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RESUMO 

 

A partir da década de 2000, no contexto das reformas de gestão do Estado, os estados 

brasileiros iniciaram um processo contínuo de aperfeiçoamento gerencial nas compras, em 

decorrência da necessidade de racionalizar os processos e o uso dos recursos financeiros 

visando melhorar a qualidade do seu gasto e atender às prerrogativas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A possibilidade de reduzir os preços pela economia de escala, 

monitorar melhor os processos de contratação, padronizar os itens adquiridos e gerir com 

mais eficiência suas atividades de compras e contratações, levou alguns estados a optarem 

por centralizar, em maior ou menor grau, suas compras em um órgão gerenciador. No 

entanto, em outros estados predominou a ideia de centralizar apenas a normatização e a 

padronização dos procedimentos ou no máximo o controle de alguns processos, mantendo a 

execução das compras, descentralizada. Este trabalho teve por objetivo identificar os fatores 

que influenciaram o Estado do Rio de Janeiro a manter suas compras descentralizadas, a 

despeito de possíveis ganhos com a centralização.Metodologicamente, a pesquisa teve uma 

abordagem qualitativa, que levou à interpretação de elementos detectados na pesquisa de 

campo, alinhando-os ao material teórico pesquisado. Os meios de investigação foram o 

estudo de caso, a pesquisa bibliográfica e a investigação documental. Os instrumentos 

utilizados na pesquisa de campo foram a observação e as entrevistas. Concluiu-seque a não 

adoção de uma política de centralização das compras pelos estados após a década de 2000, 

como ocorreu no caso do Rio de Janeiro, se explica pelo seu alto índice populacional, pela 

sua dimensão econômica e, principalmente, pelas características descentralizadoras das 

reformas de gestão implantadas a partir de 2007. Aparentemente, esta opção pela 

descentralização acabou não trazendo maiores perdas em termos de escala, transparência e 

controle. 

 

 

Palavras-chave:Compras públicas. Centralização. Descentralização. Reformas da gestão 

pública.  
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ABSTRACT 

  

From the 2000s, in the context of state management reforms, the Brazilian states began an 

ongoing process of managerial improvement in purchases, due to the need to streamline 

procedures and the use of financial resources to improve the quality of your spending and 

meet the prerogatives of the Fiscal Responsibility Law. The possibility of reducing prices by 

economies of scale, better monitor the hiring processes, standardize the purchased items and 

more efficiently manage their procurement activities and contracting, has led some states to 

choose to centralize, to a greater or lesser degree, your purchases in a governing body. 

However, in other states predominated the idea of centralizing only the regulation and 

standardization of procedures or maximum control of some processes, keeping the execution 

of purchases, decentralized? This study aimed to identify the factors that influenced the State 

of Rio de Janeiro to maintain its decentralized purchases, despite potential gains from 

centralization. Methodologically, the research was a qualitative approach, which led to the 

interpretation of elements detected in field research, aligning them to the researched 

theoretical material. The research facilities were the case study, the literature and desk 

research. The instruments used in the field research were observation and interviews. It was 

concluded that the non-adoption of a policy of centralization of purchases by states after the 

2000s, as in the case of Rio de Janeiro, is explained by its high population index by its 

economic size and the characteristics of decentralization reforms management implemented 

from 2007. Apparently, this option decentralization ended up not bringing greater losses in 

terms of scale, transparency and control. 

 

Keywords: Public procurement. Centralization. Decentralization. Public management 

reforms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na gestão pública brasileira, um dos macroprocessos críticos é o de compras, 

envolvendo-se, nesse campo, a aquisição de bens e insumos e a contratação de serviços. 

 

Além do poder público ser o maior comprador do país e suas compras serem bem 

representativas para a economia
1

, as regras que regem esses processos são rígidas e 

detalhistas em alguns aspectos e repletas de lacunas em outros, prejudicando por muitas 

vezes o melhor resultado dos certames licitatórios e tornando os procedimentos burocráticos, 

lentos, ineficientes e ineficazes. 

 

Por outro lado, desde meados da década de 1990, vem recrudescendo a discussão 

sobre os parâmetros de funcionamento e as práticas de gestão do setor público brasileiro. 

Seguindo uma tendência internacional advinda das reformas econômicas dos anos 1980, o 

Estado brasileiro, em todos os níveis, passou a introduzir a sua administração pública, 

características do Gerencialismo (Nova Gestão Pública) como a ética da transparência, da 

responsabilização, da redução de custos e da eficiência.  

 

Assim, a administração pública dos estados brasileiros vem experimentando 

profundas transformações nos últimos anos, principalmente em relação à necessidade de 

demonstrar maior transparência de seus atos perante a uma sociedade cada vez mais 

participativa, melhorar os serviços prestados aos cidadãos e reduzir seus custos operacionais. 

 

Ressalta-se ainda, a necessidade dos estados cumprirem suas metas de resultados 

advindas dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Programa de Reestruturação e 

de Ajuste Fiscal assinado com a União
2

. A Lei Complementar nº 101/00 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) - foi instituída em 04 de maio de 2000 com o objetivo 

principal de auxiliar na melhoria da administração das contas públicas dos governos federal, 

                                                           
1
 O consumo intermediário do governo em todos os níveis com a compra de bens e serviços realizadas 

diretamente pelos governos federal, estaduais e municipais, foi estimado em cerca de 1% do produto interno 

bruto (PIB) nacional em 2010 (ORAIR; GOBETTI, 2010).  
2 

A Lei nº 9496/97 contribuiu para a redução do saldo devedor da dívida financeira dos Estados e do Distrito 

Federal por meio da concessão de um subsídio inicial, do alongamento do prazo de pagamento e da redução 

dos encargos financeiros. Em contrapartida, os Estados e o Distrito federal (DF) comprometeram-se a observar 

o adimplemento no pagamento das prestações da dívida refinanciada e a estabelecer e cumprir Programas de 

Reestruturação e de Ajuste Fiscal.  

 



12 

 

estados e municípios, de modo a equilibrá-las. Uma de suas principais medidas foi exigir dos 

governos subnacionais (estados e municípios) que perseguissem metas para a geração de 

superávits primários. Ela determina, por exemplo, a obrigatoriedade da correspondência entre 

despesas e receitas para o ano em curso e para os dois anos subsequentes. Cada nível de 

governo dispõe de um limite uniforme para a razão dívida-receita, o que implica num ajuste 

fiscal a ser executado num período especificado de exercícios financeiros.  

 

Nesse corolário, em decorrência da necessidade de racionalizar os processos de 

aquisição de bens e serviços e, assim, o uso dos recursos financeiros, percebe-se que uma 

série de iniciativas foram tomadas pelos estados para aperfeiçoar o gerenciamento de suas 

compras, como a utilização dos portais eletrônicos de compras e do pregão eletrônico, além 

de outras técnicas de gerenciamento logístico, como o sistema de registro de preços. 

 

Desde o ano 2000, há estados utilizando o meio eletrônico como forma de realizar 

compras. A Bolsa Eletrônica de Compras (BEC) do Estado de São Paulo foi a primeira 

iniciativa. Atualmente, todos os estados usam pregões eletrônicos e apenas o Estado do 

Maranhão não tem portal específico de compras eletrônicas na internet. 

 

Segundo Cartaxo e Marini (2010), devem ser enfatizadas também, as ações 

modernizadoras dos estados voltadas para as compras sustentáveis e para o estímulo a 

pequenas empresas locais, bem como para a institucionalização das Centrais de Compras. A 

possibilidade de reduzir os preços pela economia de escala, monitorar e controlar mais 

facilmente os processos e padronizar os itens adquiridos e a própria gestão dos portais 

eletrônicos levou aos Estados a optarem por centralizar suas compras em um órgão 

gerenciador, em maior ou menor grau. 

 

Paradoxalmente, diversos autores, como Hood (1995), entendem que o Gerencialismo 

(Nova Gestão Pública) pressupõe a desconcentração e a descentralização das atividades. Esse 

ideário associa a centralização a práticas não democráticas, à ausência de transparência e à 

ineficácia das políticas públicas. Como consequência, seria necessária a redução do escopo 

de atuação das instâncias centrais de governo propiciando maior liberdade aos ordenadores 

de despesas para executar seus orçamentos aprovados em lei. 
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Dessa forma, em alguns estados, como o Rio de Janeiro, predominou a ideia de 

centralizar apenas a normatização ou no máximo o controle de alguns processos, mantendo a 

gestão e, especialmente a execução das compras, descentralizadas. Com isso, não haveria 

redução na autonomia dos órgãos executores das políticas públicas e serviços públicos 

prestados ao cidadão. 

 

1.1 O Problema 

 

Esta dissertação se propôs a responder a seguinte questão: Por que o Estado do Rio de 

Janeiro manteve suas compras descentralizadas, abrindo mão de possíveis ganhos com a 

centralização?  

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral da pesquisa era identificar os fatores que influenciaram o Estado do 

Rio de Janeiro a manter suas compras descentralizadas, a despeito de possíveis ganhos com a 

centralização. 

 

Para o alcance do objetivo geral, foram definidos os objetivos intermediários a seguir 

relacionados: 

 

a) Identificar quais estados centralizaram suas compras e quais as mantiveram 

descentralizadas após a publicação da LRF; 

 

b) Verificar se há relações socioeconômicas entre os estados que mantiveram suas 

compras descentralizadas após a publicação da LRF; 

 

c) Levantar os esforços de reforma de gestão pública no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro, após a publicação da LRF;  

 

d) Levantar o histórico de ações relacionadas à área de compras do Estado do Rio de 

Janeiro; 

 

e) Identificar as especificidades do processo de compras do Estado do Rio de Janeiro; 
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f) Analisar os mecanismos pelos quais o modelo de gestão de compras descentralizadas 

do Estado do Rio de Janeiro foi implantado; 

 

g) Analisar criticamente as informações obtidas (itens “c” a “f”) com a finalidade de 

selecionar aquelas que possam ter influenciado o Estado do Rio de Janeiro, a manter 

suas compras descentralizadas. 

 

 

1.3 Delimitação da pesquisa 

 

 A pesquisa teve seu foco nas compras dos estados brasileiros, mais especificamente, 

nas compras do Estado do Rio de Janeiro. O tema compras públicas é muito amplo e 

instigante, podendo ser abordado sob diversos prismas: o uso do poder de compra, as 

modernas técnicas de licitação, os aspectos legais, entre outros. 

 

Este trabalho ficou restrito ao levantamento e análise de informações sobre as 

estruturas de compras dos estados, os modelos de gestão adotados e os fatores que levaram 

alguns estados a manter suas compras descentralizadas, após a publicação da LRF. Dada a 

inviabilidade espacial e temporal para uma pesquisa tão detalhada nos 27 estados da federação 

brasileira, foi selecionado um único estado que optou por manter suas compras 

descentralizadas após a publicação da LRF para servir de caso de estudo.  

 

O Estado do Rio de Janeiro foi selecionado em decorrência de sua importância social, 

política, econômica e cultural no cenário nacional e pela maior facilidade para o levantamento 

dos dados do que os demais 10 estados que não centralizaram suas compras. 

 

Como o pesquisador reside na cidade do Rio de Janeiro e já havia trabalhado no órgão 

de gerenciamento logístico do Estado do Rio de Janeiro por 6 meses durante o ano de 2011, a 

coleta de dados e até a compreensão deles estaria facilitada. 

