.  

Para avaliar a gestão da informação nos setores de patrimônio foram criadas duas 

subcategorias, uma que contém a percepção dos funcionários do setor sobre o fluxo de 

informações necessárias ao desempenho de suas respectivas atividades, e outra que aborda a 

percepção de como a ausência ou presença de certas informações influenciam no desempenho 

das atividades de cada um dos respondentes. A Figura 15 mostra a classificação do fluxo de 

informações nos setores de patrimônio segundo a perspectiva dos respondentes. 

 

Figura 15 - Classificação do fluxo de informações nos setores de patrimônio da UFPB. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

É importante observar que do percentual observado na Figura 15, o padrão das 

respostas apresentou certa predominância de acordo com o Campus em que o respondente 

exercia suas atribuições. Por exemplo, no Campus II 75% dos respondentes consideraram o 

fluxo de informações bom e 25% consideraram ótimo; No Campus III o fluxo de informações 

foi considerado regular, entretanto os respondentes afirmaram terem informações suficientes 

para o exercício de suas atividades. Essa situação se dá, provavelmente, em virtude do 

tamanho do Campus e do número de servidores. Como os setores relacionados à aquisição de 

bens (compras, licitação, almoxarifado e patrimônio) se encontram relativamente próximos e 

as pessoas encarregadas por esses serviços algumas vezes são as mesmas (por exemplo, no 

CCA os funcionários do setor de patrimônio exercem cumulativamente as funções do 

almoxarifado e em alguns momentos prestam assistência no setor de compra), isso faz com 
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que o acesso a informações relevantes ao desempenho das atividades do setor ocorra com 

mais facilidade. 

No Campus I, as respostas variaram da seguinte maneira: 56% consideraram o fluxo 

de informações regular, 19% o consideraram bom, 19% o consideraram péssimo e 6% o 

consideraram ótimo. Ou seja, houve uma predominância (75%) dos que consideram o fluxo 

de informações regular ou péssimo. 

No que se refere à influência da presença ou ausência de informações sobre o 

desempenho das atividades de trabalho, percebe-se que entre aqueles que consideraram que as 

informações a que têm acesso nem sempre são suficientes (cerca de 71% dos respondentes), 

houve queixa de retrabalho, de atraso no andamento dos processos e de não confiabilidade nas 

informações administrativas armazenadas nos setores de patrimônio, como pode ser 

observado nos seguinte trechos:  

“Atrapalham bastante pois diversas vezes é necessário refazer o processo com novas 

informações.”;  

“Perdemos muito tempo tentando buscar informações referentes a um determinado 

assunto, pois não há um fluxo contínuo de todo o processo.”; 

“A ausência de informações nos processos dificultam o rendimento ou desempenho, 

uma vez que o servidor tem que buscar a informação que está faltando para dar andamento a 

sua rotina de trabalho.”;  

“A ausência de rotinas administrativas eficientes, não possibilitam (sic!) a visualização 

correta do patrimônio da unidade gestora.”  

“As informações que fomentam o setor são totalmente desencontradas.”. 

Conclui-se que o fluxo de informações nos setores de patrimônio, especialmente nas 

Unidades Gestoras do Campus I, têm se apresentado ineficiente em alguns aspectos, o que 

acarreta certa dificuldade no fluxo de alguns processos de trabalho como no caso do registro 

de bens. Os trechos a seguir, retirados dos discursos de três entrevistas elucidam melhor essa 

questão: 

Pra gerar um Termo de Responsabilidade, primeiramente, a gente sente muita falta 

pra onde vai esse bem, pra onde ele se destina, muitas vezes a gente liga, manda e-

mail, telefona pra vários setores e não acha a pessoa responsável, aí não achando, a 

gente perde muito tempo e geralmente bota sempre em nome da direção, 

sempre...sempre o responsável genérico, digamos assim. [...]Fica incorreto porque 

agente sempre...  se for um Centro a gente encaminha pra uma direção e se for uma 

Pró-Reitoria a gente encaminha pro gabinete, ai não fica 100% a informação. 

 

[...] muitas das coisas são tiradas daqui do patrimônio e colocadas no nome de uma 

chefia geral, o que não é certo, por exemplo, se eu tomo conta de um laboratório 

de... vamos colocar o CT aqui agora, o CT como tem muitos laboratórios, então eu 

coloco num laboratório pra mecânica, um laboratório pra engenharia agrícola, 
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engenharia civil, cada um tem seu laboratório, mas cada um tem seu chefe, só que 

no geral só sai no nome do diretor do CT, o que é um grande erro, e esse é o CT por 

exemplo, mas em toda universidade é assim, se tem a Reitora, tem o assessor do 

Reitor, então cada um deles ficam com um monte de de bens, e a gente fica 

prejudicado quando vai pedir as contas pra eles porque eles não querem assinar de 

jeito nenhum. 

 

Quando não se consegue (a informação) o processo fica parado até o interessado 

resolver prestar as devidas informações. 

 

Nesse caso específico, a ausência de informações integradas desde o pedido de compra 

dos bens, especialmente no que se refere ao patrimônio de qual setor o bem deve ser 

incorporado, bem como o nome de quem deverá ter a carga patrimonial desse bem, faz com 

que, muitas vezes, esse bem acabe sendo registrado no nome do chefe de Centro, chefe de 

Departamento ou Pró-reitoria. A localização do bem também é registrada de maneira 

incorreta, já que ele fica lotado na direção do Centro, do Departamento ou no gabinete do Pró-

reitor. Como consequência, a informação registrada no banco de dados não é totalmente 

confiável, pode haver dificuldade na assinatura dos Termos de Responsabilidade e atraso no 

andamento dos registros dos bens. 

 

5.2.5 Eficácia no cumprimento das atribuições legais, normativas e doutrinárias 

 

A análise dos dados dessa categoria teve como objetivo diagnosticar como estão sendo 

executados alguns processos de trabalho cuja responsabilidade encontra-se a cargo dos setores 

de patrimônio de cada Unidade Gestora dessa Instituição de acordo com a legislação, 

normatização e doutrinas em vigor. Para tanto, essa categoria foi subdividida em cinco 

subcategorias, conforme ilustrado na Figura 16. 

Figura 16 -Subcategorias relacionadas ao tema “eficácia no cumprimento das atribuições legais e 

normativas”. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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Cada subcategoria trata de uma temática específica, de forma que para melhor 

visualização as subseções seguintes trazem informações sobre cada uma delas. 

 

5.2.5.1 Incentivo à conservação do patrimônio 

 

Foi solicitado aos respondentes opinar sobre sua percepção acerca das práticas de 

conservação dos bens móveis da Instituição de modo que as respostas seguiram um padrão 

gradativo de influência que determinados fatores teriam sobre a falta de conservação do 

patrimônio móvel da Instituição. 

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que 95% dos respondentes consideraram que 

os usuários dos bens móveis da UFPB (alunos, professores, servidores) não se preocupam 

com a conservação do patrimônio da Instituição. Destes, os fatores que foram considerados 

influentes para a falta de conservação do patrimônio móvel foi resumido na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Percentual de influência de alguns fatores sobre a falta de preocupação com a conservação dos 

bens móveis da UFPB. 

Grau de influência Pouquíssimo 

influente 

Pouco 

influente 

Influente Muito 

influente 

Muitíssimo 

Influente Fatores 

Ausência/insuficiência de políticas 

de conscientização 
0% 10% 20% 25% 45% 

Ausência de práticas 

administrativas de 

responsabilização por condutas 

irregulares 

0% 5% 5% 20% 70% 

Insuficiência de práticas 

fiscalizatórias 
10% 5% 5% 10% 70% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

A ausência de práticas administrativas de responsabilização por condutas irregulares 

foi considerado o fator mais influente para falta de conservação dos bens móveis da 

Instituição, ou seja, poucos processos são abertos ou levados adiante quando se tem bens 

destruídos ou quebrados em virtude de uma conduta incorreta por parte do usuário. Isso 

acarretaria na ausência, por parte dos usuários, de temor de ser responsabilizado por qualquer 

dano ao patrimônio da Instituição. Outro fator citado por um dos respondentes corrobora com 

essa perspectiva: “procedimentos abertos que não dão prosseguimento”, esse fator foi 

considerado muitíssimo influente para a falta de preocupação dos usuários com o patrimônio 

da Instituição. 

A insuficiência de práticas fiscalizatórias também foi considerado fator muitíssimo 

influente para a falta de preocupação com o patrimônio pela maioria dos respondentes. Essa 
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insuficiência de fiscalização provavelmente ocorre por falta de pessoal e de práticas rotineiras 

de inventários físicos que proporcionariam um acompanhamento mais próximo da vida útil e 

da utilização de cada bem. Além disso, seria interessante que cada Centro tivesse pelo menos 

uma pessoa responsável por fiscalizar os bens sob sua responsabilidade e repassar um 

feedback para o setor de patrimônio responsável, isso contribuiria tanto para o diagnóstico de 

ocorrências negativas para com os bens, quanto para que as práticas administrativas de 

fiscalização ocorressem com mais frequência. 

Além destes, outros fatores de ordem mais subjetiva foram citados por 5% dos 

respondentes como sendo muitíssimo influente para esse comportamento, são eles: “falta de 

compromisso com a instituição” e “falta de educação dos usuários”. 

Pode-se concluir que o incentivo à conservação do patrimônio, a despeito de ser um 

princípio administrativo que deve reger a gestão patrimonial, não tem conseguido ser 

executado com eficácia na Instituição. Entre as principais causas podem ser destacadas a falta 

de fiscalização e responsabilização do usuário por dano aos bens. A falta de políticas de 

conscientização, bem como a ausência de práticas de inventários periódicos, também pode 

contribuir para agravar o problema. 

 

5.2.5.2 Inventário físico 

 

Foi questionado aos respondentes se sua Unidade Gestora tem conseguido ser eficaz 

nas práticas de inventário físico e na posterior atualização de seus bancos de dados. As 

respostas variaram entre aqueles que acreditam que sua UG tem sido eficaz nessas práticas 

(19%), aqueles que desconhecem o procedimento (5%) e aqueles que afirmam que esse 

procedimento não tem ocorrido como deveria (76%). 

