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• Materiais críticos 
 

Os materiais podem ser considerados críticos por diversos motivos: podem ser de difícil 
aquisição, podem ser fundamentais na operação da empresa, podem ser de elevado 
valor. Como vimos, o conceito de criticidade nem sempre é utilizado da mesma forma 
como na classificação XYZ, mas de uma maneira ampliada. 
Um material crítico também pode ser considerado assim por ser importado, ser de 
difícil armazenagem ou ser extremamente caro. Esse conceito é muito utilizado em 
empresas industriais. 
Assim, os materiais críticos são materiais de reposição específica de um equipamento 
ou de um grupo de 
equipamentos iguais, cuja demanda não é previsível e cuja decisão de estocar é 
tomada com base na análise de risco que a empresa corre caso esses materiais não 
estejam disponíveis quando necessário. 
De acordo com Viana, como são materiais voltados para a manutenção de 
equipamentos específicos, não estariam sujeitos à obsolescência, ou seja, não seriam 
considerados “obsoletos” por uma inovação tecnológica. 
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• Materiais permanentes e de consumo 
 

Permanente: Aquele que apresenta durabilidade maior que 02 anos 
Consumo: Aquele que normalmente tem sua Utilização limitada a 02 anos. 
 
Entretanto, mesmo que o item tenha “vida útil” maior do que dois anos, poderá ser 
enquadrado como material de consumo. O “Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público” indica que, se o item tiver uma das características abaixo, 
será classificado como material de consumo: 
 
a) Durabilidade – Se, em uso normal, perde ou tem reduzidas as suas condições de 
funcionamento no prazo máximo de dois anos. Ex.: lápis, borracha, papel. 
 
b) Fragilidade – Se sua estrutura for quebradiça, deformável ou danificável, 
caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou funcionalidade. Ex.: 
disquetes. 
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c) Perecibilidade – Se estiver sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou caso se 
deteriore ou perca sua característica pelo uso normal. Ex.: gêneros alimentícios. 
 
d) Incorporabilidade – Se está destinado à incorporação a outro bem e não pode ser 
retirado sem prejuízo das características físicas e funcionais do principal. Pode ser 
utilizado para a constituição de novos bens, melhoria ou adições complementares de 
bens em utilização, ou para a reposição de peças para manutenção do seu uso normal 
que contenham a mesma configuração. Ex.: peças de veículos. 
 
e) Transformabilidade – Se foi adquirido para fim de transformação. Ex.: aço como 
matéria-prima para fabricação de armários. 
 
Assim, mesmo que o item possa durar vários anos, poderá ser classificado como de 
consumo por sua característica, por exemplo, de fragilidade ou de transformabilidade. 