 

Entre os 11 estados que mantiveram suas compras descentralizadas após a publicação 

da LRF, há representantes de todas as regiões do país. No entanto, considerando que todos os 
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4 estados da região sudeste não as centralizaram, era razoável selecionar, como caso para 

estudo, um estado dessa região. 

De acordo com o último censo demográfico
3
 do Brasil, o Estado do Rio de Janeiro 

tem o segundo maior PIB e a terceira maior população do Brasil. Um estudo sobre São Paulo, 

por exemplo, com cerca de 1/3 do PIB e 1/5 da população do país, poderia distorcer o 

resultado assim como sobre o Espírito Santo, que tem apenas 1,84% da população e 2,18% 

do PIB.  

 

O caso do Rio de Janeiro é ainda mais emblemático, na medida em que foi um dos 

últimos a modernizar suas compras, porém tem avançado bastante na gestão dos suprimentos 

nos últimos tempos. 

 

 

1.4 Justificativa da Pesquisa 

 

Considerando que a centralização das compras gera, pela economia de escala, a 

redução dos preços dos itens adquiridos e contratados, a verificação dos fatores que 

influenciaram alguns estados,como o Rio de Janeiro, a optarem por manterem 

descentralizadas suas compras é fundamental para a sociedade, tendo em vista que tal opção 

afeta diretamente o gerenciamento dos recursos públicos à disposição dessas unidades 

subnacionais brasileiras. 

 

Considerando que a centralização das compras possibilita a padronização dos 

procedimentos licitatórios, facilitando o trabalho dos órgãos de controle, a verificação dos 

fatores que influenciaram alguns estados,como o Rio de Janeiro,a optarem por manterem 

descentralizadas suas compras é relevante para a sociedade, tendo em vista que tal opção 

poderá facilitar os desvios de recursos públicos. Deve se levar em conta que as atividades de 

aquisição pelo setor público são motivo de evidência e desconfiança da população em geral, 

por conta das questões de corrupção envolvendo os processos de escolha de fornecedores e 

de execução contratual, noticiadas frequentemente pela mídia. 

 

                                                           
3

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Resultados do Censo 2010. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm>. Acesso em: 08 fev. 2015. 
 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm
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Considerando que a centralização das compras possibilita, entre outros benefícios, a 

padronização dos itens adquiridos, a verificação dos fatores que influenciaram alguns estados 

a optarem por manterem descentralizadas suas compras é importante para a sociedade, tendo 

em vista que tal opção poderá gerar serviços prestados de pior qualidade pelo estado. 

 

Considerando ainda que a centralização das compras possibilita, entre outros 

benefícios, facilita a integração de portais eletrônicos de compras, a verificação dos fatores 

que influenciaram alguns estados,como o Rio de Janeiro,a optarem por manterem 

descentralizadas suas compras é importante para a sociedade, tendo em vista que tal opção 

poderá gerar menos transparência das ações e procedimentos do estado em relação a compras 

e contratações. 

 

Nesse contexto, assume especial importância uma pesquisa sobre a centralização e 

descentralização da gestão dos processos de aquisição de bens e serviços pelos estados, na 

certeza de que uma boa gestão desse processo possibilita um serviço público prestado com 

mais qualidade, transparência e eficiência. 

 

Por fim, convém ressaltar que uma reflexão sobre o tema “Compras Públicas” com 

foco em seu aspecto gerencial se torna ainda mais relevante, na medida em que não há uma 

literatura abundante a respeito, em dissonância com a grande quantidade de obras produzidas 

no seu aspecto jurídico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Compras públicas 

 

Segundo Schmidt e Assis (2011), pode-se conceituar as compras públicas como um 

processo por meio do qual o governo busca obter serviços, materiais e equipamentos 

necessários ao seu funcionamento em conformidade com as leis e as normas em vigor. A 

princípio, as aquisições e contratações visam à manutenção e ao investimento em 

infraestrutura física e ao fortalecimento das capacidades humanas que, assim, constituem a 

base para o desenvolvimento de um país. 

 

Thai
4
(2001) incluiu a compra de bens, serviços e bens de capital pelo poder público 

como uma das quatro principais atividades econômicas onde os Governos estão envolvidos. 

Seu papel é descrito como fundamental para as organizações públicas na estruturação de 

recursos para viabilizar as políticas públicas.  

 

De acordo com o autor, muito embora essa importância seja percebida pelas 

instituições governamentais e pelos profissionais da área, que, constantemente, promovem 

melhorias e reformas nas suas normatização e operacionalização, as compras públicas têm 

sido uma área negligenciada pela educação e pela pesquisa acadêmica. Na sua visão, a área 

de compras se caracteriza pela interpenetração da sua estrutura e operação com o próprio 

processo das políticas públicas, em pontos de conexão críticos que não podem ser 

compreendidos como simples administração de rotinas. 

 

Dessa forma, haveria uma tendência de superposição e fragmentação de estruturas de 

compras nos governos, envolvendo uma diversidade de órgãos de operação das contratações 

e de regulação, uniformização normativa e controle, principalmente em virtude das recentes 

iniciativas de reforma da gestão da área, como a terceirização e a redução de custos dos 

contratos, o que demonstram as pressões sociais por controle e accountability. 

 

                                                           
4 

Segundo o autor, as demais atividades seriam: prover a estrutura legal de todas as atividades econômicas, 

redistribuir a renda através da aplicação de impostos e da realização de gastos e prover bens públicos e serviços 

disponíveis gratuitamente para a população. 
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A construção desse arcabouço legal, especialmente para uniformização das normas, 

regras e procedimentos das compras públicas em termos globais, de acordo com Arrowsmith 

e Trybus (2003), é afetada pela heterogeneidade entre os países, sobretudo as deficiências de 

ordem técnica e institucional que afetam os sistemas de compras, além de problemas de 

corrupção e captura dos aparatos de governo responsáveis pelas decisões de contratação.  

 

Destarte, os autores constatam a existência de um crescente movimento de reformas 

das compras e contratações públicas, por meio da qual, se criou uma convergência entre os 

arcabouços legais colocando em evidência os diversos sistemas de compras, o que 

possibilitou avanços no compartilhamento das experiências entre os países. Contudo, os 

autores inferem que há uma série de orientações das reformas, que acaba ocorrendo pelas 

características políticas e institucionais dos países, seu grau de desenvolvimento econômico e 

pela herança histórica na conformação dos seus arcabouços legais. 

 

No Brasil, é notória a predominância acadêmica do sentido jurídico e das abordagens 

normativas para as compras públicas, concernente ao fato de que as aquisições e contratações 

do poder público brasileiro obedecem a critérios bem rígidos de seleção de fornecedores e de 

apreçamento, respeitando critérios de impessoalidade, isonomia, legalidade e publicidade: o 

procedimento licitatório. 

 

Segundo Di Pietro (2007:325), licitação é:  

 

[...] o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício de 

função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições 

fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem proposta, 

dentre as quais selecionará a mais conveniente para a execução do contrato. 

 

Extrai-se daí que o procedimento licitatório é a divulgação do que o Estado vai 

adquirir facultando a participação de todos os fornecedores interessados que possuam os 

requisitos técnicos e jurídicos para a execução do objeto.  

 

No Brasil, em contraste com outros países, optou-se por prever em leis e decretos tudo 

que rege o processo licitatório e os contratos públicos. O excessivo caráter normativo, para 

Motta (2002) comprova o alto grau de distanciamento entre a lei e sua viabilidade prática, 

dificultando o conhecimento e até o cumprimento da lei. 
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Fiuza (2009) entende que o processo de compras brasileiro é tão engessado por 

formalidades burocráticas e pelo grande número de requisitos para habilitação de 

fornecedores, que acaba resultando em uma enorme dificuldade para os gestores adquirirem 

insumos essenciais ao seu trabalho com tempestividade ou mesmo qualidade. Isso, por sua 

vez, leva a estratégias defensivas e ineficientes, como, por exemplo, a manutenção de 

estoques excessivos. 

 

No entanto, de acordo com Barbosa e Fiuza (2011), um ciclo de inovações em 

compras públicas está em curso no Brasil desde o início dos anos 2000, iniciado com a Lei do 

Pregão e com a regulamentação do Sistema de Registro de Preços pelo Governo Federal e 

pelos Estados. Tais inovações, especialmente as normativas, foram importantíssimas para 

reduzir a burocracia e os elevados custos de transação nas contratações. Segundo Ferrer 

(2013), o Brasil é hoje um dos países mais avançados no mundo no que se refere à inovação 

em compras públicas. 

 

O pregão, regulamentado pela Lei 10.520 de 2002 é uma modalidade de licitação que 

pode ser utilizada para a contratação de serviços e bens comuns. Segundo Barbosa e Fiuza 

(2011), o pregão promove maior agilidade ao certame e redução do preço dos contratos 

devido a duas inovações trazidas pela lei: a inversão de fases da licitação e o ordenamento 

das propostas por preços com direito à contraproposta.  

 

Já o Sistema de Registro de Preços (SRP), regulamentado por meio de Decretos 

específicos de acordo com o ente federado, consiste, conforme afirma Fernandes (2013), em 

um sistema de aquisição de bens e contratação de serviços, através do qual os fornecedores, 

selecionados por licitação nas modalidades pregão ou concorrência, disponibilizam os bens e 

serviços a preços e prazos registrados em ata específica.  

 

O SRP deve ser empregado quando for conveniente a aquisição de bens ou a 

contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de 

governo; e quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado com precisão pela administração. Para o autor, o SRP 

possibilita uma maior agilidade no processo de contratações, um melhor gerenciamento e 

controle de estoques, uma melhor execução orçamentária, e um menor número de licitações. 
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Ferrer (2013) cita ainda as compras eletrônicas como uma das áreas mais bem 

sucedidas das políticas de consolidação do governo eletrônico no Brasil, tanto a nível federal 

quanto subnacional. Desde o ano 2000, segundo a autora, o meio eletrônico é utilizado como 

forma de realizar compras públicas, conferindo maior visibilidade, transparência e 

participação aos procedimentos licitatórios. 

 

Schmidt e Assis (2011) mencionam também as inovações trazidas pelo Capítulo V do 

Estatuto da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar nº 123/2006), que concede, às 

micro e pequenas empresas, um tratamento diferenciado nas aquisições públicas em prol do 

desenvolvimento econômico e social que esse segmento da sociedade pode propiciar. 

 

Para os autores, com essa inovação, há uma mudança conceitual: as contratações 

deixaram de ser vistas como mero instrumento para que a administração satisfaça suas 

necessidades e passam a ser consideradas como uma forma de realização de políticas públicas 

mais amplas. Cartaxo e Marini (2010) também enfatizam as ações modernizadoras dos 

estados voltadas para as compras sustentáveis, além do estímulo a pequenas empresas locais. 

 

Já Tridapalli, Fernandes e Machado (2011) afirmam que os esforços para 

modernização na gestão pública estão, em geral, restritos a mudanças nos sistemas de 

compras. Isso seria apenas parte do processo. Os autores enfatizam que a melhoria da 

qualidade nos gastos governamentais passa, necessariamente, pela modernização da gestão da 

cadeia de suprimentos. Outras fases do processo logístico mereceriam atenção, tais como 

gestão de estoques, engenharia de padronização e especificação de bens e serviços, gestão de 

contratos e gestão de fornecedores.  

