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 Recebimento de materiais 

De acordo com Viana, estas seriam as etapas ou fases do 
recebimento do material no almoxarifado: 
 
Entrada dos materiais, conferência quantitativa, conferência 
qualitativa e a regularização. 
A entrada dos materiais, também conhecida como 
recebimento provisório, ocorre no momento em que chega o 
caminhão de entregas na empresa. O profissional que fizer 
o atendimento irá checar a Nota Fiscal e conferir se ela 
“bate” com algum pedido esperado pela empresa. Vejam 
que, na verdade, a checagem do material pelo funcionário é 
bem superficial, e serve apenas para analisar a 
documentação do material e encaminhar o pedido para a 
descarga no almoxarifado. 
 



 Recebimento de materiais 

A próxima etapa é a da conferência quantitativa do material, 
ou seja, a verificação da quantidade do material sendo 
entregue. Naturalmente, existem várias maneiras de se 
conferir os materiais, de acordo com o tipo. 
A contagem pode ser manual, por meio de cálculos (se o 
material for padronizado e estiver em grande quantidade), 
por meio de balanças de peso, por meio de trenas medidoras 
etc. 
Uma técnica muito utilizada é a da contagem cega ou 
conferência por acusação. Nesse método, a pessoa que 
confere o material não sabe o quanto foi pedido. Após a 
medição, essa pessoa informa a outro profissional, chamado 
de regularizador para a checagem final, que providenciará 
uma recontagem se o valor não bater com o pedido.  



 Recebimento de materiais 

Após esse passo, temos a conferência qualitativa dos 
materiais, em que é verificado se as especificações técnicas 
do material estão de acordo com o que foi solicitado pela 
empresa na nota fiscal. 
 
Finalmente, temos a etapa da regularização do material. Se 
tudo estiver correto, o material é aceito, com sua entrada 
no estoque e o envio da nota fiscal para o pagamento. Se 
estiver faltando algum material, o aceite pode ser parcial. E 
o material pode até ser totalmente recusado por problemas 
nas especificações, por exemplo. 


