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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi identificar a percepção dos empregados sobre a relação da 

legislação de compras com o desempenho da Embrapa Semiárido com base no critério de 

eficiência após a implantação do Pregão como uma nova modalidade licitatória. Foram 

realizadas pesquisas bibliográfica, documental, de campo, e para assegurar a validade das 

informações foi utilizada uma triangulação de técnicas de coleta de dados de análise 

documental, observação direta e entrevistas semiabertas, realizadas com empregados que 

atuam ou atuaram no Setor de Compras a mais de 10 anos e que fossem pregoeiros, e 

pesquisadores da Unidade, também com mais de 10 anos de experiência, que tivessem 

projetos aprovados com orçamento do Tesouro Nacional, com execução nos períodos 

anteriores e após à implantação do Pregão. De acordo com a documentação analisada e na 

ótica dos empregados do Setor, foi identificado que após a implantação do Pregão, a unidade 

tem conseguido economia de recursos nas contratações em média de 20% abaixo do valor de 

referência estabelecido nos Editais, o que poderia indicar eficiência. Entretanto, ficou 

evidente que o índice de erro nos processos passou a ser muito maior em relação aos 

processos realizados antes do pregão, e que apesar de tal modalidade ser apontada como 

benéfica, tem-se a impressão de que está sendo utilizada de maneira inadequada 

generalizadamente para toda e qualquer contratação sem uma análise prévia da modalidade 

licitatória mais adequada. Nessa mesma linha, no tocante aos relatórios de pesquisa e à 

opinião dos pesquisadores, foi evidenciado que tem havido perdas orçamentárias por não 

entrega de processos feitos em fim de ano, implicando em não cumprimento de metas, etapas 

ou tarefas dos experimentos, bem como, muitos atrasos nas entregas, e desperdícios de 

recursos por conta de aquisições de má qualidade que não servem para o trabalho de pesquisa. 

Por fim, a título de contribuição, este estudo apontou que a legislação de compras públicas 

atual influencia diretamente no desempenho da Embrapa Semiárido, e não atende às suas 

necessidades enquanto instituição de pesquisa, indicando que a instituição não pode seguir as 

mesmas regras, normas e legislação dos processos de aquisições dos demais órgãos da 

administração pública, e precisa de um novo aparato legal, que lhe proporcione maior 

flexibilidade para tocar seus projetos e cumprir sua missão institucional. 

 

Palavras chaves: Legislação de compras públicas. Pregão. Desempenho. Eficiência 



 

  

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to identify the perceptions of employees about the 

relationship between the shopping legislation with Embrapa Semia-Arido performance based 

on efficiency criteria after the implementation of the ´´Pregão´´ proclamation as a new 

bidding modality. It were developed bibliographical, documental, field, and to ensure the 

validity of the information we used a triangulation of data collection techniques of document 

analysis, direct observation and open-ended interviews, held with employees who work or 

worked in the Sector Purchasing for more than 10 years and they were ´´pregoeiros´´, and 

researchers from the Unit, also with over 10 years experience, who had approved projects 

budget with the National Treasure, with performance in previous periods and after the 

deployment of the ´´Pregão´´. According to the analyzed documentation and from the 

perspective of the employees of the sector, it was identified that after the implementation of 

the ´´Pregão´´; the unit has achieved savings possible of resources in hiring an average of 20% 

below of the baseline established in the notices documents, which could indicate efficiency. 

However, it became evident that the error rate in the process became much larger in relation 

to the proceedings conducted before the ´´pregão´´, and that although this modality is 

indicated as beneficial, there is the impression that is being widely used inappropriately for 

any hiring without an analysis of bidding modality most appropriate. In this same lineage, 

with regard to research reports and the opinion of the researchers, it was evident that there has 

been budget loss for non-delivery processes made in the end of the year, resulting in not 

meeting goals, steps or tasks of the experiments as well, many delays in the deliveries, and 

waste of resources due to poor quality acquisitions that are not useful for the research work. 

Finally, by way of contribution, this study showed that the current public procurement 

legislation directly influences the performance of Embrapa Semi-Arido, and does not meet 

your needs as a research institution, indicating that the institution cannot follow the same 

rules, standards and processes legislation of acquisitions of other public administration 

institutions, and it needs a new legal apparatus, which gives you more flexibility to run their 

projects and fulfill its institutional mission. 

 

Key words: Public procurement legislation. ´´Pregão´´. Performance. Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No atual contexto de transformações sociais, econômicas, ambientais, entre outras, a 

busca da inovação tem sido destaque para o desenvolvimento competitivo das organizações 

empresariais, governamentais, do Terceiro Setor e Organizações Sociais de Interesse Público, 

com o intuito de se alcançar resultados cada vez mais satisfatórios, que venham a contribuir 

para o cumprimento dos objetivos e missão organizacionais. 

Esse quadro provoca a necessidade de um acompanhamento permanente, bem como 

atualização e adequação dos instrumentos de planejamento estratégico, tático e operacional, 

em busca de aperfeiçoar o desempenho das instituições, visto que as mudanças constantes no 

ambiente interno e externo às organizações provocam instabilidade no cotidiano 

organizacional desde a década de 1970, se acelerando, especialmente, nas décadas de 1980, 

1990. 

Essas variações, que podem ser de caráter político, social, econômico e ambiental 

entre outras, forçam a organização a responder com mais agilidade à conjuntura delineada, 

focando sempre a missão e os objetivos organizacionais. 

Partindo dessa análise, a situação não se diferencia quando se trata das demandas 

exigidas de uma Organização de Pesquisa Científica, o caso da Embrapa Semiárido, Centro de 

Pesquisa Agropecuária do Trópico Semiárido (CPATSA), empresa pública de direito privado, 

vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), criada em 1973, 

como estatal dependente dos recursos do Tesouro Nacional, e que tem por missão 

institucional “viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a 

sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira” (EMBRAPA, 2008, p. 

18). 

Para Sander (1995), o desempenho institucional pode ser definido a partir de distintas 

perspectivas conceituais e dimensões analíticas, que refletem aspectos analiticamente 

diferentes de um conceito totalizador e compreensivo de qualidade da administração. Segundo 

o autor, é possível avaliar a administração em termos substantivos, instrumentais, individuais 

ou coletivos, onde, em termos substantivos, a avaliação estuda a consecução dos fins e dos 

objetivos políticos e sociais, e, em termos instrumentais, o grau de eficiência e eficácia dos 

métodos e das tecnologias empregadas no processo. A articulação dessas dimensões 

possibilita a formulação de um conceito de qualidade da administração, onde "a dimensão 

instrumental é subsumida pela dimensão substantiva e a dimensão individual está 

estreitamente vinculada à dimensão coletiva” (SANDER, 1995, p. 150). 
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Nesse contexto, partimos do pressuposto que a administração é multidimensional e 

interdisciplinar e que o desempenho das organizações deve ser avaliado a partir de múltiplos 

critérios, portanto, são justificadas as hipóteses que a administração de instituições de 

pesquisa, assim como de uma organização escolar, é multidimensional e que sua avaliação 

pode fundamentar-se em indicadores que caracterizem sua eficiência, eficácia, efetividade e 

relevância. 

Apesar dessa multidimensionalidade e interdisciplinaridade, o foco dessa pesquisa foi 

delimitado em analisar o desempenho da Embrapa Semiárido no que diz respeito ao aspecto 

instrumental, concentrando-se no critério de eficiência da organização antes e depois da 

implantação da modalidade licitatória pregão.  

Dessa forma, nesse processo de busca de melhor desempenho de instituições de 

pesquisa com foco no resultado, e com vistas ao atendimento dos princípios da administração 

pública, é que emerge a questão central, que define o problema de pesquisa do presente 

trabalho: qual a percepção dos empregados sobre a relação da legislação de compras com o 

desempenho da Embrapa Semiárido com base no critério de eficiência após a implantação do 

pregão? 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo final 

 

O presente estudo tem como objetivo identificar a percepção dos empregados sobre a 

relação da legislação de compras com o desempenho da Embrapa Semiárido com base no 

critério de eficiência após a implantação do pregão.  

 

1.1.2 Objetivos Intermediários 

 

Para que esse objetivo seja alcançado, serão buscados os seguintes objetivos 

intermediários: 

1. Identificar o aparato normativo e regulatório relacionado a compras no qual a 

Embrapa está inserida. 

2. Analisar em que fatores a legislação contribui positivamente ou negativamente 

para o desempenho da Embrapa Semiárido. 

3. Identificar de que forma a Embrapa vem medindo o desempenho de suas 
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unidades com base no critério de eficiência. 

1.2 Justificativa do estudo 

 

Criada em 1973, a Embrapa surgiu como uma alternativa do Governo para a baixa 

produtividade agrícola brasileira, com autonomia e flexibilidade para atuar na vanguarda do 

desenvolvimento do agronegócio, representando assim uma mudança na forma de 

organização e condução da pesquisa agrícola no Brasil, até então, executada pela 

Administração Direta. 

 
Com a sua criação buscava-se estabelecer um novo instrumento operativo 
para a pesquisa agropecuária nacional, que fosse a um só tempo ágil, 
dinâmico, flexível, suficientemente capaz de responder às necessidades do 
desenvolvimento do país (CABRAL, 2005, p. 26). 
 
 

O cumprimento de sua missão institucional tem demandado, por parte da Embrapa, um 

grande esforço no sentido de gerar novas tecnologias e transferi-las para a sociedade, de modo 

a justificar todo o investimento feito pelo poder público ao longo dos seus mais de 36 anos de 

existência.  

Todo esse esforço tem ocorrido em virtude de entraves de procedência legal nas 

aquisições de insumos de pesquisa que têm dificultado suas ações, criando novos obstáculos a 

cada dia e deixando os procedimentos administrativos cada vez mais rígidos. 

Nesse sentido, a presente pesquisa pretendeu oferecer subsídios para promover uma 

reflexão sobre o modelo de gestão de aquisições de insumos de pesquisa da Embrapa como 

um todo, a partir dos resultados a serem obtidos na Embrapa Semiárido, a quarta maior 

unidade de pesquisa da Embrapa em número de empregados, tendo em vista novos desafios a 

curto, médio e longo prazo que são projetados para instituições públicas de pesquisa. 

Alia-se a isso o fato de o conhecimento empírico sustentar que, ao longo dos anos, a 

atividade operacional da Embrapa vem sendo engessada por conta das amarras na legislação 

federal, principalmente a legislação de compras públicas, vindo a comprometer a sua 

flexibilidade operacional, motivo de sua criação, dando lugar a uma tradicional burocratização 

de uma organização pública. 

Espera-se, portanto, que essa pesquisa venha a contribuir com o pensar em novos 

modelos inovadores de gestão de aquisições de insumos de pesquisa e arranjos institucionais 

para a Embrapa, com características como maior agilidade, flexibilidade, competitividade e 

autonomia para consolidação de sua liderança nacional e internacional na área de pesquisa 
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agropecuária, sem, com isso, perder outros princípios, como transparência no gasto público, 

legalidade e eficiência. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos teóricos e estudos 

relacionados com o tema e com o problema de pesquisa; entretanto, antes de se abordar sobre 

administração pública, é de extrema relevância a compreensão do que seria a administração 

em seu sentido geral. 

Paro (2000, p. 18) define que a administração é a utilização racional de recursos para a 

realização de fins determinados. Assim, com base nessa afirmação, subentende-se a 

administração como uma atividade exclusivamente humana, visto que somente o homem é 

capaz de estabelecer livremente metas e objetivos, bem como estratégias de como atingi-los. 

Desta forma, “a atividade administrativa é então não apenas exclusiva, mas também 

necessária à vida do homem” (PARO, 2000, p. 19). 

É importante ressaltar mais uma característica da administração que reside no fato 

desta não se ocupar com o esforço despendido por pessoas isoladamente, mas com o esforço 

humano coletivo. 

Para Motta e Bresser-Pereira (1980), a organização é um sistema social racional em 

que a divisão do trabalho é racionalmente realizada tendo em vista os fins visados. Nesse 

caso, “racional” significa coerente, que age em prol dos objetivos. Os mesmos autores 

complementam que a “organização” se administra segundo o critério de eficiência, no qual as 

decisões são tomadas tendo em vista o aumento da produtividade. 

A Embrapa, mesmo sendo uma empresa pública, por ser uma instituição de pesquisa, 

possui tais características. É um sistema social, onde cada empregado tem funções específicas 

(divisão do trabalho) e as executa em prol dos objetivos da empresa, sendo eles substantivos 

(priorizando seu papel social) ou instrumentais (focando a eficiência e a produtividade). 

 

2.1 Administração Pública no Brasil 

 

A humanidade vive um momento histórico e inédito em virtude da globalização, o que 

provoca uma forte competitividade e rápidas mudanças tecnológicas. Esse contexto, bem 

como outros fatores, exige dos administradores, principalmente os administradores públicos, 

uma capacidade de percepção, adaptação e, até mesmo, antecipação a essas mudanças. 

Com o avanço da tomada de consciência da sociedade, se faz necessária a busca de 

melhorias dos modelos de gestão pública no sentido de que as mesmas sejam voltadas para a 

eficiência, a eficácia e a efetividade do aparelho do Estado, com foco em resultados. 
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Um novo cenário vem se consolidando no mundo do trabalho, sobretudo nas 

instituições públicas de pesquisa. Transformações tecnológicas, estruturais, econômicas e 

sociais exercem grandes impactos na vida das pessoas, sendo que tais impactos 

consequentemente afetam as gestões por elas lideradas. 

Dessa forma, deve haver, como pressuposto, o foco dessas instituições públicas na 

sociedade, no planejamento e no controle preventivo, para que a gestão possa realizar o 

gerenciamento eficiente de pessoal, materiais e financeiros, na redução dos custos resultantes 

dos controles meticulosos dos processos administrativos e na formação de parcerias com 

outras organizações, de forma que as mesmas sejam mais flexíveis em relação ao modelo 

burocrático. 

Portanto, a implantação de algumas medidas que fazem parte da denominada Nova 

Administração Pública ou Administração Pública Gerencial, na intenção da busca de melhoria 

dos níveis de eficiência e eficácia, acabam, paradoxalmente, afetando, na direção oposta, os 

objetivos pretendidos. 

Assim, as mudanças pelas quais o mundo atravessa obrigam a busca da eficiência, da 

eficácia e da efetividade na Administração Pública, entendendo eficiência como a capacidade 

de selecionar e usar os meios efetivos e de menor desperdício a fim de realizar uma tarefa ou 

um propósito. É a relação entre os custos e os produtos obtidos, e eficácia como sendo o 

alcance de objetivos e metas, ou seja, do resultado ou da mudança pretendida em uma dada 

realidade, em determinado tempo, independentemente dos custos envolvidos. Por fim, 

efetividade sendo a real contribuição em termos de resultados ao alcance da finalidade de uma 

intervenção ou do impacto de desenvolvimento esperado. Diz respeito à obtenção da maior 

quantidade/qualidade de impactos positivos e do menor número dos impactos negativos. 

Um dos pontos principais está no modelo de gestão pública, em outras palavras, a 

forma como administrar a organização pública. Na tradição brasileira, temos os modelos 

denominados de patrimonialista e de burocrático. De modo geral, o modelo patrimonialista 

está totalmente esgotado e deu lugar, em certo período da história, ao modelo burocrático. 

Entretanto, por causa das grandes transformações mundiais e da necessidade de 

otimização das organizações públicas para atender ao cidadão, esse modelo, em alguns casos, 

também já não atende a certas necessidades em certos setores da administração pública, 

embora, em outros setores, ainda seja indicado. Surge então a alternativa do modelo gerencial, 

que vem sendo amplamente adotado na maior parte do mundo, com algumas ressalvas. 

O modelo burocrático foi o modelo que surgiu como forma de administração pública 

no século XIX com o objetivo de frear a expansão patrimonialista, buscando maior 
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previsibilidade da administração pública mediante a profissionalização do serviço público.  

A esse respeito, Secchi (2009) afirma que o modelo burocrático é um modelo 

organizacional que desfrutou notável disseminação nas administrações públicas durante o 

século XX em todo o mundo, bastante difundido nas organizações religiosas e militares, 

culminando com sua adoção em organizações públicas, privadas e do terceiro setor. 

Secchi (2009) afirma ainda que nesse modelo o poder emana das normas e não do 

perfil carismático, possuindo três características principais: a formalidade, a impessoalidade e 

o profissionalismo. 

Outras características do modelo são a especialização, a hierarquia, a regulamentação e 

a meritocracia, além da separação entre o público e o privado, tão característico do 

patrimonialismo. 

Segundo Secchi (2009), a preocupação com a eficiência organizacional é central nesse 

modelo, onde, de um lado, os valores de eficiência econômica impõem a alocação racional de 

recursos, e, de outro, o valor da eficiência administrativa induz à obediência às prescrições 

formais das tarefas, ou seja, preocupações de “como as coisas são feitas”. 

Na gestão pública, o país nunca chegou a ter um modelo de burocracia pública 

consolidada. Constata-se a existência de um padrão híbrido de burocracia patrimonial. 

Segundo Martins (1997), há uma trajetória de construção burocrática e outra de construção 

democrática, mas ambas parecem reciprocamente disfuncionais. É perceptível que o Estado 

patrimonialista está fortemente presente na cultura política brasileira e se manifesta no 

clientelismo, no corporativismo, no fisiologismo e na corrupção. 

A crise da burocracia pública brasileira permeia as dimensões da estratégia (foco e 

convergência de programas e ações), da estrutura (lenta, excessiva em alguns setores, escassa 

em outros), dos processos (sujeitos às regras padronizadas altamente burocratizadas), das 

pessoas (com inúmeras distorções relativas à distribuição, à carência, à qualificação e à 

remuneração), dos recursos (inadequados, desde os logísticos e as instalações à tecnologia da 

informação, embora haja focos de excelência) e da cultura (excessivamente burocrática e 

permeável às práticas patrimonialistas). 

Nesse contexto, Matias-Pereira (2003) afirma que um Estado moderno é aquele que 

tem a capacidade de distinguir as funções essenciais que somente cabe ao Estado executar, 

das funções acessórias, que podem ser exercidas por outras entidades, sob a supervisão do 

Estado, bem como as funções inúteis que, como tal, não fazem sentido nem têm razão de 

serem executadas. 

Observa-se que o tema “reforma da administração pública no Brasil” tem estado 
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presente, especialmente após 1995, nos debates e na agenda política do país. Essas reformas, 

que deixaram muito a desejar, retomam com maior intensidade na primeira década do século 

XXI, visto que uma nova sociedade e uma nova economia exigem uma administração pública 

mais competitiva, eficiente e transparente. 

Tendo como base de apoio uma estrutura pesada, burocrática e centralizada, a 

administração pública brasileira não tem sido capaz de responder, como organização, às 

demandas e aos desafios da modernidade. As evidências disponíveis sinalizam como resultado 

dessas deficiências e distorções: uma reconhecida incapacidade de satisfazer, de forma eficaz 

e tempestiva, às necessidades dos cidadãos, com uma forma de funcionamento que prejudica a 

concorrência e a competitividade internacional do país e das empresas; falta de coerência do 

modelo de organização global; processos de decisão demasiados longos e complexos, que 

impedem a resolução, em tempo útil, dos problemas dos cidadãos e que criam desconfiança 

em matéria de transparência e de legalidade; falta de motivação dos funcionários e 

desvalorização do próprio conceito de missão de serviço público. 

As avaliações recentes sobre o desempenho da administração pública no Brasil 

indicam que o ponto de estrangulamento do governo federal encontra-se no campo 

operacional, visto que a administração pública para obter sucesso nas suas políticas públicas 

depende da competência de seus funcionários. Programas e projetos com deficiências de 

“gestão” tendem a dificultar o alcance dos objetivos das políticas públicas, além de propiciar a 

geração de corrupção. Um choque de gestão na administração pública deve ter como 

propósito a modernização do Estado, para torná-lo menos burocrático e mais competitivo. Por 

meio da eficiência na administração dos recursos públicos, buscará o governo solucionar um 

maior número de demandas da sociedade, que devem estar traduzidas nas suas políticas 

públicas contidas no orçamento da União. 

Na gestão pública, o conceito de administração burocrática teve por fim introduzir 

mecanismos "modernos" que levassem à eficiência e à justiça pela imparcialidade. 

Mintzberg (1995), ao pesquisar a estrutura burocrática, concluiu que a sua 

formalização acarreta vantagens como melhor coordenação das atividades, condições para 

assegurar a congruência com a mecanização, redução das arbitrariedades, inibição das práticas 

de favorecimentos e sentimento de organização (ordem). Neste sentido, a burocratização é 

uma condição para o funcionamento das organizações em sociedades mais complexas e 

desenvolvidas. Não quer dizer que não possa sofrer alterações em seus aspectos importantes 

como centralismo e impessoalidade. É um fenômeno social, situado em um determinado 

contexto histórico, impondo às organizações as práticas e os valores sociais denominados 
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como "comportamento burocrático". 

A base de superioridade da administração burocrática consiste em sua capacidade de 

controle a partir do conhecimento técnico. O grau de burocratização depende diretamente do 

grau de incerteza tecnológica ou ambiental. O desenvolvimento socioeconômico estabelece 

níveis crescentes de incerteza, conferindo evolução histórica ao fenômeno burocrático e a 

possibilidade do administrador reconhecer o grau ótimo de burocratização compatível com 

um nível de desempenho satisfatório. 

Podemos perceber a correlação entre as características mecanicistas da administração 

com a performance de eficiência operacional. Em contraposição, a estrutura organizacional de 

flexibilidade e organicidade, compatível com sua orientação estratégica, em um ambiente de 

mudanças e incertezas, estará associado aos ideais de efetividade. 

Pode-se concluir que o modelo burocrático tem utilidade nas atividades tipicamente 

estatais onde predominam as funções de controle e regulamentação. Não se trata, porém, de 

adotar uma postura ideológica ou preconceituosa ou de mera acomodação à burocracia. Mas 

de avaliarmos sua real compatibilidade histórica e a natureza das atividades exercidas pela 

organização, diante dos motivos que a justificam. 

O Estado, tradicionalmente calcado no modelo burocrático de administração, foi 

submetido a grandes questionamentos a partir da década de 70, que colocaram este modelo 

em xeque no mundo todo, seja sob o ponto de vista econômico, social ou administrativo. Foi 

um período em que o mundo atravessou uma aguda crise fiscal, com os governos encontrando 

dificuldades para o financiamento e a população se insurgindo contra o aumento de impostos. 

A globalização chegava e, com ela, inovações tecnológicas, enfraquecendo o controle dos 

governos em relação aos fluxos financeiros e comerciais. Os governos tinham menos poder e 

menos recursos e as demandas da população aumentavam. O modelo burocrático, baseado em 

organização dirigida por procedimentos rígidos, forte hierarquia, total separação entre o 

público e o privado e ênfase nas atividades-meio, não mais atendia às necessidades da 

administração pública. 

Diante desse quadro, o modelo de Estado e o seu aparelho administrativo passaram por 

uma profunda reformulação. Surge o modelo gerencial de administração pública, que busca a 

superação do modelo burocrático de gestão, mediante adoção de mecanismos que visam à 

excelência administrativa e ao foco no cidadão, ou seja, a capacidade de gestão torna-se o 

centro de discussão da administração pública, somada a significativas mudanças econômicas, 

tais como o ajuste fiscal e os procedimentos voltados para o mercado – a privatização e a 

desregulamentação, por exemplo. 
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A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), na medida em que procurou se insurgir 

contra as práticas clientelistas e patrimonialistas, também significou a manutenção de 

privilégios corporativistas e patrimonialistas injustificáveis. 

A partir de 1995 entrou em pauta no cenário nacional a reforma do aparelho do Estado. 

Dentro desse contexto, também emergiu a reforma administrativa, onde o maior êxito da 

reforma administrativa se deu na revisão do marco legal, especialmente com a aprovação da 

Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998. 

Ela estabeleceu a adoção do Princípio da Eficiência na administração pública brasileira 

e possibilitou a adoção de inúmeras inovações na seara pública. Entre suas principais 

alterações pode-se arrolar a reserva percentual de cargos em comissão para servidores de 

carreira; teto máximo para subsídios dos servidores; incentivo ao controle social sobre a 

administração pública; critérios diferenciados de remuneração, admissão e demissão de 

servidores; contrato para os órgãos públicos; incentivos à economia com despesas correntes; 

flexibilização da estabilidade do servidor público, com a insuficiência de desempenho 

podendo ser punida até com perda de cargo. 

A respeito da administração pública gerencial, Secchi (2009) afirma que é um modelo 

normativo pós-burocrático para a estruturação e a gestão da administração pública baseado 

em valores de eficiência, eficácia e competitividade. 

Esse modelo de Administração Pública Gerencial se caracteriza pelo foco da ação das 

instituições públicas no cidadão, da atuação dos agentes públicos e do controle voltados 

predominantemente para os resultados, em lugar de ritos meramente processuais, busca de 

maior transparência às ações do Estado, instituição de instâncias de participação da sociedade 

na formulação, no acompanhamento da execução e na avaliação das políticas públicas; 

participação e controle social, bem como revisão do tamanho da máquina pública, 

descentralização e desconcentração. 

 

2.2 Legislação de compras públicas no Brasil 

 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o artigo 37 (caput) aponta 

os princípios que devem nortear a administração pública brasileira e que se aplicam também 

às compras governamentais onde a administração pública direta, indireta ou fundacional, de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deve 

obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

O último princípio, o da Eficiência, foi incorporado ao texto da Constituição Federal 
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por meio da Emenda Constitucional no 19/98. 

Sendo mais específico em relação às compras, a exigência prevista no inciso XXI do 

mesmo artigo afirma que todas as compras governamentais passaram a exigir processo 

licitatório com a finalidade de que o Estado buscasse a melhor proposta para aquisição de 

produtos, bens e serviços em suas aquisições e contratações. 

Assim, exceto em casos determinados em lei e obedecendo aos princípios já citados, 

as obras, os serviços, as compras e as alienações somente serão contratadas mediante processo 

licitatório que busque assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes. 

A regulamentação desse inciso, previsto na Constituição, foi feita pela Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993), atualizada pelas Leis nº 8.883, de 8 de junho 

de 1994, 9.032, de 28 de abril de 1995, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que regulam os procedimentos para realização de compras nos três níveis de 

governo. É a Lei de Licitações e Contratos Administrativos com cinco modalidades de 

licitação: Concorrência; Tomada de Preços, Convite; Concurso e Leilão. 

Revogando o instrumento legal até então vigente, o Decreto-lei nº 2.300, de 21 de 

novembro de 1986, a Lei nº 8.666/93, contendo 126 artigos, segundo um representante da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MPOG, foi elaborada num contexto histórico peculiar, marcado pela 

preocupação da opinião pública com denúncias de corrupção no Estado. Esta circunstância, 

que sensibilizava particularmente o Congresso, concorreu para o detalhismo de procedimentos 

e o caráter exaustivo da lei, que deixa pouca ou nenhuma margem para a normatização 

autônoma do assunto, por cada órgão ou entidade, ou para adaptação de procedimentos a 

circunstâncias específicas. 

Este contexto ajuda a justificar o crescimento da quantidade de artigos da lei (126 

contra 90 do Decreto-Lei anterior), bem como a restrição da liberdade dada aos agentes 

públicos. 