Nesse momento é importante trazer à baila uma observação da pesquisadora no 

momento da coleta. Embora a pesquisadora se dispusesse a esclarecer quaisquer dúvidas a 

respeito do questionário, foi percebido que muitos respondentes não entendiam o conceito de 

inventário físico como um levantamento periódico dos bens da Instituição, que deveria ser 

realizado in loco, por funcionários do setor de patrimônio, tendo por objetivo coletar 

informações concretas e reais a respeito de cada bem móvel permanente da Instituição, sua 

localidade e seu responsável, para posterior batimento das informações e alterações nos 

bancos de dados, bem como realizar as providências cabíveis no caso de sumiço ou dano de 

algum bem. 
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Para alguns respondentes, a prática de inventário se resumiria ao controle da saída e 

entrada de bens dos setores de almoxarifado e/ou patrimônio. Outros viam a tarefa de 

inventário como uma atribuição de cada Centro e demais setores da Universidade, de modo 

que o trabalho dos setores de patrimônio se resumiria ao recebimento desses relatórios e a 

posterior conferência das informações recebidas com o que existe nos bancos de dados. O 

seguinte trecho ilustra esse pensamento: 

“Não, pois dependemos de cada setor para isso. Então falta comprometimento dos 

setores”. 

A Figura 17 mostra as categorias que foram criadas para a análise dessa temática: 

Figura 17 – Categorias relacionadas ao tema “inventário físico”. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

Entre os que classificaram a prática de inventário físico como ineficaz, 6% 

desconhecem o motivo de não serem realizados inventários físicos conforme o que manda a 

normatização, 39% das respostas consideraram como uma causa dessa situação a falta de 

pessoal, como pode ser observado no seguinte trecho: “Não, pois não temos condições de 

acompanhar material por material em cada setor, pela falta de pessoal para ajudar em cada 

atividade de nossa responsabilidade.”. 22% apontaram a não entrega dos inventários físicos 

por parte dos diversos setores da universidade quando solicitados pelos setores de patrimônio, 

conforme:  

“Não, pois nem todos os setores fazem este inventário, criando o banco de dados 

desatualizado. E como não temos pessoas suficientes em quantidade não tem como nosso 

setor (Patrimônio) realizar esta atividade em cada setor.” 
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Limitação do software foi apontado em 6% das respostas. Nesse sentido, a utilização 

de ferramentas mais modernas como a de leitores de código de barras poderia facilitar e 

agilizar o processo de inventário físico. Outros motivos também foram citados como causa da 

ineficiência das práticas de inventário e atualização dos bancos de dados, por exemplo, falhas 

dessa prática em gestões anteriores, como nos mostra a citação: 

 “Não, falhas nas gestões anteriores tornaram impossíveis as atualizações dos bancos 

de dados.”.  

De modo que foi estabelecido um processo que historicamente não vem sendo feito 

corretamente e que, por isso, seria mais difícil consertar os erros acumulados no decorrer do 

tempo. Outro respondente aponta em relação a esse tema: 

“Não, a unidade gestora se propõe unicamente a responder as orientações legais, não 

aliando a busca da eficácia em seus processos.”. 

Ou seja, enquanto não houver uma cobrança mais forte por parte dos organismos de 

controle externo, a preocupação com o atendimento da normatização em vigor estaria 

relegada a segundo plano, sendo no caso específico que as práticas de inventário, quando 

chegam a ocorrer, não demonstrariam uma preocupação real com sua eficácia ou com sua 

efetividade. Os trechos a seguir, retirados de uma das entrevistas trazem mais informações 

sobre a prática de inventários físicos na Instituição: 

 

Veja bem, a prática da Universidade já vem há mais de vinte anos trabalhando nessa 

forma incógnita com relação a esse trabalho [...]Com relação ao andamento desse 

trabalho, por essa prática já havia há muitos anos, ela continuou, porque nós não 

temos nem como fazer. 

 

Ou seja, quando esse entrevistado foi questionado se sua Unidade Gestora tem 

conseguido ser eficaz na execução das práticas de inventários ele respondeu que não, porque 

esta seria uma prática que há muitos anos não vem sendo realizada e que não há condições de 

ser mudada a menos que “[...] houvesse uma conscientização da própria gestão universitária” 

no sentido de cobrar a execução desse serviço. Quando questionado se haveria condições de 

ser realizado o confrontamento das informações levantadas no inventário físico com aquelas 

presentes no banco de dados ele respondeu: “Tem, agora a longo prazo, pra equipe que nós 

temos hoje, sim, a longo prazo” de maneira que quando os bancos de dados fossem 

atualizados as informações já não seriam coincidentes com a realidade. 

Conclui-se que a prática de inventários físicos não tem sido realizada periodicamente 

pelos setores de patrimônio. Entre as possíveis causas encontram-se a falta de pessoal, o 

tamanho físico da Instituição, a inexistência de ferramentas auxiliares de trabalho, como 
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leitores de código de barras e a falta de cobrança e fiscalização pelos órgãos superiores para 

averiguar se essa prática tem sido realizada a contento.  

 

5.2.5.3 Conhecimento efetivo da totalidade dos bens móveis 

 

Essa subcategoria se preocupou em determinar se os setores de patrimônio podem 

fornecer informações atualizadas e condizentes com a realidade sobre a situação de cada bem, 

sua responsabilidade e localização, ou seja, se a UFPB conhece seu patrimônio no que se 

refere aos seus bens móveis de caráter permanente, e perceber quais fatores teriam influência 

para que as informações a respeito desse patrimônio não condigam com a realidade. 

À semelhança do que foi realizado na análise dos fatores que influenciam a falta de 

preocupação dos usuários com o patrimônio da Instituição, a Tabela 3 traz o percentual de 

influência que cada fator exerce para dificultar o conhecimento de seu patrimônio por parte da 

Instituição. 

 

Tabela 3 – Percentual de influência que alguns fatores exercem para dificultar o conhecimento de seu 

patrimônio por parte da Instituição. 
Grau de influência Pouquíssimo 

influente 

Pouco 

influente 

Influente Muito 

influente 

Muitíssimo 

influente Fatores 

Insuficiência de pessoal 5% 15% 20% 25% 35% 

Insuficiência de recursos materiais 

e de infraestrutura 
5% 20% 30% 25% 20% 

Dificuldades de acesso a 

informações relevantes aos 

processos de trabalho 

15% 15% 15% 10% 45% 

Dificuldades de comunicação entre 

os setores de patrimônio 
15% 5% 10% 20% 50% 

Dificuldades de comunicação dos 

setores de patrimônio e os 

responsáveis pelos bens 

0% 5% 15% 25% 55% 

Ausência/insuficiência de práticas 

de inventários 
10% 15% 10% 30% 35% 

Ausência/insuficiência de práticas 

de fiscalização 
5% 10% 10% 25% 50% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Em primeiro lugar, é importante salientar que 95% dos respondentes consideraram que 

a UFPB desconhece a totalidade de seus bens. O fator considerado mais influente para que a 

UFPB desconheça seu patrimônio é a dificuldade que muitas vezes ocorre de comunicação 

entre os setores de patrimônio e os servidores que deverão ficar responsáveis pela guarda de 

bens novos. No momento da entrega de bens já tombados, ou mesmo quando os bens são 

entregues sem o devido tombamento, muitas vezes se torna difícil encontrar o responsável 
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pelo bem no setor de origem do pedido de compra o que, por consequência, acaba por 

ocasionar um retrabalho e fomentar certo descontrole na gestão das assinaturas dos Termos de 

Responsabilidade. Também, algumas vezes os Termos de Responsabilidades não são 

confeccionados com a carga patrimonial no nome do responsável direto por esse bem (como 

foi visto na categoria “Gestão da Informação sob aspectos que influenciam a Gestão de 

Patrimônio”). 

A seguir, por ordem de influência e de acordo com os respondentes, tem-se a ausência 

ou insuficiência de práticas de fiscalização. Esse fator já foi citado anteriormente como 

influente para incentivar a falta de compromisso dos usuários com a conservação do 

patrimônio, entretanto, nessa perspectiva, a ineficiência das práticas de fiscalização faz com 

que os setores de patrimônio não percebam tempestivamente a ausência de bens, sua 

locomoção ou mesmo sua destruição, seja em virtude de desgaste natural ou de má utilização. 

Nessa situação, apenas a prática constante e regular de inventários físicos poderia minimizar o 

problema ao tornar conhecida qualquer irregularidade ou mudança na situação desses bens 

que ocorra sem o devido aviso prévio aos setores de patrimônio. 

Dificuldade de comunicação entre os setores de patrimônio também foi citado como 

um fator extremamente influente para a falta de conhecimento do patrimônio real da 

Instituição, isso se daria, principalmente, em virtude do sistema de informação atualmente 

utilizado não funcionar em rede. Assim, a partir da descentralização administrativa 

regulamentada pela Portaria nº 19/2010/G/PRA, cada setor de patrimônio assume a 

responsabilidade por realizar a gestão dos bens permanentes que ingressarem no patrimônio 

de sua Unidade Gestora, quer seja através de um processo de compra ordinário ou mesmo 

pela cessão, doação, comodato ou transferência entre Unidades Gestoras distintas. Como as 

informações que alimentam um sistema SAP local (o sistema que funciona em cada UG) não 

podem ser visualizadas via rede por outros setores de patrimônio, qualquer processo que 

envolva momentos distintos em diferentes UG’s, por exemplo o processo de transferência de 

bens para setores de Unidades Gestoras distintas, precisaria ser feito de maneira manual, 

através de arranjos administrativos, que por suas características fomentam a morosidade e 

falta de controle deste tipo de procedimento (processo já explicado na categoria “Recursos 

Materiais e Tecnológicos). 