 

Essa visão de cadeia de suprimentos decorre da ampliação do conceito de logística, 

que segundo eles, se trata do processo de planejar, implantar e controlar de maneira eficiente 

o fluxo e a armazenagem de produtos, e da mesma maneira os serviços e informações 

associados, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, a fim de atender aos requisitos 

do consumidor.  

 

De acordo com os autores, é preciso identificar situações em que o gasto público pode 

ser feito com mais qualidade, transpondo as barreiras da abordagem tradicional da busca de 

maior eficiência interna do gasto público – em geral, restrito a medidas que alteram apenas o 
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sistema pelo qual o processo licitatório habilita e contrata os fornecedores – e passar a ver as 

funções pertinentes da administração pública como parte de uma cadeia de suprimentos. 

 

 

2.2 Reforma da gestão pública 

 

De acordo com Abrucio (1997), desde o final da década de 1970, a reforma do Estado 

se tornou uma palavra de ordem em quase todo o mundo e a introdução do modelo gerencial 

no setor público fez parte desse contexto. Esse novo paradigma – a Nova Gestão Pública 

(New Public Management) – teria surgido no bojo das reformas econômicas neoliberais dos 

anos 80 (casos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos) e, caracteriza-se como um movimento 

internacional de reforma do aparelho do Estado voltado para a eficiência e resultados.  

 

O paradigma anterior – burocrático – gerava diversas disfunções que 

impossibilitavam ao Estado ter um melhor desempenho na prestação de serviços de qualidade 

e com eficiência aos cidadãos. Os autores destacam ainda que a difusão da reforma gerencial 

no mundo variou de acordo com os países e com o contexto político-institucional em que as 

reformas foram experimentadas. 

 

Ainda segundo o autor, no início, o foco da Nova Gestão Pública estava na 

diminuição de gastos e no aumento da eficiência governamental, com a incorporação de 

técnicas de avaliação do desempenho pessoal e organizacional e de controle orçamentário. 

Com o tempo, em razão da globalização e das mudanças tecnológicas, passou-se a dar 

importância também à avaliação da efetividade dos serviços públicos, conceituando-se esta, 

como o grau em que se atingiu o resultado esperado, não no aspecto econômico, mas na 

qualidade dos serviços públicos.  

 

Osborne e Gaebler (1992) defendem a necessidade de que o governo, para ser mais 

eficaz e efetivo deve superar a burocracia com práticas empreendedoras. Após analisarem 

casos de inovação na gestão pública americana, os autores identificaram determinadas 

características que permitiram a redefinição de algumas atribuições dos governos, no sentido 

de torná-los empreendedores: fomentar a competição entre os prestadores de serviços; 

fornecer poder aos cidadãos, transferindo o controle das atividades à comunidade; medir a 

atuação das agências governamentais através de resultados; orientar-se por objetivos, e não 
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por regras e regulamentos; redefinir os usuários como clientes; atuar na prevenção dos 

problemas mais do que no tratamento; priorizar o investimento na produção de recursos, e 

não em seu gasto; descentralizar a autoridade; preferir os mecanismos de mercado às 

soluções burocráticas; e catalisar a ação dos setores público, privado e voluntário.  

 

Nesse diapasão, Hood (1995) entende que a Nova Gestão Pública está associada a sete 

dimensões de mudança em relação à burocracia: 1) ao invés da centralização e do excesso de 

regulamentação do modelo anterior, as atividades passam a ser desconcentradas e 

descentralizadas; 2) contrapondo-se ao monopólio estatal na prestação de alguns serviços 

públicos, há maior competição entre as organizações do setor público; 3) caracterização de 

maior uso de práticas gerenciais provenientes das organizações privadas; 4) preocupação com 

a redução de custos e disciplina no uso de recursos; 5) ênfase na transparência e no controle, 

em contraste com a blindagem burocrática dos servidores, característica do modelo anterior; 

6) padrões de desempenho explícitos e mensuráveis com o propósito de proporcionar maior 

flexibilidade ao serviço público; e 7) controle por resultados e não dos processos.  

 

Já Abrucio (1997) elenca como técnicas gerenciais predominantes, em nível mundial, 

na modificação do padrão burocrático: o incentivo à adoção de parcerias com o setor privado 

e com as organizações não governamentais (ONGs); a introdução de mecanismos de 

avaliação de desempenho individual e de resultados organizacionais, convergentes e baseados 

em indicadores de qualidade e produtividade; a maior autonomia das agências 

governamentais; a descentralização política, apoiada no princípio de que quanto mais 

próximo o poder de decisão estiver do cidadão melhor será a qualidade na prestação dos 

serviços públicos; o estabelecimento do conceito de planejamento estratégico adequado às 

mudanças no mundo contemporâneo; a flexibilização das regras que regem a burocracia 

pública, principalmente, o Direito Administrativo; a profissionalização do servidor público; a 

valorização da ética no serviço público; e o desenvolvimento das habilidades gerenciais dos 

funcionários, em especial os de nível médio e os do alto escalão burocrático. 

 

No Brasil, a Nova Gestão Pública foi difundida na década de 90, com a criação do 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), sob a liderança de Luiz Carlos 

Bresser Pereira e a publicação, em novembro de 1995, do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE).  
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O PDRAE, segundo Rezende (2002) partiu da existência de quatro setores dentro do 

Estado com funções específicas: o núcleo estratégico, as atividades exclusivas do Estado, os 

serviços não exclusivos ou competitivos e a produção de bens e serviços para o mercado. A 

concepção da reforma era reduzir o aparelho do Estado através: 1) da substituição, nos 

serviços não exclusivos do Estado, de organismos públicos estatais por organizações não 

governamentais ou organizações sociais; 2) do incentivo, nas atividades exclusivas do 

Estado, à promoção por entidades da administração indireta e estruturadas sob a forma de 

autarquias; e 3) da privatização de todas as atividades de produção de bens e serviços para o 

mercado. Essa divisão das funções governamentais criou também novas instituições, como as 

organizações sociais, as agências executivas e as agências regulatórias, dentro da gestão 

pública brasileira.  

 

Na visão de Bresser Pereira (1996), o PDRAE propunha um Estado mais regulador e 

menos produtor de bens e serviços, ancorado no dever de gerir com eficiência os recursos e 

apresentar resultados, na responsabilização dos gestores, na transparência e no controle social 

dos recursos públicos. Para o autor, além de superar a crise fiscal em que o país se 

encontrava, a reforma possibilitaria a revisão de toda a estrutura do aparelho estatal e do seu 

pessoal, a partir de uma crítica das velhas práticas patrimonialistas e clientelistas e da 

burocracia, com o objetivo de tornar seus serviços mais baratos e de melhor qualidade. 

 

Já para Nogueira (1999), a reforma representava uma visão reducionista do Estado, na 

medida em que trata fundamentalmente de questões de custos e dimensões. O serviço público 

seria entendido, nesse contexto, como um acessório da política econômica e o Estado como 

um obstáculo para o progresso. Em consequência, segundo o autor, fica generalizada a noção 

de que, quanto menor for o Estado e quanto menos investido de poderes e atribuições estiver 

ele, melhor para a sociedade.  

 

Em contraste, Bresser Pereira (2009), afirma que o PDRAE não objetivava ao 

enxugamento do Estado, pura e simplesmente, bem como não tinha apenas como foco na 

eliminação de excedentes, conforme defendia a ideologia neoliberal. No seu conceito, o 

Estado é necessário em campos nos quais não pode haver concorrência (segurança pública, 

por exemplo) e deve apenas regular o mercado quando atua como substituto parcial em 

nichos onde há competição. Quando a competição é possível, não deveria intervir. 

 



24 

 

Segundo Stiglitz (2006), o ajuste fiscal e a geração de superávits primários eram o 

objetivo central da agenda do governo Fernando Henrique Cardoso e houve uma 

intensificação do processo de privatização, sob a alegação de que o Estado não 

disponibilizava recursos suficientes para acompanhar o processo de modernização e 

reestruturação produtiva das empresas que vinham perdendo competitividade internacional e 

lucratividade, produzindo déficits sucessivos.  

 

Já de acordo com Abrucio (2007), não existia incompatibilidade entre o ajuste fiscal e 

o PDRAE. O que teria ocorrido seria uma subordinação do segundo em relação ao primeiro, 

como por exemplo, na discussão da Emenda Constitucional n° 19/1998
5
, na qual o aspecto 

financeiro sobrepujou o gerencial. Nesse contexto, o MARE não teve a capacidade de 

coordenar o conjunto do processo de reforma do Estado, acabou extinto e a reforma gerencial 

enfrentou um problema estrutural. Com isso, segundo o autor, houve um empobrecimento da 

agenda da gestão pública. 

 

Contrastando com esse declínio no plano federal, há um dinamismo no âmbito das 

políticas de gestão pública nos estados brasileiros, segundo Abrucio e Gaetani (2006), apesar 

da União Federal contar com um aparato estatal mais efetivo e estruturado que os dos 

estados. O ciclo de reformas nas políticas de gestão pública, iniciado no Governo Federal em 

1995, desdobrou-se de forma escalonada pelas administrações públicas estaduais. Enquanto 

alguns estados deram início a políticas inovadoras simultaneamente às reformas implantadas 

pelo MARE, outros iniciaram ciclos modernizadores conforme o calendário eleitoral, isto é, 

na medida em que grupos políticos interessados em reformar eram eleitos.  

 

De acordo com os supracitados autores, os avanços que têm ocorrido no âmbito 

estadual muitas vezes não estão relacionados diretamente com as prerrogativas do PDRAE, 

mas são influenciados por elas, que acabam servindo como um passo impulsionador, mas 

com impactos temporais e de intensidade distintos e heterogêneos. Citam ainda o problema 

da descontinuidade administrativa, que tem sido maior no plano estadual do que no federal, 

como um fator preponderante para o sucesso ou não das reformas de gestão pública estaduais. 

                                                           
5
 A emenda constitucional n° 19/98 pretendia remover obstáculos que a Constituição de 1988 apresentava para 

instrumentalização das mudanças e a implantação dos postulados da Administração Gerencial. Ela modificou o 

regime do servidor público federal e dispôs sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e 

agentes políticos, controle de despesa e finanças públicas e custeio de atividades a cargo da União Federal, 

além de outras providências. 
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2.3 Qualidade do Gasto 

 

A questão do uso eficiente de recursos públicos, segundo Giambiagi (2006), tem 

ganhado importância nas discussões referentes às boas práticas de gestão pública no Brasil, 

em virtude da evolução do gasto público e da carga tributária nos últimos anos, das restrições 

de política macroeconômica geradas pelas crises econômicas mundiais e do surgimento da 

Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

 

Segundo Gerigk (2008), a LRF tinha por objetivo prevenir os déficits nas contas 

públicas, manter sob controle o nível de endividamento público, impedindo que os gestores 

assumam obrigações e encargos sem a correspondente fonte de receita ou a redução da 

despesa e impõe a imediata correção dos desvios na conduta fiscal, assegurando o equilíbrio 

das finanças públicas. 