Assim, a promulgação da Lei de Licitações e Contratos Administrativos buscou 

disciplinar os procedimentos licitatórios e controlar os atos dos gestores públicos, onde, 

dentre seus vários objetivos, destaca-se a busca da utilização de critérios padronizados na 

qualificação e no julgamento das licitações; democratização na participação de fornecedores 

buscando sempre atender ao princípio da igualdade de condições aos participantes; exigência 

de vinculação do processo à disponibilidade prévia de recursos; possibilidade de acesso e 

questionamento jurídico por parte de qualquer cidadão, bem como estabelecimento de 

punições para os gestores públicos e privados que tentassem burlar a Lei. 
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A Lei nº 8.666/93, em seu artigo 3º, define que a licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional, e será processada e julgada 

em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Nesse contexto, com a finalidade de satisfazer o interesse público e proporcionar à 

administração a escolha da proposta mais vantajosa, a Lei no 8.666/93 trouxe avanços em 

relação a questões disciplinadoras dos procedimentos a serem seguidos numa licitação. 

Esses avanços se referem aos princípios e aos critérios estabelecidos no instrumento 

convocatório para a contratação de obras, serviços, compras, alienações, concessões, 

permissões e locações, que regem os atos da Administração Pública no Direito 

Administrativo. 

Os aspectos relacionados ao combate à corrupção também exerceram alguma 

influência sobre os procedimentos de avaliação das licitações, visto que há uma concentração 

excessiva na legalidade do processo, havendo pouca referência à sua economicidade. 

Outro aspecto a considerar é que não existe acompanhamento de todas as fases do 

processo por parte de nenhum órgão de controle, visto que os Tribunais de Contas atuam e 

verificam esses processos somente muito tempo após as compras já terem sido realizadas. 

No entender de Bresser Pereira (1996), ao adotar uma perspectiva estritamente 

burocrática, ao pretender regulamentar tudo tirando a autonomia e a responsabilidade do 

administrador público, a Lei no 8.666/93 atrasou e encareceu os processos de compra do 

Estado e das Empresas Estatais, sem garantir a redução de fraude, da corrupção e dos conluios 

contra o bem público. 

A burocracia da Lei no 8.666/93 procurou limitar o grau de decisão do gestor público, 

buscando minimizar possíveis comportamentos oportunistas. Dessa forma, a pormenorização 

dos regulamentos a serem obedecidos ao se proceder a um processo de licitação pública, 

acaba funcionando como salvaguardas contratuais a esse tipo de comportamento. 

Em relação às Empresas Estatais, durante muito tempo houve discussões acerca da 

sujeição ou não das mesmas ao procedimento licitatório. No plano legal, há um 

posicionamento em que as empresas públicas estariam excluídas da obrigação de licitar. 

Tal posicionamento ocorreu sob a égide da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, da 

Lei no 4.401, de 10 de setembro de 1964 e do Decreto-Lei no 200/67, diplomas legais que, 

apesar de não serem específicos sobre compras e contratações, tocavam no tema das 
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licitações. O artigo 25 do Decreto-Lei no 200/67 deixava claro que a licitação era exigível 

apenas para a administração direta e as autarquias. 

Essa disposição legal começou a ser alterada com o advento do Decreto-Lei no 

2.300/86, onde de acordo com o artigo 86, os princípios básicos da licitação foram estendidos 

às empresas públicas e sociedades de economia mista, e culminou com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, onde de acordo com o inciso XXI do art. 37, ressalvados os 

casos especificados na legislação, as obras, os serviços, as compras e as alienações passaram a 

ser contratadas mediante licitação pública em toda a administração pública direta e indireta, 

sempre sob a égide de assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes. 

Segundo Meirelles (2010, p. 333), as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista ostentam organização e funcionamento similar às empresas privadas de forma tal que 

não se compreende burocratizá-las ao ponto de emperrar-lhe os movimentos e a flexibilidade 

mercantil com os métodos estatais. 

Segundo Mello (2010, p. 318), em inúmeros casos nesses tipos de empresas, por conta 

do excesso de burocracia, a licitação parece incompatível com a missão para a qual foram 

criadas, sobretudo em relação às suas atividades-fim. 

Por conta de muitas críticas que a administração pública vem recebendo ao longo do 

tempo em relação ao processo de como são realizadas as licitações tradicionais previstas na 

Lei Geral de Licitações, Lei nº 8.666/93, a legislação brasileira resolveu inovar em busca da 

tão sonhada eficiência e transparência nos procedimentos de compras públicas. 

Na busca da qualidade, produtividade e melhores resultados, a administração pública 

buscou criar novos mecanismos para os procedimentos administrativos de compras e, nesse 

contexto, surgiu a Lei nº 10.520/2002, que instituiu uma nova modalidade de licitação 

denominada pregão. 

Destinado à aquisição de bens e serviços comuns, o pregão surgiu com a missão 

primorosa de oferecer maior eficiência nos processos de licitação pública, e de torná-los mais 

ágeis, simples, econômicos e competitivos sempre sob a égide dos princípios da transparência 

e do interesse público. 

Camarão et al. (2006, p. 7) definem o pregão como uma nova modalidade de licitação 

destinada à aquisição de bens e serviços comuns, caracterizada pela inversão das fases do 

procedimento e apresentação de lances sob a forma de leilão inverso, viabilizando o aumento 

da competitividade e a ampliação das oportunidades de participação nas licitações. 

Na linha da simplificação, a legislação não estabeleceu limites para o pregão; o 

legislador, diferentemente do que ocorre com as outras modalidades, não impôs limite 
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quantitativo para o uso dessa modalidade e sim um limite qualitativo, qual seja, o do uso 

somente para contratação de bens e serviços comuns independente do valor. 

A legislação ainda definiu que esta nova modalidade poderia ser realizada na forma 

presencial ou de forma eletrônica, onde o pregão eletrônico, pela maior amplitude de chances 

de participação de concorrentes, em geral traz maior economia, agilidade e publicidade, sendo 

por conta desses fatores, utilizado em maior escala não somente pelo Governo Federal como 

também pelos Governos Estaduais e por alguns municípios. 

O pregão, como modalidade licitatória, foi inicialmente instituído somente no âmbito 

da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, por meio da Lei nº 9.472, de 

16/07/1997, conforme artigos 54 a 57. O início de sua instituição dessa forma acabou gerando 

muitos conflitos jurídicos chegando até a resultar em Ação Direta de Inconstitucionalidade 

pedindo a suspensão dos referidos artigos que, em liminar, foi negada pelo Supremo Tribunal 

Federal - STF. 

Posteriormente, por meio da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000 no seu artigo 37, a 

licitação na modalidade pregão foi estendida para todas as agências reguladoras, evidenciando 

claramente que os resultados da implantação do pregão na ANATEL foram satisfatórios em 

relação às formas tradicionais de licitação, trazendo grande eficiência para as contratações 

daquele órgão, provocando, assim, a ampliação de seu uso para outros órgãos da 

administração pública direta e indireta. 

Dessa forma, em 04 de maio de 2000, por meio da Medida Provisória nº 2.026, foi 

instituída a licitação na modalidade pregão para toda a administração pública federal, onde 

inicialmente, foi instituída apenas para a União Federal, fato que provocou inúmeras críticas, 

inclusive de renomados doutrinadores como Maria Sylvia Zanella Di Pietro, José dos Santos 

Carvalho Filho, Marçal Justen Filho, entre outros. 

Finalmente, após várias reedições, a Medida Provisória nº 2.108/2000, posteriormente 

renumerada para Medida Provisória nº 2.182-18, de 2001, foi convertida na Lei nº 10.520 de 

17 de julho de 2002, instituindo o pregão no âmbito da Administração Direta e Indireta da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atendendo, desta forma, a toda administração 

pública, cabendo a cada um dos entes federados, regulamentar o uso da nova modalidade 

denominada pregão, sendo que, no governo federal, essa nova modalidade foi regulamentada 

pelo Decreto nº 3.555/2000 e pelo Decreto nº 5.450/2005 que regulamentou o uso do pregão 

eletrônico. 

A Lei nº 10.520/2002 instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da CF/88, modalidade de licitação denominada 
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pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

A partir do advento dessa lei, os outros entes federados tiveram a possibilidade de 

instituir o uso do pregão nas licitações e, por consequência, regulamentar o uso do pregão na 

sua forma eletrônica. 

Cabe ainda observar que, apesar da instituição por lei dessa nova modalidade, a 

legislação não revogou os dispositivos da Lei Geral de Licitações; ao contrário, a legislação 

remete que se aplica subsidiariamente ao pregão as disposições da Lei nº 8.666/93 no que 

couber. 

 

2.2.1 Compras Governamentais em Instituições Públicas de Pesquisa 

 

Há muito se tem discutido a adequação de uma legislação de compras para atender às 

características das Instituições Públicas de Pesquisa, visto que a legislação atual não atende às 

necessidades dessas instituições, que precisam de maior flexibilidade para tocar projetos na 

área de ciência e tecnologia, para que não tenham seus projetos engessados pelos 

procedimentos burocráticos em nome da legalidade e da transparência. 

Todas as entidades da administração pública, desde o maior dos ministérios federais 

até o menor dos órgãos de uma prefeitura do interior, independentemente do tipo de atividade 

que desempenham, estão hoje obrigadas a seguir exatamente o mesmo procedimento para 

efetuar compras e contratação de obras e de serviços de acordo com o disposto na Lei Geral 

de Licitações, a Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como a Lei no 10.520/2002 que 

instituiu a modalidade pregão. 

Apesar de sancionada no ano de 1993, um ano onde a política gerencial era buscada, a 

Lei Geral de Licitações, como é conhecida, é caracterizada pela sua rigidez e elevado controle 

burocrático, sendo considerada por alguns especialistas como um dos principais entraves à 

melhoria da gestão das aquisições governamentais em instituições públicas de pesquisa, além 

do mais, também há algumas interpretações que a mesma não atinge o objetivo para o qual foi 

criada, que é a transparência e a ausência de corrupção. 

 

O excesso de formalismo e de uniformidade nos procedimentos desta Lei 
leva a uma demora excessiva para a realização de qualquer processo de 
compra além de se apresentar com uma forma de controle burocrático de 
eficácia duvidosa (PIMENTA, 1998, p. 23). 
  

Nesse sentido, para as instituições públicas de pesquisa, pelas características de suas 
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atividades fins, a Lei de Licitações, em determinados momentos, representa um entrave no 

cumprimento de seus resultados, pois aumenta substancialmente o fardo burocrático que os 

pesquisadores enfrentam para executar seus experimentos científicos, limitando o avanço da 

ciência e tecnologia no país. 

 
No processo formal administrativo de compras são vários os documentos e 
informações anexados constantemente e de forma cronológica, durante a 
vida útil do processo: autorizações, pedidos, levantamentos, cotações, 
mapas de preços, despachos, documentos de habilitação, notas de empenho 
e pagamentos que, conjuntamente, servem para compor todos os passos 
utilizados para efetuar os procedimentos administrativos necessários para 
realizar uma compra (BATISTA; MALDONADO, 2008, p. 682-683). 
 
 

Esta realidade tem levado a que boa parte dessas instituições invista na busca de 

melhoria dos processos e da integração de todos os interessados, além de alternativas de 

compras mais ágeis, dentro da legislação, na tentativa de minimizar a influência nos objetivos 

finalísticos. Contudo, processos administrativos apresentam diversas variáveis internas e 

externas incontroláveis, gerando ineficiência e baixa produtividade. 

Segundo Cruz (2003, p. 78-80), qualquer processo dentro de uma estrutura funcional 

sofre de inúmeros males difíceis de serem corrigidos ou eliminados. 

A política de compras governamentais em instituições públicas de pesquisa no Brasil 

está em discussão, seguindo uma tendência para a flexibilização dos processos, com controle 

nos resultados e não apenas nos meios. 

Dentro dessa linha, faz-se necessária, com a maior brevidade possível, a revisão da 

aplicação da legislação de compras públicas vigente para as instituições públicas de pesquisa, 

visando simplificar os procedimentos para que a gestão de suprimentos não tenha as normas e 

os procedimentos como balizador. 

Para as organizações públicas de pesquisa, fica evidente que é necessário 

compatibilizar a evolução do papel do Estado com os procedimentos da gestão de compras 

governamentais, pois, na busca de um Estado Gerencial, a agilidade, a flexibilidade, a 

eficiência e a busca por resultados devem ser os pontos norteadores para o avanço da Ciência 

e Tecnologia no país. 
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2.2.2 Princípios gerais aplicados às Licitações Públicas 

 

O artigo 3º da Lei nº 8.666/93 contém a seguinte redação e traz o cortejo dos 

princípios em seu texto: 

 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 
 
 

Passa-se a analisar os princípios inerentes no artigo acima: 

� Legalidade – o presente princípio acaba por obrigar o administrador a fazer o 

que se encontra em lei. Segundo Oliveira (2002), o princípio da legalidade 

acaba por demonstrar que a administração pública deve sempre se basear nos 

mandamentos contidos em lei, bem como nos limites estabelecidos por esta e 

os fins estipulados pela mesma. 

� Impessoalidade - o presente princípio acaba por vir a impedir que as 

chamadas questões pessoais, colocando assim ao alcance de todos os 

interessados o processo licitatório. Segundo Oliveira (2002), o princípio da 

impessoalidade acaba por trazer a isonomia, acaba por vedar qualquer 

interesse pessoal em relação à licitação, vindo a excluir as intenções do 

administrador. 

� Moralidade – o presente princípio acaba por determinar que tanto o 

administrador como todos os licitantes devem manter uma conduta honrosa, 

pautada na honestidade e ética. Segundo Oliveira (2002), o princípio da 

moralidade faz com que as partes envolvidas no ato licitatório sejam 

obrigadas a dispensarem condutas honestas, bem como não utilizarem 

qualquer meio desonroso, como desonestidade, entre outros. 

� Igualdade ou Isonomia – o presente princípio acaba por assegurar as 

mesmas oportunidades a todas as partes envolvidas no ato licitatório. 

Segundo Oliveira (2002), o princípio da isonomia assegura a igualdade entre 

todos os participantes no processo licitatório. 

� Publicidade – o presente princípio acaba por obrigar a divulgação de todos 

os atos relacionados ao processo licitatório, devendo a presente publicação 
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ser de forma plena. Deste modo, todos devem ter acesso às informações da 

licitação. 

� Probidade Administrativa – o presente princípio acaba por obrigar o 

administrador a ter uma postura que tenha como foco o interesse público. 

Segundo Oliveira (2002), havendo choque de interesses entre particular e 

coletividade, o presente deve ser resolvido sempre em favor da 

Administração, tendo como base o princípio da probidade administrativa. 

� Vinculação ao Instrumento Convocatório – o presente princípio acaba por 

obrigar o administrador a seguir o conteúdo do ato convocatório, pois a 

administração não poderá vir a descumprir o que se encontra publicado no 

edital.  

� Julgamento Objetivo – o presente acaba por vir a afetar qualquer tipo de 

discricionariedade em relação às propostas feitas pelos candidatos. Segundo 

Motta (1995), necessário se faz que a comissão venha a seguir as exigências 

do processo licitatório, realizando todos os atos com extrema clareza e 

precisão, devendo os objetivos serem pertinentes ao processo licitatório. 

 

Para Amaral (2000), além dos presentes princípios existe ainda o princípio da 

economicidade, sendo que este acaba por ser baseado no artigo 70 da Constituição Federal, 

possuindo a seguinte redação: 

 
Art. 70 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, 
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 
 
 

Segundo ainda Amaral (2000), existe outro princípio que a administração pública 

deverá seguir em caso de licitação, o da razoabilidade; o presente princípio acaba por trazer 

grande alcance na interpretação das normas. 

Ao se analisar o processo licitatório, o que se acaba por verificar é que o mesmo 

constitui-se por diversos atos, sendo que estes são dotados de autonomia e finalidade, devendo 

ser executados de forma ordenada (OLIVEIRA, 2002). 
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Com isto, o objetivo de um processo licitatório é apenas o de selecionar uma proposta 

que seja vantajosa para a administração pública, sendo que a mesma deve ser pautada em 

participantes considerados idôneos. 

 

2.2.2.1 Modalidades de Licitações 

 

O artigo 22 da Lei nº 8666/93 traz em seu bojo as múltiplas modalidades de licitação 

possíveis, que se passa a analisar:  

 
Art. 22. São modalidades de licitação: 
I – concorrência; 
II – tomada de preços; 
III – convite; 
IV – concurso; 
V – leilão. 
 
 

� Concorrência - é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, 

na sua fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos 

mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

Apenas se adota a presente modalidade para valores acima de R$ 

1.500.000,00 em caso de obras e serviços relacionados à engenharia e R$ 

650.000,00 em caso de compras e serviços.  

� Tomada de Preço - é a modalidade de licitação entre interessados 

devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 

para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação. A presente modalidade é 

utilizada para compras e serviços para importes de até R$ 650.000,00 e para 

obras e serviços até R$ 1.500.000,00. 

� Convite - é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente 

ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 

mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 

apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais 

cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse 

com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 

propostas. A presente modalidade acaba por ser utilizada para compras e 
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serviços com importes até R$ 80.000,00 e para obras e serviços com valores 

até R$ 150.000,00. 

� Concurso - é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 

escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de 

prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes do 

edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 

(quarenta e cinco) dias.  

� Leilão - é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda 

de bens móveis inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens móveis prevista no 

art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 

avaliação. 

� Pregão – a presente modalidade, estabelecida pela Medida Provisória nº 

2026/2000, acaba por ser empregada entre quaisquer interessados, sendo que 

a disputa pelos bens ou mesmo serviços públicos é realizada em sessão 

púbica, e o vencedor é aquele que apresentar o melhor lance. 

Para uma perfeita licitação deverá ser escolhido o tipo de processo licitatório, devendo 

este seguir o seguinte: 

� Melhor técnica - Alienação de bens  

� Concessão de direito real de uso (art.45, §1°) 

� Exclusivamente "Técnica e Preço" - Contratação de bens e serviços de 

informática. 

 

No critério de julgamento, deverão ser observadas as disposições do art. 3º da Lei nº 

8.248/91 e os fatores de seu §2°. 

 

2.2.2.2 Procedimentos 

 

Segundo o artigo 38 da lei nº 8666/93, 

 
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 
I – edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; 
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II – comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 
desta Lei, ou da entrega do convite. 
 
 

Segundo Amaral (2000), a maioria da doutrina acaba por dividir a licitação em duas 

fases distintas, quais sejam: fase interna e externa. A primeira irá se caracterizar pelos atos 

praticados para a abertura do processo licitatório, já a segunda inicia-se com a publicação do 

aviso ou mesmo com a entrega das chamadas cartas-convite. Importante salientar que as fases 

interna da licitação são todas iguais independentemente da quantidade de atos licitatórios. Em 

relação à fase externa ocorrem algumas diferenças, como no caso da publicidade, habilitação, 

julgamento, entre outras. 

� Fase Interna – neste momento acaba-se por se prepararem todos os atos 

obrigatórios, bem como os preparatórios, para que venha a ocorrer o 

desencadeamento no processo licitatório da próxima fase, a externa. A 

presente fase acaba por se dividir da seguinte forma: 

 

1. Requisição do Interessado – Pedido realizado por uma determinada 

unidade para a contratação de um serviço ou mesmo bem; 

2. Estimativa do Valor – Acaba por definir qual a modalidade a ser 

utilizada, bem como se existe a necessidade ou não de se licitar; 

3. Autorização de Despesas – Neste momento a autoridade competente 

acaba por analisar se possuem recursos suficientes para arcarem com 

as despesas da contratação; 

4. Elaboração do Instrumento Convocatório – Neste momento 

elabora-se o edital, com as regras que devem ser seguidas pelos 

participantes no processo licitatório; 

5. Análise e Aprovação pelo Órgão Judiciário do Edital – Aqui o 

poder judiciário analisará a minuta do edital e verificará se o mesmo 

pode ser ou não publicado. Após a sua aprovação, o documento pode 

ser publicado; 

6. Divulgação – Após a aprovação do edital pelo Poder Judiciário, deve 

então ser elaborado o documento definitivo, observando-se todas as 

exigências previstas em lei. Diante disto, passa-se então a publicá-lo, 

com aviso na imprensa oficial, caso necessário. Poderá ocorrer ainda 
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que a modalidade escolhida venha apenas a divulgar o edital aos 

convidados. 

 

� Fase Externa – são os atos sequentes à fase interna, e encontra-se em 

conformidade com o artigo 43 da Lei nº 8666/93, se dividindo da seguinte 

forma: 

 

1. Publicação do edital ou entrega das cartas-convites – Nesta etapa 

ocorre a publicação ou mesmo entrega da carta-convite, sendo todo o 

ato realizado de acordo com o artigo 21 da Lei nº 8666/93, devendo 

levar em consideração cada modalidade de licitação prevista. 

2. Abertura da Licitação com o Recebimento dos Envelopes de 

Habilitação e Propostas – Os envelopes acabam por ser entregues à 

Comissão de Licitação, pessoalmente ou por via postal. Neste 

momento, a Comissão acaba por lavrar ata de recebimento dos 

envelopes. A entrega de envelopes varia conforme a modalidade 

escolhida, pois pode ser de um até três envelopes. Segundo o artigo 45 

da lei nº 8666/93 os tipos de licitação são: 

I – a de menor preço – considera como a proposta mais vantajosa a 

que estiver de acordo com as regras do edital ou mesmo carta-convite 

e estabelecer o menor preço. 

II – a de melhor técnica – considera como a proposta mais vantajosa a 

que estiver de acordo com as regras do edital ou mesmo carta-

convite, vindo a demonstrar a melhor técnica dentro do julgamento da 

Administração, considerando-se assim a fixação do preço máximo 

que o Poder Público se propõe a pagar. 

III – a de técnica e preço - considera como a proposta mais vantajosa 

a que estiver de acordo com as regras do edital ou mesmo carta-

convite e estabelecer a maior média em relação às propostas de 

técnica e preço. 

IV – a de maior lance ou oferta - considera como a proposta mais 

vantajosa a que estiver de acordo com as regras do edital ou mesmo 

carta-convite e estabelecer o maior valor. O presente é utilizado em 

caso de alienação de bens ou mesmo concessão de direitos. 
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Assim a modalidade concorrência utiliza-se dos tipos de licitação 

menor preço e melhor técnica; a modalidade tomada de preços 

utiliza-se dos tipos de licitação menor preço, melhor técnica e melhor 

preço e técnica; a modalidade convite utiliza-se dos tipos de licitação 

menor preço, melhor técnica e melhor preço e técnica; a modalidade 

leilão utiliza-se do tipo de licitação maior lance; a modalidade pregão 

utiliza-se do tipo de licitação pregão. 

3. Habilitação dos Licitantes – Nesta etapa devem os que querem 

participar da licitação estarem de acordo com as exigências 

estipuladas no edital, bem como com a documentação totalmente 

regular, seguindo o estabelecido nos artigos 27, 29 30 e 31 da Lei nº 

8666/93. 

4. Verificação das Propostas – A presente etapa passa a analisar, 

conforme estabelecido no artigo 32 da Lei nº 8666/93, as propostas 

apresentadas e os documentos entregues. 

5. Julgamento – A presente etapa acaba por vir a realizar o julgamento, 

bem como a classificação das propostas. Aqui ocorre a presença da 

Comissão de Licitação que deverá lavrar atas de julgamento para o 

presente processo. O presente órgão poderá vir a declarar a proposta 

vencedora, desclassificar outras que não estejam de acordo com o 

edital. Nesta fase, poderão também ocorrer os recursos dos que se 

encontram insatisfeitos, ou mesmo dos que foram desclassificados, 

devendo o mesmo ser imposto à Autoridade Superior. 

6. Homologação, Adjudicação, Anulação ou Revogação da Licitação 

– Na presente etapa, poderá ocorrer tanto a homologação, como 

adjudicação, anulação ou revogação do processo licitatório; neste 

caso, somente a Autoridade Superior é que poderá vir a anular, 

revogar, homologar e adjudicar o ato licitatório. A anulação pode se 

dar por ilegalidades. A revogação poderá ocorrer por interesse público 

que venha a decorrer de fato considerado superveniente. A 

homologação e a adjudicação da licitação se darão ao vencedor para a 

celebração do contrato. 
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2.2.2.3 Economicidade na Licitação  

 

Primeiramente cita-se que, segundo Bugarin (2006, p. 107), 

 
[...] a inserção do princípio da economicidade no plano positivo exprime e 
consagra uma nítida opção dos constituintes de 1988 por uma radical e 
estrutural mudança na esfera de legitimação do espaço público na sua 
missão de ponto de recepção e reflexão concreta e construtiva dos enormes 
e urgentes anseios individuais e coletivos presentes em nossa perversa 
realidade socioeconômica [...] constitui-se em importante elemento de 
valorização da gestão pública séria, competente e compromissada como o 
amplo conjunto de legítimas demandas sociais. 
 
 

Exprime-se, segundo ele, em “dupla e complementar atuação”. Assim, a 

economicidade consiste em considerar a atividade administrativa sob o prisma econômico. 

Como os recursos públicos são extremamente escassos, é imperioso que sua utilização 

produza os melhores resultados econômicos do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Há 

dever de eficiência gerencial que recai sobre o agente público. Ele tem o dever de buscar 

todas as informações pertinentes ao problema enfrentado. 

Conforme cita Paes (2008, p. 01), 

 
o princípio da economicidade analisa os atos administrativos sob o ponto de 
vista econômico e tem por objetivo verificar se, por ocasião de sua 
realização, o administrador observou a relação custo-benefício, para que os 
recursos públicos tenham sido empregados da forma mais econômica, 
eficiente e vantajosa para o Poder Público. Esse princípio está 
intrinsecamente ligado ao da eficiência e deve ser aplicado aos 
administradores das entidades privadas de interesse social, como as Oscips, 
por força da determinação contida no inciso I do art. 4o da Lei no 9.790/99, 
que é princípio constitucional positivado, no âmbito do controle externo da 
Administração Pública, inserido no art. 70, caput, da Constituição Federal. 
 

 

O princípio da economicidade, preexistente no art. 70 da Constituição (custo-

benefício), até agora pouco aplicado na fiscalização contábil, financeira e orçamentária, 

encontrar-se-á certamente fortalecido pela inserção do princípio da eficiência. Observe-se que 

a tradição legislativa brasileira já os presumia - e com amplo sentido antiformalista que é 

acentuado no art. 14 do Decreto-lei 200. 