O próximo fator citado pelos respondentes seria a dificuldade de acesso a informações 

relevantes ao processo de trabalho. Como já abordado no estudo da categoria “gestão da 

informação sob aspectos que influenciam a gestão de patrimônio”, quando faltam informações 
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cruciais ao desempenho de uma atividade, o serviço não é feito a contento e o setor começa a 

armazenar dados que não condizem totalmente com a realidade.  

A falta de inventários físicos periódicos também influenciaria o problema uma vez que 

as informações dos bancos de dados não são atualizadas para que condigam com a realidade. 

De forma complementar, a falta de pessoal qualificado para exercer todas as atribuições que o 

setor é responsável (fiscalização e inventários físicos periódicos, principalmente) é fator 

preponderante para a manutenção dessa desatualização das informações patrimoniais. Por fim, 

os respondentes consideraram a falta de recursos materiais e tecnológicos com certa 

influência para que os setores de patrimônio encontrem dificuldades em controlar e 

contabilizar a totalidade de seus bens móveis. Por exemplo, a falta de veículos pode atrapalhar 

as entregas e os serviços de tombamento e recolhimento de bens inservíveis ou ociosos, como 

já tratado na análise da categoria “Recursos Materiais e Tecnológicos”. 

Além destes, um outro fator foi citado como muitíssimo influente para a ineficácia da 

UFPB em conhecer seu patrimônio, o trecho a seguir, retirado de um dos questionários traz 

esse fator: 

 

Dificuldade de comunicação entre os setores essenciais. Existe uma dificuldade com 

relação a (sic!) comunicação entre setores essenciais  para uma boa execução 

patrimonial (Divisão de Materiais, Licitação, Almoxarifado e Patrimônio) pois não é 

apenas quando o bem chega no setor que temos que tomar conhecimento. Tudo 

começa com o pedido que deve ser bem elaborado para que as demais etapas fluam 

naturalmente. 

 

A esse respeito, uma maior integração das informações proporcionadas por sistemas 

de informações integrados (como é o caso do SIPAC) facilitaria a comunicação entre esses 

setores “essenciais” citados pelo respondente, o que traria maior acesso a informações 

relevantes a determinados processos de trabalho e maior confiabilidade na execução de certos 

serviços. 

 

5.2.5.4 Mensuração dos bens móveis (reavaliação, depreciação) 

 

 Sobre essa categoria, foi visto no quarto capítulo que a correta contabilização do 

patrimônio público através de mecanismos como a reavaliação e a depreciação se tornou 

obrigatória desde o exercício de 2011. A Figura 18 demonstra as categorias que foram criadas 

a partir da análise desse tema. 
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Aos respondentes foi questionado se em sua Unidade Gestora tem ocorrido uma 

adequada mensuração dos bens móveis que compõe o seu patrimônio através de práticas de 

reavaliação e depreciação. Cerca de 19% dos respondentes afirmaram não ter conhecimento 

se essas práticas existem ou não. Essa informação, por si só, demonstra que nem todos os 

funcionários tem conhecimento dos processos que deveriam ocorrer corriqueiramente nos 

setores de patrimônio. Também foi observado, no momento da coleta dos dados, que muitos 

funcionários não sabiam o que significavam as práticas de reavaliação ou depreciação, ou 

seja, esses funcionários não estavam preparados para prestar qualquer informação a esse 

respeito. 

 

Figura 18 – Categorias relacionadas ao tema “mensuração dos bens móveis”.  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Os demais respondentes (81%) afirmaram que não tem ocorrido reavaliação ou 

depreciação nos seus setores. Destes, 45% citaram problemas relacionados ao sistema de 

informação atualmente em uso como causa dessa situação, como pode ser observado nas 

citações seguintes: 

“Não, o sistema não permite que seja feito a depreciação dos bens e não há uma 

comissão que reavalie os bens para adequar a realidade física e contábil.”; 

 “Não, o software deveria estar adequado de acordo com a necessidade da 

organização.”; 

 “No momento não existe mensuração dos bens patrimoniais, uma das possíveis causas 

é a inadequação do sistema informacional.”.  
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Cerca de 30% consideraram como possível causa da falta de mensuração problemas 

relacionados a políticas de Recursos Humanos, em especial a ausência de capacitação por 

parte da Administração superior para a execução desse serviço, como pode ser ilustrado pelas 

citações: 

“Não. Falta de orientação”; 

 “Não, falta capacitação e o programa fornecido (SAP) não faz esse trabalho.”; 

 “Não, porque falta pessoal.”. 

 

Outras causas também foram citadas de forma menos expressiva, como a burocracia 

dos processos administrativos, a falta de iniciativa da Administração superior e mesmo o 

desconhecimento do patrimônio real da Instituição. O trecho a seguir, retirado de uma das 

entrevistas traz mais informações sobre o processo de reavaliação de bens:  

 

O processo de reavaliação dos bens funciona da seguinte forma: com o passar do 

tempo, o bem sofre a depreciação, que é a perda do valor dela pela utilização e em 

decorrência do tempo, do desgaste desse bem, após a depreciação a gente vai pegar 

o valor de mercado desse bem, uma comissão, através do valor de venda desse bem, 

e vai saber se esse bem, o valor que ele representa pra Instituição, se está de acordo 

com o valor de mercado, se ele estiver abaixo do valor de mercado ele tem que ser 

reavaliado pra se chegar ao valor justo do bem. [...] Eu acho que devido a grande 

quantidade de bens e a falta de pessoal necessário pra executar essas rotinas. 

 

O entrevistado afirma que a reavaliação deve ser realizada de maneira exclusiva para 

cada bem, de modo que bens semelhantes, adquiridos em uma mesma data podem ter seus 

valores de reajuste distintos. Considerando o tamanho da Instituição e a quantidade de pessoal 

lotado nos setores de patrimônio é possível perceber que essa é uma prática difícil de ser 

implementada, apesar das exigências normativas. 

Com relação à prática de depreciação, é realmente imprescindível a utilização de um 

novo sistema de informações para que essa atribuição seja atendida. 

 

5.2.5.5 Desfazimento dos bens móveis de caráter permanente 

 

Para o estudo desse tema foi questionado aos respondentes se o processo de 

desfazimento dos bens móveis da UFPB tem seguido rotinas formais de trabalho de acordo 

com a legislação e normatização em vigor. As respostas a esse questionamento foram 

divididas em três subcategorias, como mostra a Figura 19. Aproximadamente 33% dos 

respondentes afirmaram não ter conhecimento sobre o tema, ou seja, um número considerável 



122 
 

 

de respondentes não sabe informar se têm ocorrido processos de desfazimento ou se, quando 

esses processos ocorrem, eles têm seguido uma rotina de acordo com o estabelecido na 

legislação. Isso pode ser ilustrado pelos seguintes trechos dos questionários:  

“Não sei porque não é feito.”; 

 “Não tenho conhecimento de como foi feito.” 

Figura 19 – Categorias relacionadas ao tema “desfazimento de bens móveis de caráter permanente”. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

 A maior parte dos respondentes (53%) afirmou que esse procedimento não tem 

seguido uma rotina formal de acordo com a legislação. A maior causa para esse 

comportamento pôde ser classificada em uma subcategoria denominada “falta de suporte da 

Administração Superior” (82% das respostas). Esse suporte por parte da Administração 

superior seria no sentido de sanar as dificuldades apresentadas pelos respondentes como causa 

dos processos de desfazimento não seguirem uma rotina conforme a legislação, entre elas:  

 

 Falta de infraestrutura: “Não por falta de uma estrutura adequada para um bom 

funcionamento.”; 

 Falta de pessoal capacitado: “[...]Um bom responsável junto com 2 ou 3 terceirizado 

só nessa área, sí(sic!) tudo seria perfeito.”; 

 Excesso de burocracia: “Não, pela burocracia que a própria instituição os coloca.” E 

“Resumindo falta reunir conselhos para serem executados os processos corretamente 

do princípio ao fim.”; 

 Descaso da Administração ao longo dos anos: “Não, por falta de comissões pois a 

instituição não procura solucionar os problemas com eficaz (sic!).” e “Não. Há um 
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grande desinteresse por parte da Administração superior, contribuindo para que haja 

uma diversa quantidade de bens totalmente sucateados, ocupando o espaço físico no 

depósito, impedindo a alocação dos bens que necessitam ser recolhidos.”. 

 

Uma parte dos respondentes (14%) afirmou que os processos de desfazimento têm 

ocorrido seguindo uma rotina regular, entretanto, um destes respondentes aborda em seu 

discurso que a legislação sobre o tema está ultrapassada, atrapalhando o fluxo dos processos 

de trabalho: 

“Sim. Se justificar coisas superadas é difícil. A legislação está totalmente superada, só 

vem dificultar a mobilidade do setor.”.  

Esse trecho permite entrever que apesar do respondente afirmar que os processos de 

desfazimento ocorrem ordinariamente segundo a legislação e normatização em vigor, há 

dificuldades no procedimento, que necessitam de justificativas para que o objeto do processo 

atinja o fim pretendido. Os trechos seguintes de uma das entrevistas permite um melhor 

esclarecimento sobre essa questão: 

 

Não, que eu me lembre não (se já ocorreu algum processo de doação). Até 

enquanto eu estou trabalhando até hoje não. [...] Agora estamos falando hoje em 

leilão, também não sei se vai sair, porque há muito tempo se comenta sobre isso. 

 

Nunca foi feito (leilões).[...]E a questão desse desfazimento, eu estou aqui há quatro 

anos, já faz mais de oito que se fala em leilão, mas não sai do canto. [...]Olhe, se nós 

tivéssemos uma comissão que se reunisse constantemente, pelo menos de seis em 

seis meses, a comissão do SODS é aonde passa por esse processo de doação direta à 

filantrópicos , então, eles têm essa autoridade, nós não,  a gente só pede [...]a gente 

só pode fazer isso quando tem uma autorização diretamente do SODS. 