 

A LRF apresenta, de acordo com o autor, normas sobre planejamento orçamentário, 

financeiro e econômico, controle da dívida e endividamento, despesas com pessoal, 

estimativas do impacto das despesas no orçamento e no financiamento, receitas para as 

despesas obrigatórias continuadas, transparência, controle social e fiscalização, além de 

impor limites para a dívida consolidada e criar procedimentos de controle e aplicações de 

penalidades. 

 

A implementação da LRF, de acordo com Matias-Pereira (2006) visava a elevar a 

qualidade das ações de gestão fiscal dos recursos públicos confiados aos agentes da 

administração pública de todas as esferas de governo, coibindo abusos que provocariam 

danos ou prejuízos ao patrimônio público. Dessa forma, ela buscava o equilibro entre as 

despesas e receitas dos três entes governamentais, promovendo a transparência das contas 

públicas. 

 

De acordo com o autor, uma de suas principais medidas foi exigir dos governos 

subnacionais (Estados e Municípios) o cumprimento de metas para a geração de superávits 

primários, obrigando-os a manter uma correspondência entre despesas e receitas para o ano 

em curso e para os dois anos subsequentes. Além de reduzir o custo do endividamento 

público, uma vez que cada nível de governo passou a dispor de um limite uniforme para a 

razão dívida-receita, a LRF implicou num grande esforço inicial de ajuste fiscal a ser 
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executado pelos estados para adequação à norma e num rígido controle para a manutenção do 

seu equilíbrio fiscal.  

 

Segundo Werneck (2005), deve se levar em conta ainda, a relação paradoxal que 

envolve o gasto público: ao mesmo tempo em que é importante reduzi-lo por meio de corte 

de gastos para reduzir o endividamento público, há boas razões para ampliá-lo, tendo em 

vista as carências inadiáveis de investimento público e gastos sociais. O autor sugere que 

independente da redução do dispêndio agregado, há necessidade de entrever possibilidades de 

racionalização do gasto público, para abrir espaço nos orçamentos dos três níveis de governo 

para dispêndios mais defensáveis e urgência na sua racionalização. 

 

Segundo Rezende, Cunha e Otero (2010), a preocupação com a geração de 

informações sobre o real custo das atividades exercidas pelo governo ganhou força. Seguindo 

esse raciocínio, não basta saber quanto o governo gasta com a provisão de bens e serviços, é 

importante também saber qual o resultado gerado por esse gasto e se esse mesmo resultado 

poderia ser alcançado com menores custos para o contribuinte. Sem conhecer os custos é 

impossível saber se o dinheiro do contribuinte é bem utilizado. O conhecimento dos custos é 

indispensável para comparar com resultados e aferir a eficiência e a eficácia do gasto público. 

Contudo, de acordo com os autores, o governo brasileiro não dispõe atualmente de 

informações fidedignas sobre seus custos. Por se concentrar nos fluxos de caixa, as 

informações atualmente geradas pela contabilidade pública indicam quanto foi gasto em um 

determinado programa, mas não o seu real custo. 

 

 

2.4 Centralização x descentralização da gestão pública 

 

De acordo com Vieira (2012), a discussão do dilema centralização versus 

descentralização é atual e oportuna, tanto na área da ciência política, quando se discutem os 

métodos mais rápidos e eficazes de aceleração do processo desenvolvimentista, quanto na 

teoria administrativa, quando se discutem estratégias, implantação, obstáculos e 

consequências da descentralização administrativa. 

 

Segundo o autor, a descentralização é essencialmente, uma questão de distribuição de 

poder, que tem sido associada ao desenvolvimento nacional em geral e ao desenvolvimento 
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econômico, político e social, em particular, considerando que ela conduz à maior participação 

de indivíduos, em número e intensidade, em programas e atividades governamentais, 

favorecendo, assim, o desenvolvimento do processo democrático. Comumente, segundo o 

autor, tem-se estudado o fenômeno da descentralização exclusivamente em dimensões 

doutrinárias ou valorativas, prescrevendo-a como melhor ou mais eficiente do que a 

centralização. 

 

Em seu entendimento, a descentralização é um fenômeno basicamente dinâmico, 

atributo resultante da existência de um contínuo entre dois polos extremos, o da 

descentralização e o da centralização, pressupondo-se, assim, a existência de graus diferentes 

de descentralização e a possibilidade de localização de vários sistemas político-

administrativos em pontos específicos do contínuo, em função do grau de descentralização 

apresentado por esses sistemas. Nesse contexto, os sistemas apresentar-se-iam mistos e em 

movimento, fortemente caracterizados por uma combinação de elementos antagônicos, 

tendentes uns à centralização, conducentes outros à descentralização. Um determinado país 

(ou unidade organizacional) pode surgir extremamente centralizado num certo momento ou 

descentralizado em outro. Esse “equilíbrio” demonstra que a descentralização é uma resposta 

de natureza intrinsecamente política a determinados imperativos ambientais, os quais 

condicionam o funcionamento de estruturas e processos descentralizados. 

 

De acordo com Pollitt, Birchall e Putman (1998), a descentralização é um conceito 

complexo, com diversos significados diferentes, mas a maioria envolve a divulgação de 

autoridade formal a partir de um menor para um maior número de atores. Esse conceito 

abarcaria tanto a descentralização política como a reestruturação das relações entre 

administração central e local, muitas vezes em linhas e competitivos.  

 

No contexto da Nova Gestão Pública, especialmente na Grã-Bretanha, foco do seu 

estudo, os autores destacaram a legitimidade da descentralização, dada pelos reformadores, 

como meio de dar poder aos cidadãos e funcionários eleitos, em detrimento dos burocratas e 

grupos de interesse, por considerarem que os monopólios públicos eram inerentemente 

ineficientes. Nesse sentido, a descentralização da Nova Gestão Pública não foi apenas uma 

reforma administrativa, mas uma reforma política, ou seja, um meio de transformar o poder 

relativo dos ministérios e autoridades locais e ministérios e agências burocráticas com a 

intenção de afetar a alocação autoritária de valores em sociedade. A ideia geral era 
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"devolver" o controle das agências para o "público", por meio de estruturas autônomas: 

conselhos escolares, associações habitacionais etc. 

 

Já Pimenta (1998), subdivide o conceito de descentralização em três: a interna (de 

cima para baixo na estrutura administrativa do setor público), mais afeita a delegação de 

competências e responsabilidades do processo decisório; a externa (de dentro para fora da 

estrutura do Estado), tanto para a sociedade organizada em empresas privadas quanto para 

entidades sem fins lucrativos; e a descentralização entre os níveis de governo, seguindo o 

princípio da subsidiariedade, pelo qual o nível mais alto só deve executar aquilo que o nível 

abaixo não pode, fortalecendo o poder local. 

 

Abrucio (2002) define a descentralização, pragmaticamente, como um processo 

nitidamente político, circunscrito a um Estado nacional, que resulta da conquista ou 

transferência efetiva de poder decisório a governos subnacionais, os quais adquirem 

autonomia para escolher seus governantes e legisladores, comandar diretamente sua 

administração, elaborar uma legislação referente às competências que lhes cabem e cuidar de 

sua estrutura tributária e financeira.  

 

No entanto, o autor infere que o termo descentralização abarca também o seu aspecto 

administrativo, seja na delegação de funções de órgãos centrais para agências mais 

autônomas, no repasse de maior responsabilidade da cúpula aos gerentes e funcionários da 

ponta, ou ainda na transferência de atribuições do Estado à iniciativa privada. Na sua visão, o 

processo descentralizador no Brasil foi intenso e avassalador, influenciando a 

redemocratização do país, o redesenho da rede de proteção social e a reforma do Estado.  

 

De acordo com Pimenta (1998), o perfil centralizador das ações do Estado brasileiro, 

característico da administração burocrática, não mudou com o início da República em 1889, 

embora nessa época tenham ocorrido alterações significativas no processo político de 

detenção do poder, que deixou de ser centralizado por um imperador e passou a ser disputado 

pelas oligarquias locais. 

 

Nos anos 60, segundo o autor, foi implantada uma filosofia de descentralização e de 

delegação de competências, promovendo profundas mudanças na gestão pública, tanto 

estruturais quanto conceituais. Foram reduzidas centralizações decorrentes de mera 
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formalidade burocrática ou de preocupações com padronização e houve repasse de recursos e 

responsabilidades da União para os estados. Entretanto, em relação à questão organizacional 

da administração pública, presenciou-se o início de um novo processo de centralização da 

ação do Estado que atingiu seu ápice na Constituição de 1988 e só foi alterado com o advento 

no Brasil dos conceitos da Nova Gestão Pública e a consecução do PDRAE. 

 

Arretche (1996) cita a descentralização como um dos pontos centrais da reforma do 

Estado de 1995. Segundo a autora, o consenso em torno da descentralização gerou a 

suposição de que formas descentralizadas de prestação de serviços públicos seriam mais 

democráticas e eficientes e, portanto, elevariam os níveis reais de bem-estar da população. 

Passou-se a associar a centralização, a práticas não democráticas de decisão, à ausência de 

transparência das decisões, à impossibilidade de controle sobre as ações de governo e à 

ineficácia das políticas públicas. As expectativas postas sobre a descentralização e a visão 

negativa das formas centralizadas de gestão implicariam, como consequência, a redução do 

escopo de atuação das instâncias centrais de governo. 

 

Segundo Bresser Pereira (1998), um dos três objetivos principais da reforma gerencial 

brasileira foi o aumento da eficiência e efetividade dos órgãos ou agências do Estado, entre 

outras prerrogativas, por meio da descentralização e desconcentração, da transferência ao 

setor público não estatal dos serviços competitivos, da terceirização das atividades de apoio e 

do fortalecimento da burocracia central, sendo a execução dos serviços prestados pelo 

Estado, preferencialmente descentralizada. Extrai-se daí uma dicotomia entre a necessidade 

de fortalecer tanto uma burocracia estatal central, como a descentralização. Ambas com o 

intuito de aumentar a eficiência.  

 

Ocorre que, segundo Lustosa (1999), o esforço de ajustamento fiscal dos três níveis 

de governos no Brasil tem gerado reflexos diferentes e até mesmo antagônicos, sobre o 

processo de descentralização da gestão pública. O discurso hegemônico da descentralização 

estaria vinculado a sua capacidade de se ajustar às mais variadas finalidades. A 

descentralização como instrumento fundamental de gestão se adapta aos que defendem o 

controle do Estado pela sociedade, aos que defendem os princípios da qualidade total, aos 

que esperam um Estado mínimo e às frentes municipalistas, que também veem na 

descentralização um instrumento que robustece seus pleitos e propostas. Em contrapartida, há 

a constatação de que a má gestão e, até mesmo, o caráter perdulário dos governos estaduais e 
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municipais tem reforçado os discursos nitidamente centralizadores no sentido de dotar mais 

eficiência na gestão, considerando às prerrogativas burocráticas de especialização, 

padronização e controle.  

 

 

2.5 Centralização x descentralização de compras 

 

Segundo Albano et al. (2006), a questão da centralização x descentralização das 

compras tem atraído o interesse de pesquisadores, profissionais e gestores públicos de uma 

variedade de perspectivas, motivados pela necessidade de controlar os custos e agilizar os 

processos e está se tornando cada vez mais importante para muitas organizações. Em virtude 

do volume considerável de recursos envolvidos, as empresas e os governos sempre procuram 

de aperfeiçoar a aquisição, de forma a gerar valor para o dinheiro para as unidades de 

negócios e os contribuintes.  