Tem-se então, no dizer de Galluzzi Nunes (2007, p. 03), que para ser levado em 

consideração o princípio da economicidade, pontos devem ser destacados como abaixo 

citados: 
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a) O critério de aceitabilidade de preços é elemento de indicação obrigatória nos 

editais de licitação (art. 40, inciso X da Lei nº 8.666/93). 

b) O critério de aceitabilidade de preços (global ou unitário, art. 40, inciso X da Lei nº 

8.666/93) não se confunde com o critério de julgamento (global ou por itens, art. 40, inciso 

VII da Lei nº 8.666/93), nem com o regime de execução (em especial, empreitada por preço 

global ou unitário, art. 6º, inciso VIII, alíneas “a” e “b”). 

c) É o critério de aceitabilidade de preços – e não o critério de julgamento de menor 

preço – que assegura a vantagem econômica para a Administração nas licitações. A seleção 

do menor preço assegura apenas que será contratado o menor dentre os valores propostos; 

porém, se todos eles forem superiores aos preços de mercado, a contratação não será a mais 

vantajosa, mas a menos desvantajosa. Somente o critério de aceitabilidade expurga do 

procedimento as propostas desvantajosas (superiores aos preços de mercado), assegurando a 

vantagem requerida pelo art. 3º da Lei nº 8.666/93.  

d) O valor a ser adotado como critério de aceitabilidade de preços é o preço de 

mercado (art. 3º; art. 43, inciso IV; art. 44, § 3º da Lei nº 8.666/93).  

e) O critério de aceitabilidade de preços deve ser indicado expressamente em edital 

(art. 44, § 1º da Lei nº 8.666/93).  

f) Ainda que a Administração não estabeleça no instrumento convocatório o critério de 

aceitabilidade de preços, o que constitui uma ofensa ao art. 44, § 1º da lei de regência, ela está 

obrigada a realizar o exame da admissibilidade dos preços propostos (isto é, de sua 

compatibilidade com os preços de mercado) antes da classificação das propostas, descartando 

as ofertas desvantajosas (art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93).  

g) O orçamento estimado, sendo o demonstrativo de formação do preço do bem móvel 

licitado, é o veículo normalmente utilizado pela Administração para definir o preço de 

mercado do bem, que será utilizado como critério de aceitabilidade de preços.  

h) O critério de aceitabilidade de preços global é obrigatório, em razão do disposto no 

art. 48, inciso II, primeira parte, da Lei nº 8.666/93. Já o critério de aceitabilidade de preços 

unitários é considerado facultativo por parte dos especialistas no ramo de bens móveis, 

embora outros o considerem igualmente obrigatório, como o critério global. Ambas as 

correntes encontram respaldo normativo e jurisprudencial, o que tem dificultado uma opção 

unânime por uma delas. No presente Boletim Interno, será adotada a posição mais prudente 

que considera o critério de aceitabilidade de preços unitários facultativo nas licitações 

realizadas pela administração pública.  
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i) O critério de aceitabilidade de preços estabelece a responsabilidade da 

Administração por eventuais sobrepreços na contratação, uma vez que é unicamente por meio 

deste mecanismo que ela controla a vantagem do(s) valor(es) contratado(s), expurgando do 

procedimento licitatório as ofertas desvantajosas.  

j) O fato de um ou mais preços unitários contratados estarem superiores aos valores de 

mercado não significa, necessariamente, um sobrepreço contratual. É importante observar 

que, quando o critério de aceitabilidade de preços da licitação de origem é o global, a 

vantagem oferecida pela contratada é global. Assim, é irrelevante que os preços unitários 

eventualmente ofertados não se comportem com linearidade, apresentando-se uns superiores e 

outros inferiores aos de mercado. O importante é que o preço total do bem ou serviço 

contratado seja inferior ao valor global de mercado para aquele objeto. Este raciocínio vale 

apenas para contratos que não sofrem aditamentos, pois estes, com frequência, alteram a 

composição do preço global ofertado, provocando a necessidade de um exame diferenciado 

para a aferição da economicidade contratual. 

k) A indicação de um percentual de aceitabilidade além do custo indicado no 

orçamento estimado (como a aceitação de preços até x% acima dos valores orçados) não deve 

ser encarada como utilização de faixa de variação, uma vez que apenas estende a outro 

patamar o limite máximo aceitável. Esta prática pode ocorrer a fim de incluir o BDI no 

critério de aceitabilidade de preços. O importante é que este percentual seja transparente e 

razoável.  

Conforme Bulos (2008, p. 01), 

 
art.70, caput, da Carta de 1988, contempla o princípio da economicidade. 
Embora referido ditame não seja um vetor específico da seara das licitações, 
não resta dúvida de que a preocupação de se economizar recursos para a 
Administração Pública compactua-se com os próprios fins dos certames 
licitatórios. Pelo art. 70 da Carta de 1988, foram erigidas, em quatro 
modalidades, as bases da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades governamentais: a) 
fiscalização da legalidade — vincula o administrador público ao império da 
lei, verificando a validade formal e material dos atos administrativos em 
face da Constituição e do ordenamento infraconstitucional;b) fiscalização 

financeira — controla a aplicação das subvenções, a renúncia de receitas, as 
despesas e as questões contábeis;c) fiscalização da legitimidade — as 
finanças públicas devem ser geridas conforme os objetivos politicamente 
aceitos pela nação, a qual cumpre ser informada sobre o modo de gestão da 
res publica; ed) fiscalização da economicidade — às finanças públicas 
cumpre perseguir o princípio do custo-benefício. Logo, a despesa deve 
adequar-se à receita, de modo que os tributos pagos pela população tenham 
destino útil. Noutras palavras, deve-se diminuir o gasto e aumentar o lucro, 
em nome da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput).A fiscalização da 
economicidade, portanto, tem como supedâneo o vetor do custo-benefício.É 
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precisamente esse custo-benefício que constitui o leitmotiv dos concursos 
licitatórios, homenageando-se àqueles que podem vir a trazer benefícios 
econômicos para a Administração Pública. 

 

O mesmo autor complementa afirmando que 

 
Aplicando-se o cânone da economicidade na seara das licitações, a idéia de 
custo-benefício emerge com uma força notável, privilegiando-se os que 
possuem as condições materiais e financeiras para cumprirem as exigências 
de cunho governamental. É precisamente nesse ponto que aparece o 
princípio da economicidade como diretriz impeditiva de investidas, algumas 
das quais levadas ao Poder Judiciário, contra os administrados que 
apresentaram, dentre todos os concorrentes, a oferta mais satisfatória ao 
interesse público. No momento em que alegações de parentesco são levadas 
a cabo com o objetivo de comprometer o resultado do certame licitatório, se 
está, na realidade, frustrando o duplo objetivo das licitações: (i) 
impossibilitar que os entes governamentais obtenham as melhores propostas 
de negócios vantajosos para eles; e (ii) impedir que os administrados 
participem, isonomicamente, dos negócios governamentais, atentando, de 
uma só vez, contra todos aqueles princípios supra analisados. 

 

A Lei nº 8.666/93 regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública, entendida esta em sentido 

abrangente, nos termos do art. 6º, XI. A Emenda Constitucional 19/98, art. 22, inciso XVII, da 

Carta Magna estabelece que as empresas públicas e sociedade de economia mista, quanto à 

regra da licitação, submetem-se ao art. 173, § 1º, III, ou seja, aos princípios da administração 

pública a serem explicitados no estatuto jurídico da empresa pública. 

Neste sentido, cita Galluzzi Nunes (2007) que o procedimento fundamental da análise 

da economicidade consiste na comparação entre o preço a ser verificado e o preço de 

mercado. Será considerado economicamente adequado o preço igual ou inferior ao preço de 

mercado do objeto contratado. Para efeito deste tipo de verificação, é importante distinguir 

três parâmetros e suas respectivas funções:  

- Preço contratado: representa a situação existente, identificada, documentada e sujeita 

à verificação. Preço máximo aceitável (critério de aceitabilidade): representa o parâmetro 

adotado pela Administração para a verificação da economicidade dos atos por ela realizados, 

verificação esta requerida de ofício em face do princípio constitucional da economicidade e 

dos dispositivos legais decorrentes. Em geral (mas não necessariamente), o preço máximo 

aceitável é o valor do bem constante no orçamento estimado; 

- Preço de mercado: é o parâmetro efetivo para a verificação da economicidade do ato 

realizado. 
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Ainda Galluzzi Nunes (2007) revela que quando as licitações de origem estabelecem 

critério de aceitabilidade de preço global, o exame da economicidade requer a comparação do 

preço global contratado com o preço global de mercado para o bem ou serviço pretendido. 

Para o autor acima citado, este procedimento é facilitado pelo fato de já ter sido 

realizado no próprio certame pela comissão de licitação, por meio do juízo de admissibilidade. 

Assim, o exame da economicidade neste caso resume-se, num primeiro momento, à 

sindicância acerca da adequação do juízo de aceitabilidade já efetuado durante o 

procedimento licitatório. Isto permite uma análise mais expedita. Entretanto, se nesta 

verificação forem observados indícios de incorreção daquele procedimento, passa-se ao 

exame da planilha contratada propriamente dita, com rotinas mais detalhadas. 

 O mesmo autor ainda complementa afirmando que, nas compras diretas, a análise da 

economicidade é realizada sobre os preços contratados, uma vez que o orçamento estimado 

nem sempre estará disponível. 

De qualquer forma, persiste, para a Administração, a responsabilidade de contratar a 

preços vantajosos (iguais ou inferiores aos de mercado), como se depreende do disposto no 

art. 25, § 2º da Lei nº 8.666/93.  

Vale destacar que, no art. 26, parágrafo único, inciso II da mesma norma, é 

determinada a apresentação de justificativa para o preço a ser praticado no contrato, o que 

estabelece para a Administração um ônus específico, que é o de justificar, de ofício e 

preliminarmente, o valor pactuado. 

Conforme Justen Filho (2001, p. 63), 

 
Adite-se, ainda, que "o Estado tem o dever de realizar a melhor contratação 
sob o ponto de vista da economicidade". "Isso significa que a contratação 
comporta avaliação como modalidade de relação custo-benefício. A 
economicidade é o resultado da comparação entre encargos assumidos pelo 
Estado e direitos a ele atribuídos, em virtude da contratação 
administrativa..... A economicidade exige que o Estado desembolse o 
mínimo e obtenha o máximo e o melhor.  

 

O princípio da economicidade insculpido na Ordem Constitucional no artigo 70, caput, 

já era presente na legislação brasileira desde o antigo Decreto-Lei nº 200/67 (art. 14) 

(JACOBY FERNANDES, 1998).  

Ainda para Jacoby Fernandes (1998) surge até mesmo a possibilidade de utilização da 

ação civil pública, nos termos da Lei nº 7.347/85, para fins de responsabilidade no tocante aos 

atos que venham a causar danos ao erário por inobservância desse tipo de cautela, ou, ainda, 

da instauração de Tomada de Contas Especial, com fundamento no artigo 8º, caput, da Lei 
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Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443/92), pela eventual prática de ato 

antieconômico de que resulte dano ao erário. 

Mello (2010, p. 66) revela que, de outro lado, a burla das fórmulas nas licitações 

também deve ser rejeitada sob pena de infringência a outro princípio de direito administrativo, 

qual seja, o da razoabilidade, segundo o qual a Administração deve "obedecer a critérios 

aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas 

e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida". 

E, nesse caso, surge uma questão de exemplo: é razoável à Administração, sabendo 

que a demanda maior no contrato ocorre sempre por passagens aéreas, acolher a proposta de 

uma empresa licitante que de má-fé colocou desconto irrisório nesse item, não lhe 

proporcionando vantagem, e que, pretendia manipular o resultado da licitação, 

proporcionando estratosférico percentual no item de aluguel de veículos possuindo demanda 

ínfima naquele órgão? Lógico que não, eis clara contrariedade ao princípio da economicidade 

(LIMA, 2003). 

Ainda para Lima (2003) o principal aspecto do controle da economicidade nos 

contratos administrativos é o juízo de aceitabilidade previamente efetuado pela administração 

pública. 

Neste sentido, o juízo de aceitabilidade deste princípio é o procedimento formal 

definido em lei, obrigatório nas licitações públicas (exigência expressa) e nas contratações 

diretas (analogia/razoabilidade). 

Logo destaca-se novamente que os objetivos da Licitação (art. 3º, LF 8.666/93) são 

 

Art. 3° - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para 
a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos  
Como regra, a vantagem se relaciona com a questão econômica. 
Art. 26, parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 
seguintes elementos: 
[...] 
III - justificativa do preço; 
É interessante perceber que a idéia de compatibilidade da oferta com os 
preços de mercado foi adotada pelo legislador como essencial não só à 
licitação, mas a quaisquer contratações envolvendo a Administração, 
mesmo quando feitas sem ela (SUNDFELD, 1995, p. 152) 
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Conforme Fonseca (2008), os critérios de análise da economicidade submetem-se ao 

estudo das preferências, no regime das contratações e à luz dos mecanismos de mercado. 

Para o autor acima, por esse regime, quando a autoridade administrativa vai ao 

mercado fazer compras, e tem que decidir quando, como, a quem e quando comprar, ela deve 

procurar maximizar as preferências do Estado-comprador, ou Estado-contratante, não as 

preferências pessoais. 

Mas cita Fonseca (2008) que nas aquisições e contratações públicas, não raramente, o 

agente que compra em nome do comprador não age em prol do interesse que representa. 

Nesses casos, a realização da lei da oferta e da procura, fundamental na livre formação dos 

preços, fica inviabilizada (Acórdão 50/2001 – Plenário, Processo 425.108/1996-1, Ata 

11/2001, DOU 06/04/2001). A economicidade não é incompatível com a formalidade do 

processo licitatório, mas implica regularidade deste quanto ao aspecto material. O princípio se 

destaca como inerente à atuação da administração pública. 

Ainda Fonseca (2008) revela que para se buscar a proposta mais vantajosa, o princípio 

impõe ao administrador o dever de cotejar os preços ofertados pelos licitantes com os de 

mercado. 

 

2.2.2.3.1 Inovações na Licitação 

 

Falar de licitação pede também que além das possibilidades de dispensa deste 

instituto se verse sobre as inovações deste instituto onde adentra de forma superficial ao 

pregão eletrônico nova modalidade licitatória. 

O pregão em geral é realizado usando-se recursos de alta tecnologia da informação. 

Assim, este é na verdade uma da modalidade do pregão, que aumenta o leque de participantes, 

realizado via Internet, de forma a dispensar gastos de deslocamento do licitante até o local de 

realização do certame. 

Neste sentido, cita-se que o pregão tem seu histórico atrelado à modalidade de 

licitação, sendo esta feita pela administração pública, seguindo a devida legislação: 

 

Art. 37 – A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: 
XXI – Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados através de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
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estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações. 

 

O pregão eletrônico gera a possibilidade da Gestão Pública dispor de modalidades 

licitatórias inovadoras. 

Sendo implantado pela Medida Provisória nº 2026, de 04 de maio de 2000, e aprovado 

pela Lei Federal nº 9.986/2000 que em seu art. 37 assim dispõe:  

 
Art. 37 – A aquisição de bens e a contratação de serviços pelas agências 
reguladoras poderá se dar nas modalidades de consulta e pregão, observado 
o disposto nos arts. 55 a 58 da Lei nº 9.472, de 1997, e nos termos de 
regulamento próprio. 
Parágrafo único – O disposto no caput não se aplica às contratações 
referentes a obras e serviços de engenharia, cujos procedimentos deverão 
observar as normas gerais de licitação e contratação para a Administração 
Pública. 

 

Neste sentido, destaca-se com base nos estudos de Justen Filho (2001, p. 15) que 

 
O conceito de bem ou serviço comum deve ser interpretado em função das 
exigências do interesse público e das peculiaridades procedimentais do 
próprio pregão. A natureza do pregão deve ser considerada para determinar 
o próprio conceito de bem ou serviço comum.  

 

Segundo ainda Justen Filho (2001, p. 19), é necessário cautela ao interpretar este 

conceito, pois 

 

Todo objeto a ser licitado tem que apresentar uma descrição extremamente 
objetiva, por ocasião da elaboração do ato convocatório da licitação. Mesmo 
quando se licitar um bem ou serviço especial, singular, haverá a necessidade 
de fixação de critérios objetivos de avaliação. Ou seja, o que identifica um 
bem ou serviço comum não é a existência de critérios objetivos de 
avaliação. Quando muito, poderia afirmar-se que um bem ou serviço 
comum pode ser descrito mais fácil e completamente através de critérios 
objetivos do que os que não o sejam. 

 

O pregão tem como características: inversão da fase de habilitação; redução do tempo 

de divulgação para conhecimento público se comparado com as modalidades tomada de 

preços e concorrência; possibilidade de disputas com muitos lances de forma presencial ou de 

forma eletrônica; e ainda, a inexistência de restrição em relação ao valor licitado como ocorre 

com as modalidades convite, tomada de preços e concorrência.  
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Neste sentido vale lembrar Meirelles (2010, p. 281) conceitua que licitação é 

procedimento administrativo mediante o qual Administração Pública seleciona a proposta 

mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se através 

de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para Administração e para os licitantes, o que 

propicia igual oportunidade a todos os interessados e a atua como fator de eficiência e 

moralidade dos negócios administrativos. 

Complementando o sentido de modalidade, com as palavras de Justen Filho (2006, p. 

361), para pregão e licitação 

 
A expressão ‘modalidade’ é utilizada, tecnicamente, para indicar cada uma 
das espécies de procedimentos licitatórios, que se diferenciam entre si no 
tocante à estrutura e aos fins buscados. Na esteira do pensamento de 
ADISLSON A. DALLARI, as diferenças entre as diversas modalidades de 
licitação não se resumem a questões acessórias, tais como âmbito de 
publicação, prazo de divulgação, valor econômico da contratação. As 
diferenças retratam a necessidade de adequar a disputa ao objeto a ser 
contrato. 

 

Logo destaca-se que o pregão eletrônico é cada vez mais impessoal, devido ao fato de 

que fornecedores não entram em contato direto com pregoeiros. 

Segundo Justen Filho (2001, p. 113), 

 
A modalidade de pregão eletrônico, igual ao pregão presencial, realiza-se em 
duas fases: a preparatória ou interna e externa. A fase preparatória do pregão 
eletrônico é realizada da mesma forma que o pregão presencial. É na fase 
externa que o pregão eletrônico se diferencia do presencial. 
 

Assim a chamada fase externa do pregão eletrônico inicia-se, obrigatoriamente, com a 

publicação do edital em Internet, indicando o objeto que será licitado, dias, horários para o 

recebimento das propostas, endereço eletrônico no qual ocorrerá sessão pública e data horário 

da sua realização. 

Logo, diferentemente do presencial, para o pregão eletrônico é necessário ter um 

credenciamento prévio perante o coordenador do sistema do órgão realizador, autoridade 

competente, pregoeiro, membros da equipe de apoio, operadores do sistema e licitantes que 

participarão da sessão. 

De acordo com Coelho Motta (2006, p. 124), 

 
Deve-se lembrar que no pregão eletrônico pode ocorrer a inversão de fases, 
isto é, a fase de abertura das propostas antecede à fase de habilitação com 
objetivo de otimizar o processo de aquisição, ou seja, no dia e hora previstos 
no edital, o licitante encaminha a sua proposta de preço exclusivamente por 
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meio eletrônico, mediante lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 

 

Logo, a etapa de lances do pregão encerra-se através de um aviso de fechamento dos 

lances aos licitantes, podendo ainda ser emitido pelo sistema eletrônico ou ainda pelo 

pregoeiro, caso exista previsão no edital. 

Nota-se que é responsabilidade do pregoeiro, finalizar lances, fazer anúncio da melhor 

proposta, encaminhando contraproposta ao mesmo, de forma a poder obter melhor preço. 

Já na fase de habilitação, o pregoeiro verifica se o detentor de melhor proposta atende 

a todas as muitas exigências do edital e ainda se a documentação pelo mesmo apresentada 

encontra-se regular, para depois declarar este como o vencedor do pregão. 

O vencedor deverá enviar imediatamente a documentação, se esta for enviada por fax, 

os originais ou ainda as cópias autenticadas deverão ser encaminhados em dois dias. 

Justem Filho (2001) cita que depois do pregoeiro declarar o vencedor do certame, todo 

e qualquer licitante poderá imediatamente manifestar-se com intenção de interpor recurso 

durante dez minutos depois do aviso enviado pelo sistema eletrônico, sendo concedido a este 

um prazo de três dias para a apresentação das razões de recurso. 

Já os licitantes que forem derrotados poderão apresentar contra-razões, isso no mesmo 

prazo, a contar sempre do prazo do recorrente. 

Logo, a autoridade que for neste pregão competente tem um prazo de cinco dias para 

decidir sobre todos os recursos e não tendo manifestação de recurso ou se forem constatadas 

certas regularidades dos atos procedimentais, será então o objeto da licitação homologado e 

adjudicado pela autoridade competente. 

Segundo Justen Filho (2001, p. 124), 

 
O pregão desburocratizou os processos de contratação de bens e serviços 
pela Administração Pública, tornando-os menos formalistas, bem como 
ampliou as oportunidades de participação dos licitantes garantindo maior 
transparência aos processos licitatórios. 

  

Pelo que se percebe, a norma editada exige adequada definição de seus intentos, assim 

como de todos procedimentos a serem observados. Na verdade, os conceitos formulados são 

insuficientes e as suas condições de processamento contraditórias.  

Ressalta-se, portanto, que, além de ser utilizado para leilões eletrônicos em compras 

governamentais, o chamado pregão eletrônico também é utilizado em leilões virtuais, sendo 

que ao governo e ao setor privado é permitido usar seu próprio portal ou ainda outros portais 

eletrônicos para efetuar vendas de restos de materiais, de maquinários e de equipamentos que 
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já foram usados e ainda todo tipo de produto que não tem utilidade para a administração 

pública. 

O governo pode utilizar-se ainda do pregão eletrônico para vender imóveis, vender 

títulos e em leilões judiciais. 

Destaca-se ainda que o governo com o modo prático do pregão eletrônico consegue 

alcançar uma economia destacada quando comparado com o pregão presencial, conforme 

citação abaixo: 

 
As compras públicas do governo federal, realizadas no primeiro semestre 
deste ano, economizaram 12,7% do total do que foi adquirido com o uso do 
pregão eletrônico, o que equivale a R$ 597 milhões de redução de custo. Os 
dados são calculados na diferença entre o valor de referência dos bens e 
serviços e o que efetivamente foi pago pela Administração Pública 
(JUSTEN FILHO, 2001, p. 125). 
 
 

Frente à economia e à praticidade do pregão eletrônico, apesar desta modalidade não 

anular o pregão presencial, acaba por sobressair-se a ele, sendo preferido por suas diversas 

qualidades. 

Estas qualidades são reconhecidas por diversos estudiosos onde a grande maioria 

atesta que o pregão eletrônico acabará por fazer o pregão presencial extinguir-se, devido à 

soberania de suas qualidades. 

 
A modalidade de pregão funciona como um leilão reverso no qual a disputa 
ocorre com o envio sucessivo de lances pela internet, e é voltada para a 
compra de bens e serviços comuns - aqueles com especificação amplamente 
reconhecida pelo mercado como materiais de escritório, combustíveis e 
equipamentos laboratoriais. Não há limite de valor para aquisições por 
pregão e o vencedor é aquele que oferecer o menor preço (JUSTEN FILHO, 
2001, p. 125). 
 
 

O lucro do pregão eletrônico é real não só para o governo como também para 

empresas de todos os portes, quer sejam pequenas, quer sejam médias ou ainda grandes 

empresas. 

A celeridade do pregão eletrônico como uma de suas principais vantagens é 

conseguida com a desburocratização dos métodos e dos procedimentos, devido à afirmação de 

uma diferenciada sequência dos demais tipos licitatórios para as etapas do certame. 

A modalidade nova pode ser adotada para a obtenção de bens comuns e ainda a 

contratação de serviços dos mais diversos, cujos padrões de desempenho sejam definidos num 

edital, através do uso de especificações de uso corrente. 
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Tem-se ainda como característica prática que o pregão permite a utilização de 

tecnologias de informação dos mais vários tipos. 

Esta modalidade faz sucesso não só no Brasil mas também em outros países. 

 
[...] A administração federal norte-americana vem trabalhando para 
desenvolver em "eGoverno" que garanta um melhor relacionamento entre 
entidades governamentais, seus fornecedores e a população em geral, de 
forma a trazer agilidade e economia para todos os participantes. Através da 
Internet, o Estado da Califórnia (EUA) e NAVSUP - empresa prestadora 
de serviços para a marinha norte-americana, conseguiram excelentes 
resultados em redução de custos nos processos de compras, redução de 
preços dos produtos adquiridos e integração dos contratos de milhares de 
fornecedores. Outro exemplo encontra-se no Governo de Cingapura que já 
está utilizando modelos eletrônicos de licitações, conectando diversos 
fornecedores a seus departamentos de compras através da Internet. Suécia, 
França e Reino Unido também estão desenvolvendo projetos piloto para 
implantação de soluções eletrônicas de compras para a administração 
pública (JUSTEN FILHO, 2001, p. 125). 
 
 

Como foi destacado anteriormente, o pregão presencial determina a presença da 

pessoa que o conduz e também de representantes que participam do certame, realizando nos 

moldes tradicionais o oferecimento de lances sendo estes realizados em sessão pública num 

ambiente real. 

Logo, neste contexto do pregão eletrônico compradores competem com a indústria de 

forma a tentar forçar preços para baixo, sempre barganhando por uma melhor qualidade e 

jogando concorrentes uns contra os outros. 

Neste sentido, a modalidade pregão eletrônico permite que o preço sempre seja 

reduzido devido à atuação do coordenador e do pregoeiro ser de constante estimulação aos 

concorrentes para que estes possam sempre estar oferecendo preços melhores do que os antes 

apresentados. 

Destaca-se que a lucratividade que estas empresas alcançam com este tipo de 

modalidade eletrônica, aproveitando-se da alta tecnologia como vantagem competitiva, é sem 

precedentes. Dos cerca de R$ 555 milhões vendidos por pregão eletrônico pelas micro e 

pequenas empresas (MPE's) no primeiro semestre de 2007, R$ 236 milhões foram por meio 

da modalidade eletrônica. 

Destaca-se, enfim, que entre os produtos e os serviços que mais se destacam neste 

meio onde tanto desempenho mostra o pregão eletrônico estão livros, carnes, artigos de 

laboratório, serviços de manutenção comercial e industrial e serviços de elaboração e 
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desenvolvimento de projetos nas mais diversas áreas, mostrando a grande aplicabilidade do 

pregão eletrônico. 

 

2.2.3 Pregão  

 

A Licitação Pública existe em decorrência da exigência prevista no inciso XXI do art. 

37 da Constituição Federal de 1988. Por isso, em regra, todas as compras e as contratações 

devem ser precedidas do processo licitatório, que tem por precípua finalidade a escolha da 

melhor proposta. 

Entretanto, em decorrência das muitas críticas relacionadas à burocracia e à 

ineficiência na prestação dos serviços que a administração pública vem recebendo, críticas 

que atingem também o processo como eram e são realizadas as licitações tradicionais, 

previstas nessa legislação, a legislação brasileira resolveu inovar em busca da tão sonhada 

eficiência no serviço público. 

Na busca da qualidade, produtividade e melhores resultados, a administração pública 

buscou criar novos mecanismos para os procedimentos administrativos. Nesse contexto, 

surgiu a Lei nº 10.520/02 que instituiu a nova modalidade de licitação denominada pregão. 

Destinado à aquisição de bens e serviços comuns, o pregão surgiu com a missão 

primorosa de oferecer maior eficiência nos processos de licitação pública, tornando-os mais 

ágeis, simples, econômicos e competitivos, satisfazendo, desta forma, o interesse público, que 

deve ser garantido pelo Estado. 

O pregão se diferencia das demais modalidades de licitação por ser destinado à 

aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, aqueles “cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 

no mercado” (BRASIL, 2002). 

Segundo Meirelles (2010), a caracterização de bens e serviços comuns ocorre por meio 

da padronização, ou seja, são aqueles que podem ser substituídos uns pelos outros mantendo o 

mesmo padrão de qualidade e eficiência. 

Antes da criação do pregão, a compra e a contratação destes bens e serviços comuns 

ocorriam por meio das modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço ou convite. 