 

A partir dessas informações é possível perceber que, provavelmente com poucas 

exceções, não têm ocorrido procedimentos de doação ou leilão na Instituição nos últimos 

anos. Como o Conselho Curador deve se pronunciar nos processos de alteração do patrimônio 

da Instituição a partir da alienação de bens móveis e esse órgão colegiado tem encontrado 

dificuldades de se reunir e, portanto, de tomar decisões, esse procedimento administrativo tem 

encontrado dificuldades para ser realizado. 

 

5.3 RESULTADOS OBTIDOS NA UFRN 

 

 Nessa seção é trazida, de forma resumida, a análise das informações coletadas a partir 

de entrevistas com dois servidores da UFRN que trabalham no Setor de Controle e Registro 
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Contábil. Esse setor foi escolhido porque as principais atividades que precisaram ser 

estudadas e que estavam relacionadas ao SIPAC são desenvolvidas nesse setor. 

Essa fase da pesquisa teve por finalidade entender as contribuições que a utilização do 

SIPAC poderia trazer para a UFPB, por isso, a confecção do roteiro de entrevista (Apêndice 

C) se utilizou dos resultados obtidos na coleta de dados na UFPB de modo que nove 

categorias foram pré-definidas no momento de confecção desse roteiro (Quadro 14): 

 

Quadro 14 – Categorias pré-definidas para a análise de dados na UFRN. 

Categoria Características/ o que procura responder 

Acesso a Informações Buscou entender se o SIPAC disponibiliza informações suficientes para fomentar os 

processos de trabalho, em especial o registro e transferência de bens. 

Conhecimento de seu 

patrimônio móvel 

Procurou perceber se as informações contidas/registradas no módulo de patrimônio 

do SIPAC condizem com a realidade, em especial a localização dos bens e a carga 

patrimonial e identificar quais possíveis ferramentas o SIPAC disponibiliza para 

facilitar esse conhecimento. 

Controle fiscalizatório 

de danos ao 

patrimônio 

Procurou perceber se no SIPAC existem ferramentas para facilitar a prática de 

fiscalização dos bens móveis permanentes e como são utilizadas na UFRN. 

Desfazimento Buscou entender como funciona o andamento dos processos de desfazimento no 

SIPAC e quais vantagens o sistema pode trazer nesse aspecto. 

Formulários 

Padronizados 

Procurou entender se existe a necessidade de formulários padronizados além dos 

disponibilizados pelo SIPAC. 

Instrumentos de 

Orientação 

Procurou entender se os manuais disponibilizados pelo SIPAC são suficientes para 

orientar as rotinas administrativas da gestão de patrimônio.  

Inventário Físico Buscou entender como o SIPAC pode auxiliar na prática de inventários físicos 

Mensuração dos bens 

móveis 

Buscou entender como têm funcionado as práticas de mensuração dos bens móveis 

através do SIPAC.  

Recursos Humanos  Procurou-se perceber se a utilização do SIPAC facilitaria os processos de trabalho a 

ponto de haver uma economia no que se refere ao quantitativo de servidores 

necessários ao desempenho das atividades de gestão patrimonial. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

A coleta de dados na UFRN teve por objetivo entender o funcionamento da gestão 

patrimonial na Instituição, a partir da perspectiva de como os processos de trabalho tem 

funcionado com o auxílio do SIPAC. Cada entrevistado respondeu questões referentes à sua 

área de atuação, de maneira que nem todas as questões contidas no roteiro de entrevista 

(Apenêndice C) foram respondidas por todos os entrevistados, mas cada um contribuiu de 

acordo com os processos de trabalho que costuma realizar na UFRN. 

À semelhança do que foi feito na análise dos dados obtidos na UFPB, as informações 

obtidas através das entrevistas com servidores da UFRN foram codificadas com o auxílio do 

software NVivo 10 em “nós” que, posteriormente, se organizaram em “árvores de nós”. A 

codificação se deu a partir do tema identificado nos discursos, de maneira que as unidades de 

registro referentes a cada tema foram codificadas em uma categoria ou subcategoria distinta, 

com exceção de alguns poucos trechos que puderam ser codificados em mais de uma 
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categoria/subcategoria. De forma resumida, as seções seguintes trazem as considerações 

inferidas acerca de cada categoria estudada. 

 

5.3.1 Acesso a informações 

 

 Essa categoria buscou entender, a partir da perspectiva dos entrevistados, se o SIPAC 

disponibilizaria informações suficientes para a realização dos processos de trabalho ligados à 

gestão patrimonial, especialmente no que se refere ao registro dos bens e à solicitação de 

serviços como a transferência de bens e a transferência de carga patrimonial. 

De um modo geral, um dos entrevistados acredita que o SIPAC disponibilizaria 

informações que seriam suficientes ou quase suficientes para fomentar esses processos de 

trabalho, entretanto algumas ressalvas são encontradas em seu discurso, por exemplo, no 

processo de registro de bens móveis, em um processo de compra ordinário, é possível ser 

encontrada no SIPAC as informações referentes à Nota de Empenho, ao número do pregão, e 

as informações contidas no que eles denominam “Requisição de Material”, nela é possível 

saber quem solicitou a compra. O trecho seguinte da entrevista mostra as ideias do 

entrevistado: 

  

Quando você compra, que chega a Nota Fiscal, ela vem dizendo qual é o número do 

empenho. Você puxa esse empenho no sistema, ele já traz automaticamente toda a 

descrição ali de todo o processo que já foi feito no pregão, inclusive com marca, 

com prazo de validade, tudo. 

[...]O nome de quem solicitou está no que a gente chama de requisição de material, 

está lá, solicitação de material. 

 

 Entretanto, nem sempre as informações referentes ao setor que solicitou o bem e/ou ao 

servidor que deveria ficar responsável pelo mesmo condizem com a realidade. Isso ocorreria 

porque no momento que algumas solicitações de materiais são confeccionadas não é 

informado o real setor de destino do bem, de modo que uma requisição como essa traria 

apenas a informação do Centro ou Departamento para o qual o bem estaria sendo adquirido e 

não a localização específica do bem dentro desse Centro ou Departamento. O trecho a seguir 

permite perceber essa problemática e entrever que, apesar de esforços serem feitos no sentido 

de mudar o comportamento dos solicitantes, não tem sido uma realidade facilmente 

modificada: 

Na verdade eu tô (sic!) querendo implementar lá que na hora que você faça a 

solicitação, já caia automaticamente. O cara informa, vamos supor: Centro de 

Educação – Departamento de Psicologia, porque às vezes vai só Centro de Educação 

e fica lá. Solicita para o Centro de Educação, mas às vezes é para o Departamento de 
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Sociologia, Psicologia, sei lá... Para o cara já colocar pra onde que vai esse material 

e já sair lá Departamento de Psicologia. Quando tombado já sair. 

 

[...]Ainda não, a gente está em processo de fazer isso (quando perguntado se já 

tem funcionado da maneira descrita no primeiro trecho). 

 

 

 Apesar de nem sempre as informações disponíveis no SIPAC da UFRN serem 

totalmente fidedignas com a realidade, o que traria uma não confiabilidade nas informações 

registradas, esse seria um problema relacionado à rotina administrativa da Instituição no que 

se refere ao modo de confecção da Requisição de Material. Essa confecção deveria levar em 

consideração a integração das informações de modo a pensar no processo de compra como 

um todo, bem como nas rotinas de trabalho que seriam afetadas pela presença ou ausência de 

informações relevantes. Entretanto, esse seria um problema administrativo e não do sistema 

de informações. Como forma de tentar compensar essa ausência de informações necessárias 

ao registro dos bens móveis, o entrevistado afirma que o problema pode ser amenizado com a 

participação dos usuários dos bens, no sentido de solicitar a transferência da carga patrimonial 

e a atualização do registro da localização desses bens:  

 

Agora assim, isso a gente consegue resolver em alguns casos e aí depende da 

consciência do servidor que está lá na ponta. Se ele é da Direção e sabe que aquele 

material é da secretaria, ele pode fazer um chamado, que a gente chama de chamado 

patrimonial, pedindo a transferência desse bem da direção pra secretaria, no caso, 

nesse exemplo. 

 

Todos os bens adquiridos pela UFRN, independente da Unidade Gestora que dispôs do 

recurso, são registrados no Setor de Controle e Registro Contábil.  No que se refere à entrada 

de bens no patrimônio da Instituição por outras formas de aquisição que não a compra, por 

exemplo, cessão e doação, o SIPAC não disponibiliza as informações referentes ao contrato. 

Essas informações são conseguidas fisicamente e devem ser suficientes para caracterizar o 

bem que está sendo incorporado ao patrimônio. Esse registro também é feito no módulo de 

patrimônio do SIPAC: 

“Não, a gente tem todo um critério pra receber lá, a gente precisa das Notas Fiscais de 

quem está doando, o destino para onde é que vai, se vai para algum Centro, a gente precisa 

saber também”. 

O setor que está recebendo o bem é que tem a responsabilidade de enviar ao 

Departamento de Materiais e Patrimônio as informações necessárias ao seu registro, inclusive 

o Termo de Doação ou Cessão, ou seja, o contato com a pessoa física ou jurídica que adquiriu 
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o bem é feito pelo setor beneficiado e o DMP se ocupa apenas em fazer seu registro e 

tombamento: 

“[...] o setor que vai receber o bem é quem (sic!) vai entrar em contato com o doador e 

pedir esses documentos. Aí depois esses documentos são encaminhados para o DMP”.  

Ou seja, as informações sobre os processos de aquisição de bens recebidos pela 

Instituição através de doação ou cessão somente estariam disponibilizadas no SIPAC a partir 

do registro desses bens. 

As solicitações de transferência são realizadas em rede pelos usuários, 

independentemente se o bem será transferido para um setor da mesma Unidade Gestora, ou 

para um setor de uma Unidade Gestora distinta. No entanto, o entrevistado acredita que nem 

todos os usuários abrem um chamado patrimonial informando da transferência de bens, como 

é possível perceber no seguinte trecho: 

 

“Olha é o seguinte: é para se fazer toda e qualquer movimentação de bens no 

SIPAC, ele tem lá um campo lá que você pede: solicito a transferência de tal, 

tal e tal. Mas a gente sabe que nem todos os usuários fazem isso, fazem esse 

chamado e informam essa transferência.”. 