 

Para os autores, a escolha mais importante, na busca desse objetivo, é entre a gestão 

de compras centralizada ou descentralizada. A rentabilidade, o desempenho e o controle do 

orçamento em uma empresa privada ou uma instituição pública variam consideravelmente de 

acordo com tal decisão. 

 

Na área pública, de acordo com Fernandes (1999), as compras descentralizadas são 

aquelas realizadas de forma autônoma pelos próprios órgãos ou entidades da administração 

pública que serão usuários dos mesmos e as compras centralizadas são aquelas realizadas em 

uma unidade designada pela administração para tal finalidade, por exemplo, uma central de 

compras encarregada de executar todas as aquisições do Estado, não necessariamente 

agrupando todas as necessidades da mesma ordem em um único processo licitatório.  

 

Bresser Pereira (1998) concebeu o modelo de gestão implantado para compras 

governamentais do governo federal baseado em um processo decisório descentralizado. Cada 

unidade gestora tem autonomia para executar o seu orçamento e os processos de seleção de 

empresas são realizados por comissões de licitação constituídas com tal finalidade. O 

planejamento e a programação também são realizados em um modelo descentralizado. 

Somente o controle de resultados é centralizado, para permitir a avaliação de desempenho das 
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diversas unidades, comparando-se preços praticados, por exemplo, ou ainda realizando 

pesquisas de opinião de usuários. 

 

Diferentemente, conforme Cartaxo e Marini (2010), alguns estados 

institucionalizaram a partir da década de 2000, entre diversas ações modernizadoras 

implantadas na área, as centrais de compras, visando a possibilidade de reduzir os preços pela 

economia de escala, monitorar e controlar mais facilmente os processos e padronizar os itens 

adquiridos. Os autores inferem ainda que a própria gestão dos portais eletrônicos e sistemas 

informatizados de compras levou aos Estados a optarem por centralizar, em maior ou menor 

grau, pelo menos parte dos processos de suas compras em um órgão gerenciador. 

 

Segundo Fiuza (2013), ainda que não total, a centralização das compras públicas, 

utilizada atualmente em diversos países, permite maior padronização de itens e rotinas, 

melhor monitoramento pela sociedade e pelos órgãos de controle, maior segurança jurídica e 

transparência, ganhos com economia de escala e racionalização dos recursos. Os argumentos 

em favor das compras descentralizadas (como o fortalecimento da economia local e o menor 

custo de transporte) não se sustentariam quando confrontados com suas desvantagens ou com 

os fatores mitigadores das vantagens (como a perda de escala e de escopo nas compras, o 

maior risco de corrupção, a relativização da importância da proximidade física por causa das 

novas tecnologias de comunicação e a pulverização do pessoal qualificado).  

 

Ainda de acordo com o autor, a centralização da compra não deve ser confundida nem 

com a centralização da logística nem mesmo com a centralização dos pedidos. Nessa nova 

abordagem, mais descentralizada e flexível, os compradores têm maior liberdade em comprar 

os bens e serviços de outras fontes e as agências centrais de compras têm maior autonomia 

administrativa e financeira e concentram seus esforços cada vez mais na celebração de 

acordos quadros (framework agreements), semelhantes com o sistema de registro de preços 

do Brasil. 

 

Extrai-se, de todo o referencial, a relação dicotômica entre a necessidade de fortalecer, 

na gestão pública, tanto uma burocracia estatal central, quanto a descentralização das 

atividades.  Ambas com o intuito de aumentar a eficiência. E isto se reflete nas gestão das 

compras e suprimentos dos estados brasileiros.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

A pesquisa teve um múltiplo propósito, predominando sua característica explicativa. 

Estrategicamente, sua abordagem foi predominantemente qualitativa e quanto aos meios de 

investigação, foi utilizado o método de estudo de caso. 

 

 Para verificar os fatores que levaram o Rio de Janeiro a optar pela descentralização de 

suas compras, era fundamental entender de forma aprofundada o funcionamento dessa área 

naquela instituição, analisando seus procedimentos, estruturas, modelos de gestão, rotinas, 

normas, regras etc. 

 

 Considerando que o método de estudo de caso é utilizado para investigar um 

determinado acontecimento dentro de uma conjuntura real, ele se adequa bem ao problema de 

pesquisa, além de possibilitar maiores aprofundamento e detalhamento.  

 

A utilização do estudo de caso justifica-se mais ainda seguindo-se a afirmação de Yin 

(2001), segundo o qual, em geral, este método é a estratégia de pesquisa preferida quando as 

questões que estão sendo colocadas são do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador 

tem pouco controle sobre eventos e quando o foco está sobre um fenômeno contemporâneo 

dentro de algum contexto da vida real. 

 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

A coleta dos dados e informações para a pesquisa foi realizada por meio de pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo.  

 

Inicialmente, como base analítica, a investigação partiu de informações coletadas nos 

portais de compras de todos os 27 estados brasileiros, buscando identificar quais estados 

centralizaram suas compras e quais as mantiveram descentralizadas após a publicação da 
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LRF, além de compreender as especificidades relativas às suas estruturas e modelos de gestão 

de compras. 

 

Na busca pelo máximo de dados relevantes a respeito das compras e contratações do 

Estado do Rio de Janeiro, foi realizado um esforço intelectual pretérito por meio de pesquisa 

bibliográfica e de investigação documental, tendo em vista a existência, disponibilidade e 

relevância de normas, relatórios, notas técnicas e informativas na Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão (SEPLAG/RJ). Com isso, foi possível, levantar os esforços de reforma 

de gestão pública e o histórico de ações relacionadas à área de compras do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Os instrumentos utilizados na pesquisa de campo foram a observação e as entrevistas.  

A observação direta do pesquisador,realizada nas dependências da Subsecretaria de Recursos 

Logísticos (SUBLO) da SEPLAG/RJ em janeiro de 2015, possibilitou a identificação das 

especificidades do processo de compras e a descrição dos mecanismos de gestão de compras 

e contratações do Estado do Rio de Janeiro, tornando-se um elemento chave para condução 

de entrevistas e triangulação de fontes de dados. 

 

Já as entrevistas, realizadas durante o período de observação no mesmo local, 

permitiram uma visão subjetiva dos participantes da pesquisa diretamente envolvidos na 

gestão de compras e contratações do Estado do Rio de Janeiro.Elas foram individuais, 

semiestruturadas e realizadas presencialmente com 25 servidores que trabalham na SUBLO. 

Para possibilitar a análise, algumas entrevistas foram gravadas e em outras foram realizadas 

anotações no caderno de campo. Elas serviram para corroborar e valorizar evidências vindas 

de outras fontes, que demonstram os fatores que influenciaram o Estado do Rio de Janeiro a 

manter suas compras descentralizadas. 

 

Os entrevistados foram questionados sobre a gestão das compras estaduais, 

principalmente sobre a opção pela descentralização. Foram perguntados, entre outras 

arguições, sobre: o que achavam dos modelos centralizado e descentralizado das compras 

estaduais, se conheciam os casos de outros estados, como funcionava o processo de compras 

do estado do Rio de Janeiro, quais eram suas funções pessoais e atribuições, como 

funcionavam os sistemas que utilizavam, o que achavam destes, e, enfim, o porquê da opção 

do Rio de Janeiro pela descentralização. 
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3.4 Tratamento dos Dados 

 

Considerando a natureza da pesquisa e os métodos que foram utilizados para a 

obtenção dos dados, a conclusão, a análise e o tratamento destes tiveram conotação 

fundamentalmente qualitativa. Segundo Vieira (2006), nesse processo, toma-se por base 

conhecimentos teórico-empíricos já constituídos atribuindo-lhes cientificidade. 

 

Portanto, os dados coletados, tanto na pesquisa bibliográfica e documental quanto na 

observação e nas entrevistas, foram profundamente analisados, observando-se os 

procedimentos que tiveram como objetivo atribuir-lhes validade, confiabilidade e aplicação 

aos resultados da pesquisa. 

 

Posteriormente, as interpretações necessárias foram realizadas e os dados foram 

alinhados ao material teórico pesquisado. E, por fim, todo o conhecimento produzido foi 

sintetizado para a apresentação nesta dissertação. 

 

 

3.5 Limitações da Pesquisa 

 

Um elemento de limitação da pesquisa foi o fato do pesquisador ser parte integrante do 

corpo técnico do Governo do Estado de Sergipe, no cargo de Técnico de Políticas Públicas e 

Gestão Governamental. Considerando que foi lotado durante 7 anos na Superintendência 

Geral de Compras Centralizadas do Estado de Sergipe e, por meio de cessão, na Subsecretaria 

de Logística do Estado do Rio de Janeiro durante 6 meses, o evidente risco do não 

distanciamento necessário demandou muita vigilância na forma de disciplina intelectual e 

profissional. 

 

Outra questão limitadora relevante foi o fato de que a observação ficou limitada a 

Subsecretaria de Logística e Contratações do Estado do Rio de Janeiro e as entrevistas apenas 

foram realizadas com os servidores que trabalham ou trabalharam nesse Órgão. O ideal era a 

realização de uma pesquisa de campo mais ampla, com observações nos demais órgãos da 

estrutura estadual e entrevistas com os servidores diretamente impactados pelo modelo 

descentralizado, de modo a obter informações relativas diretamente da ponta. 
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4 AS COMPRAS PÚBLICAS DOS ESTADOS BRASILEIROS 

 

 

4.1 As centrais de compras estaduais 

 

Alguns estados institucionalizaram as “centrais de compras” (CARTAXO; MARINI, 

2010) ou “centrais de licitação” para realizar as licitações de forma exclusiva. Elas 

funcionam como uma espécie de prestadoras de serviços para os demais órgãos do poder 

executivo de cada estado no planejamento e na condução das licitações, no gerenciamento 

das atas de registro de preços, dos portais de divulgação das compras, do catálogo de 

materiais, serviços e preços e do cadastramento de fornecedores. 