De acordo com Meirelles (2010), no pregão, o fator preço é mais importante do que o 

fator técnico. Contudo, de forma geral, o objeto licitado deve ser passível de definição “por 

meio de especificações usuais no mercado”, objetivando não limitar “a exigência de requisitos 

mínimos de qualidade”, como acontece, por exemplo, com os denominados materiais de 
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escritório. O autor ainda ressalta que a administração pública pode optar por qualquer outra 

modalidade de licitação para aquisição de um bem ou serviço comum, desde que respaldada 

pelo interesse público. O pregão é, assim, uma alternativa a mais que a legislação oferece. 

Todavia não inclui a contratação de obras de engenharia, alienações e locações imobiliárias. 

A Lei nº 10.520 (BRASIL, 2002) compõe-se de treze artigos, divididos em diversos 

parágrafos e incisos, regulamentando as normas para as licitações realizadas sob a modalidade 

pregão, que abrange uma fase interna ou de preparação e uma externa. A primeira ocorre 

internamente ao órgão ou entidade responsável pela aquisição dos bens ou serviços desejados, 

iniciando-se com “o ato da autoridade competente pelo qual justifica a necessidade da 

contratação, define seu objeto, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das 

propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, com fixação dos prazos 

para o fornecimento” (BRASIL, 2002). 

Já a segunda fase, externa, tem início com a convocação dos interessados ou por meio 

de aviso no Diário Oficial, ou em jornais de grande circulação ou eletronicamente, através da 

Internet (MEIRELLES, 2010). 

De acordo com Nunes, Lucena e Da Silva (2007, p. 231), é nessa fase que se encontra 

“a maior vantagem do pregão em relação às outras modalidades de licitação, uma vez que 

estabelece a habilitação, ao final, apenas do licitante que ofertou o menor preço”, ou seja, 

“suprime-se, assim, tempo precioso despendido no exame da documentação dos concorrentes 

que foram eliminados no julgamento das propostas” (MEIRELLES, 2010, p. 341). Na 

hipótese do licitante vencedor não apresentar os documentos exigidos no edital, avalia-se a 

proposta do segundo classificado e, assim, subsequentemente. Logo, “no pregão, os licitantes 

mais bem classificados dispõem de uma segunda oportunidade, em que, de forma oral, podem 

reduzir os seus preços” (NIEBUHR, 2004, p. 21). 

O pregão pode ser presencial ou eletrônico. A modalidade eletrônica constitui uma das 

facetas da informação das atividades administrativas, pois se beneficia das oportunidades e 

das vantagens proporcionadas pela Internet (SILVA; VALENTE; MORAES, 2007), 

simplificando, por exemplo, as atividades do pregoeiro, pois os lances são recebidos e 

ordenados automaticamente por meio de um sistema de informação (NUNES; LUCENA; DA 

SILVA, 2007). 

Niebuhr (2004) define o pregão eletrônico como uma espécie de licitação pública em 

que os procedimentos do pregão presencial são adaptados à tecnologia da informação. Isto é, 

em vez de desenvolver-se o pregão em ambiente físico, contando com a participação física 

dos licitantes, a modalidade, sob a perspectiva eletrônica, desenvolve-se por meio da Internet, 
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promovendo-se por meio dela a comunicação entre os licitantes e a administração pública, 

bem como, praticamente, toda a execução da licitação. 

As duas modalidades são semelhantes e compartilham das mesmas características, 

diferindo na forma de participação da administração pública, dos licitantes e do tempo de 

criação. O pregão presencial regulamenta-se pelo Decreto nº 3.555/2000, sendo necessária a 

presença física do pregoeiro e do interessado (o licitante ou seu representante legal 

credenciado), para oferecimento de lances relativos à venda de seu produto (SILVA; 

VALENTE; MORAES, 2007). 

Já o pregão eletrônico regulamenta-se pelo Decreto nº 5.450/2005. Efetua-se por meio 

da utilização de  ferramentas de tecnologia de informação, ou seja, através de comunicação 

via Internet (MEIRELLES, 2010), de forma que tanto o pregoeiro como os interessados 

devidamente credenciados, portadores de chaves de identificação e de senhas pessoais 

(SILVA; VALENTE; MORAES, 2007), não precisam estar fisicamente presentes, pois as 

comunicações são realizadas eletronicamente (MEIRELLES, 2010). 

Percebe-se, portanto, que o processo de compras públicas se caracteriza por incluir 

tanto procedimentos de caráter comercial - negociação de propostas de preço - quanto de 

caráter jurídico-legal – incluindo controles, interposição de recursos e aplicação de sanções 

administrativas (FERNANDES, 2005). A modernização dos procedimentos deste processo, 

por meio das ferramentas de tecnologia da informação, deve levar em consideração esta 

premissa (SANTOS, 2004; SOBOLL; PONCHIO, 2004; SILVA; VALENTE; MORAES, 

2007), pois são eles os beneficiados por estas iniciativas (FERNANDES, 2005). 

Embora o pregão tenha surgido como uma inovação da administração pública, 

buscando proporcionar mais celeridade e transparência para o processo de licitação, a 

introdução desta modalidade no âmbito da Embrapa Semiárido não tem conseguido alcançar a 

tão sonhada celeridade, ao contrário, após a implantação dessa modalidade a Unidade passou 

a ter alguns problemas que antes, com as modalidades tradicionais, não os tinha. 

 

2.2.3.1 Legislação aplicável 

 

O pregão, como modalidade licitatória, inicialmente acabou sendo instituído apenas 

pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), mais precisamente por meio da Lei 

nº 9.472 de 16/07/1997, seguindo os arts. 54 a 57. O presente fato ocasionou grandes 

controvérsias até a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que acabou por pedir a suspensão 

dos referidos artigos que, por meio de liminar, fora negada pelo STF. 
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Após, em razão da Lei nº 9.986 de 18/07/2000, art. 37, verifica-se que a licitação na 

modalidade pregão se estendeu para as agências reguladoras, demonstrando, assim, que os 

resultados para a implantação do pregão pela ANATEL foram bem sucedidos, trazendo 

eficiência para as contratações daquele órgão, ampliando a sua utilização para os demais 

órgãos da administração pública. 

Assim, em razão da Medida Provisória nº 2.026/2000, se instituiu a licitação na 

modalidade pregão voltada para a administração federal. De forma inicial, o pregão foi apenas 

instituído no âmbito da União Federal, trazendo grandes críticas por parte dos doutrinadores.  

Após variadas reedições, verificou-se que a Medida Provisória nº 2108/2000, que em 

seguida passou a ser renumerada para Medida Provisória nº 2.182-18/ 2001, acabou por ser 

convertida na Lei nº 10.520/2002, tendo como objetivo a instituição do pregão no âmbito da 

Administração Direta e Indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de forma a 

observar os benefícios da presente modalidade licitatória não abrangendo apenas o âmbito da 

administração federal. 

Portanto, é função de cada um dos entes federais o perfeito regulamento da 

modalidade pregão. Assim, o governo federal, por meio do Decreto nº 3.555/2000 passou a 

regulamentar a utilização do pregão e o Decreto nº 5.450/2005 o pregão eletrônico. 

 

2.2.3.2 Princípios aplicados ao pregão 

 

 As licitações concedidas por meio da modalidade pregão deverão sempre atender aos 

princípios básicos materializados na administração pública, sendo estes: princípio da 

legalidade, igualdade, publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência; bem como, 

outros princípios que são considerados como específicos e se aplicam às licitações: princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo; e outros voltados para o 

pregão, que não têm previsão expressa, mas têm aplicabilidade: princípio da oralidade, 

princípio da padronização e princípio da concentração dos atos. 

 Assim, em relação ao princípio da oralidade, o mesmo encontra ligação com a etapa de 

lances, sendo que os licitantes, de forma oral, apresentam seus lances sucessivos e sempre 

decrescentes, baixando o valor da proposta inicial. 

 Este princípio é tido como de suma importância para o pregão, pois, o mesmo em 

razão de sua característica vem trazendo economia aos cofres públicos, conseguindo reduzir o 

valor da proposta inicial, que nas demais modalidades de licitação representaria o valor final 

para a contratação. 
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 Observa-se ainda que o princípio da oralidade ao final da sessão pública traz consigo a 

manifestação do interesse em recorrer por parte de algum dos licitantes. Neste momento, 

deverá o interessado, de forma verbal, manifestar o seu interesse em recorrer de algum ato. 

No caso de ser aceito pelo pregoeiro, o mesmo terá prazo para apresentar as suas razões para 

o recurso, sendo esta de forma escrita. 

 O princípio da padronização encontra relação com as características dos bens e 

serviços considerados como objetos do pregão. Assim, o artigo 1º, §1º da Lei nº 10.520/02 

traz consigo a definição de bens e serviços comuns “aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 

do mercado”. Diante disto, se observa que a maior parte dos autores traz concordância com 

esse entendimento, admitindo a aplicabilidade do presente princípio e afirmando que é 

fundamental observar que apenas os bens e os serviços tidos como comuns são os que 

realmente poderão ser considerados como objetos de licitação na modalidade denominada 

como pregão. 

 Em relação ao princípio da concentração dos atos, a sessão pública do processo 

licitatório do pregão já materializa a aplicação do presente princípio, pois, é por meio dele que 

ocorre a análise das propostas, bem como a etapa de lances, análise dos documentos de 

habilitação e, após o findar da sessão, se materializa a manifestação dos licitantes em 

apresentar recurso. 

 Não se pode deixar de comentar sobre o princípio da eficiência, visto que o mesmo por 

vezes acaba por se confundir com o próprio instituto do pregão, visto que é através do mesmo 

que a celeridade e economia são geradas aos cofres públicos, tornando o procedimento muito 

mais eficaz, e demonstrando que a administração pública é eficiente por meio da utilização da 

licitação. 

 

2.2.3.3 Procedimentos 

 

Conforme ocorre nas modalidades licitatórias, verifica-se que os procedimentos para a 

realização do pregão também são divididos, de forma genérica, nas seguintes fases: interna ou 

preparatória e fase externa ou licitatória, como se passa a analisar a seguir. 
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2.2.3.3.1 Fase interna ou preparatória 
 

 A fase interna ou preparatória não é diferente da fase interna das demais modalidades 

licitatórias, pois, se procura justificar a necessidade de contratação, bem como definição do 

objeto da licitação, reservando o orçamento com base em uma planilha de preços ou termo de 

referência, escolhendo e fundamentando a opção da modalidade licitatória, de modo a definir 

o condutor do certame. Deste modo, se traz a definição das exigências para a habilitação, 

critério de aceitação das propostas e também as cláusulas gerais do contrato, materializando 

as sanções por inadimplemento contratual entre outros itens. 

 A Lei nº 10520/02 acaba por materializar as normas gerais direcionadas para o pregão, 

conforme o 3º caput e seus demais incisos que trazem as exigências a serem cumpridas na 

presente fase, conforme se transcreve abaixo: 

 

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e 
definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de 
aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do 
contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; 
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição; 
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições 
referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos 
sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo 
órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem 
licitados; e 
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou 
entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, 
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a 
análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a 
adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. 
 

 

 Neste contexto, a fase interna do pregão começa a nascer por meio da requisição de 

algum dos setores do órgão de contratação de determinado serviço ou da aquisição de algum 

bem. O pedido já vem com detalhamento do objeto a ser licitado, bem como pesquisa de 

preço, estimativa de quanto será necessário para que ocorra a contratação, a autoridade 

competente que irá iniciar o procedimento licitatório, justificação da necessidade da 

requisição e fundamento da modalidade a ser utilizada. 

 O próximo passo é a confecção do edital, onde será definido o objeto a ser apregoado, 

e, segundo Niebuhr (2004, p. 79), 
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A descrição do objeto talvez seja a fase mais delicada da licitação pública. 
Acontece que, por um lado, a Administração Pública não pode restringir em 
demasia o objeto contratado, sob pena de frustrar a competitividade. Por 
outro, ela não pode definir o objeto de maneira excessivamente ampla [...] se 
a Administração Pública descreveu o objeto de modo amplo demais, acaba 
por aceitar soluções díspares, inclusive as que não satisfazem o interesse 
público. [...] 

 

 A próxima etapa se volta para a definição de todos os requisitos para a habilitação, 

sendo que a mesma é prevista na Lei constituidora do pregão, mais precisamente art 3º, inciso 

I. Assim, a habilitação dos concorrentes ocorre por meio da verificação da regularidade das 

seguintes certidões: Fazenda Nacional, da Seguridade Social, do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço - FGTS, e das Fazendas Estaduais e Municipais, quando necessário. No que diz 

respeito à habilitação jurídica, esta abrange ainda a qualificação técnica e econômico-

financeira, sendo que a Administração ainda pode solicitar documento que achar necessário. 

 A terceira etapa é a definição dos critérios para a aceitação das propostas. Assim, o 

administrador deverá observar os seguintes aspectos:  

- definição da proposta quanto a: especificações, prazos e condições a serem fixados 

no edital; verificação quanto à aceitabilidade do valor máximo e verificação quanto à 

aceitabilidade do valor mínimo. 

Após a definição dos critérios, a próxima etapa abrange os lances das propostas de 

menor valor, bem como as que estiverem com valor até 10% superior a essa, sendo que não 

havendo três propostas nessas condições, as dos melhores autores propostas irão participar da 

etapa de lances, visando à maior competitividade. 

 Em relação ao prazo de validade das propostas, quando a apresentação ocorrer em 

prazo menor do que o disposto no edital ensejará na desclassificação da proposta. 

  A regra geral dispõe qual deverá ser o prazo de validade das propostas, sendo que na 

omissão se seguirá o art. 6º da Lei nº 10.520/02, que dispõe que o prazo será de 60 dias. 

 A próxima etapa abrange as sanções administrativas, que segundo o artigo 7º, Lei nº 

10.520/02, materializa as duas espécies de sanções passíveis de aplicação, sendo estas: 

“impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 

descredenciamento dos sistemas de cadastro de fornecedores da União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 anos e aplicação de multa”. 

 Ainda, segundo o art. 7º, caput da Lei nº 10.520/02, as sanções ocorrem no caso das 

seguintes condutas: 
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a) Convocado, não celebrar a contratação dentro do prazo de validade da respectiva 

proposta; 

b) Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

c) Apresentar documentação falsa; 

d) Não manter a proposta; 

e) Ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Cometer fraude fiscal. 

 Torna-se de suma importância que a Administração explicite no edital as sanções a 

que estão sujeitos os licitantes, bem como as principais situações que podem gerar 

penalidades. 

 A etapa seguinte retrata a definição das cláusulas do contrato, sendo a mesma de 

cumprimento obrigatório, conforme previsto no art. 3º, inciso I da Lei nº 10.520/02. 

 É imprescindível ainda que a administração pública venha a reservar os recursos 

orçamentários de forma a garantir o futuro contrato ora a ser realizado, ou ainda, indique a 

existência dos recursos orçamentários. 

 É fundamental ainda que o pregão seja realizado por pregoeiro e equipe de apoio, que 

irão ser escolhidos no momento da fase interna do pregão pela autoridade competente. Neste 

sentido, Scarpinella (2003, p. 98) afirma as funções do pregoeiro: 

 
[...] Cabe-lhe verificar a aceitabilidade das propostas apresentadas pelos 
proponentes, proceder à sua classificação, conduzir os lances verbais e 
analisar os requisitos subjetivos do vencedor. Sem esquecer do ato de 
adjudicação, exame da decisão sobre recursos interpostos; bem como 
recebimento e decisão das impugnações eventualmente oferecidas. 
[...] 

Ao pregoeiro foi dado o encargo de tomar decisões rápidas e firmes ao longo 
da sessão pública do pregão. A dinâmica da modalidade impõe-lhe o dever 
de conhecer o mercado fornecedor e ter informações suficientes dos custos 
envolvidos na contratação. 

 

 A responsabilidade do pregoeiro é muito grande, exigindo variadas habilidades como, 

por exemplo, conhecimento técnico em negociações, jurídico, boa postura, conduta e dicção, 

passando maior segurança aos licitantes. 

 Em relação à equipe de apoio, esta tem previsão no §1º do art. 3º da Lei nº 10.520/02, 

abrangendo a composição da mesma: “A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria 
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por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente 

pertencentes ao quadro permanente do órgão [...]”. 

 Retrata-se ainda que as etapas referentes à fase interna do pregão acabam por não 

seguir um padrão, tanto em relação à sua ordem e divisão, sendo que cada autor poderá adotar 

um entendimento diferenciado. 

 Assim, verifica-se ainda que muitos aspectos da modalidade pregão têm grande 

semelhança com a fase interna das demais modalidades de licitação, conforme previsão na Lei 

nº 8.666/93, mas, deve-se considerar que o pregão se fundamenta nos princípios da celeridade 

e também da eficiência, entre outros aspectos. 

 

2.2.3.3.2 Fase externa ou licitatória 

 

 O instrumento que liga as duas fases é a publicação do edital, pois, é por meio do 

mesmo que a fase interna é encerrada, não se podendo mais alterar o edital, pois, a partir da 

publicação, ocorre a produção dos efeitos externos. 

 No caso de novas alterações, torna-se necessária a republicação do edital, se iniciando 

a contagem do prazo entre a publicação e a sessão pública. 

 Assim, a fase externa ou licitatória tem como principal característica a concentração 

dos atos, sendo que os objetivos do pregão são a celeridade, a economicidade e a eficiência. 

 Diante disto, o artigo 4º e seus incisos da Lei nº 10.520/02 retratam quais os 

procedimentos a serem adotados na fase licitatória do pregão, que segundo Lima (2001, p. 49-

50) são estes: 

 

a) Convocação dos interessados através da publicação do edital; 
b) No dia da sessão pública dar-se o credenciamento: o interessado ou seu 
representante, identifica-se e, se for o caso, comprova a existência dos 
necessários poderes para formulação de propostas e para o exercício de todos 
os demais atos inerentes ao certame e entrega a declaração com a ciência de 
que cumpre os requisitos para habilitação; 
c) Abertura da sessão e explicação de como ocorrera o andamento dos 
trabalhos e entrega dos envelopes contendo a indicação do objeto e do preço 
oferecidos; 
d) Abertura e verificação da conformidade das propostas com os requisitos 
estabelecidos no instrumento convocatório; 
e) Etapa competitiva ou de lances - no curso da sessão, os licitantes que 
tiveram sua proposta classificada poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor; 
f) Julgamento e classificação das propostas, segundo o critério do menor 
preço, observadas as especificações técnicas, os prazos máximos para 



55 

  

fornecimento e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos 
no edital; 
g) Verificação da proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e 
valor, caberá ao pregoeiro decidir a respeito da sua aceitabilidade, 
motivando sua decisão; 
h) Realização de eventual negociação com o licitante vencedor; 
i) Abertura do envelope contendo os documentos de habilitação do licitante 
que teve a proposta classificada em primeiro lugar para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital; 
j) Verificação dos documentos habilitatórios conforme previsto no edital, e 
análise obrigatória quanto à regularidade perante a Fazenda Nacional, a 
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as 
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso; 
k) Declaração de vencedor do licitante, se atendidos os requisitos exibidos 
no edital; 
l) Fase para apresentação de recursos. O licitante deverá apresentar 
imediatamente e motivadamente a intenção de apresentar recurso, o prazo 
para apresentação das razões do recurso será de três dias; 
m) Não havendo manifestação imediata e motivada de qualquer dos 
licitantes, importará a decadência do direito de recorrer e ocorrerá a 
adjudicação do objeto da licitação diretamente pelo pregoeiro ao vencedor, 
conforme previsão do inciso XX do art. 4º da Lei nº 10.520/02; e 
n) Homologação da licitação pela autoridade competente, o adjudicatário 
será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital, 
conforme previsão do inciso XXII do art. 4º da Lei nº 10.520/02. 
 

 

 A publicação deverá se dar no Diário Oficial da União, Estado ou Município, levando 

em consideração o caso concreto. Assim, conforme II, deverá constar o seguinte aviso: “a 

definição do objeto de forma resumida, a indicação do local, dias e horários em que poderá 

ser lida ou obtida a íntegra do edital”. Ainda é facultada a publicação do edital por meio 

eletrônico. 

 Assim, entre a publicação da convocação dos interessados e a data para abertura das 

propostas não poderá ocorrer prazo inferior a 8 dias úteis.  

 A documentação a ser entregue nesta fase é: a identificação do interessado ou de seu 

representante legal; declaração de conhecimento de cumprimento de todos os requisitos de 

habilitação. 

 Após ocorrido o credenciamento, se passa para a abertura da sessão pública, bem 

como breve explicação dos trabalhos. Assim, se inicia a entrega dos envelopes e a fase de 

verificação das propostas. 

 Deste modo, após a verificação do preenchimento de todos os requisitos do edital, 

passa-se à etapa de lances ou a competitiva. Diante disto, Scarpinella (2003, p. 127) afirma 

que “a sessão de lances verbais só deve ter início depois de o pregoeiro certificar-se da 
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conformidade de todas as propostas com o instrumento convocatório, sob pena de o resultado 

final, após o encerramento da etapa de lances, ser inútil”. 

 A etapa de lances é uma das principais características marcantes do pregão, sendo que 

a principal diferença encontra-se nas demais modalidades que aplicam as fases de forma 

inversas. 

 Portanto, a possibilidade dos licitantes de apresentarem novos lances verbais e 

sucessivos tende a possibilitar baixar o valor inicialmente ofertado. 

 O critério para o julgamento das propostas no pregão é o de menor preço, e, desta 

forma, ao final desta etapa deverá o pregoeiro montar uma lista classificando as propostas que 

se enquadram na “regra dos 10%” de forma crescente. 

 Após este ato, a proposta classificada em primeiro lugar passará a ser analisada se 

preenche o critério de aceitabilidade da proposta pelo pregoeiro, verificando-se todos os 

requisitos como o objeto e o valor, considerando o inciso XI do art. 4º da Lei nº 10.520/02. 

 A presente análise passa a ser realizada sob a ótica econômica, onde o pregoeiro irá 

analisar a compatibilidade do objeto com o valor ora ofertado. 

 Importante salientar que a administração pública não tem apenas como finalidade o 

menor valor, devendo-se apenas verificar a qualidade do objeto, seguindo as especificações 

técnicas exigidas no edital.  

Ainda nessa fase se verifica se a oferta é inexequível, sendo que qualquer decisão 

sobre a mesma deve constar nos autos do pregão. 

 A próxima fase é a habilitação, onde serão analisados os requisitos exigidos no edital, 

tendo como finalidade a avaliação de todas as condições mínimas e indispensáveis para o 

futuro cumprimento do contrato. 

 O procedimento do pregão acaba por se pautar no princípio da eficiência e também 

celeridade, sendo estes procedimentos do pregão que trazem consigo inovações que procuram 

colocar em prática estes princípios. 

 

2.2.3.4 Pregão Presencial 

 

 O presente processo de julgamento de licitações referentes à modalidade pregão deve 

seguir os seguintes procedimentos: 

 - Abertura da sessão por meio do pregoeiro, no dia, horário e também local 

estabelecidos, sempre por meio de ato público; 

- Recebimento de declaração do cumprimento por parte do licitante para o 
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cumprimento pleno de todos os requisitos de habilitação; 

- Recebimento dos envelopes de “Proposta” e “Documentação”; 

- Identificação dos representantes legais das licitantes, por meio de carteira de 

identidade e também procuração ou mesmo contrato social, levando em consideração o caso 

concreto; 

- Credenciamento de todos os representantes legais dos licitantes, por meio de 

documento comprobatório de serem possuidores para a realização de lances verbais, bem 

como para as demais práticas dos atos inerentes ao pregão; 

- Abertura dos envelopes de proposta; 

- Análise e também julgamento das propostas levando em consideração as exigências 

ora estabelecidas no momento do ato convocatório; 

- A proposta será desclassificada no caso de não atender todas as exigências ora 

estabelecidas no momento do ato convocatório para a apresentação das propostas. 

 

2.2.3.5 Pregão Eletrônico 

 

O pregão eletrônico tem como finalidade o aperfeiçoamento do regime de 

licitações, abrangendo a administração pública, pois acaba por reduzir as despesas 

(JACOBY FERNANDES, 2000), bem como possibilita uma agilidade melhor para o 

resultado almejado (BITTENCOURT, 2004). 

 Assim, o pregão é considerado como modalidade de licitação direcionada para a 

aquisição de bens e serviços comuns por meio de lances, sendo a proposta vencedora a 

que apresentar menor preço. 

 Na forma eletrônica, o pregão acaba por acelerar os processos, proporcionando, 

assim, uma maior competitividade entre todos os concorrentes que se encontram 

cadastrados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, sendo esta uma 

ferramenta de operacionalização interna, possibilitando o funcionamento de forma 

sistemática das atividades do Sistema de Serviços Gerais – SISG. 

 Jacoby Fernandes (2000) retrata que o pregão eletrônico representa o 

aperfeiçoamento da legislação licitante, sendo considerado como ação prevista no 

Programa Redução de Custos. O presente acabou por implementar um conjunto de 

medidas que se volta para a modernização dos processos de compra e contratação, 

possibilitando a introdução de controles gerenciais tanto de custo como de aplicação de 

tecnologia da informática nas licitações. 
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 O pregão eletrônico acaba por possibilitar a redução de custo, aumentando a 

economia. Diante deste fator, o governo nos últimos tempos tem se mostrado 

tendencioso a modificar a lei nº 8.666/93, invertendo o processo das modalidades de 

licitação, iniciando a análise das propostas dos concorrentes por meio do preço, último 

item a ser considerado nos dias atuais. O presente tem como intuito a redução de prazos 

e também custos do processo, possibilitando que as demais modalidades venham a serem 

realizadas pelo meio eletrônico (ALMEIDA, 2006). 

 Assim, deverá o pregoeiro conduzir o pregão, sendo necessário que seja 

qualificado. A presente qualificação não está explicitada na lei. Portanto, o pregoeiro é 

considerado como o principal agente desse processo, pois, cabe a ele agir, bem como 

tomar todas as decisões, sempre se baseando no bom senso, ponderação, razoabilidade, 

estímulo à competição, sem perder o foco no surgimento de situações totalmente 

inusitadas que não são previstas na lei, bem como se mantendo firme nas propostas 

inexequíveis. 

 Desta forma, desde o momento em que o edital acaba sendo publicado, o pregão 

eletrônico se resolve em tempo menor, pois bastam apenas 17 dias para a efetivação da 

aquisição. 

 

2.2.3.6 Características do pregão presencial e do pregão eletrônico 

 

Analisando a Lei nº 10.520/2002, em seu artigo 1º e parágrafo único, pode-se observar 

que o legislador tentou esclarecer o que se entende na expressão bens e serviços comuns, pois 

essa é uma das determinações legais específicas para o pregão. Veja-se: 

 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.  
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado (BRASIL, 2002). 
 

 

Para a utilização na Administração Pública Federal da modalidade de licitação do 

pregão, a União aprovou o Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, que no seu Anexo II 

estabeleceu uma lista dos bens e serviços considerados comuns. Esta lista tem sido 

considerada exemplificativa no que tange bens e serviços, e do que pode ser contratado 

através do pregão (FURTADO, 2007, p. 515). 
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Especificamente no âmbito do Poder Executivo, a discricionariedade em relação à 

escolha do pregão como forma de licitação deixa de existir, como se pode retirar da análise do 

artigo 4º, caput e parágrafo 1º, dispostos no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pois 

tem o dever de utilizar-se do pregão para aquisição de bens e serviços comuns, salvo nos 

casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente, como se 

observa no artigo abaixo transcrito: 

 

Art. 4º Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será 
obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua 
forma eletrônica. 
§ 1º O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de 
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente 
(BRASIL, 2002). 