 

Essa seria uma questão de cultura organizacional, que poderia ser amenizada através 

da conscientização da importância do patrimônio público, da responsabilidade que cada um, 

enquanto detentor de carga patrimonial, deve ter por esses bens e pela atualização de sua 

carga patrimonial junto ao setor de controle patrimonial. 

Quando um bem sai de uma UG para outra, um relatório é gerado contendo todas as 

informações necessárias para a atualização do patrimônio da Instituição no SIAFI: 

 

Na hora que é feita a transferência, esse documento já gera lá pra gente (sic!), a 

gente já consegue visualizar isso aí. No fechamento do mês eu já vi que saiu R$ 

1.000,00 de uma unidade para a outra, então isso aqui eu já vou e faço. A gente tira 

tipo um balancete lá, um razão. 

  

Na análise dessa categoria é possível perceber que o SIPAC, na condição de 

ferramenta de trabalho, tem sido de grande importância para que as atividades de gestão 

patrimonial que alteram os registros administrativos dos bens móveis possam ser realizadas 

com alguma eficácia, uma vez que disponibiliza ferramentas capazes de permitir o acesso a 

informações relevantes. Entretanto, o desenvolvimento dessas atividades ainda enfrenta 

dificuldades e isso está relacionado à cultura organizacional da Instituição, à maneira de 

pensar seu patrimônio e à precisão no registro desses bens. 
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5.3.2 Conhecimento de seu patrimônio móvel 

 

 A partir do que foi discutido na seção anterior, é possível inferir que nem todas as 

informações registradas no SIPAC condizem com a realidade do patrimônio da Instituição, 

especialmente no que se refere à localização dos bens móveis e à sua carga patrimonial. O 

entrevistado corrobora com esse pensamento ao confirmar que a UFRN não conhece 

totalmente seu patrimônio, porque ainda não existe uma prática ordinária de repasse da carga 

patrimonial no momento em que um novo servidor assume uma chefia: 

Não. Não pelo seguinte: tem muitos bens aí que estão tombados. [...] Então tem 

muita coisa que foi tombada, que no momento do tombamento, ele é feito para 

aquele chefe, daquele setor, daquela época. Só que o seguinte: a gente ainda não 

conseguiu colocar quem estiver assumindo aquela chefia, ser tudo transferido para 

aquela carga. Formalmente. Isso ainda não foi feito formalmente. 

 

 Ou seja, segundo o entrevistado, ainda não foi criado um mecanismo capaz de impelir 

um novo chefe a realizar um inventário físico dos bens que estariam sob sua responsabilidade, 

a partir do momento do exercício de uma chefia, e solicitar o repasse da carga patrimonial 

desses bens para a sua responsabilidade. De um modo geral, também não tem havido uma 

procura por parte de quem está saindo da função de chefe em solicitar a transferência de carga 

patrimonial para seu substituto. O trecho a seguir corrobora com esse pensamento e mostra 

que a Instituição está estudando um meio de mudar essa realidade: 

[...] Existe um estudo lá. Faz pouco mais de um mês que eu estive lá com o Pró-

Reitor. Ele tá (sic!) querendo que isso seja feito na hora que o camarada assumir, na 

hora da nomeação. Nomeou, alguém tem que tirar aqueles bens que tava (sic!) nos 

seus... transferindo para outro e assinar um documento. 

 

Ou seja, a UFRN não conhece a totalidade dos bens móveis que integram seu 

patrimônio, mas as causas apontadas são de ordem administrativa, não são relacionadas ao 

sistema de informações. No entanto, a disponibilização de ferramentas, como leitores de 

código de barras nos diversos setores da Instituição (para facilitar o inventário físico), bem 

como a formalização e designação de gestores locais de patrimônio poderiam ser de grande 

utilidade para contribuir com a confiabilidade das informações registradas. 

 

5.3.3 Controle fiscalizatório de danos ao patrimônio 

  

Nessa categoria buscou-se conseguir uma compreensão de como o SIPAC poderia 

colaborar para que os setores de patrimônio realizem práticas de fiscalização com maior 

eficácia e efetividade. Para isso, foi questionado se o SIPAC disponibiliza algum espaço para 
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que os usuários possam fazer denúncias sobre o mau uso ou o sumiço de bens móveis. O 

entrevistado desconhece qualquer ferramenta relacionada a esse controle: 

“Só se for no campo da ouvidoria, que eu saiba no módulo lá de patrimônio não.”.  

Também, a atividade de abrir o processo e solicitar parecer jurídico à Procuradoria 

Jurídica da Instituição é uma atribuição do Setor de Controle e Registro Contábil, entretanto, 

segundo o entrevistado, eles não têm conseguido realizar o controle dos bens que sofreram 

algum tipo de dano, conforme o trecho seguinte: 

“A gente não tem esse controle. Se ele quebrou, se... aí a gente não tem esse controle 

não.”. 

Portanto, fica claro que a UFRN não tem conseguido ser eficaz em suas práticas de 

fiscalização patrimonial. Essa é uma atividade que, por sua natureza, exige uma grande 

disponibilidade de pessoal (tendo em vista o tamanho de uma universidade pública e a 

diversidade de seus setores, os quais incluem laboratórios, ambientes de professores e áreas ao 

ar livre, todos podendo conter uma diversidade de bens móveis), mas a presença de 

ferramentas que aproximem a comunidade universitária dos setores de patrimônio, através da 

prática de denúncias de mau uso ou sumiço de bens em um sistema de informações integrado, 

poderia ajudar a amenizar o problema. 

Como o SIPAC é um sistema dinâmico e adaptativo, a priori, não haveria grandes 

dificuldades para a criação de um novo campo para denúncias no Portal Administrativo. 

Aliás, como visto anteriormente, a prática de aprimorar os SIG desenvolvidos pela UFRN é 

uma constate em seus diversos sistemas e módulos. Assim, não haveria obstáculo para que o 

SIPAC se tornasse uma ferramenta importante no auxílio de práticas fiscalizatórias. No 

entanto, como nos demais processos de mudança organizacional em uma instituição do porte 

das universidades públicas brasileiras, a maior dificuldade estaria provavelmente relacionada 

à mudança na cultura organizacional, de modo que os usuários de bens móveis venham 

incorporar a rotina de fiscalizar e conservar os bens que, em última instância, pertencem a 

cada um deles. 

 

5.3.4 Desfazimento 

 

O processo de desfazimento dentro do SIPAC ocorre a partir do registro da baixa de 

um bem, seja esse bem doado ou leiloado. Segundo um dos entrevistados, o acesso às 

informações do processo de baixa (que tipo de baixa, de qual bem, sua aprovação pelo 

CONSAD etc.) ocorre à parte do SIPAC, ou seja, estas informações são enviadas ao Setor de 
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Controle e Registro Contábil para que seja procedido o registro do desfazimento desse bem. A 

partir daí é que as informações referentes ao desfazimento de um bem constarão no SIPAC, 

ficando registradas no “histórico” desse bem, conforme o trecho a seguir: 

“Porque no SIPAC ele tem uma ferramenta chamada histórico do bem, ele vai contar 

desde que ele chegou aqui, se ele foi transferido, se ele passou para outro setor, o que é que 

foi feito com ele até o final”. 

Segundo o entrevistado, a UFRN tem sido capaz de realizar o desfazimento de seus 

bens sem maiores empecilhos e a participação do SIPAC estaria relacionada ao registro desse 

desfazimento, para que essa informação venha constar no histórico da vida desse bem. 

Aparentemente, a participação do SIPAC tem sido um pouco resumida, outras fases do 

processo de desfazimento poderiam ocorrer também através do sistema de informações, no 

entanto, esse procedimento parece estar ocorrendo de maneira eficaz da forma que vem sendo 

realizado. 

 

5.3.5 Formulários padronizados 

 

 Nessa categoria buscou-se entender se no Setor de Controle e Registro Contábil da 

UFRN existe a necessidade de formulários padronizados além daqueles disponibilizados no 

SIPAC. Na opinião do entrevistado, não haveria a necessidade de outros formulários para fins 

de solicitação de serviços, entretanto ainda ocorrem alguns poucos casos em que a solicitação 

ocorre via papel e fora do sistema, conforme os seguintes trechos de uma das entrevistas: 

“Na verdade a gente tem, eles usam lá os memorandos eletrônicos que existem dentro 

do SIPAC, que é mais ou menos um padrão, ele solicita via memorando, aquilo ali você tem, 

você consegue rastrear do início dele até o final”; 

“Tem alguns pedidos de transferência que são feitos via papel, ainda acontece, não é 

só feito no SIPAC não.”. 

 Aparentemente, as ferramentas de comunicação de solicitações via SIPAC tem 

demonstrado serem eficazes, não descartando a comunicação por outros meios oficiais. 

 

5.3.6 Instrumentos de orientação 

 

 Segundo um dos entrevistados do Setor de Controle e Registro Contábil da UFRN, os 

manuais do sistema disponibilizados na Internet não seriam suficientes para orientar as rotinas 
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administrativas do setor e aos usuários dos serviços ofertados, como pode ser observado no 

seguinte trecho da entrevista: 

 

Sim, porque não atinge toda a comunidade. Digamos assim: Se ele quer fazer uma 

transferência e nunca fez, provavelmente vai ligar lá para o departamento, coisa que 

quando a gente aprovar uma Instrução Normativa desse tipo, ou um manual que 

seja, ele vai lá no manual e vai ver como é que vai ser feito. 

 

 Também, para combater esse vácuo, no que se refere à orientação dos usuários, está 

sendo preparada uma Instrução Normativa a qual deverá ter caráter informativo e normativo:  

 

Estamos trabalhando nisso. Numa resolução normativa que vai ter, está sendo 

elaborada e vai ter. Tem que ser aprovada pelo CONSAD, Conselho de 

Administração, mas a gente está trabalhando nela em agora (sic!), é tipo um manual 

com responsabilidades, penalidades, e também é informacional [...]. 

