
                                                                Revista dos Trabalhos de Iniciação Científica da UNICAMP, Campinas, SP, n.27, out. 2019 

  DOI: 10.20396/revpibic. 

 
IMPORTAÇÃO DIRETA versus COMPRA VIA REPRESENTANTE LOCAL: reavaliando o 

processo de aquisição de livros estrangeiros pelo Sistema de Bibliotecas da Unicamp 
 

Cristiano Morini, Paula C. F. Marques* 

 

Resumo 

O propósito era avaliar o processo de obtenção de livros estrangeiros pela Unicamp (compra via representante local) e 

analisar os custos se a mesma compra fosse realizada por importação de forma direta. Foi feito um levantamento e 

descrição do modelo de compra feito (licitação na modalidade pregão), assim como foram analisados os processos de 

compra direta para relacionar a efetividade do modelo.   
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Introdução 
O estudo analisou o custo de processo de 

aquisição de livros estrangeiros pelo Sistema de 
Bibliotecas da Unicamp (SBU), visando o quanto isso 
impacta no orçamento da universidade. 

Resultados e Discussão 
O projeto deu-se início através do mapeamento 

do sistema de compra executado em todas as suas 
fases, como ilustrado na figura a seguir: 
Figura 1. Fluxograma simplificado do processo de 
compras pelo SBU. 

 
Fonte: elaboração própria 
 Observou sobre as empresas que arremataram 
o leilão a sua localização, o número de títulos nos lotes, 
o total de livros fornecidos e o valor total pago. 
Comparou-se também o aumento do total de importação 
entre 2014 a 2016, com as compras de livros 
estrangeiros em 2018.  
 A seguir, houve uma escolha aleatória de obras 
compradas nos leilões de 2018, para fazer uma pesquisa 
de mercado com o valor cobrado por cada exemplar e 
assim comparar a eficiência da modalidade de 
aquisição. Isto foi disposto na tabela a seguir: 
Tabela 1. Comparativo do preço de capa com o preço 
adquirido. 

 
*Preço do dólar no dia 06/02/2019, segundo o Banco 

Central era de R$ 3,70 

Fonte: Planilha de controle de recebimento de livros do 
SBU; site da Amazon.com; site da Amazon.com.br; site 
do Banco Central. 
 

No estudo também foi exposto alguns 
procedimentos básicos e essenciais no trâmite de 
aquisição de produtos, como necessidade de 
especificações do produto, os canais de parametrização 
dos produtos e os impostos cobrados. 

Conclusões 
Considerando questões burocráticas e 

documentais (decorrentes de importação e Lei 8.666/91), 
assim como a comparação dos custos de aquisição e 
administrativos, notou-se que a compra por meio de 
licitação, na modalidade pregão, tem sido vantajosa para 
a Unicamp.  

A compra indireta se justifica pelo fato de se 
evitar vários processos de compras com diferentes 
editoras estrangeiras, além do custo administrativo em 
monitorar tantos processos. 
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