 

Esta modalidade de licitação, destinada à aquisição de bens e serviços comuns, possui 

como importante característica a celeridade nos processos licitatórios, minimizando custos 

para a administração pública e vem se consolidando como a principal forma de contratação do 

Governo Federal. 

Para Justen Filho (2001, p. 36), a “expressão “bem ou serviço comum” comporta 

alguma certeza por parte do aplicador, o qual deve ter em vista a razão de ser e as finalidades 

da norma. 

O autor alerta para a interpretação do parágrafo único do último artigo legal citado que 

diz: “todo e qualquer objeto licitado tem obrigatoriamente de ser descrito objetivamente, por 

ocasião da elaboração do ato convocatório da licitação”. 

Mas isso nem sempre se consegue de maneira a não deixar equívocos, os quais 

poderão ensejar a nulidade do pregão. 

Sólon Lemos Pinto (2000, p. 661), comentando sobre o assunto, ensina: 

 

Poderão ser adquiridos por meio de pregão os bens e serviços comuns, cujos 
padrões de desempenho e qualidade sejam objetivamente definidos, por 
meio de especificações de uso corrente no mercado incluem-se nesta 
categoria, bens como: peças de reposição de equipamentos, mobiliário 
padronizado, combustíveis e material de escritório e serviços, tais como 
limpeza, vigilância, conservação, locação e manutenção de equipamentos, 
agenciamento de viagem, vale-refeição, bens e serviços de informática, 
transporte e seguro-saúde. 
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Também se destaca como característica do pregão a possibilidade de lances verbais no 

pregão comum e de lances através da internet durante a sessão pública do pregão; as duas 

formas de lances são públicas, ou seja, todos licitantes acompanham todos os lances. 

O Quadro 1 a seguir apresenta as modalidades licitatórias com uma descrição 

resumida, bem como as características de cada uma dessas modalidades. 

 

Quadro 01 – Modalidades de Licitação 

Modalidade Descrição 

Concorrência 

Modalidade comum entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 
Características: ampla publicidade, universalidade, habilitação 
preliminar após abertura do processo, julgamento por comissão. 

Tomada de 

Preços 

Modalidade comum entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 
Características: ampla publicidade, universalidade, habilitação 
preliminar anterior à abertura do processo, julgamento por comissão. 

Convite 

Modalidade comum entre interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 
demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 
Características: não exige publicação, habilitação preliminar anterior à 
abertura do processo, julgamento por comissão ou por servidor 
formalmente designado. 

Concurso 

Modalidade de licitação especial entre quaisquer interessados para 
escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
Características: ampla publicidade, igualdade, julgamento por omissão, 
dispensa as formalidades específicas da concorrência. 

Leilão 

Modalidade especial entre quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis 
prevista no art. 19 (aquisições oriundas de procedimentos judiciais ou 
dação em pagamento), a quem oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliação. 
Características: ampla publicidade, universalidade, qualificação dos 
interessados e prestação de garantia. 

Pregão Modalidade para aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
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definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, 
podendo ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. 
Características: inversão na ordem das fases de habilitação e 
julgamento, leilão reverso, habilitação rápida. 

Fonte: Elaboração do autor com base nas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02. 

 

2.3 Desempenho em Organizações Públicas e de Pesquisa 

 

Desempenho – resultados obtidos dos principais indicadores de processos e 
de produtos, que permitem avaliá-los e compará-los em relação a metas, 
padrões, referenciais pertinentes e a outros processos e produtos. Mais 
comumente, os resultados expressam satisfação, insatisfação, eficiência e 
eficácia, e podem ser apresentados em termos financeiros ou não 
financeiros (FNQ - Fundação Nacional da Qualidade, 2005). 

 

O desempenho das organizações tem sido foco de muitos estudos nos últimos anos. Os 

requisitos das informações sobre desempenho organizacional tem tido uma evolução contínua, 

desde os primeiros estudos com Taylor e Fayol até a implantação de premiações por 

excelência utilizadas atualmente. Atualmente, a competitividade requer não apenas a 

definição e a execução correta da estratégia da organização, mas que ambas sejam elaboradas 

de tal forma que assegurem a eficácia. 

Para Sink e Tuttle (1993), o desempenho de uma organização deve ser medido e 

analisado a partir de enfoques globais, parciais e unitários. De acordo com estes autores, o 

desempenho também depende de um complexo inter-relacionamento de vários parâmetros; 

eles consideram a existência de pelo menos sete parâmetros distintos de desempenho, quais 

sejam: eficácia, eficiência, produtividade, qualidade, clima organizacional, criatividade e 

lucratividade. 

Portanto, mesmo que cada organização possua sua forma de avaliação de desempenho, 

cada uma delas deve possuir algum indicador de desempenho relacionado a um destes sete 

parâmetros, onde a produtividade constitui apenas um dentre os demais. 

Assim, a forma como a entidade é gerenciada e suas características culturais 

determinam a ênfase dada a cada um destes parâmetros. 

O objetivo do acompanhamento deve ser sempre o de melhoria contínua do 

desempenho da organização e neste sentido é que se justifica um processo de revisão e 

avaliação constante do uso de medidas mais relevantes ao contexto organizacional. Alguns 

aspectos observados em relação à medição do desempenho são que esta atividade deve servir 

para identificação e solução de problemas, controle das ações e suporte para tomada de 
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decisão. Através da medição, portanto, é possível detectar se a organização está eliminando as 

causas de falhas nos seus sistemas e processos. 

Porter (1996, p. 65) afirma que as organizações devem ter flexibilidade para responder 

rapidamente às mudanças competitivas e de mercado. Elas devem utilizar-se continuamente 

do benchmarking para alcançar o melhor desempenho. 

Assim, o desempenho organizacional acaba refletindo a estratégia em termos de 

formulação e implementação e sua adequação às realidades externa e interna da entidade. 

As organizações públicas, por sua vez, têm tido muitas dificuldades em relação à 

medição de desempenho por conta de sua complexidade e natureza. 

Outro complicador para se conhecer o desempenho de um órgão público está na 

relação de dependência direta do Governo, conforme afirma Boyne (2003, p. 224), no serviço 

público: “as definições de desempenho não são técnicas universais, mas são construídas 

politicamente e contingentes de uma variedade de circunstâncias”. 

Por sua vez, Motta (1986) ressalta que um processo de medição e avaliação de 

desempenho deve focar os aspectos de eficiência (quando são analisados os fatos e os 

processos), os aspectos de eficácia (quando são analisados os resultados e as ações) e os 

aspectos de efetividade (quando são analisados os valores percebidos e os impactos de 

determinados programas e políticas públicas). 

No que diz respeito à medição de desempenho no setor público, Trosa (2001) afirma 

que essa é uma prática bastante útil, uma vez que os indicadores podem ser utilizados pelos 

servidores como uma base de memória das atividades executadas. A autora ressalta a 

importância de lidar tanto com medições quantitativas (indicadores de atividades) quanto com 

medições qualitativas (indicadores de satisfação), uma vez que a complementaridade das duas 

formas de medição vai garantir a avaliação e a interpretação do desempenho de maneira mais 

justa e equilibrada. 

Em relação às Instituições Públicas de Pesquisa, tem se verificado nos últimos anos 

que transformações no papel do Estado, mudanças técnico-científicas e os novos padrões 

concorrenciais e globalizados nos mercados provocaram mudanças na forma de atuação e na 

organização dessas instituições, acompanhando um fenômeno global de mudança nos padrões 

do conhecimento científico e da inovação tecnológica. 

Também a diminuição do papel do Estado na economia tem resultado em cortes 

expressivos de verbas para as instituições de pesquisa brasileiras a cada ano. 

Para enfrentar essa realidade muitas instituições buscaram se adequar mais às 

necessidades colocadas por demandas externas, através de parcerias com o setor privado e 
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buscando fontes alternativas aos recursos do Tesouro Nacional. 

Além da falta de recursos para financiamento de sua atividade fim, a mensuração dos 

resultados da organização está entre os grandes desafios enfrentados pelas instituições 

públicas de pesquisa. 

Mensurar o desempenho de centros de pesquisa é um processo complexo e difícil de 

administrar, visto que envolve questões nem sempre visíveis pela sua própria natureza 

científica. Então, o que se tem são experiências de avaliação esporádicas, e que mesmo com a 

presença de indicadores objetivos a subjetividade não é eliminada. 

Entretanto, quando nos referimos a desempenho em Instituições Públicas de Pesquisa 

nesse trabalho, não se trata de avaliação dessas instituições, e sim, dos resultados das 

experimentações científicas que são feitas nos diversos projetos de pesquisa desenvolvidos 

por elas. Esse conceito de desempenho pode ser entendido como uma resposta gerencial às 

demandas da sociedade, à sua produção científica no que diz respeito à criação de novas 

tecnologias, bem como o retorno do investimento governamental na instituição para a 

sociedade. 

No caso específico da Embrapa, mesmo desfrutando de uma boa imagem perante a 

sociedade em relação à sua produção científica e transferência de tecnologias para melhorar a 

atividade agrícola, é preciso repensar seu modelo institucional com vistas a que esta produção 

continue a existir nos mesmos patamares dos últimos anos.  

Para dar respostas a essas novas demandas é que surge a necessidade de identificar até 

que ponto o modelo de gestão institucional da Embrapa se apresenta como obstáculo ao seu 

desempenho e à sua eficiência como Empresa Pública de Pesquisa Agropecuária. 

A atividade de compras em uma instituição de pesquisa, como em toda instituição, é 

um dos principais pilares de sustentação e suporte para o cumprimento de sua missão, pois é 

uma atividade que consome os orçamentos existentes, por meio da efetivação dos processos 

de aquisições de bens e serviços necessários ao cumprimento das metas pré-definidas nos 

planos de ação dos projetos de pesquisa. 

 
A gestão de suprimentos em instituições públicas, notadamente em 
instituições de pesquisas científicas, propricia o suprimento constante de 
materiais necessários para utilização nas pesquisas científicas, tais como: 
equipamentos de laboratório, produtos químicos e reagentes que, pela sua 
natureza e especificidades, precisam ter qualidade e comprovada eficácia, já 
que a utilização de materiais e equipamentos de qualidade duvidosa poderá 
acarretar respostas inadequadas aos ensaios e experimentos científicos 
realizados na instituição (BATISTA; MALDONADO, 2008, p. 686). 
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 Ainda nesse sentido, a falta de flexibilidade e a quantidade de procedimentos 

normativos que devem ser seguidos na atividade de compras públicas trazem, especialmente 

para as instituições públicas de pesquisa, dificuldades e morosidade no processo vindo, por 

muitas vezes, a influenciar no desempenho dos experimentos científicos dessas instituições. 

 

2.4 Eficiência na Administração Pública 

 
Os conceitos de eficiência e eficácia geralmente estão mais presentes em áreas como 

administração e economia. Após a Emenda Constitucional nº 19 de 1998, a eficiência tornou-

se princípio constitucional da administração pública. 

A eficiência é uma dimensão associada aos recursos, enquanto a eficácia se prende aos 

produtos. Toda ação será mais eficiente quando traduzir em desempenho os resultados em 

termos de redução da fadiga, da distância e do tempo dispendido. 

Os dois principais indicadores de desempenho organizacional para Boyle (1989) são a 

eficiência e a eficácia 

A eficiência está relacionada à melhor utilização dos recursos para atingir um objetivo. 

Motta e Bresser Pereira (1980) a definem como a coerência dos meios em relação com os fins 

visados, e se traduz no emprego de esforços (meios) para a obtenção de um máximo de 

resultados (fins). 

Alfonso (1995, p. 97) e Metcalfe e Richards (1992, p. 31) classificam a eficiência em 

eficiência técnica, relação entre os recursos e os resultados físicos, e eficiência econômica, 

relação entre custos dos recursos e o valor dos resultados, sendo esta geralmente o foco das 

reformas administrativas. 

É importante ressaltar que existem variações relacionadas ao conceito de eficiência 

quando tratamos de organizações privadas e públicas. Nestas o que deve prevalecer é o 

interesse ou a necessidade dos cidadãos; naquelas, predominam o interesse financeiro e de 

seus proprietários e a maximização do lucro. 

Nesse sentido, Nassuno (1999, p. 335-361) observa que o conceito tradicional de 

eficiência a relaciona ao melhor uso de recursos visando ao lucro. Na seara pública, ela pode 

ser definida como o melhor uso de recursos para atender ao interesse público. 

A eficiência nas organizações públicas, para Pimenta (1998, p. 173-199), é 

considerada como ampliação dos serviços prestados à população, satisfação (percepção da 

qualidade) dos cidadãos em relação aos serviços e indicadores de desempenho. 

Boyle (1989, p. 19) dá exemplos de possíveis indicadores de eficiência no setor 
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público: custo por leito hospitalar, custo por aluno, entre outros. 

Alfonso (1995, p. 96) frisa a dificuldade de mensurar e avaliar eficiência no setor 

público: dificuldade de definição e medição dos resultados, imperfeição dos indicadores de 

resultados, limitação burocrática para redução de custos e resistências à avaliação. Considera 

também que geralmente uma organização não poderá ser avaliada por apenas um critério, mas 

um conjunto deles. Cita como exemplos: inovação, adaptação a mudanças e aprendizagem 

organizacional. 

É interessante também observar, como reconhece Nassuno (1999, p. 335-361), que a 

eficiência, por si só, não permite adequada avaliação sobre que grupos sociais estão sendo 

beneficiados com as decisões do gestor público. 

Harger (1999, p. 151-161) sintetiza como dever do administrador público utilizar a 

melhor opção disponível, a opção ótima. 

Cereijido (2001, p. 231-241) considera que o princípio da eficiência está relacionado 

aos meios empregados. Os agentes públicos têm o dever de selecionar e utilizar 

criteriosamente os melhores meios a serem empregados no cumprimento das atividades 

necessárias à boa administração. Frisa que na eficiência predomina o controle dos meios e não 

dos fins alcançados. O mesmo autor também relata a importância de interpretar a eficiência 

conjugada com os demais princípios constitucionais da administração pública da legalidade, 

moralidade, impessoalidade e publicidade. 

Segundo Aragão (1997, p. 1-6), a eficiência não visa mitigar o princípio da legalidade, 

mas estabelecer uma nova lógica para esta, priorizando também resultados práticos 

alcançados, não se restringindo apenas a aspectos formais e abstratos. 

Para Leal (2006, p. 133-134), o princípio da eficiência foi alçado a princípio básico da 

atividade administrativa e ao desejo da maximizar os resultados de toda e qualquer ação dos 

serviços públicos. Entretanto, alerta que a Emenda Constitucional nº 19/1998 não indicou os 

critérios e os indicadores para aferir tal eficiência. 

Mello (2010) demonstra preocupação em relação à dificuldade de definição jurídica do 

princípio de eficiência e do seu controle judicial. Ressalta ainda que a eficiência deve estar 

sempre em consonância com a legalidade. 

A eficiência deve ser buscada desde as atividades de menor grau de dificuldade até 

aquelas atividades consideradas intelectuais, entretanto, ao ser buscado isoladamente, o 

desempenho da organização como um todo pode sofrer influências negativas, na medida em 

que em relação às atividades de ciência e tecnologia, ao que parece, a busca desse objetivo 

deve ser vista globalmente dentro da organização. 
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Atualmente a conciliação entre os princípios da economicidade, da legalidade e o 

princípio da eficiência é o aspecto mais estudado e debatido. Muitos dos questionamentos são 

fundamentados sob o argumento de que a maioria dos produtos adquiridos pela administração 

pública possui aceitação e utilidade duvidosa, mas que, em relação ao princípio da 

economicidade, possui inquestionável cumprimento, o que em teoria reflete diretamente na 

eficiência administrativa. 

A reflexão, entretanto, deve se dar se tais procedimentos estão buscando a eficiência 

administrativa e melhorando o desempenho da organização. 

É neste cenário que, no início da década de 1980, Sander (1995) sugere que os 

paradigmas da administração para a eficiência, administração para a eficácia, administração 

para a efetividade e administração para a relevância, vistos até então como paradigmas 

paralelos, deveriam assumir nova modelagem. Ou seja, conforme coloca o próprio Sander 

(1995, p. 92), estes quatro paradigmas “são concebidos como realidades globais com 

dimensões ou planos multicêntricos”. 

A concepção deste modelo multidimensional de administração da educação, segundo o 

autor, baseia-se em quatro pressupostos básicos, onde de acordo com Sander (1995) o 

desempenho organizacional pode ser analisado a partir de quatro critérios: eficiência, eficácia, 

efetividade e relevância. 

Os dois primeiros possuem características de critérios instrumentais visto que dão 

ênfase aos resultados práticos da organização. Por sua vez, os dois últimos são subjetivos, 

pois buscam a contribuição, para a sociedade, das pessoas que estão inseridas na organização. 

Nesse sentido, Sander (1982, 1995) propõe o Paradigma Multidimensional para 

estudar a administração da educação na América Latina que pode ser adaptado para 

organizações públicas de pesquisa. 

A partir de uma visão histórica da teoria administrativa, ele delineia quatro paradigmas 

educacionais: administração para a eficiência, para a eficácia, para a efetividade e para a 

relevância. "Esses quatro paradigmas são definidos e delimitados em função dos quatro 

critérios adotados historicamente para avaliar e orientar o desempenho dos atos e fatos 

administrativos: a eficiência, a eficácia, a efetividade e a relevância” (SANDER, 1982, p. 10). 

O conceito de eficiência está associado ao de racionalidade econômica, pois busca 

meios e procedimentos adequados para atingir metas e resultados. "O valor supremo da 

eficiência é a produtividade [...]. É eficiente aquele que produz o máximo com o mínimo de 

desperdício, de custo e de esforço, ou seja, aquele que, na sua atuação, apresenta uma elevada 

relação produto/insumo” (SANDER, 1995, p. 44). 
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Na educação, esse critério relaciona-se à consecução de um desempenho instrumental 

externo à organização educacional, de natureza econômica, medido em termos de capacidade 

administrativa para alcançar um elevado grau de produtividade, tendo, portanto, uma 

dimensão econômica. "A administração será eficiente na medida que ela for capaz de 

maximizar a captação e utilização de recursos financeiros e instrumentos tecnológicos no 

sistema educacional e em suas escolas e universidades” (SANDER, 1982, p. 48). 

No caso da educação, a eficácia da administração preocupa-se essencialmente com a 

consecução dos objetivos intrinsecamente educacionais (SANDER, 1995, p. 44). 

Esse critério relaciona-se à consecução de um desempenho instrumental interno à 

organização educacional, de natureza pedagógica, medido em termos de capacidade 

administrativa para alcançar os objetivos e as metas educacionais propostos, tendo, por 

conseguinte, uma dimensão pedagógica. "A administração será tanto mais eficaz quanto 

maior for o seu sucesso no alcance dos objetivos educacionais” (SANDER, 1982, p. 19). 

A noção de efetividade supõe um compromisso real e verdadeiro com os objetivos 

sociais e as demandas políticas da comunidade. Com isso, a efetividade pode ser medida pelo 

grau de atendimento das necessidades sociais e políticas da sociedade na qual a instituição 

está inserida e exerce influência. 

Quanto maior o grau de participação solidária dos membros da comunidade, direta ou 

indiretamente comprometidos com a administração da instituição, maior será sua efetividade e 

maior sua capacidade política para responder concreta e imediatamente às necessidades e às 

aspirações sociais (SANDER, 1995, p. 49). 

Na gestão de instituições públicas, assim como na educação, esse critério relaciona-se 

à consecução de um desempenho substantivo externo à organização educacional, de natureza 

política, visando atingir os objetivos mais amplos de desenvolvimento humano e qualidade de 

vida dos participantes do sistema educacional e da sociedade como um todo, tendo, assim, 

uma dimensão política. "A administração será tanto mais efetiva quanto maior for sua 

capacidade estratégica para atender às necessidades sociais e às demandas políticas da 

comunidade em que o sistema educacional está inserido” (SANDER, 1995, p. 63). 

Relevância é o critério de desempenho cultural medido em termos de importância, 

significação, pertinência e valor dos atos e fatos administrativos para a vida dos participantes 

do sistema educacional. Na educação, esse critério relaciona-se à consecução de um 

desempenho substantivo interno à organização educacional, tendo, por isso, uma dimensão 

antropológica. "Uma administração educacional relevante avalia-se em termos dos 

significados e das consequências de sua atuação para a melhoria do desenvolvimento humano 
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e da qualidade de vida na escola e na sociedade” (SANDER, 1995, p. 50). 

Sander (1995, p. 43) coloca que “na história do pensamento administrativo, a noção de 

eficiência está associada aos conceitos de racionalidade econômica e produtividade material, 

independentemente de seu conteúdo humano e político e de sua natureza ética”. Segundo o 

Houaiss, o termo eficiência é oriundo do latim efficientia, faculdade de produzir um efeito; 

virtude, propriedade, ação. Foi em torno dos critérios de eficiência que girou a escola clássica 

da administração protagonizada por Fayol, Taylor e Weber. 

Os cuidados e as preocupações concernentes à produtividade e à racionalidade no uso 

de materiais e em processos operacionais são elementos básicos e essenciais para definir a 

eficiência como um critério de desempenho econômico da administração da educação. “Como 

critério de desempenho econômico, medido em termos de capacidade administrativa para 

alcançar um elevado grau de produtividade, a eficiência acentua a dimensão extrínseca e 

instrumental da administração da educação” (SANDER, 1995, p. 45). 

É com base nesta caracterização terminológica que este critério de desempenho 

organizacional é atrelado à dimensão econômica. 

A dimensão econômica no caso da administração escolar está relacionada aos recursos 

financeiros e materiais, às estruturas, às normas burocráticas e aos mecanismos de 

coordenação e comunicação. Sendo assim, Sander (1995, p. 59) ainda acrescenta que “nessa 

dimensão, a administração prevê e controla recursos, organiza estruturalmente a instituição, 

fixa papéis e cargos, divide o trabalho, determina como o trabalho deve ser realizado e por 

que tipo de incumbentes, e estabelece normas de ação”. 

Com base nestas informações, observa-se que no âmbito de uma instituição pública de 

pesquisa, os conceitos de eficiência e utilização racional de recursos referentes à dimensão 

econômica podem ser atribuídos às atividades básicas de preparação e execução de 

orçamentos, planejamento e distribuição de espaços físicos para cada setor administrativo, 

setores de apoio e pesquisadores, bem como o que deveria ser uma preocupação maior, os 

resultados alcançados pelos projetos de pesquisa desenvolvidos pela organização. 

Nesse sentido Ramos (1983, p. 49) afirma que a distinção entre racionalidade 

funcional (instrumental) e racionalidade substancial (substantiva) constitui passo preliminar 

na pesquisa de uma definição clara de ação administrativa. 

Segundo o autor, a racionalidade instrumental refere-se ao exercício de uma 

racionalidade científica, bastante típica do positivismo, que visa à dominação da natureza para 

fins lucrativos, submetendo a ciência, a técnica e a própria produção cultural ao capital. Já a 

racionalidade substantiva é, para Ramos (1983), um atributo natural do ser humano, visto que 
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reside na mente humana, e é a partir dela que os indivíduos podem buscar conduzir sua vida 

pessoal na direção da autorrealização e do autodesenvolvimento, engajando-se de forma mais 

expressiva no processo de desenvolvimento social e, no âmbito da teoria administrativa, no 

processo de desenvolvimento da própria organização. 

Ramos (1983) ainda adverte que a sociedade moderna adotou a racionalidade 

funcional e a centralização no mercado como sendo o alicerce orientador das ciências sociais 

e da vida humana em geral, em detrimento da razão substantiva, trazendo, assim, limitações 

ao bem-estar e satisfação do ser humano. Pois é exatamente a racionalidade substantiva, na 

perspectiva deste autor, que permite ao indivíduo ordenar sua vida em bases éticas, através do 

debate racional, buscando encontrar um equilíbrio dinâmico entre a satisfação pessoal e a 

satisfação social, potencializando as aspirações e a capacidade humana de autorrealização e 

emancipação. 

Enfim, segundo o autor, efetivamente, a preocupação com a eficiência é mais 

recorrente na iniciativa privada, mas ela também é importante e necessária na gestão das 

organizações públicas, que administram recursos públicos, apesar de terem características 

diferenciadas. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo teve como objetivo descrever e explicar a metodologia científica 

utilizada, o universo e a amostra, a coleta e o tratamento de dados para a realização da 

pesquisa. 

 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 

A opção aqui foi por uma pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de 

um estudo de caso realizado na Embrapa Semiárido. 

De acordo com Vieira (2006), a pesquisa qualitativa é fundamentada principalmente 

em análises qualitativas, tendo como característica a não utilização de ferramentas estatísticas 

na análise de dados. Entretanto, ressalta-se que o autor deixa claro que isso não significa que 

esse tipo de pesquisa seja uma mera especulação subjetiva. 

Nesse sentido, Vieira (2006, p. 17) afirma que esse tipo de análise tem por base 

conhecimentos teóricos-empíricos que permitem atribuir-lhe cientificidade, e que, com 

frequência, encontram-se análises quantitativas como fundamento de análises qualitativas. 

Para o autor, características como a cientificidade, o rigor e a confiabilidade apresentadas na 

pesquisa qualitativa a tornam adequada para o presente trabalho. 

Vieira (2006) afirma ainda que uma forte característica da pesquisa qualitativa é que 

ela geralmente oferece descrições ricas e bem fundamentadas, bem como explicações sobre 

processos contextualizados localmente e possíveis de serem identificados (VIEIRA, 2006, p. 

18). 

Segundo Brotti (2004, p. 73), “os métodos qualitativos visam analisar, descrever e 

formular recomendações pelo exame aprofundado e amplo de informações, sem preocupar-se 

em associar valores ou escalas quantificáveis”. A autora ainda acrescenta que tais métodos 

são julgados mais adequados, devido a uma série de aspectos da avaliação serem 

inconscientes, subjetivos e únicos. 

A pesquisa é também do tipo descritiva, pois tem como função principal a análise do 

objeto, buscando descrever a sua situação atual. Segundo Mattar (1993, p. 66), “a pesquisa 

descritiva serve para descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los 

e interpretá-los”. Em síntese, a pesquisa qualitativa possibilita que haja maior 

aprofundamento, permitindo que se compreenda com maior embasamento a realidade 

institucional. 
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Foi adotado o Estudo de Caso como Método de Pesquisa, pois procurou buscar 

respostas por meio de triangulação de fontes de evidências. 

Para Yin (2005, p. 19), os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 

colocam questões do tipo “como”, bem como (2005, p. 32) é uma pesquisa empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto com a vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

O autor afirma ainda (2005, p. 33) que a investigação de estudo de caso enfrenta uma 

situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse do que ponto de 

dados, e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando 

convergir em um formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados.  

Ainda segundo Yin (2005, p. 35), o estudo de caso como estratégia de pesquisa 

compreende um método que abrange tudo, pois trata da lógica de planejamento incorporando 

abordagens específicas à coleta e à análise de dados. Assim, o estudo de caso não é nem uma 

tática para a coleta de dados nem meramente uma característica do planejamento em si, mas 

uma estratégia de pesquisa abrangente. 