 

 É possível entrever que também na UFPB haverá a necessidade de elaboração de 

algum manual ou mesmo uma Instrução Normativa, à semelhança da que está sendo 

elaborada na UFRN, para que esse vácuo administrativo seja sanado e que os processos não 

permaneçam órfãos no que diz respeito à normatização de procedimentos. Existem pontos em 

comum entre a UFRN e a UFPB, esse é um deles. É necessário desenvolver produtos 

informacionais para otimizar os processos administrativos 

 

5.3.7 Inventários físicos 

 

 Para que fosse compreendido como o SIPAC pode contribuir para a prática de 

inventários físicos, foi questionado se a UFRN tem feito inventários periodicamente, a 

resposta foi negativa. Segundo um dos entrevistados houve, há algum tempo atrás, uma 

tentativa de se realizar um inventário físico, mas que não foi bem sucedida. Para essa 

tentativa, foi necessária a contratação de um grande número de bolsistas, o que permite o 

entendimento de que ordinariamente não haveria pessoal suficiente para realizar essa 

atividade: 

“Já houve alguns trabalhos lá de formar uma comissão, juntar, pegar alguns bolsistas, 

vinte, trinta, quarenta e sair juntando, não foi uma experiência muito bem sucedida.”.  

 Como a falta de inventários é um problema de difícil solução, o entrevistado falou a 

respeito de uma proposta para que em cada Centro houvesse pelo menos uma pessoa 

responsável por realizar o inventário físico daquele setor, de forma que a atribuição do 
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Patrimônio poderia ficar resumida a uma auditoria do trabalho realizado pelos colaboradores 

setoriais, conforme descrito: 

“Não, na verdade lá a gente gostaria de ter um responsável pelo patrimônio de cada 

Centro, no caso lá os Centros, de cada hospital ter o seu responsável patrimonial e seria feito 

tipo uma auditoria por amostragem, um inventário”. 

Essa solução parece interessante se for conseguido colocá-la em prática. Com relação 

às ferramentas disponibilizadas pelo SIPAC, foi citado um campo no qual é possível 

alimentá-lo com o número de tombamento dos bens presentes em cada setor, conforme:  

“Existe um campo lá que você pode fazer um levantamento do que existe dentro da 

sua unidade e você lista tudinho. Tá tudo aqui, aí você bota o número do patrimônio e ele já 

vai puxar. Existe essa ferramenta.”.  

Além disso, o SIPAC permite que sejam utilizados leitores de código de barras, de 

modo que as informações armazenadas no processo de inventário físico podem ser carregadas 

diretamente no sistema. No entanto, de um modo geral, essas ferramentas não tem sido 

utilizadas. A UFRN ainda não utiliza as etiquetas com código de barras que podem ser 

impressas a partir do próprio SIPAC e eles não tem leitores de código de barras: 

“É para conseguir. É para isso, mas eu nunca fiz e não sei. Mas também a gente tem... 

tem isso também. Os móveis lá a gente não coloca aquela etiqueta adesiva que tem o código 

de barras.”. 

Essa é uma questão complexa, vários fatores devem colaborar para que esse serviço 

ainda não esteja sendo realizado periodicamente, porém o sistema de informações oferece 

ferramentas com potencial de facilitar a execução desse serviço, possibilitando economia de 

tempo e possivelmente de mão de obra. 

 

5.3.8 Mensuração dos bens móveis 

 

 Foi constatado que o SIPAC possui funções específicas que comportam a reavaliação 

e a depreciação de bens móveis. No que se refere à depreciação, desde o exercício de 2010 

tem sido realizada mensalmente no SIPAC, e também mensalmente, a partir do relatório 

emitido pelo próprio sistema, é feito o lançamento equivalente no SIAFI. Para os bens 

registrados antes de 2010, existe uma comissão com fins de pensar a reavaliação e 

depreciação desses bens, como pode ser visto nos seguintes trechos:  
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[...] A gente tem uma comissão, SIAFIxSIPAC, é comigo também, a gente faz o 

fechamento mensal, [...] de 31 de dezembro de 2009 para traz existe uma comissão. 

[..] Então a gente tem essa comissão, para frente, de 2010 para cá, a gente gera um 

relatório que o SIPAC emite mensalmente, a gente pega esse valor lá e a gente lança 

no SIAFI todo mês. 

 

 Fica claro que o sistema suporta essas atividades de mensuração de bens móveis e que 

poderia ser de extrema utilidade para os setores de patrimônio da UFPB, atendendo, portanto, 

a legislação vigente. 

 

5.3.9 Recursos Humanos 

 

O objetivo da análise dessa categoria é tentar perceber se a utilização do SIPAC, na 

condição de Sistema Integrado de Informações, contribuiria para uma possível economia de 

recursos humanos. Seriam suas ferramentas capazes de facilitar os processos de trabalho a 

ponto de economizar pessoal? Na opinião de um dos entrevistados, sim.  

Para esse entrevistado, deveria haver mais pessoas trabalhando em seu setor. Ao todo 

são doze pessoas, entre servidores, bolsistas e terceirizados. Destes, apenas três são 

estatutários. No entanto, mais servidores seriam necessários se não houvesse o SIPAC:  

“Muito mais. Com certeza muito mais. A gente só precisa que ele seja integrado ao 

SIAFI, se fosse...”. 

Essa integração, à qual o entrevistado se refere, diz respeito a que o que fosse 

registrado no módulo de patrimônio do SIPAC, fosse diretamente repassado ao SIAFI, sem 

que fosse necessário um segundo lançamento no sistema governamental. Isso um dia pode 

chegar a acontecer, tendo em vista as parcerias de adesão que estão continuamente sendo 

firmadas entre a UFRN e órgãos do poder executivo federal (assunto já tratado no terceiro 

capítulo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir do que foi visto até aqui, é possível concluir que vários problemas foram 

diagnosticados em ambos os campos de estudo. A situação da UFPB parece mais premente 

tendo em vista o problema da falta de comunicação entre os sistemas de informações (SAP) 

de cada UG, bem como a falta de ferramentas para registrar os processos de mensuração dos 

bens móveis (reavaliação e depreciação).  

 É certo que muitos problemas encontrados são de ordem administrativa, de modo que 

seria ingênuo pensar em uma solução que se resuma à implantação de um novo sistema de 

informações, por mais benefícios que ele possa trazer. A falta de recursos humanos e 

materiais com certeza tem extrema importância na manutenção do status quo no que se refere 

à gestão patrimonial na UFPB.  

Também não é intenção desse trabalho fazer propostas que não possam ser 

implementadas, ou presumir que será capaz de propor soluções definitivas e suficientes para a 

resolução de todos os problemas diagnosticados. A ideia é pensar de forma sistemática em 

ações possíveis de serem implantadas, tendo consciência de que mudanças dessa ordem de 

magnitude, em uma Instituição do porte da UFPB, não acontecem do dia para a noite. 

 Considerando o que foi exposto anteriormente, esse trabalho passa agora a enumerar 

algumas propostas que poderão ser levadas em consideração pelas autoridades competentes e 

implantadas ou não em algum momento: 

 

1) É imprescindível a implantação de outro sistema de informações nos setores de 

patrimônio da UFPB. Esse sistema deve funcionar em rede e permitir a comunicação 

entre os diferentes setores de patrimônio. Esse sistema deve permitir a visualização da 

autoria das ações que modifiquem as informações armazenadas. É importante que esse 

sistema permita as ações de reavaliação e depreciação, que fomente as práticas de 

inventários e levantamentos físicos pelos diversos setores da Instituição e que 

possibilite aos usuários fazerem denúncias ou solicitações. Por tudo isso, o SIPAC 

seria uma excelente opção, já que permite ou tem a potencialidade de permitir todas 

essas funcionalidades. 

2) Seria interessante a confecção de uma Instrução Normativa que tivesse por objetivo 

orientar aos funcionários dos setores de patrimônio, bem como ao restante da 

comunidade acadêmica, sobre os procedimentos relativos às atividades de gestão 
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patrimonial. Esse documento teria então caráter informativo e normativo e auxiliaria 

na padronização de procedimentos e no controle dos processos de trabalho. 

3) Talvez fosse o caso de uma atualização no Regimento da Reitoria da UFPB (aprovado 

em 1979), pois muitas informações estão desatualizadas e muitos procedimentos e até 

mesmo órgãos que na prática estão em funcionamento encontram-se órfãos de amparo 

nesse instrumento legal. 

4) Como diagnosticado, existe uma carência de políticas de Recursos Humanos no 

sentido de capacitação dos funcionários dos setores de patrimônio sobre 

procedimentos, leis e normas que devem ser seguidas na prática diária da prestação de 

serviços. Nesse sentido, por intermédio da PROGEP, ou através de outras parcerias, 

cursos de capacitação e atualização devem ser oferecidos sempre que houver 

necessidade ou quando novas exigências legais e normativas surgirem. 

5) Como o quantitativo de servidores é insuficiente para o atendimento de todas as 

atribuições dos setores de patrimônio, em especial no que se refere às práticas de 

inventários físicos, e como a contratação de novos funcionários em número suficiente 

para solução desse problema é uma questão complexa e extremamente difícil de ser 

resolvida, talvez a desconcentração de algumas atividades amenizem a situação. Isso 

seria possível a partir da designação formal, por Centro e demais setores da 

Universidade, de pelo menos duas pessoas que teriam atribuições definidas em 

documento oficial (como uma portaria), para a execução de atividades específicas que 

devem ocorrer periodicamente. Entre essas atividades estariam os serviços de 

inventário físico de seu setor, práticas periódicas de fiscalização, solicitação de 

alterações cadastrais, etc. As pessoas designadas à execução dessas atividades se 

reportariam diretamente ao Setor de Patrimônio de sua Unidade Gestora e seriam 

responsáveis por realizar todas as solicitações que envolvam alteração cadastral de 

bens ou responsáveis por carga patrimonial. Dessa forma, sempre que houvesse 

mudança de chefia ou sumiço ou dano a algum bem, isso seria reportado 

tempestivamente à autoridade competente. Em contrapartida, os Setores de Patrimônio 

poderiam avaliar o comportamento desses colaboradores, sendo facultado chamá-los à 

responsabilidade sempre que necessário. 