 

Os diversos órgãos enviam suas demandas de compras ao órgão central de licitações, 

que reúne as informações, adquire os produtos e contrata os serviços. A especialização da 

mão de obra, a redução do número de processos, os ganhos com a economia de escala e a 

maior facilidade de controle e de monitoramento visam à uniformidade e a padronização dos 

produtos e serviços e à melhor eficiência possível, tanto nos preços dos itens quanto nos 

prazos processuais,  

 

Atualmente, a maioria – 16dos 27 estados (incluindo o Distrito Federal) - centralizou 

suas compras (Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe 

e Tocantins), conforme pode ser verificado na Figura 1: 

 

Figura 1 - Gestão das compras estaduais x quantidade de estados 

 
 

Fonte: Autoria própria (2015) 
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Entretanto, os estados que centralizaram suas compras são menos representativos em 

termos de população e PIB, conforme pode ser observado pela Tabela 1abaixo: 

 

Tabela 1 – População e PIB por estado 

Sigla Estado População   PIB   

AC Acre 732.793 0,38% 8.477.000 0,22% 

AL Alagoas 3.120.922 1,64% 24.575.000 0,65% 

AP Amapá 668.689 0,35% 8.266.000 0,22% 

AM Amazonas 3.480.937 1,83% 59.779.000 1,59% 

BA Bahia 14.021.432 7,35% 154.340.000 4,09% 

CE Ceara 8.448.055 4,43% 77.865.000 2,07% 

DF Distrito Federal 2.562.963 1,34% 149.906.000 3,98% 

ES Espírito Santo 3.512.672 1,84% 82.122.000 2,18% 

GO Goiás 6.004.045 3,15% 97.576.000 2,59% 

MA Maranhão 6.569.683 3,44% 45.256.000 1,20% 

MT Mato Grosso 3.033.991 1,59% 59.600.000 1,58% 

MS Mato Grosso do Sul 2.449.341 1,28% 43.514.000 1,15% 

MG Minas Gerais 19.595.309 10,27% 351.381.000 9,32% 

PA Pará 7.588.078 3,98% 77.848.000 2,06% 

PB Paraíba 3.766.834 1,97% 31.947.000 0,85% 

PR Paraná 10.439.601 5,47% 217.290.000 5,76% 

PE Pernambuco 8.796.032 4,61% 95.187.000 2,52% 

PI Piauí 3.119.015 1,64% 22.060.000 0,59% 

RJ Rio de Janeiro 15.993.583 8,39% 407.123.000 10,80% 

RN Rio Grande do Norte 3.168.133 1,66% 32.339.000 0,86% 

RS Rio Grande do Sul 10.695.532 5,61% 252.483.000 6,70% 

RO Rondônia 1.560.501 0,82% 23.561.000 0,62% 

RR Roraima 451.227 0,24% 6.341.000 0,17% 

SC Santa Catarina 6.249.682 3,28% 152.482.000 4,04% 

SP São Paulo 41.252.160 21,63% 1.247.596.000 33,09% 

SE Sergipe 2.068.031 1,08% 23.932.000 0,63% 

TO Tocantins 1.383.453 0,73% 17.240.000 0,46% 

  Brasil 190.732.694  100 % 3.770.085.000   

      Fonte: IBGE, Resultados do Censo 2010. 

   Legenda: 

    Estados que optaram por centralizar as compras 

Estados que optaram por manter as compras descentralizadas 

Estados que mantiveram as compras descentralizadas sem modernização 

 

Contata-se, portanto, que apesar de se constituírem na grande maioria (59%), os 

estados que centralizaram suas comprasrepresentamapenas34,66% da totalidade da população 

brasileira e 29,54 % do Produto Interno Bruto do país. Isto fica claro ao observarmos os 

gráficos apresentados nas Figuras 2 e 3, a seguir: 
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Figura 2 – Gestão das compras estaduais x tamanho da população dos estados 

 
Fonte: IBGE (2010). 

 

Figura 3–Gestão das compras estaduais x PIB dos estados 

 
 Fonte: IBGE (2010). 

 

De acordo com informações obtidas nos portais de compras, o nível de centralização 

das licitações varia de estado para estado. Pernambuco, por exemplo, adotou a centralização 

apenas para processos acima de R$ 200.000,00. Já em Sergipe, todos os processos 

licitatórios, exceto obras e serviços de engenharia e publicidade e propaganda, são 

centralizados. 

 

Há diferenças ainda entre os órgãos responsáveis pela centralização em cada Estado. 

No Ceará, por exemplo, a central de licitações está na estrutura da Procuradoria Geral do 
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Estado. Em Alagoas, é uma agência executiva autônoma, a responsável pelas licitações. Já no 

Amazonas, a central fica na estrutura da Secretaria de Fazenda. Contudo, na maioria dos 

estados, predominou a ideia de que a responsabilidade pelas licitações deva ser de um órgão 

encarregado especificamente pela gestão, como uma Secretaria de Administração, ou uma 

Secretaria de Planejamento e Gestão. 

 

 

4.2 As compras nos estados que não centralizaram 

 

Apenas 2 estados não alteraram sua estrutura básica de gestão de compras após a 

publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal: o Maranhão e o Rio Grande do Norte. Esses 

estados mantiveram suas compras descentralizadas sem maiores inovações, exceto pela 

utilização dos pregões e do sistema de registro de preços, em virtude de exigências legais e 

contratuais federais. 

 

Diferentemente, os demais 9 estados que não centralizaram suas compras (Amapá, 

Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo) 

inovaram e avançaram em suas compras e contratações públicas, ao longo dos últimos 15 

anos, alterando inclusive suas estruturas organizacionais e sua normatização de modo a 

melhorar a gestão de seus suprimentos. 

 

Interessante observar que os 4 estados do Sudeste estão incluídos nesse caso, 

juntamente com, pelo menos1 estado de cada outra das outras regiões do país. Eles 

implantaram sistemas de gestão de compras e padronizaram procedimentos, mas não 

focaram, como princípio, a centralização das licitações como objetivo dessas inovações. 

 

Um exemplo é o Estado de São Paulo, que foi o primeiro a implantar os pregões 

eletrônicos (antes mesmo do governo federal e dos bancos públicos) e tem um sistema 

próprio de cotações e pregões eletrônicos, além de diversas ações implantadas de inovação na 

área de compras funcionando, segundo a opinião de alguns entrevistados, de forma 

satisfatória. 

 

No entanto, talvez em virtude de sua dimensão, o Estado de São Paulo tem 

dificuldade em reunir e integrar todos os esforços no que poderia compor uma área de 
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inteligência em compras e gestão de suprimentos. São 6 sites referentes a compras públicas, 

com bastante informação técnica e serviços, mas com a responsabilidade distribuída entre 4 

secretarias: Secretaria da Fazenda (Bolsa Eletrônica de Compras e Cadastro de Serviços 

Terceirizados), Secretaria de Gestão Pública (Pregão e Relógio da Economia), Procuradoria 

Geral do Estado (Sanções Administrativas) e Casa Civil/Imprensa Oficial (e-Negocios 

Públicos). De acordo com a opinião de um entrevistado, faltaria ao Estado de São Paulo, 

“uma coordenação entre os órgãos para a composição de um sistema”, acarretando em uma 

possível dispersão e até mesmo descontinuação das inovações em compras e suprimentos. 

 

Outros exemplos que contrastam com São Paulo são os casos do Espírito Santo e de 

Goiás, que possuem até algum grau de centralização, mas a maioria das licitações continua 

descentralizada nos diversos órgãos do poder executivo estadual. Um único órgão gerencia os 

contratos corporativos, as atas de registro de preços e um portal eletrônico com orientações 

ao fornecedor, cadastro e informações sobre licitações.  

 

No Espírito Santo, esse órgão é a Subsecretaria de Administração da Secretaria de 

Gestão e Recursos Humanos (SEGER)e em Goiás, é a Superintendência de Suprimentos e 

Logística da Secretaria de Gestão e Planejamento(SEGPLAN).Em ambos os portais de 

compras gerenciados por esses órgãos, fica demonstrada preocupação com a capacitação dos 

servidores e a padronização de procedimentos para apoio aos compradores e gestores de 

contratos dos diversos órgãos, por meio da disponibilização de manuais técnicos e do 

catálogo de materiais e serviços. 

 

Porém, ainda não foi possível implantar, nesses estados, um sistema integrado para 

gerenciamento e controle de todos os processos licitatórios ou pelo menos para realização dos 

pregões eletrônicos, que continuam a ser realizados pelo sistema do Banco do Brasil: o 

licitações-e. 
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5 AREFORMA DA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

5.1 Histórico de reformas após o PDRAE (1995) 

 

O Estado do Rio de Janeiro ingressou no processo de reformas da gestão pública ainda 

no governo Marcello Alencar (1994–1998), quando foi implantado o Programa Estadual de 

Desestatização, envolvendo diversas empresas estatais, como BANERJ, CEG-RJ, CERJ e 

Metrô/RJ, além de concessões de rodovias do Estado, como a RJ 116 e a Via Lagos. 

 

A concepção dessas reformas se baseava exclusivamente na tentativa de redução do 

aparelho do Estado, um dos pilares do PDRAE do Governo Federal (1995), através da 

privatização e do incentivo, nas atividades exclusivas do Estado, à promoção por entidades da 

administração indireta e estruturadas sob a forma de autarquias. Assim, Foram criadas, por 

exemplo, as agências reguladoras dos serviços públicos concedidos, como as atuais 

AGENERSA e AGETRANSP. 

 

O Governo Anthony Garotinho (1998 - 2001), não avançou muito no processo de 

reforma da gestão pública e não estruturou tecnicamente as agências reguladoras. A 

publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal deu-se durante esse governo e o tratamento 

dado foi meramente financeiro, com medidas como a antecipação de receitas e a redução 

linear do custeio da máquina do governo em 15%, através da renegociação de contratos, do 

bloqueio de aumentos de salários e do corte de gratificações. 

 

Os governos fluminenses posteriores: de Benedita da Silva (2002) e de Rosinha 

Garotinho (2003 – 2006) também não avançaram muito no processo de reforma da gestão 

pública. O expressivo aumento do volume de receitas com os recursos advindos dos 

“royalties” e participações especiais da exploração do petróleo explicam, mas não justificam a 

inércia. Para se ter uma ideia, de acordo com Fernandes e Pinto (2006), a arrecadação desses 

recursos, no ano de 2000, foi cerca de R$ 800 milhões. Já em 2006, esse montante superou R$ 

5 bilhões. Mesmo corrigindo o primeiro valor de acordo com a inflação no período para R$ 1 

bilhão e 250 milhões (56,25%), houve um crescimento real de 300%. 
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Já no primeiro governo de Sergio Cabral (2007 a 2010), o processo de reformas da 

gestão pública foi retomado, porém com um caráter mais abrangente, enfocando mudanças 

organizacionais, fiscais e de inovação na gestão. As quedas imprevistas nas receitas de 

royalties do petróleo e o conseqüente déficit nas contas estaduais em cerca de R$ 6 bilhões, no 

início de 2007, impulsionaram um programa de ajuste fiscal rigoroso, que incluiu a 

implantação do Programa de Gerenciamento Matricial das Despesas, a reestruturação de 

estatais e a descentralização do sistema orçamentário (PINTO; CASTELLO BRANCO; 

AZEM, 2009). 

 

 

5.2 O Plano Estratégico de 2007 e a descentralização da gestão 

 

Para as mudanças organizacionais e de inovação na gestão, foi elaborado um Plano 

Estratégico2007 – 2027, composto por 43 projetos monitorados permanentemente por equipes 

especializadas, localizadas na Casa Civil (projetos de infraestrutura) e na Secretaria de 

Planejamento e Gestão (projetos de gestão pública). 

 

Como exemplos, foi implantado o Programa de incentivo aos desligamentos de 

servidores (demissão voluntária), foi diminuído o número de secretarias e de cargos 

comissionados, 7 entidades foram fundidas em 3, foram celebrados contratos de gestão entre a 

Secretaria de Planejamento e Gestão (por delegação do Governador do Estado) e diversos 

outros órgãos da administração e foi instituída a carreira de especialistas em política pública e 

gestão governamental, os chamado gestores, com 2 concursos sendo realizados com sucesso. 

 

No diagnóstico para elaboração do Plano Estratégico, constatou-se que havia um 

elevado grau de centralização administrativa, que os procedimentos administrativos não eram 

padronizados, com ausência de regras e de normatizações, que faltava coordenação entre às 

áreas de atuação dentro dos órgãos e entre eles,e que não havia ferramentas gerenciais 

suficientes. 