Yin (1989 apud BRESSAN, 2000, p. 2) define esse método como “uma inquirição 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, 

quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas 

fontes de evidencia são utilizadas”. 

Roesch (1999, p. 155) afirma que o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que 

busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto. Difere, pois, dos 

delineamentos experimentais no sentido de que estes deliberadamente divorciam o fenômeno 

em estudo de seu contexto. Igualmente, estudos de caso diferem do método histórico, por se 

referirem ao presente e não ao passado (ROESCH, 1999, p. 155). 

Deve-se refletir que o presente trabalho, por ser um estudo de caso, não permite uma 

generalização empírica dos resultados. Este não foi o objetivo desta pesquisa, e sim identificar 

a percepção dos empregados sobre a relação da legislação de compras com o desempenho da 

Embrapa Semiárido com base no critério de eficiência após a implantação do pregão. 

De forma complementar, a presente pesquisa também pode ser classificada como 

exploratória, a qual, conforme apresenta Gil (1991), visa proporcionar maior familiaridade 

com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Assim, segundo o 

mesmo autor, envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 
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experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. 

 

3.2 Coleta de dados 

 

A coleta dos dados necessários para responder o problema de pesquisa foi realizada a 

partir de várias fontes: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas 

semiestruturadas e observação direta. 

Para a elaboração deste estudo, foram utilizados dados colhidos por meio de pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas e observação direta, 

decorrente da presença física e da troca de informações com membros da instituição, obtidas 

com a pesquisa durante seu desenvolvimento; bem como por meio de outras fontes relativas 

ao objeto de estudo, como o site da instituição na internet, o site de compras do Governo 

Federal – comprasnet, artigos e dissertações de mestrado e doutorado. 

Para assegurar a validade das informações, o pesquisador utilizou uma triangulação de 

técnicas de coleta de dados, por entender que assim seria permitido um retrato mais completo 

e holístico do problema estudado. 

A esse propósito, Kelle (2001 apud DUARTE, 2009) salienta que, tendo em 

consideração a noção de complementaridade de métodos, quer a convergência quer a 

divergência de resultados são inúteis: onde o que se pretende não é corroborar ou infirmar 

resultados com o recurso a diferentes métodos – o que indica que os diferentes métodos 

usados se referem ao mesmo aspecto do fenômeno investigado – mas, antes, produzir um 

retrato do fenômeno em estudo que seja mais completo do que o alcançado por um único 

método. 

 

3.2.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

No que diz respeito à pesquisa bibliográfica, foi feita avaliação da literatura em livros, 

revistas especializadas, jornais, dissertações, teses e artigos acadêmicos, sistemas obrigatórios 

relacionados ao tema, levantamento de toda legislação básica, seus princípios básicos e suas 

aplicações, abordando a legislação relacionada ao tema desde a Lei Geral de Licitações e 

Contratos até os mais novos mecanismos colocados à disposição do administrador público. 
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3.2.2 Pesquisa Documental 

 

Em relação à pesquisa documental, os dados foram coletados a partir de documentos 

internos da Embrapa Semiárido relacionados ao tema da presente pesquisa. 

Foram analisados os documentos que regulamentaram a implantação do pregão como 

nova modalidade licitatória, os Relatórios do Setor de Compras e Contratações a fim de se 

verificar a economicidade auferida nos dois anos anteriores à implantação efetiva do pregão, 

bem como os Relatórios ou Atas gerados pelo Sistema de Compras Eletrônicas do Governo 

Federal – comprasnet – relativos aos dois anos após essa implantação para verificar a 

eficiência do sistema de compras por meio de uma análise da possível economia gerada nas 

compras por pregão eletrônico no momento do fechamento do processo, e os documentos 

utilizados no processo burocrático interno de compras constantes nos processos de aquisições. 

Foram verificados ainda os Relatórios Semestrais de acompanhamento de Projetos 

com a finalidade de se identificar informações apontadas pelos pesquisadores sobre o 

cumprimento ou não de metas de projetos, com suas respectivas justificativas ou motivações. 

A análise de documentos é uma ferramenta que permite uma conexão com as 

informações formais que estão perpassando pela organização possibilitando a identificação 

das informações que não acrescentam valor às atividades e a deliberação da verdadeira 

necessidade deste documento no sistema (SANTOS; WILLE; SANTOS, 2002 apud 

AMARAL et al., 2007). 

 

3.2.3 Entrevistas 

 

Esse instrumento foi utilizado por ser uma importante forma de aquisição de 

informações visto que permite ao entrevistador a descoberta e entendimento de fatos 

relacionados ao funcionamento do sistema (SANTOS; WILLE; SANTOS, 2002 apud 

AMARAL et al., 2007). 

No presente estudo, foi utilizada a entrevista baseada em roteiro semiestruturado. Este 

tipo de entrevista, por sua vez, é definido por Lakatos e Marconi (1996, p. 84) como “um tipo 

de conversa de natureza profissional entre duas pessoas, onde uma delas obtenha informações 

sobre determinado assunto”. Esta ferramenta dá ao pesquisador a liberdade de “explorar 

amplamente determinada questão, dentro de um roteiro de tópicos relacionado ao problema 

estudado” (LAKATOS; MARCONI, 1996, p. 85), o que permite ao entrevistador conduzir a 

entrevista por meio de uma conversa informal. 
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Optou-se por esse tipo de entrevista por conta de essa técnica combinar perguntas 

fechadas e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador, onde se decidiu por 

entrevistar diversos segmentos de empregados: técnicos do setor de compras e pesquisadores. 

Para se obter informações sob diversos ângulos, foram desenvolvidos dois roteiros de 

pesquisa, direcionados a Técnicos do Setor de Compras e Pesquisadores (Apêndice A). 

As entrevistas aconteceram no período de 03 a 06 de julho de 2012 e foram todas 

gravadas e transcritas. O tempo de duração média destas entrevistas foi de trinta minutos, 

variando de vinte a cinquenta minutos. 

Foram entrevistados três Técnicos que atuam no Setor de Compras e contratações há 

mais de 10 anos e que fossem Pregoeiros. Esta decisão justifica-se pelo fato de a pesquisa 

envolver as compras e as contratações antes e depois da implantação do pregão, tornando-se 

importante que esses empregados possuíssem uma visão e vivência completa de todo sistema 

de aquisições, bem como observar a compreensão da atividade de compras e contratações 

como uma atividade estratégica para a Embrapa Semiárido. 

A pré-qualificação dos pesquisadores que foram entrevistados obedeceu ao mesmo 

critério de que o pesquisador tivesse mais de 10 anos de empresa, além de que os mesmos 

tivessem projetos aprovados financiados pelo Tesouro Nacional com execução nos períodos 

anteriores e após a implantação do pregão. 

Dessa forma apesar de atualmente a Unidade contar com 75 pesquisadores, após a pré-

qualificação, esse número ficou reduzido a 20, onde em função da acessibilidade e 

disponibilidade dos mesmos nos dias da realização das entrevistas, bem como levando-se em 

conta a saturação das respostas e dos comentários que começaram a ser repetitivos nos 

mesmos fundamentos, foram entrevistados seis pesquisadores. 

Segundo Thiry-Cherques (2009), a saturação designa o momento em que o acréscimo 

de dados e informações em uma pesquisa não altera a compreensão do fenômeno, pois 

nenhum dado adicional é encontrado que possibilite ao pesquisador acrescentar informações à 

sua pesquisa. É o momento em que o pesquisador torna-se empiricamente confiante de que a 

categoria está saturada.  

De acordo com Fontanella, Ricas e Turato (2008), o encerramento de entrevistas por 

saturação teórica também pode ser definido como a suspensão de inclusão de novos 

participantes quando os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, certa 

redundância ou repetição, não sendo considerado relevante persistir na coleta de dados. 
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Assim, foi possível estimar com bastante segurança o momento em que o ponto de 

saturação foi atingido, visto que se chegou a um ponto onde o número de respostas nada mais 

acrescia mediante o acréscimo de mais entrevistas. 

O roteiro das entrevistas (Apêndice A) foi feito de tal modo a buscar conhecer, na 

opinião dos entrevistados, a percepção de cada um sobre a relação da legislação de compras 

com o desempenho da Embrapa Semiárido sob o critério de eficiência, como esse aparato 

normativo influencia positiva ou negativamente, os principais problemas enfrentados no 

desenvolvimento de suas tarefas, e, concluindo a entrevista com a possibilidade de indicação 

de elementos considerados fundamentais para melhoria dessa atividade. 

 

3.2.4 Observação Direta 

 

Foi vivenciada durante alguns anos a rotina de procedimentos não somente do Setor de 

Compras e Contratações, bem como da Assessoria Jurídica, dos Setores envolvidos com o 

processo de aquisições seja por antecedência ou por consequência, bem como os 

pesquisadores com projetos financiados pelo Tesouro e aqueles com projetos financiados com 

recursos externos com uma maior flexibilidade de execução. 

Segundo Yin (2005, p. 120), as observações podem variar de atividades formais e 

atividades informais de coleta de dados, incluindo-se observação em reuniões, observações 

diretas ao longo da visita de campo, mesmo aquelas para realização das entrevistas e outras 

atividades semelhantes. 

Yin (2005, p. 120) afirma que as evidências obtidas por meio das observações são, em 

geral, úteis para fornecer informações adicionais sobre o tópico que está sendo objeto de 

estudo. 

 

3.4 Análise dos dados 

 

Em função da natureza do problema de pesquisa apresentado nesse trabalho, em 

relação aos procedimentos, em primeiro lugar foi realizada uma revisão da literatura existente 

que deu suporte ao estudo e à análise da documentação. 

Depois de transcritas, as entrevistas foram lidas e destacaram-se as informações tidas 

como relevantes e construtivas, sendo nestas identificadas a relação com os temas legislação e 

eficiência como critério de desempenho. As respostas que apresentaram congruência foram 

cruzadas e unidas para apresentação. 
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De acordo com Boni e Quaresma (2005, p. 70), 

 
uma investigação científica deve basear-se em um levantamento de dados, 
onde para esse levantamento é necessário, num primeiro momento, que se 
faça uma pesquisa bibliográfica. Num segundo momento, deve-se realizar 
uma observação dos fatos ou fenômenos para que se obtenha maiores 
informações e num terceiro momento, o pesquisador deve fazer contatos com 
pessoas que possam fornecer dados ou sugerir possíveis fontes de 
informações úteis. 
 
 

Yin (2005, p. 125) afirma que não se recomenda a utilização de fontes individuais de 

evidências durante a realização de estudos de caso, e que a triangulação, por ser um 

fundamento lógico para utilizar fontes múltiplas de evidências, é um ponto forte muito 

importante da coleta de dados, além de ser uma oportunidade de se utilizar muitas fontes 

diferentes para obtenção de evidências. 

Considerou-se que essa combinação de várias técnicas seria mais adequada para a 

compreensão da realidade, visto que a triangulação surge como uma estratégia de diálogo 

entre áreas distintas de conhecimento, capaz de viabilizar o entrelaçamento entre teoria e 

prática e de agregar múltiplos pontos de vista, seja das variadas formulações teóricas 

utilizadas pelos pesquisadores ou a visão de mundo dos informantes da pesquisa utilizados de 

modo articulado no presente estudo, de forma que a triangulação de informações, dados e 

evidências pudesse garantir a confiabilidade e a validade dos achados do estudo. 
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4 O CASO EMBRAPA SEMIÁRIDO 

 

4.1 Breve história do surgimento da Embrapa 

 

Na primeira metade do século passado, o Brasil era um país com fortes características 

rurais e na maioria de suas cidades os produtos chegavam do produtor diretamente ao 

consumidor. 

Na década de 1970, a agricultura se intensificava no Brasil. O crescimento acelerado 

da população e da renda per capita, e a abertura para o mercado externo mostravam que, sem 

investimentos em ciências agrárias, o país não conseguiria reduzir o diferencial entre o 

crescimento da demanda e o da oferta de alimentos. 

No âmbito do Ministério da Agricultura, um grupo debatia a importância do 

conhecimento científico para apoiar o desenvolvimento agrícola. Foi constituído então um 

grupo de trabalho para definir objetivos e funções da pesquisa agropecuária, identificar 

limitações, sugerir providências, indicar fontes e formas de financiamento, e propor legislação 

adequada para assegurar a dinamização desses trabalhos. 

Em 7 de dezembro de 1972, o então presidente da República, Emílio Garrastazu 

Médici, sancionou a Lei nº 5.851, que autorizava o Poder Executivo a instituir empresa 

pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 

vinculada ao Ministério da Agricultura. O artigo 7º estabelecia um prazo de 60 dias para a 

expedição dos estatutos e determinava que o decreto fixasse a data de instalação da empresa. 

O Decreto nº 72.020, datado de 28 de março de 1973, aprovou os estatutos da Empresa e 

determinou sua instalação em 20 dias. Este foi atualizado em 04 de agosto de 1997 pelo 

Decreto n° 2.291. 

Em 1972, a Embrapa é então criada como uma empresa pública, e instalada em 1973, 

dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia 

administrativa e financeira. 

No final de 1973, por meio de uma portaria, o Departamento Nacional de Pesquisa e 

Experimentação (DNPEA) que coordenava todos os órgãos de pesquisa existentes até a 

criação da Embrapa é extinto e, com isso, a Empresa se instalou praticamente na estrutura 

existente do DNPEA.  

Atualmente vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 

a empresa foi criada em um momento de intenso crescimento populacional e de renda per 

capita no País, além do início da abertura para o mercado externo, fatores estes que 
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pressionavam o setor agrícola por investimentos em tecnologia e pesquisa para aumentar a 

oferta de alimentos. 

Criada em 1973, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa - nasceu 

como uma resposta do Governo à constatação de que a baixa produtividade agrícola brasileira 

estava associada à falta de conhecimentos tecnológicos específicos que atendessem aos 

interesses nacionais e às necessidades do País. 

 
Com a sua criação buscava-se estabelecer um novo instrumento operativo 
para a pesquisa agropecuária nacional, que fosse a um só tempo ágil, 
dinâmico, flexível, suficientemente capaz de responder às necessidades de 
desenvolvimento do país (EMBRAPA, 2008, p. 26). 
 
 

A Embrapa foi criada para responder à necessidade de, por meio da pesquisa, produzir 

conhecimento, sobretudo na forma de tecnologia agrícola, com a finalidade de aumentar a 

produção e a produtividade da agropecuária brasileira. Com uma história de mais de trinta e 

seis anos de dedicação às atividades de pesquisa e desenvolvimento, a Embrapa é uma 

referência nacional e internacional em Ciência e Tecnologia na área agrícola. 

A Embrapa, com sede e foro em Brasília, é um sistema formado por treze Unidades 

Centrais, e 46 Unidades Descentralizadas distribuídas em quase todos os estados do país, 

contando com mais de 9,6 mil empregados, dos quais cerca de 2,4 mil sendo pesquisadores, 

contando com cerca de 2,1 mil doutores; as Unidades Centralizadas são unidades 

administrativas, e as Unidades Descentralizadas são classificadas em 04 unidades de serviços, 

14 de pesquisa de produtos, 11 de pesquisa de temas básico, e, 17 de pesquisa agroflorestal ou 

agropecuárias nas ecorregiões (centros ecorregionais), presentes em quase todos os estados 

brasileiros, nos mais diferentes biomas, onde a Embrapa Semiárido é uma dessas 17 unidades 

de pesquisa ecorregionais. 

Em 1974, foram criados os primeiros centros nacionais de pesquisa por produtos: 

Trigo (em Passo Fundo-RS), Arroz e Feijão (em Goiânia-GO), Gado de Corte (em Campo 

Grande-MS) e Seringueira (em Manaus-AM). 

De acordo com seu V Plano Diretor da Embrapa-PDE (EMBRAPA, 2008), a Embrapa 

possui a missão de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação, entendidas 

como a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social, que 

resultem em novos produtos, processos ou serviços. A transferência de tecnologia faz parte do 

processo de inovação, o que confere aplicabilidade efetiva às tecnologias geradas. 

De acordo com o mesmo documento, em síntese, a Missão da Embrapa é viabilizar 
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soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em 

benefício da sociedade brasileira (EMBRAPA, 2008), dispondo de orçamento de cerca de 1,8 

bilhão de reais em dezembro de 2011. 

A Embrapa foi criada para executar a pesquisa agrícola do país, bem como teria a 

competência legal para coordenar o SNPA, composto pela própria Embrapa, e mais as 

Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária (Oepas), diversas universidades brasileiras, 

órgãos estaduais e municipais ligados à agropecuária e entidades do setor privado. 

A partir de 1988, a Embrapa utiliza ferramentas de gestão estratégica, materializada 

em Planos Diretores da Embrapa (PDE). O I PDE, com abrangência para os anos de 1988 a 

1992, objetivava a modernização do modelo de gerenciamento da Embrapa e culminou na 

criação do Sistema Embrapa de Planejamento (SEP), em 1992. 

O II PDE, para os anos de 1994 a 1998, redefiniu a missão e os objetivos e estabeleceu 

novas diretrizes da empresa. 

O III PDE, para os anos de 2000 a 2003, incrementou o Modelo de Gestão Estratégica 

(MGE), baseado no balanced scorecard (BSC), que levou a Embrapa a desenvolver e a 

valorizar indicadores de desempenho e substituir o SEP pelo Sistema Embrapa de Gestão 

(SEG), em 2002. Nesse ínterim, a Embrapa, em detrimento do modelo funcional, se propôs a 

adotar a arquitetura organizada por processo, considerando-a mais compatível com os novos 

modos de construção do conhecimento (GUEDES; MARINHO, 2006). 

O IV PDE, para os anos de 2004 a 2007, visou realinhar a Embrapa às novas 

prioridades decorrentes das mudanças de comando no governo federal. 

Em relação ao V PDE, para o período de 2008 a 2023, a determinação interna para as 

ações de valorização das atitudes cooperativas chama atenção. Essa orientação é traduzida nas 

diretrizes estabelecidas no documento, revelando o modelo de gestão da empresa, de onde se 

ressalta: 

• Consolidar um modelo institucional e organizacional de gestão ágil e flexível, com 

autonomia para associações e parcerias; 

• Ampliar a atuação em redes para aumentar a sinergia e a capacidade e velocidade da 

inovação e a transferência de tecnologia; e, ainda, outra diretriz que mereceu destaque 

nessa investigação; 

• Fortalecer a comunicação institucional e mercadológica. 

 

Para assegurar a consecução de tais diretrizes, a Empresa optou por manter seu SGE 

como instrumento que disciplina a organização do trabalho e a gestão da carteira de projetos, 
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bem como estabelece as instâncias decisórias na empresa. 

A partir de sua criação, o que se tem visto nos últimos trinta e nove anos é que o Brasil 

construiu um sistema produtivo altamente eficiente e competitivo no que se refere à 

agricultura. Todos os investimentos que foram feitos garantiram grandes saltos de qualidade e 

produtividade agrícola e o provimento de alimentos e insumos para a crescente população 

urbana e o setor industrial, contribuindo substancialmente para a busca permanente de um 

saldo positivo da balança comercial brasileira, levando a agricultura a ocupar posição de 

destaque no processo de desenvolvimento econômico brasileiro. 

 
Conscientes do papel decisivo que a política agrícola tinha de desempenhar 
no processo de crescimento da economia e a função social que lhe 
correspondia, a Embrapa teria de atuar orientada por um conjunto de 
princípios capazes de assegurar o cumprimento dos objetivos que 
justificaram a clara decisão política de sua criação (EMBRAPA, 2008, p. 
26). 
 
 

A Embrapa, assim como a maioria das organizações públicas de pesquisa no país, tem 

convivido com um ambiente, no mínimo, paradoxal. Por um lado, a sua atividade exige 

atuação em novas demandas e oportunidades de pesquisa, crescente capacidade própria de 

geração e captação de recursos, agilidade e flexibilidade na sua operacionalidade. Por outro, 

as instituições públicas de pesquisa têm enfrentado um conjunto de problemas que 

comprometem sua sustentabilidade e seu crescimento, e limitam suas capacidades e 

possibilidades de avançar em Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Nesse sentido, a área de compras se destaca por diversos motivos: assumir um papel 

estratégico na organização contribuindo para o cumprimento de sua missão; bem como por 

exigir procedimentos específicos em relação à legislação, tornando-se por muitas vezes 

ineficiente, lenta e sem produtividade, vindo a prejudicar o cumprimento dos objetivos de 

uma organização de Ciência e Tecnologia e Inovação. 

 

4.2 A Criação da Embrapa Semiárido 

 

No início da década de 70, o cenário vigente do Semiárido Tropical brasileiro era de 

deficiência de conhecimentos tecnológicos, sendo este um dos principais entraves para o 

desenvolvimento da agropecuária. As pesquisas experimentais realizadas, com o fim de 

equacionar estes problemas, caracterizavam-se por iniciativas de algumas instituições, sem o 

enfoque global dos problemas. 
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Neste contexto, foi criado o Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semiárido – 

CPATSA, Embrapa Semiárido, em 23 de junho de 1975, por meio da Deliberação 0045/75, 

como empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, com mandato de atuar no Semiárido Tropical 

brasileiro, com as características de um Centro de Referência Ecorregional. 

Por conta de seu mandato de atuação, a Embrapa Semiárido é considerada um dos 

mais importantes Centros de Pesquisa da Embrapa nacional e internacionalmente, sendo o 

quarto maior centro de pesquisa em número de empregados, bem como, um dos maiores em 

número de pesquisadores, principalmente por conta da multidisciplinariedade de áreas de 

formação e linhas de pesquisa dos mesmos. 

Neste período, o CPATSA teve como objetivo promover o desenvolvimento rural do 

Semiárido Tropical brasileiro, procurando conferir eficiência produtiva ao setor agropecuário, 

reduzindo custos de produção e aumentando a oferta de alimentos pelo uso de tecnologias que 

apresentassem viabilidade econômica, impactos sociais positivos e conservação ambiental, 

evitando o êxodo rural e a pobreza relativa. 

Para atingir este objetivo, o CPATSA organizou seu programa de pesquisa em temas 

relacionados ao Inventário dos Recursos Naturais e Socioeconômicos; Desenvolvimento de 

Sistemas de Produção para Áreas de Agricultura Irrigada; Desenvolvimento de Sistemas de 

Produção para Áreas de Sequeiro Dependente de Chuva; e, Manejo da Caatinga para a 

produção animal. 

Com este programa de pesquisa, a Unidade gerou e adaptou tecnologias que 

permitiram fortalecer a economia agrícola local e regional, propiciando melhores índices de 

produtividade e/ou reduzindo os riscos de perda das safras. 

A partir da década de 1990, a Embrapa iniciou um processo de análise da instituição e 

verificou que os paradigmas iniciais da empresa já não se adequavam ao cenário vigente. Para 

organizar a nova forma de sua atuação, a Empresa foi buscar o planejamento estratégico, que 

culminou num novo Sistema de Embrapa de Planejamento – SEP e com a implantação do 

programa Qualidade Total, todos dirigidos para tornar a Embrapa afinada com os desafios do 

Semiárido Tropical brasileiro.  

A partir de 1994, com mudanças na estrutura dos sistemas de pesquisas, o CPATSA 

começou a sediar o Programa 09: Sistemas de Produção da Agricultura Familiar. O SEP 

compreendia inicialmente 16 programas de pesquisa.  

Considerando a necessidade de fortalecer o nome Embrapa nas manifestações de 

comunicação da Empresa e padronizar a assinatura das Unidades Descentralizadas, a 
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Resolução Normativa Nº 15/98, de 25 de agosto de 1998, criou o nome-síntese do CPATSA 

como Embrapa Semiárido. 

O resultado do trabalho desenvolvido pela Embrapa Semiárido consolidou a idéia de 

“convivência com o Semiárido” em contraposição às políticas de “combate às secas”, sendo 

instituição pioneira no país em pesquisa nessa linha que vem subsidiando inúmeros programas 

governamentais em diversos estados brasileiros, em países da África e da América Central e 

outros países da América do Sul. 

A Embrapa Semiárido iniciou o novo milênio com suas fronteiras científicas e 

tecnológicas consolidadas no cenário nacional e mundial, incorporando elementos inovadores 

e estruturando-se no planejamento e na gestão estratégica baseados em cenários. A 

contextualização dos cenários considerou as características naturais e socioeconômicas do 

Semiárido, onde a “agricultura” passa a ser entendida num sentido amplo, contemplando a 

produção, o beneficiamento e/ou transformação de produtos agrossilvipastoris, aquícolas e 

extrativistas, compreendendo desde processos mais simples até os mais complexos, incluindo 

o artesanato no meio rural, e agroindústria em seu conceito ampliado, que abrange insumos, 

máquinas, agropecuária, indústria e distribuição.  

A agenda de pesquisa da Embrapa Semiárido está inserida em um sistema de gestão 

com figuras programáticas de nível tático, denominadas macroprogramas, as quais são 

orientadas para a gestão de carteiras de projetos e processos. Os macroprogramas possuem 

características específicas quanto à estrutura de suas equipes e de seus arranjos institucionais, 

definidos como: 

• Macroprograma 1 - Grandes Desafios Nacionais; 

• Macroprograma 2 - Competitividade e Sustentabilidade Setorial; 

• Macroprograma 3 - Desenvolvimento Tecnológico Incremental do Agronegócio; 

• Macroprograma 4 - Transferência de Tecnologia e Comunicação Empresarial; 

• Macroprograma 5 - Desenvolvimento Institucional; 

• Macroprograma 6 - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar e à 

Sustentabilidade do Meio Rural. 

Apesar da Embrapa Semiárido ter gerado conhecimentos e tecnologias para o 

desenvolvimento do Semiárido Tropical brasileiro, a realidade continua se mostrando mais 

forte do que pressupostos, hipóteses, teorias e evidências. Certo, porém, é que as 

desigualdades socioeconômicas dessa região persistem. Trata-se de busca por soluções 

complexas, pois sua concretização não depende apenas das pesquisas desenvolvidas, mas sim 
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de políticas governamentais sérias e do envolvimento de toda a sociedade. 

As atividades de pesquisa planejadas à época foram influenciadas pelas diretrizes do 

Polonordeste, que afirmava ser a região heterogênea e, por essa razão, não podia ser tratada 

como um todo, pois a diversidade sub-regional e mesmo microrregional tornava inadequados 

os programas uniformes e padronizados. 

A Unidade destaca-se como uma instituição pioneira no País em trabalho de pesquisa e 

adaptação de tecnologias de convivência com o semiárido que vem subsidiando inúmeros 

programas governamentais em diversos estados brasileiros, em países da África e da América 

Central. Além disso, tem contribuído no avanço do conhecimento e com tecnologias que 

favorecem a implantação e o desenvolvimento dos polos de irrigação, tornando-se também 

referência nas pesquisas para agricultura irrigada. 

Como um dos 41 Centros de Pesquisa, a Embrapa Semiárido, criada com o mandato 

de atuar no Semiárido brasileiro, responder pelas fragilidades e fortalecer as potencialidades 

do Bioma Caatinga, incorporou a mesma perspectiva de atuação em seu Plano Diretor - PDU 

De acordo com seu IV Plano Diretor da Embrapa Semiárido, 

 
o Semi-Árido brasileiro ocupa uma área de 969.589 quilômetros quadrados e 
abriga uma população de, aproximadamente, 21 milhões de habitantes, 
abrangendo 1.133 municípios brasileiros. Caracteriza-se, também, por um 
clima seco e quente, com evapotranspiração potencial em torno de 2.700 mm 
por ano, solos com restrições físicas e químicas bem como baixa capacidade 
de retenção de umidade. A vegetação predominante é a Caatinga, único bioma 
exclusivamente brasileiro e que representa grande parte do patrimônio 
biológico do país (EMBRAPA SEMI-ÁRIDO, 2008, p. 10). 
 