6) Poderiam ser formulados e impressos, através da editora universitária, panfletos e 

cartilhas que trouxessem informações de incentivo à conservação do patrimônio 

público. Além de incentivar a conservação de bens móveis, esses impressos poderiam 

conter um endereço para denúncias e um espaço para recebimento de sugestões. 
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7) Além desses impressos, um sítio na Internet poderia ser disponibilizado para ofertar 

orientações e prestar um serviço de ouvidoria; 

8) A UFPB poderia adotar a utilização de etiquetas de identificação dos bens que 

contivesse código de barras. Aliado a isso, cada colaborador setorial deveria ter acesso 

a leitores de códigos de barras para que pudessem, mais facilmente, serem realizados 

os inventários físicos. 

9) Enquanto um SI que integre as informações dos processos de aquisição (desde o 

pedido de compra) não estiver sendo utilizado, ou mesmo após essa implementação, 

seria muito proveitoso a confecção de um workshop do qual participariam servidores 

dos setores de patrimônio, almoxarifado, compras e licitação com fins de que 

houvesse uma maior aproximação desses setores de modo que os processos de 

trabalho possam ser apresentados de forma sistemática e completa, o que possibilitaria 

aos participantes a visualização de como seus processos de trabalho afetam as 

atividades dos servidores dos demais setores e a gestão da UFPB como um todo. 

10) No que se refere aos processos de alienação de bens, e tendo em vista as dificuldades 

do Conselho Curador em reunir-se, tem-se a proposta de que houvesse uma delegação 

de competência da função de se pronunciar sobre esses processos ao Pró-Reitor de 

Administração que, na condição de ordenador de despesa, poderia executar essa ação 

desburocratizando o processo. Que fique claro que a titularidade da ação continuaria a 

ser do Conselho Curador, tendo em vista que a competência é intransferível, 

irrenunciável, imodificável pela vontade das partes, imprescritível e de exercício 

obrigatório, ou seja, ainda que haja a delegação, o delegante segue titular da 

competência, podendo retomá-la a qualquer tempo. Isso seria possível tendo em vista 

o que diz o artigo 12 da Lei nº 9.784 de 1999 (Lei do processo administrativo):  

 

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento 

legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes 

não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de 

circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de 

competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes (BRASIL, 1999). 
 

 Estudos sobre o comportamento do Estado e de sua máquina administrativa tem sido 

pauta de vários encontros e tema de muitas produções importantes, tanto para o entendimento 

dos fatores que impulsionaram a formação do Estado Democrático de Direito brasileiro com a 
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conformação encontrada hoje, quanto para permitir uma leitura do que se esperar do Governo 

brasileiro e da Administração Pública nos próximos anos. 

 Nesse contexto, a abordagem de temas relacionados à gestão de recursos públicos, à 

responsabilidade ética do Estado, à corrupção e ao fomento à transparência pública, entre 

outras matérias correlatas, têm encontrado espaço para discussão, tanto no ambiente 

acadêmico quanto no ambiente profissional de gestores públicos e agentes governamentais.  

Ainda, no que se refere à interação Governo-governados, é tácito o entendimento de 

que o Estado deve proceder com justiça e ética, procurando executar a vontade expressa do 

detentor do Poder Político, ou seja, o povo, com a maior lisura possível. Em contrapartida, o 

povo brasileiro tem vivenciado, ainda que paulatinamente, um despertar político. Apesar dos 

movimentos sociais passarem por momentos de altos e baixos, a população tem se mostrado 

mais conhecedora de seus direitos e com esse conhecimento vem a liberdade para escolher 

uma postura mais reivindicatória. 

 Dentro dessa perspectiva, o Estado precisa encontrar meios eficientes de prestar contas 

à sociedade no que se refere à gestão de recursos públicos. A tendência é um aumento no 

número de políticas que incentivem a transparência pública, e isso requer que os organismos 

estatais estejam preparados para responder aos questionamentos dos usuários/cidadãos. De 

forma correlata, a máquina administrativa precisa se modernizar, deixando os entraves que 

uma burocracia enferma pode causar e fazendo uso das melhores ferramentas que tiver à mão 

para atender as demandas sociais. De maneira que existe uma crescente necessidade de que as 

contas públicas estejam sem vícios e prontas para serem expostas a quem se interessar. 

 Nessa conjuntura, o estudo acerca da gestão do patrimônio público ganha importância. 

Considerando a escassez de trabalhos sobre esse tema, sua relevância é ainda mais alta 

fazendo com que essa pesquisa, embora de caráter eminentemente prático, possa contribuir de 

alguma forma com o estudo de outros pesquisadores. 

 Ao propor o estudo da gestão patrimonial de bens móveis de caráter permanente em 

duas universidades públicas, a pesquisadora se deparou com duas realidades distintas: embora 

houvesse semelhanças no que se refere à estrutura organizacional entre duas autarquias de 

ensino superior da região nordeste do país, às dificuldades de gerir o patrimônio de 

instituições de grande porte e às Leis e Normas que devem regulamentar essa gestão (já que 

ambas pertencem à esfera federal), havia também várias divergências na realidade de cada 

instituição. Em primeiro lugar, há que se considerar que a cultura organizacional é diferente 

em cada organização, isso por si só significa que todos os processos que tiverem participação 

humana precisam ser considerados sob a perspectiva da população envolvida, a qual assumirá 
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uma postura de acordo com a cultura de sua entidade. Em segundo lugar, as duas instituições 

estão vivenciando momentos distintos em sua gestão administrativa, pelo menos no que se 

refere à utilização dos sistemas de informações que suportam/suportarão seus processos 

administrativos: enquanto a UFPB engatinha na implantação dos módulos do SIPAC, a 

UFRN já vem utilizando esse sistema desde 2007. Essas distinções foram consideradas na 

interpretação dos dados adquiridos em cada universidade. 

Como o objetivo do trabalho foi estudar a gestão patrimonial de bens móveis de 

caráter permanente nessas duas instituições, de modo a diagnosticar as limitações encontradas 

na gestão patrimonial da UFPB e identificar o potencial de melhorias que poderiam ser 

alcançadas, principalmente, com a utilização do SIPAC desenvolvido pela UFRN, o estudo se 

tornou complexo. 

O termo complexo é utilizado porque existe um grande número de fatores que 

precisaram ser analisados em cada campo de pesquisa para que a visão do todo pudesse estar 

mais completa. É como o que o grande pensador Edgar Morin afirmava: “a soma das partes é 

maior que o todo”. Nesse sentido, muitas categorias e subcategorias foram criadas na análise 

dos dados da UFPB e alguns dos temas tratados nesse campo de estudo fomentaram a criação 

das categorias discutidas na UFRN. 

Chegou-se à conclusão que tanto o objetivo geral, quanto os objetivos específicos 

foram alcançados. É possível ter uma visão de como tem funcionado a gestão patrimonial de 

bens móveis na UFPB e quais são suas maiores deficiências. Também é possível perceber 

como tem funcionado a gestão de bens móveis na UFRN a partir da utilização do SIPAC, o 

que permite a percepção do que essa ferramenta, se implementada com sucesso, ofereceria de 

ganho potencial para os serviços de Patrimônio da UFPB. 

Ficou claro que os problemas na gestão de bens móveis da UFPB não seriam 

solucionados apenas com a implantação do SIPAC ou de outro sistema de informação que 

integre as atividades que envolvam orçamento, compra, guarda e gestão dos bens adquiridos. 

A partir do diagnóstico efetuado percebe-se que a situação está aquém de uma solução mais 

simples. Apesar disso, foram formuladas algumas propostas que visam amenizar muitas das 

deficiências observadas.  

Como sugestão para trabalhos futuros, poderia ser realizado um estudo com o objetivo 

de comparar a situação atual da gestão patrimonial de bens móveis permanentes da UFPB 

com a situação encontrada após a implantação e utilização do SIPAC. Também poderia ser 

feito um estudo que contemplasse a gestão de bens imóveis na Instituição. Esse é um tema 

totalmente à parte que promete ganhar destaque nos próximos anos, além disso, a UFRN está 
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em fase de desenvolvimento de um módulo de gestão do patrimônio imobiliário para fazer o 

acompanhamento no sistema administrativo dos lançamentos no sistema de controle 

(SPIUnet). 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES APRENDENTES  

 

QUESTIONÁRIO 

Este questionário integra uma pesquisa realizada nos Setores de Patrimônio da UFPB, tendo 

como objetivo extrair subsídios complementares para elaboração da Dissertação de 

mestradoda aluna Stefanie Giulyane Vilela do Nascimento. Destacamos a importância de sua 

colaboração e ressaltamos que as informações obtidas neste instrumento de pesquisa serão 

utilizadas única e exclusivamente para fins acadêmicos.    

PARTE I - PERFIL DO RESPONDENTE 

1 – Campus onde exerce suas atribuições:_________________________________________. 

2 - Relação empregatícia: (    ) Servidor da UFPB (    ) Funcionário terceirizado (    )Outra. 

Qual?______________________________________________________________________. 

3 - Formação (Escolaridade): ___________________________________________________. 

4 - Tempo de exercício de atividades relacionadas ao patrimônio da Instituição: ___________. 

5 - Tipos de atividades que costuma realizar (registro de bens, tombamento, recolhimento, 

controle contábil, etc.): _______________________________________________________. 

6 – Já realizou algum curso ou aperfeiçoamento que colaborou para o exercício de suas 

atividades no setor de patrimônio? Em caso afirmativo, qual?__________________________. 

PARTE II - DIAGNÓSTICO 

1. Como você classificaria o quantitativo de pessoal disponível em sua Unidade Gestora para 

desenvolver as atividades de registro, movimentação, desfazimento, inventário físico e 

controle contábil?  