 

Com isso, a diretriz fundamental para implantação dos projetos do Plano Estratégico 

passou a ser a utilização de instrumentos gerenciais de transformação organizacional que 

apoiassem a descentralização das ações gerenciais, qualificassem o processo decisório e 

contribuíssem para um equilíbrio fiscal permanente.A ideia geral era recuperar a gestão, 
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através da descentralização do orçamento estadual e da implantação de sistemas coorporativos 

de apoio. 

 

A implantação da descentralização da gestão visou, sobretudo, a estabelecer a presença 

da gestão administrativa do Estado nas unidades de ponta, responsáveis pela prestação de 

serviços à comunidade. Era a aplicação do conceito administrativo da descentralização de 

Abrucio (2002), tanto na delegação de funções de órgãos centrais para agências mais 

autônomas, quanto no repasse de maior responsabilidade da cúpula aos gerentes e 

funcionários da ponta. 

 

 Ainda de acordo com o Plano Estratégico, os desafios eram capacitar os recursos 

humanos do Estado, lotados nas Secretarias e suas unidades de ponta em funções chave para 

executar, coordenar e controlar as funções supracitadas, bem como reciclar os procedimentos 

para que a descentralização e a modernização da gestão pública viessem a ocorrer de forma 

eficaz e sustentável no tempo. 

 

O modelo de descentralização da gestão foi estruturado em níveis, como demonstra o Quadro 

1, a seguir:  

 

Quadro 1- Níveis que compõem a descentralização das funções 

Função Atribuições Ação 

Central 

Estabelecer as diretrizes e supervisionar sua aplicação na 

descentralização da gestão. A estratégia deve contemplar ações 

integradas e específicas para os sistemas funcionais estabelecidos 

pelos demais Órgãos Centrais. 

Nesse contexto, cada Órgão Central deve considerar estas 

diretrizes na administração dos seus sistemas funcionais. 

Planejar, 

Normatizar e 

Supervisionar 

Setorial 

Administrar os níveis Seccionais sob sua jurisprudência 

administrativa, cumprindo o nível de delegação e a coordenação 

técnica estabelecida nos sistemas funcionais definidos pela 

função Central da descentralização da gestão. 

Coordenar, 

Elaborar e 

Controlar 

Seccional 

Executar a gestão das unidades de Estado sob sua jurisprudência 

administrativa, cumprindo o nível de delegação e a supervisão 

técnica estabelecida nos sistemas funcionais definidos pelos 

níveis Centrais da descentralização da gestão e a coordenação 

técnica estabelecida pelo Órgão Setorial a que está vinculado. 

Executar 

Fonte: SUMOG/SEPLAG/RJ (2010). 
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5.3 O Plano Estratégico de 2012 e a consolidação das reformas 

 

Ao segundo governo de Sergio Cabral (2011 a 2013) e ao primeiro governo de Luiz 

Fernando Pezão(2014), coube a consolidação das reformas da gestão pública e o 

desenvolvimento e integração dos novos sistemas de informação corporativos.  

 

Logo em 2011, foi elaborado o novo Plano Estratégico (2012-2031), que continha 

alguns ajustes no Plano Estratégico anterior, especialmente uma adequação ao modelo de 

gestão pública para resultados, mas manteve o foco na eficiência da gestão, no equilíbrio 

fiscal e na busca da melhor oferta de serviços públicos. 

 

O desenvolvimento e a integração dos novos sistemas corporativos agregaram às áreas 

de planejamento e gestão algumas ferramentas tecnológicas. Entre essas ferramentas, 

destacam-se o Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG), que possibilita o 

monitoramento de projetos e atividades finalísticas das secretarias de Estado, o Sistema 

Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), que, entre outras contribuições, 

permitiu a auditoria da folha de pagamento do Estado e o Sistema Integrado de Gestão de 

Aquisições (SIGA), que reduziu custos e proporcionou maior eficiência no ciclo de compras, 

mais transparência e controle. 

 

Foram unânimes nas entrevistas a evolução e a modernização da gestão pública após 

2007, assim como a importância da descentralização do orçamento e na implantação das 

políticas públicas para o Estado do Rio de Janeiro. 

 

Um comentário de um entrevistado resume esta opinião: “O Estado do Rio de Janeiro 

é muito grande, tem muitos órgãos e servidores. Tem evoluído nos últimos anos, com os 

sistemas integrados, mas para conseguir chegar até a ponta, a gestão tem que ser 

descentralizada. Ninguém entende de tudo”. 
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6 AS COMPRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

6.1 Histórico das compras do Estado do Rio de Janeiro após o ano de 2000 

 

O Governo Anthony Garotinho (1998 - 2001) manteve as licitações descentralizadas, 

sem maiores inovações, mesmo após a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

As últimas regulamentações na área de compras haviam sido o Decreto nº. 19.914/94 

que regulamentou o sistema de registro de preços e o Decreto nº. 21.081/94, que dispôs sobre 

o Sistema de Suprimentos do Estado do Rio de Janeiro, normativos inéditos e, de certa forma, 

precoces, que advieram menos pelas próprias inovações em si e mais pela necessidade de se 

adaptar às práticas de aquisições do Estado às prerrogativas da (na época recém publicada) 

Lei Federal 8.666/93, a Lei de Licitações e Contratos, que continua em vigor até hoje. 

 

Pelo Decreto nº 21.081/94, o Sistema de Suprimentos compreendia um órgão central 

(inicialmente a Superintendência do Sistema de Suprimentos, da Secretaria de Estado de 

Administração – SAD/RJ), órgãos setoriais (as divisões de material dos órgãos da 

administração direta estadual), órgãos seccionais (unidades organizacionais de qualquer nível 

incumbidas especificamente da atividade de administração de material das entidades 

autárquicas e fundacionais) e as Comissões de Licitação (órgãos de deliberação coletiva, de 

caráter permanente ou especial, criados pelos titulares dos órgãos da Administração Direta). 

 

 Ao órgão central, competiria:   

 Elaborar e propor a expedição de atos normativos atinentes ao Sistema de Suprimentos; 

 Proceder ao controle técnico, à coordenação e à supervisão das atividades relativas ao 

Sistema de Suprimentos;  

 Desenvolver sistemas informatizados de dados relacionados ao Sistema de Suprimentos; 

 Promover pesquisas de mercado, fornecendo aos órgãos e entidades interessados 

informações sobre a qualidade, eficiência, utilização e preço dos diversos tipos de material;  

 Gerenciar o cadastro dos fornecedores para emissão do Certificado de Registro Cadastral 

(CRC), conforme exigido pela Lei nº 8.666/93; 

 Elaborar estatísticas relacionadas às atividades do Sistema de Suprimentos;  

 Manter atualizados os registros funcionais dos membros integrantes de todas as Comissões 

de Licitação dos órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional; 

 Identificar, classificar, padronizar e codificar os materiais usados pela Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional do Estado; e  
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 Orientar e coordenar a sistemática para a aquisição e recebimento de material importado, 

observado o disposto na legislação específica. 

 

Enfim, cada uma das cerca de 80 unidades gestoras (órgãos setoriais ou seccionais) 

realizava suas licitações de forma autônoma e independente, no entanto, havia um esboço de 

centralização da gestão dos suprimentos, especialmente pela normatização central e pelos 

contratos corporativos gerenciados pela SAD/RJ, como, por exemplo, o de combustíveis, 

além de toda a gestão central do catálogo de materiais e do cadastro de fornecedores. 

 

Já o Decreto nº 19.914/94, que centralizava de forma exclusiva na SAD/RJ, a 

realização direta do registro de preços para bens e equipamentos de consumo frequente, 

acabou não vingando, tendo em vista que um procedimento para registrar preços, na época, só 

poderia ser realizado pela modalidade concorrência, o que demandaria uma quantidade grande 

de tempo, recursos humanos e recursos financeiros do Estado para uma contratação incerta.  

 

No Governo de Benedita da Silva (2002), houve a regulamentação da modalidade de 

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Estado 

do Rio de Janeiro, por meio do Decreto nº 31.863/02.  

 

Apesar de poderem ser executados pelos diversos órgãos e entidades do poder 

executivo de forma descentralizada, houve uma perda de autonomia e independência desses, 

tendo em vista que os pregões passaram a ter a participação direta do órgão central (na época 

a Superintendência Suprimento de Bens e Serviços da Secretaria de Estado de Administração 

e Reestruturação - SUPRIM/SARE), seja pela obrigatoriedade da comissão de licitação de 

pregão contar com um membro desse órgão, ou pela prerrogativa de definição da 

SUPRIM/SARE de quais objetos poderiam se enquadrar no conceito de bem e serviço 

comum. 

 

Já no Governo de Rosinha Garotinho (2003 – 2006), com o advindo do pregão, 

iniciou-se a utilização do sistema de registro de preços como forma de se adquirir bens e 

equipamentos de consumo frequente, nos termos do antigo Decreto nº 19.914/94, 

centralizando de forma exclusiva na Superintendência Suprimento de Bens e Serviços da 

Secretaria de Estado de Administração e Reestruturação - SUPRIM/SARE, sua execução. 
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De acordo com os entrevistados que na época lá trabalhavam, como a estruturada 

SUPRIM/SARE era pequena, a normatização era frágil e praticamente não havia 

padronização de procedimentos, capacitação dos recursos humanos ou utilização de modernas 

ferramentas tecnológicas, esse modelo acabou não gerando bons resultados, o ritmo da 

introdução das inovações foi lento, com os processos se arrastando por meses para serem 

concluídos. 

 

No ano de 2005, por exemplo, só foram realizados 4 pregões eletrônicos pelo Estado 

do Rio de Janeiro, enquanto que a maioria dos demais estados já estava utilizando essa 

modalidade de forma rotineira. E no ano de 2006, apenas foi realizado um pregão para 

registro de preços pela SUPRIM/SARE. 

 

No governo de Sergio Cabral, por meio do Decreto Estadual nº 40.497, de 01 de 

janeiro de 2007, foi instituído o Pregão Eletrônico como modalidade obrigatória e 

posteriormente preferencial, nas licitações de bens e serviços comuns no âmbito da 

Administração Direta, Autarquias, Fundações e, facultativamente, nas empresas públicas e 

sociedades de economia mista do Estado. 

 

Já no primeiro ano da norma vigorando, o número de pregões eletrônicos realizados 

pelo Estado saltou de 1 (2006) para 798 (2007). A figura abaixo demonstra a evolução da 

utilização dessa modalidade de licitação no Estado: 

 

Figura 4– Número de pregões eletrônicos realizados pelo Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: SUBLO/SEPLAG (2015). 

 

Ainda no mesmo ano de 2007, a reforma da estrutura administrativa do governo de 

Sergio Cabral, fundiu as antigas Secretarias de Controle e Gestão, de Planejamento e 
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Integração Governamental e de Administração e Reestruturação formando a Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG).  

 

Além das demais funções (Recursos Humanos, Orçamento, Planejamento etc.), esse 

novo órgão passou a desempenhar atividades ligadas a três áreas de forma agrupada como 

funções logísticas (Suprimentos, Transportes, Manutenção).  

 

 

6.2 A Subsecretaria de Recursos Logísticos (SUBLO) 

 

Em 2008, a Subsecretaria de Recursos Logísticos – SUBLO foi constituída na 

estrutura da SEPLAG, para alinhar a compra dentro da cadeia de suprimentos e para editar 

normas relativas à logística para o apoio ao funcionamento dos diversos órgãos do Estado. 