 

Do ponto de vista do Planejamento Estratégico em busca do futuro, se destacam os 

estudos relacionados com sustentabilidade do Bioma Caatinga e da agricultura irrigada, 

mudanças climáticas, agroenergia, agroecologia, biotecnologia, produção orgânica, segurança 

dos alimentos, agregação de valor, nanotecnologia, gestão do conhecimento e inovação, como 

os principais elementos norteadores do IV Plano Diretor da Embrapa Semiárido. 

Neste contexto, o IV PDU constitui-se de um documento composto por um conjunto 

de objetivos e diretrizes estratégicas, descritos na forma de desafios científicos e tecnológicos 

para o Semiárido e desafios organizacionais e institucionais da Unidade, devidamente 

alinhados ao V Plano Diretor da Embrapa-PDE. 

O IV PDU orienta os esforços para consolidação da Missão da Embrapa Semiárido em 

um horizonte de tempo definido e monitora sua trajetória rumo a uma Visão de Futuro 

determinada, viabilizando soluções de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I para a 
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sustentabilidade da agricultura no Semiárido brasileiro. 

O IV Plano Diretor da Embrapa Semiárido representa um documento orientador para 

tomada de decisões estratégicas, pois contém um 

 
conjunto de objetivos e diretrizes, descritos na forma de desafios científicos, 
tecnológicos, organizacionais e institucionais, que representam o 
compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável do Semi-
Árido brasileiro, contribuindo para a inclusão social e econômica e para a 
redução dos desequilíbrios espaciais (EMBRAPA SEMI-ÁRIDO, 2008, p. 5). 
 
 

De acordo com esse documento, a missão da Embrapa Semiárido é “viabilizar 

soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura no 

Semi-Árido brasileiro em benefício da sociedade” (EMBRAPA SEMI-ÁRIDO, 2008, p. 19).  

Esse mesmo documento apresenta que a Unidade tem como visão de futuro “ser 

referência na geração de conhecimento, tecnologia e inovação para o desenvolvimento 

sustentável da agricultura em regiões semi-áridas” (EMBRAPA SEMI-ÁRIDO, 2008, p. 20), 

bem como estão contidos os valores da Unidade, balizadores das práticas e os 

comportamentos da Embrapa Semiárido e de seus integrantes, que são: 

 

Excelência em pesquisa e gestão: Estimulamos práticas de organização 
e gestão orientadas para o atendimento das demandas dos nossos clientes, 
pautando nossas ações pelo método científico e pelo investimento no 
crescimento profissional, na criatividade e na inovação; 
 
Responsabilidade sócio-ambiental: Interagimos permanentemente com 
a sociedade, na antecipação e avaliação das consequências sociais, 
econômicas, culturais e ambientais da ciência e da tecnologia, e 
contribuímos com conhecimentos e tecnologias para a redução da 
pobreza e das desigualdades regionais; 
 
Ética: Somos comprometidos com a conduta ética e transparente, 
valorizando o ser humano com contínua prestação de contas à sociedade; 
 
Respeito à diversidade e à pluralidade: Atuamos dentro dos princípios 
do respeito à diversidade em todos os seus aspectos, encorajando e 
promovendo uma perspectiva global e interdisciplinar na busca de 
soluções inovadoras; 
 
Comprometimento: Valorizamos o engajamento efetivo das pessoas e 
equipes no exercício da nossa Missão e na superação dos desafios 
científicos e tecnológicos para geração de resultados para o nosso 
público-alvo; 
 
Cooperação: Valorizamos as atitudes cooperativas, a construção de 
alianças institucionais e a atuação em redes para compartilhar 
competências e ampliar a capacidade de inovação, mantendo fluxos de 



85 

  

informação e canais de diálogo com os diversos segmentos da sociedade. 
(EMBRAPA SEMI-ÁRIDO, 2008, p. 20). 
 

 

4.3 Avaliação de desempenho na Embrapa 

 

Desde a sua criação, a Embrapa tem adotado diferentes metodologias de avaliação de 

desempenho, desvinculando os níveis individual e institucional. Esta última, em especial, 

deixava a desejar por ser esporádica, baseada em missões externas caracterizadas por 

processos subjetivos e multiperiódicos. Ademais, pouco se fazia no sentido da premiação: 

além da tradicional promoção anual dos empregados mais produtivos, a premiação se limitava 

à entrega de medalhas e menções honrosas. 

Para medir o desempenho de suas unidades, a Embrapa utiliza um Manual de 

Indicadores, revisto e atualizado em 2009, como instrumento orientador para inserção de 

Metas de Produção relativas à Produção Técnico-Científica, à Produção de Publicações 

Técnicas, ao Desenvolvimento de Tecnologias, Produtos e Processos, e a Transferência de 

tecnologia e Promoção da Imagem, bem como dados relativos a Receita Própria direta 

(arrecadação própria) e indireta (arrecadação por meio de despesas pagas por outros órgãos ou 

instituições). 

Este Manual de Indicadores detalha os indicadores de produção das unidades usados 

na construção do critério de produtividade no Sistema de Avaliação de Desempenho dos 

centros de pesquisa, e também, para avaliar a eficiência técnica, onde a Embrapa passou a 

utilizar painel de indicadores de desempenho, com metas e resultados atuais e passados da 

produção técnico-científica (artigos em anais, artigos em periódicos, capítulos de livro, 

orientação de teses, resumo em anais), produção de publicações técnicas (artigos na mídia, 

boletins, circulares técnicas), desenvolvimento de tecnologias, produtos e insumos (cultivares, 

estirpes, insumos, máquinas, metodologia científica), transferência de tecnologia e promoção 

da imagem (cursos, dias no campo, folders, estágios concedidos, palestras, vídeos, unidades 

demonstrativas e de observação). 

Esse conjunto de indicadores é utilizado para medir a produtividade das unidades e o 

desempenho dos próprios pesquisadores, exercendo papel não desprezível nas suas ações — à 

medida que isso reflete em sua carreira (BERNARDI et al., 2008), em sua avaliação de 

desempenho (UBEDA; SANTOS, 2008) e em sua propensão a parcerias. 

No decorrer dos anos e alinhado com as diretrizes estabelecidas nos PDEs, a Embrapa 

vem criando outros instrumentos gerenciais, como as políticas: de comunicação; de 
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propriedade intelectual; de negócios tecnológicos; de pesquisa e desenvolvimento 

(CARDILHO, 2007), bem como a política de propriedade intelectual, com forte impacto na 

área de atuação da empresa. 

Também nesse contexto, a empresa criou outros sistemas próprios, como: o “Ainfo-

Web”, para disponibilização de informação contida em bases de dados (ZANINELLIE; 

CATARINO, 2004), o “Ambitec”, para avaliação de impacto ambiental de projetos em 

inovações da agropecuária mediante a ponderação de indicadores apropriados (ÁVILA et al., 

2005; BERNARDI et al., 2008; BIN, 2004; MONTEIRO; RODRIGUES, 2006; 

RODRIGUES; CAMPANHOLA; KITAMURA, 2002) e a metodologia “Análise e melhoria 

de processos” para assessorar as unidades na reorganização do trabalho e na melhoria 

contínua dos processos (AMARAL et al., 2008). 

No âmbito do SEP e mais tarde no SEG, a Embrapa utiliza o Sistema de Avaliação e 

Premiação por Resultados da Embrapa, com o seu Sistema de Avaliação das Unidades 

(GUEDES; MARINHO, 2006); o Sistema de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação de 

Resultados do Trabalho Individual; o Sistema de Avaliação da Produção de Pesquisa; o 

Sistema de Informação Gerencial e o Sistema do Plano Anual de Trabalho (BIN, 2004; 

PENTEADO, 2002). 

Entretanto, Mendes (2002) identifica que todas essas mudanças não teriam 

proporcionado, até então, os resultados esperados em termos de aumento de flexibilidade 

perceptível pelos empregados. 

Para Brito et al. (2002, p. 13), a racionalidade burocrática dominante na Embrapa seria 

capaz de restringir a autonomia e a criatividade dos pesquisadores e impor uma disciplina 

orgânica que instrumentaliza a orientação por resultados, determinando rigoroso controle, a 

mensuração e a normatização de cada ato relativo ao trabalho dos pesquisadores, e com isso, 

provocou conflito entre a lógica de flexibilização e cooperação, condizentes com a 

organização multi e interdisciplinar, e a excessiva racionalização e controle sobre o processo 

de planejamento de projetos. 

Brito et al. (2002, p. 14) também destacam a resistência e os limites percebidos pelos 

pesquisadores da Embrapa sobre o trabalho cooperado: individualismo, competição, 

dificuldades de relacionamento, falta de experiência, falha de comunicação entre áreas de 

conhecimento, conflitos de interesses na apropriação de resultados e paradoxo organizacional 

entre a orientação para o trabalho em equipe e a prática da avaliação baseada nos resultados 

do trabalho individual. 

A avaliação institucional abrange todas as Unidades Descentralizadas a partir dos 
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seguintes componentes de um Índice de Desempenho Institucional: 

1) cumprimento de metas institucionais (eficácia); 

2) eficiência relativa; 

3) auditoria de qualidade; 

4) impacto socioeconômico das tecnologias; 

5) auditoria de imagem. 

A premiação por resultados para as UD’s pressupõe o estabelecimento de metas de 

trabalho negociadas entre a Diretoria Executiva e as chefias das UD’s e é composta por 

recursos financeiros do Fundo de Premiação por Resultados (FRP), para serem distribuídos 

entre as unidades, a fim de conceder remuneração adicional aos seus empregados; prêmios 

por excelência na forma de benefícios e vantagens não-pecuniários (bolsas, diplomas, etc.) a 

serem concedidos para as unidades; vantagens na alocação e na liberação de recursos. 

Como resultados desse processo de avaliação, a Embrapa tem obtido um crescimento 

da produção, expresso mediante publicação de artigos técnico-científicos, bem como aumento 

da consciência da necessidade de incrementar a eficácia, a eficiência e a qualidade dos 

produtos e tecnologias geradas; entretanto, a empresa não tem avançado no quesito 

flexibilidade, levando a crer que a mesma deve buscar um novo modelo institucional capaz de 

dar respostas mais ágeis para a sociedade. 

Dessa forma, fica evidente a falta de utilização de algum indicador para medir a 

eficiência econômica de suas unidades. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Com o intuito de facilitar a apresentação dos dados, bem como de possibilitar o 

entendimento e a construção do conhecimento acerca do problema de pesquisa proposto, nesta 

seção serão apresentadas as informações obtidas na realização das entrevistas, a partir do 

critério de eficiência. Estas, por sua vez, são redigidas com a inserção de certas informações 

extras, quando necessário, para possibilitar mais clareza na exposição, visto que os dados 

primários são aqui analisados sob a percepção do pesquisador, que possui vivência e 

conhecimento do objeto e da organização em estudo. 

Conforme apresentado nos objetivos específicos, as questões referentes ao critério 

eficiência terão seu enfoque em aspectos relacionados à influência da legislação de compras, 

após a implantação do pregão, com o desempenho da Unidade no que diz respeito, 

principalmente aos resultados dos projetos desenvolvidos pelos pesquisadores. 

O roteiro das entrevistas foi feito de tal modo a buscar conhecer, na opinião dos 

entrevistados, a percepção de cada um sobre a relação da legislação de compras com o 

desempenho da Embrapa Semiárido quanto ao critério de eficiência, como esse aparato 

normativo influencia positiva ou negativamente, os principais problemas enfrentados no 

desenvolvimento de suas tarefas, e, concluindo a entrevista com a possibilidade de indicação 

de elementos considerados fundamentais para melhoria dessa atividade.  

As entrevistas foram transcritas e enviadas aos entrevistados, para que se certificassem 

da fidedignidade de suas observações e fizessem as adequações que julgassem necessárias. 

Esse procedimento foi realizado para garantir a validade interna do estudo. 

A compreensão do fenômeno apoiou-se fundamentalmente na interpretação das 

respostas dos entrevistados, sujeitos de pesquisa, buscando-se descobrir o conteúdo 

subjacente ao que estava sendo manifestado. 

Dessa forma, as análises serão apresentadas a seguir agrupadas em quatro grandes 

blocos, quais sejam: 

I. Sujeitos da Pesquisa; 

II. Grau de conhecimento da legislação e dos procedimentos de compras; 

III. Ponderações relacionadas à eficiência nas aquisições realizadas pelo Setor de 

Compras antes e depois da implantação do pregão; 

IV. Ponderações relacionadas ao comprometimento de resultados de pesquisas por 

conta de problemas nas aquisições; 

V. Apresentação de sugestões e contribuições para o problema pesquisado. 
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5.1 Sujeitos da Pesquisa 

 

Apesar de atualmente a Embrapa Semiárido contar com 06 empregados no Setor de 

Compras e 75 Pesquisadores, participaram dessa pesquisa os empregados que estiveram 

disponíveis à época da realização das entrevistas (de 03 a 06 de julho de 2012), obedecendo 

aos seguintes critérios de pré-qualificação: 

a) Empregados do Setor de Compras que atuam ou tenham atuado antes e depois da 

implantação da modalidade pregão, bem como tenham exercido a função de Pregoeiro; 

b) Pesquisadores com mais de 10 anos de empresa, que tivessem projetos aprovados 

financiados pelo Tesouro Nacional com execução antes e depois da implantação do pregão. 

De acordo com os critérios acima, o número de empregados a serem entrevistados 

ficou reduzido a 04 empregados do Setor de Compras e 20 Pesquisadores. 

Foram realizadas 03 entrevistas com os empregados do Setor de Compras, e 06 

entrevistas com os pesquisadores, em função da acessibilidade e da disponibilidade dos 

mesmos nos dias da realização das entrevistas, bem como levando-se em conta a saturação 

das respostas e dos comentários que começaram a ser repetitivos nos mesmos fundamentos. 

Conforme demonstra a Tabela 1, 55,56% dos entrevistados são do gênero feminino, 

enquanto 44,44% são do gênero masculino. 

 

Tabela 1 - Gênero dos entrevistados
Frequência %

Feminino 5 55,56%
Masculino 4 44,44%

Total 9 100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 

As Tabelas 2 e 3 a seguir apresentam a distribuição dos empregados da Embrapa 

Semiárido e da Embrapa em nível nacional por gênero. 

Tabela 2 - Gênero dos empregados - Embrapa Semiárido
Frequência %

Feminino 67 19,42%
Masculino 278 80,58%

Total 345 100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 



90 

  

Tabela 3 - Gênero dos empregados - Embrapa
Frequência %

Feminino 2.849        29,50%
Masculino 6.808        70,50%

Total 9.657        100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 

A grande diferença apresentada na distribuição dos empregados por gênero entre a 

amostra e o universo dos empregados da Embrapa Semiárido e da Embrapa no país ocorre: 

primeiro por conta da pré-qualificação dos empregados a serem entrevistados; segundo por 

conta de que na atividade de pesquisa o número de mulheres é bem maior que nas demais 

atividades da empresa. 

No que se refere à faixa etária, verificou-se que todos os respondentes têm mais de 30 

anos, bem como uma concentração de respondentes entre as faixas de 41 a 50 anos, os quais 

juntos representam 55,56% dos entrevistados, conforme demonstra a Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Idade dos entrevistados
Frequência %

Até 30 anos 0 0,00%
Entre 31 a 40 anos 1 11,11%
Entre 41 a 50 anos 5 55,56%
Acima de 50 anos 3 33,33%

Total 9 100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 

As Tabelas 5 e 6 a seguir apresentam a idade dos empregados da Embrapa Semiárido e 

da Embrapa em nível nacional. 

Tabela 5 - Idade dos empregados - Embrapa Semiárido
Frequência %

Até 30 anos 21 6,09%
Entre 31 a 40 anos 77 22,32%
Entre 41 a 50 anos 105 30,43%
Acima de 50 anos 142 41,16%

Total 345 100,00%
Fonte: Elaboração própria  
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Tabela 6 - Idade dos empregados - Embrapa
Frequência %

Até 30 anos 924           9,57%
Entre 31 a 40 anos 2.335        24,18%
Entre 41 a 50 anos 3.063        31,72%
Acima de 50 anos 3.335        34,53%

Total 9.657        100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 

Com relação ao nível de escolaridade, verificou-se um alto nível de qualificação dos 

pesquisadores da Embrapa Semiárido conforme apresentado na Tabela 7, onde 83,33% do 

total dos pesquisadores entrevistados possuem Doutorado, e 16,67% possuem Pós-Doutorado. 

 

Tabela 7 - Nível de Escolaridade - Pesquisadores
Frequência %

Mestrado 0 0,00%
Doutorado 5 83,33%
Pós-Doutorado 1 16,67%

Total 6 100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 

Em relação aos empregados do Setor de Compras, é importante observar que 

empregados assistentes (exige formação mínima de nível fundamental ou médio) e analistas 

(exige formação mínima de nível superior) podem atuar nesse Setor, onde 66,67% dos 

entrevistados possuem nível superior completo, e 33,33% possuem nível médio, conforme 

evidencia a Tabela 8. 

Tabela 8 - Nível de Escolaridade - Empregados do Setor de Compras
Frequência %

Até o Ensino fundamental 0 0,00%
Ensino médio 1 33,33%
Nível superior 2 66,67%

Total 3 100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 

As Tabelas 9 e 10 demonstram as frequências totais dos empregados da Embrapa 

Semiárido e da Embrapa em nível nacional. 
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Tabela 9 - Nível de Escolaridade - Embrapa Semiárido
Frequência %

Até o Ensino fundamental 111 32,17%
Ensino médio 100 28,99%
Nível superior 37 10,72%
Especializacao 8 2,32%
Mestrado 19 5,51%
Doutorado 64 18,55%
Pós-Doutorado 6 1,74%

Total 345 100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 

Tabela 10 - Nível de Escolaridade - Embrapa
Frequência %

Até o Ensino fundamental 1.522        15,76%
Ensino médio 2.305        23,87%
Nível superior 1.740        18,02%
Especializacao 895           9,27%
Mestrado 1.070        11,08%
Doutorado 1.936        20,05%
Pós-Doutorado 189           1,96%

Total 9.657        100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 

Quanto ao tempo de atuação na Embrapa, optou-se por buscar o ano de admissão na 

Embrapa e não na Embrapa Semiárido por conta da possibilidade de a amostra incluir 

empregados transferidos de outras Unidades. Destacou-se a faixa acima de 20 anos de 

atuação, que representou 33,33% dos entrevistados, conforme Tabela 11. 

Tabela 11 - Tempo de Embrapa
Frequência %

De 0 a 5 anos 1 11,11%
De 6 a 10 anos 1 11,11%
De 11 a 15 anos 2 22,22%
De 16 a 20 anos 2 22,22%
Mais de 20 anos 3 33,33%

Total 9 100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 

As Tabelas 12 e 13 demonstram as frequências totais dos empregados da Embrapa 

Semiárido e da Embrapa em nível nacional por tempo atuação. 
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Tabela 12 - Tempo de Embrapa - Embrapa Semiárido
Frequência %

De 0 a 5 anos 98 28,41%
De 6 a 10 anos 41 11,88%
De 11 a 15 anos 5 1,45%
De 16 a 20 anos 12 3,48%
Mais de 20 anos 189 54,78%

Total 345 100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 

Tabela 13 - Tempo de Embrapa - Embrapa
Frequência %

De 0 a 5 anos 3.055        31,64%
De 6 a 10 anos 1.304        13,50%
De 11 a 15 anos 394           4,08%
De 16 a 20 anos 425           4,40%
Mais de 20 anos 4.479        46,38%

Total 9.657        100,00%
Fonte: Elaboração própria  

  

No tocante à forma de ingresso, 77,78% dos respondentes ingressaram na Embrapa 

por meio de concurso público, conforme detalha a Tabela 14. 

Tabela 14 - Forma de admissão na Embrapa
Frequência %

Concurso público 7 77,78%
Outras 2 22,22%

Total 9 100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 

É importante ressaltar que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração. Dessa forma, fica evidenciado que os empregados da Embrapa ingressantes por 

meio de concurso público representam atualmente a ampla maioria do quadro de pessoal da 

empresa, assegurando o critério técnico (meritocracia) na seleção dos empregados tanto da 

área de Suporte, quanto da área de Pesquisa e de Transferência de Tecnologia. 
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Ressalta-se que ao buscar tais informações junto ao Departamento de Gestão de 

Pessoas na Sede da Empresa em Brasília-DF, em relação a esse item, mesmo sabendo-se que 

atualmente ainda há empregados que ingressaram na empresa antes de 1988, foi enviada 

como resposta a afirmação de que “todos os empregados da Embrapa são contratados por 

concurso público”.  

Em relação à área de atuação, a Tabela 15 demonstra que 33,33% dos entrevistados 

são da área de suporte à pesquisa, especificamente do Setor de Compras, enquanto 66,67% 

são pesquisadores. 

 

Tabela 15 - Cargos dos entrevistados por área de atuação/cargo
Frequência %

Área de Compras (Assistentes e Analistas) 3 33,33%
Área de Pesquisa (Pesquisadores) 6 66,67%

Total 9 100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 

As Tabelas 16 e 17 demonstram as frequências totais dos empregados da Embrapa 

Semiárido e da Embrapa em nível nacional por cargo, tendo sido agrupados os cargos de 

Assistentes e de Analistas. 

Tabela 16 - Cargos - Embrapa Semiárido
Frequência %

Assistentes e Analistas 270 78,26%
Pesquisadores 75 21,74%

Total 345 100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 

Tabela 17 - Cargos - Embrapa
Frequência %

Assistentes e Analistas 7.260        75,18%
Pesquisadores 2.397        24,82%

Total 9.657        100,00%
Fonte: Elaboração própria  

 

Nesse item, nota-se que a Embrapa Semiárido possui um número de pesquisadores um 

pouco menor do que a distribuição nacional. 

 



95 

  

5.2 Grau de conhecimento da legislação e dos procedimentos de compras 

 

Em relação aos empregados do Setor de Compras, apesar de a legislação ser muito 

complexa, o que se nota é que, quanto aos empregados que atuam no setor, todos têm 

conhecimento dos procedimentos básicos a serem seguidos, entretanto, diante da 

complexidade, nota-se que alguns conhecem um pouco mais, inclusive sobre as possibilidades 

de, dentro da legalidade, se conseguir efetuar as aquisições com mais agilidade, isso não 

ocorre devido a uma série de fatores, inclusive, reconhecimento ou diálogo entre os 

empregados do setor, bem como entre esses e suas chefias imediatas. 

Já em relação aos pesquisadores, o que se pode notar é que, pela própria formação, 

bem como área de atuação, não há conhecimento detalhado sobre os procedimentos legais a 

serem seguidos, também falta conhecimento básico de como funciona a administração 

pública, no que diz respeito aos conceitos básicos sobre orçamento público, finanças públicas, 

execução orçamentária e financeira, fases da despesa, como empenho, liquidação e 

pagamento, o que dificulta o entendimento para questões mais complexas relativas a prazos 

legais que devem ser cumpridos nas fases de aquisições. 

Também se notou, de acordo com alguns entrevistados, que quanto mais o pesquisador 

sofreu com problemas em suas solicitações, mais ele passou a entender da legislação e dos 

procedimentos legais envolvidos, como uma forma de autoproteção, com o fim de não aceitar 

explicações que, do seu ponto de vista, pareciam sem fundamento em relação aos constantes 

atrasos, e não entrega, ou não realização da compra de suas solicitações, como explicitado na 

transcrição: “diante dos problemas que tive, agora estou conhecendo a fundo esse pregão”. 

 

5.3 Ponderações relacionadas à eficiência nas aquisições realizadas pelo Setor de 

Compras antes e depois da implantação do pregão 

 

Na percepção da maioria dos técnicos do Setor de Compras ficou evidenciado que, 

após a implantação do pregão, ficou melhor de se trabalhar, e a unidade consegue muita 

economia de recursos nas contratações, conseguindo contratar e comprar em média 20% 

abaixo do valor de referência estabelecido nos editais. Em decorrência dessa economia média 

obtida quando da homologação dos processos de pregão eletrônico, relatada pelos 

empregados entrevistados, poder-se-ia chegar à conclusão que a Unidade estaria sendo muito 

eficiente, entretanto, esta constatação somente cabe caso a análise seja feita de forma isolada 

sem considerar todos os desdobramentos do processo após a homologação, podendo inclusive 
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haver perda total do orçamento bloqueado e empenhado para aquela aquisição contratada. 

Entretanto, também foi abordado por um desses profissionais que a situação “mudou 

para pior por conta das muitas falhas nas descrições dos produtos a serem comprados e 

contratados”, e, com isso, o índice de erro nos processos passou a ser muito maior em relação 

aos processos feitos nas modalidades licitatórias tradicionais, o que a Unidade deve buscar 

orientar os solicitantes a fazerem uma descrição mais adequada do que se quer comprar. 

Ainda no que se refere à utilização do pregão, houve um depoimento contundente, 

onde o empregado afirma que “o pregão é benéfico, porém é utilizado de maneira 

inadequada”, e que a Unidade deveria planejar e filtrar melhor as solicitações e classificá-las 

para a utilização da modalidade licitatória mais adequada, e não somente, previamente definir, 

sem exceções, que o pregão será utilizado para todas as aquisições. 

Para finalizar este quesito em relação aos empregados do Setor de Compras, alguns 

entrevistados, apesar de afirmarem generalizadamente que “os clientes precisam saber como 

funciona o sistema”, deixaram sugestões de melhorias em aspectos que consideram 

fundamentais, entendendo que a Embrapa trabalha com uma rigidez superior aos trâmites 

estabelecidos na legislação nacional como pode ser visto na citação que se segue: “algumas 

fases do processo de compra que a legislação não obriga poderiam ser eliminadas, mas, a 

Embrapa obriga com uma norma mais rígida que a legislação geral, isso dificulta ainda mais o 

nosso trabalho”. 

No tocante à opinião dos pesquisadores, ficou evidente que após a implantação do 

pregão, a situação ficou mais complicada, pois segundo depoimentos: “antes não havia tanta 

demora, pois os fornecedores eram locais, e agora, a média de entrega dos produtos de nossas 

solicitações é de um ano”, “a gente chega a ficar, às vezes, mais de um ano a espera de um 

produto, e muitas, vezes, quando ele chega, além da demora, chega com uma qualidade que 

não pode ser utilizado nas análises, pois comprometeria os resultados e os diagnósticos”. 

Como pode ser visto através das citações que se seguem, a maioria dos pesquisadores 

entrevistados se colocou de forma bem negativa em relação ao pregão: “a cada ano que passa 

o engessamento fica cada vez maior”; “hoje temos fornecedores fantasmas”; “depois do 

pregão, passamos a ter um número maior de entregas inadequadas, de produtos inadequados, 

um maior índice de entrega com erro na qualidade, no produto em si”, “hoje, por muitas vezes 

pagamos do próprio bolso para termos o insumo necessário ao andamento do experimento”. 

Para finalizar este quesito, alguns entrevistados afirmaram que nos últimos anos temos 

uma perda maior de orçamento por não entrega de processos feitos em fim de ano e 

implicação em não cumprimento de metas, etapas ou tarefas dos experimentos, com um alto 
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índice de desperdícios de recursos por conta de “aquisições de má qualidade que nunca serão 

utilizadas, pois não servem para o trabalho”. 