(   ) suficiente 

(   ) insuficiente 

2. Você se considera conhecedor das leis, normas, portarias e demais regulamentos que 

orientam a gestão patrimonial em sua instituição? Justifique. 

3. Em sua opinião, os recursos materiais, tecnológicos e de infraestrutura (software, 

hardware, estrutura física para trabalho e armazenagem dos bens em rotatividade) alocados às 

áreas de gestão e controle dos bens móveis são suficientes para atender ao que determinam a 

legislação e doutrina referentes a esse tema em sua Unidade Gestora? Se houver deficiências, 

cite-as. 
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4. Para o exercício de suas atividades existem manuais ou documentos semelhantes que 

formalizem as rotinas de trabalhos? Em caso positivo, liste esses instrumentos e comente se 

são suficientes para atender a sua necessidade?  

5. Seu setor disponibiliza formulários para os usuários solicitarem serviços ou prestarem 

informações? Se não, você acha que seria importante?  

6. Sua Unidade Gestora têm conseguido ser eficaz na execução dos inventários físicos e na 

posterior atualização de seus bancos de dados? Justifique.  

7. Em sua opinião, os usuários dos bens móveis da UFPB (alunos, professores, 

servidores) se preocupam com a conservação do patrimônio da Instituição? Em caso negativo, 

enumere os fatores abaixo de acordo com o grau de influência para esse comportamento 

(sendo 1 para pouco influente e 5 para muito influente). 

 1 2 3 4 5 

Ausência/insuficiência de políticas de conscientização      

Ausência de práticas administrativas de responsabilização por condutas 

irregulares 

     

Insuficiência de práticas fiscalizatórias      

Outros:      

 

8. Como você classificaria o fluxo de informações necessárias ao desempenho das atividades 

de seu setor (desde o pedido de compra, recebimento, movimentação até o descarte)?  

(   ) Ótimo 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Péssimo  

9. Como a presença ou ausência de informações no decorrer dos processos de trabalho 

influenciam o desempenho de suas atividades?  

10. Em sua visão, a UFPB conhece a totalidade de bens móveis que integram seu 

patrimônio? Enumere os fatores abaixo de acordo com o grau de influência paraa dificuldade 

no efetivo controle físico e informacional dos bens da instituição (sendo 1 para pouco 

influente e 5 para muito influente). 

 1 2 3 4 5 

Insuficiência de pessoal      

Insuficiência de recursos materiais e de infraestrutura      

Dificuldades de acesso a informações relevantes aos processos de trabalho      

Dificuldades de comunicaçãoentre os setores de patrimônio        

Dificuldades de comunicação dos setores de patrimônio e os responsáveis 

pelos bens 
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Ausência/insuficiência de práticas de inventários      

Ausência/insuficiência de práticas de fiscalização      

Outros:      

 

11. Na sua Unidade Gestora há uma adequada mensuração dos bens móveis (reavaliação, 

depreciação)? Em caso negativo, o que têm impedido esses procedimentos?  

12. O processo de desfazimento dos bens móveis da UFPB tem seguido rotinas formais de 

trabalho de acordo com a legislação e normatização em vigor? Justifique.  

 

Agradecemos a sua valiosa colaboração. 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES APRENDENTES  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Este roteiro de entrevista integra uma pesquisa realizada nos Setores de Patrimônio da UFPB, 

tendo como objetivo extrair subsídios complementares para elaboração da Dissertação de 

mestradoda aluna Stefanie Giulyane Vilela do Nascimento. Destacamos a importância de sua 

colaboração e ressaltamos que as informações obtidas neste instrumento de pesquisa serão 

utilizadas única e exclusivamente para fins acadêmicos.    

 

 

1 – Recursos Materiais e Tecnológicos: Como têm funcionado o SAP? Ele atende as 

necessidades de seu setor? Dê um exemplo de processo que fica prejudicado pelo SI em uso. 

Há alguma consequência do SAP não funcionar em rede? Vocês tem espaço físico suficiente 

para armazenar os bens em rotatividade? O que acontece quando falta rspaço? 

2 - Processos de Trabalho: Em seu setor existem formulários padronizados? Qual a 

consequência dessa ausência? Algum serviço ou processo de trabalho já ficou prejudicado por 

causa disso? Como são feitas as solicitações de serviços? Nessas solicitações sempre há a 

presença de todas as informações necessárias para que o serviço seja prestado? Você tem 

acesso a algum manual que oriente e padronize suas atividades/ Esse manual é suficiente para 

sanar suas dúvidas? Como você faz para propor soluções a problemas que não estão previstos 

em manuais? 

3 – Gestão da Informação sob aspectos que influenciam a gestão de patrimônio: Você 

normalmente tem acesso a todas as informações de que necessita para realizar suas 

atividades? Quais informações você normalmente sente falta? O que você faz quando apesar 

de todas as tentativas não consegue a informação de que necessita? Quais as consequências 

dessa situação para os registros dos bens móveis da Instituição? 

4 – Eficácia no cumprimento das atribuições legais e normativas: Você sabia que é 

responsabilidade dos setores de patrimônio da Instituição realizar inventários físicos 

periódicos? Isso tem sido feito em sua UG? Por que isso não tem ocorrido? Como deve 

funcionar o processo de reavaliação dos bens? Porque esse processo não tem ocorrido em sua 

Instituição? Como tem ocorrido os processos de desfazimento? Têm ocorrido leilões e 

doações? O que impede esses procedimentos de serem realizados? 

 

 

 

 

 

Agradecemos a sua valiosa colaboração. 
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES APRENDENTES  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Este roteiro de entrevista integra uma pesquisa realizada em instituições que utilizam o 

sistema SIPAC na gestão e controle de seus bens móveis, tendo como objetivo extrair 

subsídios complementares para elaboração da Dissertação de mestrado da aluna Stefanie 

Giulyane Vilela do Nascimento. Destacamos a importância de sua colaboração e ressaltamos 

que as informações obtidas neste instrumento de pesquisa serão utilizadas única e 

exclusivamente para fins acadêmicos.    

PARTE I - PERFIL DO RESPONDENTE 

1 - Função que exerce/exerceu na Instituição:_______________________________________ 

2 - Tempo de exercício de atividades relacionadas ao patrimônio da Instituição: ___________  

3 - Tipos de atividades que costuma ou costumava realizar (registro de bens, tombamento, 

recolhimento, controle contábil, etc.): ___________________________________________. 

PARTE II - DIAGNÓSTICO 

 

1 – Quantas pessoas trabalham no Setor de Controle e Registro Patrimonial? Esse número é 

suficiente? Sem o SIPAC seria necessário mais pessoas? 

2 – Quais das seguintes atividades são executadas nesse setor: registro de bens móveis, 

transferências de bens, recolhimento de bens, tombamento de bens, inventário físico, 

alienação de bens (quando já existe parecer favorável do CONSAD para isso), controle 

contábil (reavaliação, depreciação e acompanhamento das informações SIPACxSIAFI). 

3 – Como funciona o processo de registro de bens móveis - tanto os bens novos quanto os 

bens com outras origens (bens doados, cedidos)? Há acesso, no sistema, a todas as 

informações relevantes e necessárias para que o registro ocorra de maneira correta (nome do 

responsável, local onde o bem deve ser entregue para uso)? A atividade de registro de bens 

ocorre de maneira separada por Unidade Gestora ou um único setor registra os bens 

adquiridos por todas as UG’s? 

4 – Como funciona o processo de transferência de bens móveis? Você considera que as 

movimentações de bens móveis são, em sua maioria, registradas no SIPAC? Qual perfil de 

acesso ao sistema pode solicitar a transferência de bens? (quem geralmente tem esse perfil?). 

Como funciona o processo de transferência de bens entre Unidades Gestoras distintas? As 

informações necessárias a esse processo são todas disponibilizadas no próprio SIPAC? Ou 

seja, o processo ocorre totalmente em rede? 

5 – Você considera que o SIPAC disponibiliza as informações necessárias ao desempenho de 

todas as atividades desenvolvidas em seu setor? 

6 – Seu setor disponibiliza formulários para os usuários solicitarem serviços ou prestarem 

informações (formulários físicos, em papel) ou as solicitações acontecem apenas via SIPAC? 

Você considera suficiente as requisições via SIPAC ou sente a necessidade de 

complementação através de outro meio para que os usuários possam realizar suas 

solicitações? 

7 – Seu setor disponibiliza algum manual ou documento semelhante que oriente as rotinas 

administrativas referentes à gestão patrimonial? Você considera os manuais disponibilizados 

na própria wiki suficientes para orientar as atividades desenvolvidas no seu setor? 
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8 – Como ocorrem os inventários físicos em sua Instituição (cada setor ou UG faz o seu ou 

um único setor faz de toda Instituição)? Você acha que o SIPAC disponibiliza alguma 

ferramenta para facilitar esse procedimento, por exemplo, tratar as informações conseguidas 

através de leitores de códigos de barra? Após os inventários físicos vocês conseguem realizar 

o batimento das informações e a posterior atualização dos dados? 

9 – O SIPAC disponibiliza algum campo para que possam ser realizadas denúncias sobre mal 

uso ou sumiço dos bens? Se não, como vocês fazem para averiguar qualquer evento que possa 

causar dano ao patrimônio da Instituição? 

10 - Em sua visão, a UFRN conhece a totalidade de bens móveis que integram seu 

patrimônio? (Onde esses bens estão, sua carga patrimonial condiz com a realidade?) Se não, 

quais informações você considera não estarem chegando ao conhecimento dos servidores de 

seu setor para que as informações referentes aos bens móveis sejam atualizadas 

tempestivamente? 

11 – Mensuração dos bens: o SIPAC disponibiliza funções específicas que suportem a 

reavaliação e a depreciação dos bens móveis? 

12 – Desfazimento: como funciona o processo de desfazimento na UFRN? Como é feito o 

registro da baixa no sistema? Como se dá o acesso às informações constantes no processo de 

baixa, essa informações estão disponíveis no SIPAC?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a sua valiosa colaboração. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