Para ilustrar, a Tabela 18 evidencia a crescente utilização do pregão como modalidade 

licitatória na Embrapa Semiárido no período de 2006 a 2010. 

 

Tabela 18 - Crescimento do Pregão em número de Processos e Valor de Compra
Ano Número de Pregões (%) Valor de Compra por Pregões (%)

2006 1,79% 3,61%
2007 7,81% 63,78%
2008 19,83% 63,65%
2009 24,57% 52,59%
2010 29,55% 78,60%

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios de Auditoria de 2006 a 2010  

 

5.4 Ponderações relacionadas ao comprometimento de resultados de pesquisas por conta 

de problemas nas aquisições 

 

Este tópico foi abordado nas entrevistas realizadas junto aos pesquisadores, por conta 

de suas atividades na Embrapa, onde generalizadamente foi colocado que vários projetos 

foram e são inviabilizados, várias metas foram e são perdidas, vários orçamentos foram e são 

perdidos por conta de problemas ocorridos com as solicitações de compras. 

Esse problema se agrava quando se analisam as aquisições de final de ano, pois 

“vários fornecedores não entregam no ano seguinte”, às vezes nem sabem que ganharam o 

processo licitatório, e com isso a “economia” de recursos alcançada no ato da homologação 

do pregão não existe, pois, há perda de orçamento em muitos casos, como relatado por um 

pesquisador, “perdi todo o meu orçamento e não tenho mais nem o orçamento nem o insumo. 

Como faço agora para concluir meu experimento e meu projeto?”  

Alguns entrevistados afirmaram: “vários colegas não apresentam mais projetos 

internamente, pois temos um trabalho enorme para participar e para aprovar nossos projetos 

nos Editais Competitivos, passamos por várias instâncias na Unidade e na Sede, no 

Departamento de Pesquisa, e depois que agente aprova, a Unidade não consegue comprar o 

que precisamos e perdemos o orçamento”. 

Outra afirmação é que “se o pesquisador não tiver projeto com financiamento externo, 

ele não consegue executar seu projeto e atingir suas metas”. 

A afirmação mais forte, e que evidencia a visão dos pesquisadores sobre os entraves 
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burocráticos do processo de compra, foi clara ao colocar que “há três anos tento comprar um 

tipo de reagente e a Unidade não consegue comprar”. 

“A demora chega a ser tamanha que um projeto de três anos, onde recebo os insumos 

para instalação do experimento um ano e meio após a solicitação, impossibilita a coleta das 

séries de dados necessárias ao objetivo e o projeto fica todo perdido. Onde está a economia 

conseguida na contratação? Onde está o percentual de quase 100% de execução do orçamento 

recebido da Sede?”, “a solução ideal seria termos o orçamento no modelo do que recebemos 

do CNPq”. 

Por fim, ficou evidenciado que há um compromisso do setor no final do ano, mas os 

entrevistados, mesmo percebendo essa disposição, cobraram que o “Setor se comprometesse 

também ao longo do ano e não somente nos dois últimos meses do ano”. 

 

5.5 Apresentação de sugestões e contribuições para o problema pesquisado  

 

Mesmo não tendo sido foco desta pesquisa, os entrevistados colocaram algumas 

sugestões para resolver ou minimizar os problemas provocados pela legislação de compras, 

como: 

• Melhoria no relacionamento pessoal; 

• Melhor perfil dos chefes do setor; 

• Boa vontade do solicitante para melhorar a descrição; 

• Maior diálogo entre as áreas de pesquisa e administrativa; 

• Revisão das normas internas de compras e contratações. 

• Implantação de um sistema de compras 

• Implementação de Atas de Registro de Preços 

 

Ainda nesse sentido, apesar de não ter sido objetivo das entrevistas, surgiram 

informações adicionais de situações que podem auxiliar no entendimento do desempenho da 

Unidade, e como afirmou um entrevistado, para evitar o “comprometimento do nome da 

Embrapa por falta de respostas ao produtor por conta desse problema”. 

Também não existe um padrão de planejamento para as solicitações da área de 

pesquisa com classificação dos itens que representam compras rotineiras ou diferenciadas, e 

quando, raramente existem, em geral o valor gasto é maior não promovendo eficiência 

econômica, além disso, faltam ferramentas de tecnologia mais adequadas para a atividade de 
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compras, falta mais pessoal, bem como falta capacitação para o pessoal existente. 

Segundo alguns entrevistados, “para os produtores da região a Embrapa não resolve 

nada”, há um “problema de imagem” pois a Embrapa não consegue dar respostas satisfatórias 

e no tempo em que o produtor precisa. 

Hoje, a Embrapa “está como um motor funcionando fora do tempo”, pois “falta 

feedback, retorno, satisfação para o solicitante” sobre o andamento de suas solicitações. 

Outra situação abordada é que “numa análise do PAT, se for verificar, o desempenho 

da unidade melhorou nos últimos anos, porém a satisfação do cliente/produtor nunca foi tão 

ruim”. Há uma “incoerência: mais publicações e projetos aprovados, porém muitas aquisições 

ineficientes prejudicando o andamento dos projetos por conta do pregão eletrônico”. 

Enfim, a legislação foi indicada como o problema central na atividade de compras e 

contratações. Não somente a Lei de Licitações, mas também os demais regulamentos e 

normativos internos da Embrapa. A documentação exigida do fornecedor, a impossibilidade de 

aumentar as quantidades acima do limite de 25%, a impossibilidade de contratar fornecimentos 

por mais de 12 meses, a preocupação apenas com o controle burocrático, tudo isso foi bastante 

criticado pelos entrevistados. 

Outro problema bastante apresentado por todos os entrevistados foi a questão do 

diálogo e da comunicação entre os diferentes setores da unidade. É notória a consciência que 

se tem da importância e das contribuições que um bom canal de comunicação entre os setores 

possa trazer na comunicação com o público interno ou externo. 

Ao serem questionados a respeito deste item, foi colocado que se enxerga bastante 

abertura para a fala dentro da instituição, porém há certa resistência que se acredita que parta 

das pessoas.  

Outro problema na área apresentado foi a falta de planejamento e a responsabilização dos 

solicitantes, onde a maioria dos entrevistados do Setor de Compras coloca que os solicitantes 

“inventam ou criam produtos” por conta da descrição mal feita, ou feita de forma que o 

comprador e o fornecedor têm que adivinhar o que eles estão solicitando. Esta falha faz com que 

as fases do processo de compras não sejam cumpridas de forma satisfatória, onde acabam 

acumulando em demasia uma grande quantidade de solicitações a serem executadas no final do 

ano. 

Outra questão levantada durante a entrevista foi a questão orçamentária, que muitas das 

vezes é responsável pela falta de material. Uma queixa geral apresentada refere-se à inadequação 

dos procedimentos da Embrapa, onde a descentralização orçamentária é feita de forma parcelada, 

inviabilizando o início de algumas solicitações, como também um planejamento mais adequado 
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para aquelas aquisições rotineiras, as quais poderiam ser feitas uma única vez por ano. 

O item qualidade foi apontado pela maioria dos pesquisadores como uma questão 

preocupante em suas atividades de análises de experimentos, visto que na maioria das aquisições 

realizadas por meio de pregão eletrônico, os produtos, quando chegam a tempo, não vêm com a 

qualidade esperada, e em muitos casos, são “jogados no lixo” por não terem nenhuma utilidade. 

Nesse sentido, é preciso que a Auditoria Interna da Embrapa - que tem como função 

cultural muito mais a avaliação dos meios do que dos resultados – procure repensar seus 

procedimentos em analisar a eficiência dos procedimentos licitatórios quanto aos resultados e 

deixe de se preocupar mais com questões meramente burocráticas. 

Quanto à padronização dos procedimentos, ficou bastante claro que esse instrumento é 

ausente no Setor e se torna uma das causas principais dos erros. Neste aspecto é importante 

ressaltar que a padronização não se alcança com instrumentos legais e coercitivos, pois isto será 

mais um papel em meio a toda burocracia já existente, ao contrário, um bom sistema integrado e o 

investimento em pessoas poderão dar respostas bem mais eficientes. 

Essa padronização, por sua vez, também poderia se aplicar à aprovação dos Editais por 

parte da Assessoria Jurídica quando da fase interna, por conta da necessidade de se providenciar a 

regularidade da instrução processual e elaborar o edital de convocação. 

A Assessoria Jurídica da Embrapa Semiárido possui como uma de suas competências 

aprovar os editais e os termos de contrato que veicularão os direitos e as obrigações da Embrapa e 

de seus fornecedores contratados. 

A área jurídica acaba sendo apontada, muitas vezes, como um grande gargalo na atividade 

de compras, na medida em que recebe todos os processos e não consegue agir com celeridade na 

devolução dos pareceres, entretanto, isto ocorre em virtude de muitas outras atribuições e ou 

demandas inesperadas decorrentes de processos judiciais. 

Nessa fase interna, a utilização de pareceres previamente aprovados, ou padronizados e 

fixos em algumas cláusulas, contribuiria imensamente para a diminuição dos prazos e dos custos 

decorrentes da tramitação de vários processos. 

A ausência de sistema de compras na Embrapa também representa um problema, pois 

todas as etapas do processo são feitas manualmente em planilhas ou documento texto, o que é 

totalmente inapropriado para uma empresa do porte da Embrapa, onde a implementação de um 

sistema de compras/contratação integrado, com capacitação e suporte “full time” seria uma 

grande ferramenta de contribuição para o aumento da eficiência das atividades de compras. 

Nesse contexto, a implantação de um sistema com algum nível de integração, que faça 

interface com: planejamento, compras, estoque, patrimônio, contabilidade, jurídico, auditoria e, 

sobretudo, que gere relatórios gerenciais e customizáveis à necessidade de cada situação, torna-se 
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imprescindível para melhoria do desempenho da Unidade, e os procedimentos de compras 

estariam facilitados, ordenados e protocolados, para verificação “full time” da situação do 

processo por parte de qualquer solicitante interessado. 

A possibilidade de extração de relatórios gerenciais permitiria que o comprador 

gastasse menos tempo na elaboração de planilhas e facilitaria o processo de negociação com 

os fornecedores, analisando todas as variáveis importantes para a tomada de decisão da 

compra, de modo que o comprador buscasse decisões que trouxessem melhores resultados 

para a empresa. 

A possibilidade da realização de Registro de Preços, como procedimento conjunto para 

aquisição de material ou serviço comum para a administração da Unidade, deixa para os 

demais procedimentos licitatórios as demais aquisições, principalmente, as demandas da área 

de pesquisa. 

A Ata de Registro de Preços é uma metodologia de compra que não é utilizada na 

Embrapa Semiárido, no entanto, alguns materiais adquiridos rotineiramente poderiam 

perfeitamente ser adquiridos via Registro, tais como: material de expediente administrativo, 

alguns materiais de laboratórios, vidrarias, materiais de limpeza, serviços gráficos, entre outros. 

Esse método de compra não exige que a Instituição tenha orçamento disponível, uma vez 

que o procedimento objetiva registrar preço e não adquirir produto, e somente gera despesa 

quando a Unidade desejar solicitar o produto para utilização. 

Outro benefício desse método é que os níveis de estoque diminuem bastante, onde o 

Almoxarifado demandaria solicitações somente para abastecer estoques mínimos, 

armazenando apenas o suficiente para determinado período, diminuindo seu custo com 

armazenagem, levantamentos físicos e perdas com expiração do prazo de validade ou mesmo 

com a obsolescência de produtos. 

O método promove ainda a redução do retrabalho, possibilitando o dimensionamento de 

novas atividades para os empregados do Setor de Compras e Contratações. 

Atualmente, cada pesquisador faz sua solicitação de compra, que é incluído em um 

processo único de aquisição, e após a compra, cada pesquisador recebe suas solicitações após a 

entrega por parte dos fornecedores. Esse procedimento contribui para formação de estoques 

individuais, onde o controle é exercido pelos empregados do almoxarifado, muitas vezes não 

capacitados, o que aumenta os valores devido ao custo de atendimento e de estocagem. 

Portanto, a busca de um sistema integrado é fundamental para evitar a falta ou atraso 

na entrega de material tão condenada pelas áreas de pesquisa e de transferência de tecnologia 
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e também para reduzir custos internos com essas aquisições, hoje, replicadas em vários 

setores da Unidade. 

Além da área jurídica, a integração entre os setores e a comunicação permanente entre 

os empregados envolvidos direta ou indiretamente com essa atividade, sempre buscando a 

eficiência nas ações, mesmo com o arcabouço legal, pode-se atingir um melhor desempenho. 

Nos relatórios da Auditoria Interna, até pela construção formal desse Departamento, 

observa-se que a análise está sempre focada na questão legal dos procedimentos. É evidente que 

essa função precisa continuar sendo exercida, porém o elemento “controle de resultado” precisa 

ser adicionado, pois, em muitos casos, o processo pode ser perfeito do ponto de vista do 

aspecto legal, mas não está sendo eficiente. 

A simples ação de anexar um relatório, ao fim de cada processo de compra, que 

contenha informações relacionadas ao controle do resultado, poderia ser uma alternativa para 

verificação de resultados, por exemplo: o usuário informaria se o material foi recebido dentro 

do prazo previsto, se a qualidade do produto apresentava-se suficiente, se o fornecedor foi 

pago dentro do prazo pactuado, entre outras situações. Assim, a Auditoria teria informações e 

instrumentos para começar a medir não somente a eficiência na contratação, bem como os 

resultados dessa contratação. 

Em decorrência da quantidade de papel que é envolvida num procedimento licitatório, 

a corrupção somente é descoberta quando há denúncia, e está provado que a rigidez imposta 

pela Legislação de compras não impede a corrupção, mas, por outro lado, impede que o Gestor 

tenha flexibilidade para tomar decisões visando à eficiência. 

É preciso refletir que aquele gestor que, após atender todas as necessidades de 

aquisições para a Unidade, buscar economizar orçamento e encerrar o exercício com saldo 

orçamentário não seja apontado com um mau gestor, pois, do contrário, a situação faria com 

que o Gestor passe a executar o orçamento no final do ano em qualquer tipo de aquisição, de 

qualquer forma, apenas para não ser cobrado pela não execução, quando deveria ser 

bonificado por ter atendido todas as necessidades daquele ano com economia orçamentária. 

Também fica evidente que é de fundamental importância investir no aprimoramento e na 

capacitação dos empregados que atuam no Setor de Compras, que deve ser um profissional 

preocupado não em comprar, mas sim em suprir as necessidades dos clientes/solicitantes, 

principalmente os pesquisadores da Unidade, pois atuam na atividade fim da empresa. 

Assim, os empregados que atuam nesse setor precisam conhecer melhor a Embrapa 

Semiárido e principalmente ter uma visão holística do material e sua respectiva utilização, de 

forma a possuir uma visão mais sistêmica de seu trabalho. 
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É importante o diálogo permanente entre o empregado que está realizando a compra e o 

solicitante, para que esteja claro e com exatidão o material solicitado, porque isto nem sempre está 

nítido ou traduzido na especificação dos materiais quando do preenchimento das solicitações de 

compras, para que se possam aferir as possíveis dificuldades em atender ou não a esta expectativa 

de aquisição. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou contribuir para uma visão administrativa sobre como a função 

compras pode influenciar no desempenho da Embrapa Semiárido. 

Enquanto nas organizações privadas todo potencial criativo e ferramental tecnológico é 

colocado à disposição dos profissionais da área de compras, na Embrapa Semiárido, tudo é feito 

sob encomenda para o aumento do controle sobre os meios e não sobre os fins. 

Este estudo identificou que a Unidade tem sido eficiente no momento da realização de 

suas aquisições por meio de pregão, visto que, em média, tem conseguido uma possível economia 

de 20% em relação ao preço de referência; entretanto, essa economia pode ser vista como virtual, 

pois, os eventos subsequentes à realização da contratação têm mostrado perda de orçamento por 

anulações de processos decorrentes de não entrega, bem como, um índice muito grande de 

material sem condições de uso por conta da má qualidade apresentada, ou não atendimento 

integral ao item que foi ou que se pretendia solicitar, e em muitos casos, um único item que 

deixou de ser adquirido acaba inviabilizando a implantação de um experimento, mesmo que se 

tenha comprado todos os demais itens solicitados. 

Nesse sentido, para buscar maior eficiência é necessário que a Administração da Unidade 

adote uma visão sistêmica do processo de aquisição, partindo do pressuposto de que diversos 

fatores organizacionais contribuem para a maior ou menor eficiência dessas aquisições, uma 

estrutura organizacional interdependente a fim de melhorar o desempenho da Unidade e a 

realização da missão institucional. 

Durante o estudo, foi possível detectar que a Embrapa está inserida em um ambiente com 

um aparato legal, legislação de compras do Governo Federal e Normas internas da Embrapa, 

extremamente burocrático, e que isso acaba se tornando um grande entrave para a atividade de 

pesquisa, visto que existem particularidades na ciência que não podem ser previstas nem 

planejadas com a antecedência exigida por esse aparato, bem como a existência de uma série de 

variáveis que o pesquisador como solicitante não pode controlar, nem tão pouco, a Unidade 

também tem controle sobre algumas dessas variáveis. 

Entretanto, apesar de seu nível de insulamento burocrático, essa mesma legislação 

apresenta algumas alternativas que poderiam estar sendo utilizadas pelos empregados do Setor de 

Compras, e não são, visto que a rotina do setor é praticamente definida por meio de 

generalizações e padronizações sem se observar a especificidade do que é solicitado. É provável 

que isto se deva a fatores como insegurança, falta de motivação ou de respaldo da chefia imediata 

e defasagem tecnológica da Unidade. 
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Apesar de a legislação atual de compras possuir mecanismos que dificultam as atividades 

de compras da Embrapa Semiárido como uma instituição de pesquisa, pode-se construir 

administrativamente modelos e instrumentos de gestão mais flexíveis que privilegiem 

principalmente os resultados, permitindo ao Gestor a possibilidade de agir sempre para o melhor 

da instituição e do serviço público e não, apenas, para atender a legislação, visto que a forma atual 

de controle continua ineficiente para travar a corrupção que continua acontecendo em várias 

esferas do poder público. 

Nesse sentido, é importante que se busque identificar estratégias, dentro da legalidade, que 

possam facilmente ser realizadas e implantadas no âmbito da Embrapa, algumas dessas ações 

muitas vezes previstas na legislação, porém não são utilizadas devidamente pelos empregados da 

Instituição. 

Também é necessária uma reflexão na forma como a Embrapa vem avaliando suas 

Unidades, visto que o critério eficiência econômica não faz parte dos indicadores de 

desempenho. 

Assim, não basta analisar indicadores de produção isoladamente do todo. Também não 

basta analisar a eficiência econômica do ponto de vista apenas de percentual de execução do 

orçamento, até porque, sendo a análise feita desta forma, dever-se-ia levar em consideração 

também as perdas de orçamento por anulações ocorridas nos exercícios posteriores. 

Dessa forma, é preciso que ao analisar a eficiência do ponto de vista da gestão como 

um todo, se considerem muitas variáveis, principalmente as questões relacionadas à influência 

das aquisições feitas com perfeição do ponto de vista dos procedimentos normativos, mas que 

significam, em muitos casos, desperdício de recursos e de metas de projetos. 

A política de descentralização orçamentária, por sua vez, pode contribuir 

positivamente, caso as Unidades tenham condições de executar o seu orçamento no decorrer 

do ano, sem concentração no final do exercício financeiro, visto que muitos dos erros e falhas 

se concentram no volume de recursos executados em final de exercício. 

Nesse sentido, buscar controlar resultados e não processos certamente resultaria no 

aumento da eficiência das Unidades e consequentemente no alcance das metas e objetivos 

institucionais. 

Por fim, é preciso entender que o procedimento de compras e contratação não é, e nem 

pode ser, considerado um fim em si mesmo, não pode privilegiar formalismos em detrimento dos 

resultados. Esse processo, com todo seu aparato normativo, pode influenciar, e influencia, o 

desempenho da Unidade, e nos últimos anos, principalmente após a implantação do sistema de 

compras por pregão eletrônico, tem influenciado negativamente no desempenho não somente da 
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unidade, como também, nos resultados dos experimentos de pesquisa chegando inclusive a 

provocar resultado zero em alguns desses experimentos. 

O processo de compras na Embrapa, uma instituição de ciência e tecnologia, obedece às 

mesmas regras, normas e legislação dos processos de aquisições dos demais órgãos da 

administração pública direta (Presidência, Governos, Prefeituras, Ministérios e Secretarias, entre 

outros) e indireta (Fundações, Autarquias, Empresas Públicas, entre outras), o que principalmente, 

para seus pesquisadores, parece muito incoerente.  

Por outro lado, diante dessa realidade, faz-se necessário o entendimento de todos os 

empregados, que essa é a legislação de compras que a Embrapa está submetida atualmente, e, 

portanto, o processo de compras faz parte do todo de uma organização que tem como fim a 

pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, e, como tal, precisa guiar suas ações nesse sentido, a 

fim de que a Unidade possa vir a ter um melhor desempenho possível, atingindo seus objetivos e 

metas institucionais, contribuindo para o avanço da sociedade do conhecimento e melhoria de 

vidas das pessoas que dela dependem, que é a razão de sua existência. 

Portanto, as instituições públicas de pesquisa, a exemplo da Embrapa, têm enfrentado 

um conjunto de problemas que comprometem sua sustentabilidade, seu desempenho, e 

limitam suas capacidades e possibilidades de avançar em ciência, tecnologia e inovação. 

A legislação de compras públicas atual não atende às necessidades das instituições de 

pesquisa, que precisam de maior flexibilidade para tocar seus projetos, ao mesmo tempo, essa 

mesma legislação engessa e não consegue evitar fraude e corrupção, promovendo uma (falsa) 

economia de recursos quando da contratação, visto que boa parte dos itens adquiridos possui, 

por um lado, duvidosa aceitação popular, e por outro, inquestionável cumprimento ao 

princípio da eficiência econômica. 

Nesse sentido, o desenvolvimento e a implantação de novos modelos de gestão, mais 

ágeis e flexíveis, são apontados como medidas necessárias para reverter este quadro, e nesse 

ponto, esses novos modelos de gestão das organizações públicas de pesquisa necessariamente 

precisam ter uma legislação de compras próprias. A criação de um novo marco legal, que 

atenda às necessidades da pesquisa científica para gestão de recursos, visto que as 

organizações públicas de pesquisa convivem em um ambiente de incertezas e complexidade 

inerente aos projetos de pesquisa tecnológica, e não podem estar sujeitas ao mesmo regime de 

compras do trabalho administrativo dos demais entes governamentais, visto que para se fazer 

e desenvolver pesquisa é preciso mais flexibilidade. 

Entendendo a importância do presente estudo para a Embrapa Semiárido, bem como 

para a Embrapa como um todo, acredita-se que os objetivos propostos no presente trabalho 
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foram atingidos, e ainda, possam colaborar para que a instituição e todos os empregados, 

envolvidos direta ou indiretamente com o processo de compras, tenham um melhor 

entendimento desse processo estratégico para o desempenho da Empresa, como também, 

contribuições para introduzir na gestão da Embrapa noções de autonomia e flexibilidade, 

deixando de lado a gestão burocrática rumo à gestão orientada para resultados, conforme 

preconizam os princípios da nova administração pública. 

Espera-se que esse estudo possa contribuir para a melhoria dos processos de compras 

da Unidade e possa vir a gerar maior eficiência institucional, contribuindo para a Embrapa 

desempenhar sua missão institucional para uma melhor qualidade de vida do país e da 

sociedade. 

Por fim, sugere-se que novas pesquisas relacionadas ao tema sejam feitas, levando em 

consideração outras categorias de desempenho, visando ampliar a visão sobre o tema. 
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE A – Formulário com Roteiro para aplicação de entrevistas com os empregados 

da Embrapa Semiárido em Petrolina-PE 
 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS - 
EBAPE 
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
OBJETIVO: 
O presente Roteiro de Entrevista será utilizado para realização de entrevistas com os 
empregados da Embrapa Semiárido em Petrolina-PE, com o intuito de coletar dados e 
informações para a elaboração de uma dissertação de mestrado. O objetivo da pesquisa é 
identificar a relação da legislação de compras com o desempenho da Embrapa Semiárido com 
base no critério de eficiência após a implantação do Pregão. 
 
OBSERVAÇÕES: 

• Os entrevistados não serão identificados individualmente na dissertação. 
• Nomes de pessoas poderão ser mencionados nas respostas, entretanto, tais nomes não 

constarão da redação final da pesquisa. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 
PARTE A 
DADOS DOS ENTREVISTADOS 
 
 
1. Gênero: 
(.....) Feminino 
(.....) Masculino 
 
 
2. Idade (anos): 
(.....) Até 30 
(.....) Entre 31 a 40 
(.....) Entre 41 a 50 
(.....) Acima de 50 
 
 
3. Nível de Escolaridade: 
(.....) Até o Ensino Fundamental 
(.....) Ensino médio  
(.....) Nível superior  
(.....) Especialização 
(.....) Mestrado 
(.....) Doutorado 
(.....) PhD 
 
 
4. Ano de admissão na Embrapa (qualquer Unidade): 
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Forma de admissão na Embrapa (qualquer Unidade): 
(.....) Concurso público  
(.....) Outras  
 
 
6. Cargo atual que ocupa na Embrapa Semiárido: 
(.....) Assistente 
(.....) Analista 
(.....) Pesquisador 
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PARTE B 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM TÉCNICOS DA ÁREA DE COMPRAS 
 

1. Existe classificação de tipos de aquisições? A exemplo de rotineiras e diferenciadas? E 
no caso de aquisições que precisam de um tratamento diferenciado. Essa situação 
influencia no valor das aquisições? 
 

2. Existem diferenças entre o atendimento de suas demandas antes e depois da 
implantação de pregão? 
 

3. Existe integração entre pesquisador e área de compras para planejar e executar a 
aquisição dos produtos? Existe algum bloqueio para que isso ocorra?  
 

4. Enumere em ordem apontando um problema central na área de compras: 
a. (    ) Falta de ferramentas de tecnologia 
b. (    ) Falta de pessoal 
c. (    ) Falta de experiência e/ou de formação do pessoal da área. 
d. (    ) Legislação inadequada 
e. (    ) Interpretação rígida da legislação 
f. (    ) Falta de integração entre a área administrativa e a área de pesquisa 

 
5. Como você acredita que a Embrapa pode alcançar melhorias nos processos de 

compras? 
 
 
PARTE C 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM ANALISTAS E PESQUISADORES DA ÁREA 
DE PESQUISA E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
 

1. Você tem conhecimento dos procedimentos legais e obrigatórios a que devem ser 
submetidas todas as solicitações de compra? 
 

2. Esses procedimentos (legislação e regulamentos) de compras são adequados às 
necessidades da Embrapa Semiárido enquanto uma instituição de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica? 
 

3. Existem diferenças entre o atendimento de suas demandas antes e depois da 
implantação de pregão? 
 

4. Houve algum resultado de pesquisa que foi comprometido por conta do não 
atendimento de sua solicitação de compra e/ou pela entrega de produto com atraso ou 
de má qualidade tendo perdido orçamento? 
 

5. Como você acredita que a Embrapa pode alcançar melhorias nos processos de 
compras? 