 

Além de propor políticas, a SUBLO passou a ser responsável por programar e 

acompanhar as atividades de utilização e movimentação dos recursos logísticos e 

patrimoniais, contratação de fornecedores, aquisição de bens e serviços, disposição de bens 

móveis, atuando como órgão central do sistema logístico do Poder Executivo. 

 

Mantendo-se a diretriz de descentralização da gestão do Plano Estratégico e como 

estratégia para alcançar uma maior eficácia nesse apoio, o Decreto nº 42.092/09 instituiu o 

Sistema Logístico do Estado do Rio de Janeiro (SISLOG), destinado a programar e 

acompanhar as atividades de utilização e movimentação dos recursos logísticos e 

patrimoniais, contratação de fornecedores e aquisição de materiais e serviços, bem como 

propor políticas públicas relacionadas ao tema.  

 

As atividades logísticas foram separadas em três níveis: um nível central responsável 

planejar, normatizar e supervisionar, um nível setorial responsável por coordenar os órgãos de 

execução, que compõem, por sua vez, o nível Seccional, conforme Figura 5abaixo: 
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Figura 5 - Níveis que compõem a descentralização da execução das atividades de logística 

 
Fonte: SUMOG/SEPLAG/RJ (2010). 

 

 

O intuito era o de descentralizar a logística para fortalecê-la e institucionalizá-la no 

Estado, estabelecendo normas, processos padronizados e qualificando os recursos humanos, 

para que as funções de logística fossem exercidas com ênfase nos processos, nas pessoas e no 

uso da tecnologia.  

 

Assim, as atividades da SUBLO deveriam ser divididas em duas áreas distintas: uma 

com atividades de nível central e outra com atividades de nível setorial, conforme a Figura 6: 

 

Figura 6– Divisão de atividades na SUBLO/SEPLAG por nível 

 

 

Fonte: SUMOG/SEPLAG (2010) 

SECRETARIAS - Coordenam 

atividades em sua área de atuação 

ÓRGÃOS TÉCNICOS - Respondem por 

suas famílias de itens 

ÓRGÃOS EXECUTORES - Executam 

atividades (batalhões, hospitais, escolas, etc.) 

SEPLAG - Planeja, normatiza 

e supervisiona atividades 
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Com isso, a SUBLO foi reorganizada para conter 2 superintendências, uma com 

características de gestão descentralizada (nível central), denominada Superintendência de 

Normas e Políticas de Logística e outra, paradoxalmente, com características de uma central 

de compras (nível setorial), denominada Superintendência de Logística Setorial, conforme 

organograma constante no Anexo. 

 

O Decreto nº 42.092/09 definiu ainda as áreas de atuação em suprimentos, manutenção 

e transportes e introduziu conceitos como: Famílias de Materiais ou Serviços - conjunto de 

itens de materiais ou serviços que atendem a certas condições técnicas e gerenciais comuns, 

que fazem com que a sua gestão em conjunto seja mais vantajosa para o Estado; e 

Classificação ABC de materiais -método de classificação de informações, para que se 

agrupem os itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente em menor 

número que os de menor importância. 

 

A função logística Suprimentos englobou as atividades de previsão e provisão de 

materiais e serviços necessários ao funcionamento dos do Poder Executivo, desenvolvidos por 

meio de dois tipos de atividades: as atividades técnicas e as atividades gerenciais. 

 

As atividades técnicas seriam voltadas para a correta definição técnica do material ou 

serviço a ser obtido, ocorrendo na fase de determinação de necessidades, compreendendo 

orientação técnica especializada, estabelecimento de normas técnicas de padronização, 

pesquisa e o desenvolvimento de novos materiais e serviços, avaliação técnica e inspeção 

técnica. 

 

Já as atividades gerenciais seriam voltadas para o atendimento das necessidades de 

materiais e serviços apresentadas pelos órgãos do Executivo, no tempo, local, qualidade e 

quantidade desejada, compreendendo a catalogação, a determinação corrente de necessidades, 

a obtenção, a armazenagem, o controle de estoque, o inventário, o fornecimento, o tráfego de 

carga, a destinação de excessos (descarte). 

 

As atividades gerenciais com características comuns para mais de uma família de 

materiais e serviços passaram a poder ser realizadas por um único órgão (nível setorial) e o 

estabelecimento da responsabilidade pela execução das atividades técnicas e gerenciais para 

cada família de material e serviços passou a ser da SUBLO/SEPLAG. 
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Para cada família de material ou serviço haveria um órgão técnico responsável pela 

elaboração de uma estratégia própria de aquisição, denominada política de compras, uma vez 

que cada uma delas se caracteriza por um mercado diferente. 

 

Assim, a constituição do Registro de Preços para as contratações de serviços e 

aquisição de materiais será efetuada pelos próprios órgãos técnicos para os itens de sua 

responsabilidade. E os demais órgãos ou entidades da Administração Estadual poderiam 

realizar Registro de Preços de materiais ou serviços de utilização frequente e sobre os quais 

possuíssem conhecimento técnico específico, mediante autorização prévia do respectivo 

Órgão Técnico. 

 

Por exemplo, dentro da própria SEPLAG/RJ, as funções de logística passaram a ser 

exercidas de forma descentralizada, de acordo com o Quadro 2, a seguir: 

 

Quadro 2 - Níveis que compõem a descentralização das funções de logística na SEPLAG/RJ 

Órgão Central 

Superintendência de 

Normas e Políticas de 

Logística 

 

 

 Elaboração de Normas 

 Acompanhamento e Análise das Despesas 

 Criar e manter Sistemas de TI: 

 Cadastro de Fornecedores 

 Cadastro de Materiais e Serviços 

 Cadastro de Preços Praticados 

 Business Intelligence 

 Coleta e Análise de Dados dos Custos 

 

Órgão Setorial 

 

Superintendência de 

Logística Setorial 

 

 

 Controle de Estoque e de Inventário 

 Registro de Preços para itens da Jurisdição da SEPLAG  

 Gerência da Frota do Estado 

 Gerência de Combustíveis 

 Gerência de Itens de Uso Comum 

Órgão Seccional 

 

Diretoria Geral de 

Administração e 

Finanças 

 Compras para funcionamento da SEPLAG 

 Gestão da manutenção das instalações da SEPLAG 

 Gestão de transportes internos da SEPLAG 

 Gestão de Material na SEPLAG 

 Gestão de Documentos internos da SEPLAG 

 Execução Financeira 

Fonte: SUMOG/SEPLAG (2010) 

 

 Foram normatizados e regulamentados pela SUBLO/SEPLAG, entre outros: a 

contratação de serviços continuados (Decreto nº 41.203/08); o tratamento favorecido, 

simplificado e diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas 

contratações públicas (Decreto n° 42.063/09); o sistema de registro de preços com 

características descentralizadas (Decretos nº. 41.135/08, nº. 41.329/08, nº. 42.105/09 e 
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nº.42.216/10), a gestão operacional e patrimonial da frota de veículos oficiais (Decreto n° 

41.952/09); e o abastecimento de combustível dos veículos oficiais (Decreto n° 43.093/11).  

 

Entretanto, segundo a maioria dos entrevistados, merecem mais destaque a instituição 

do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições (SIGA), por meio do Decreto nº 42.091/09 e a 

nova regulamentação do Sistema de Suprimentos, por meio do Decreto nº 42.301/10.  

 

 

6.3 O Sistema de Suprimentos do Estado do Rio de Janeiro 

 

Com o propósito dotar maior racionalidade e agilidade aos processos administrativos 

para a aquisição de materiais e serviços, o Decreto nº 42.301/10 regulamentou o Sistema de 

Suprimentos, compreendendo um conjunto de conceitos, critérios, pessoas, processos e 

sistemas informatizados que atuam nas diversas atividades relacionadas à logística. 

 

Foram conceituados, no Decreto, os termos: Catálogo de Materiais e Serviços, 

Cadastro de Fornecedores, Família, Requisição de Compra/Contratação, Pesquisa de 

Mercado, Comissão de Licitação, Pregoeiro, e Ordem de Compra ou de Serviço.  

 

A estrutura do Sistema de Suprimentos passou a ser integrada por órgãos gestores e 

órgãos gerenciadores de atividades ligadas à área de suprimentos e cada qual recebeu funções 

e atribuições, conforme o Quadro 3 abaixo: 

 

Quadro 3 - Níveis que compõem a descentralização das funções 

Integrantes Atribuições Tipos 

Órgãos gestores de cada 

atividade ligada à área 

de suprimentos 

Responsáveis pela gestão 

estratégica e pela definição e 

implantação de normas, diretrizes e 

políticas gerais objetivando seu 

aperfeiçoamento. 

 Órgão gestor do sistema de suprimentos  

 Órgão gestor do sistema de registro de preços  

 Órgão gestor do catálogo de materiais e serviços  

 Órgão gestor do cadastro de fornecedores 

 Órgão gestor do Banco de Preços 

Órgãos gerenciadores 

de atividades e 

determinadas família de 

materiais ou serviços 

Responsáveis pela gestão e 

manutenção dos dados de 

determinada família de materiais 

ou serviços 

 Órgão gerenciador do sistema de registro de 

preços  

 Órgão gerenciador do catálogo de materiais e 

serviços 

Órgãos gerenciadores 

de atividades que 

necessitariam de gestão 

centralizada 

Responsáveis pela gestão e 

manutenção dos dados de 

determinada família de materiais 

ou serviços 

 Órgão gerenciador do cadastro de fornecedores 

 Órgão gerenciador do Banco de Preços 

 

Fonte: SUMOG/SEPLAG (2010) 
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Foram criadas ainda, por meio do Decreto, algumas funções específicas para os 

agentes públicos responsáveis em cada órgão, como: Gestor do Sistema de Suprimentos, 

Gestor do Sistema de Registro de Preços, Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, 

Gestor de Compras, Gestor de Contrato, Gerenciador do SIGA, etc. 

 

O normativo regulamentou ainda os procedimentos relativos ao Sistema de Registro 

de Preços, ao Cadastro de Materiais e Serviços, ao Cadastro de Fornecedores, ao Banco de 

Preços, e o funcionamento das Comissões de Licitação.Com isso, houve a possibilidade de 

padronizar procedimentos na área de compras dos diversos órgãos, por meio da capacitação 

em massa dos servidores e consolidar a descentralização da gestão de compras. 

 

 

6.4 O Sistema de Gestão de Aquisições (SIGA) 

 

O Decreto nº 42.091, de 27 de outubro de 2009, instituiu, no âmbito da Administração 

Pública Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro, o Sistema Integrado de Gestão de 

Aquisições (SIGA), tornando obrigatória a sua utilização por parte dos órgãos da 

Administração Direta, Autarquias e Fundações. Até então os pregões eletrônicos eram 

realizados por meio de um convênio com o Banco do Brasil, que disponibilizou o seu sistema 

de licitações para uso dos diversos órgãos e entidades do Estado do Rio de Janeiro. 

 

O sistema contempla as seguintes funcionalidades: gerenciamento de requisições de 

compras, materiais e serviços; gestão do Catálogo de Materiais e Serviços; gestão do Cadastro 

de Fornecedores vinculado ao Catálogo de Materiais e Serviços; criação e gerenciamento de 

editais e seus anexos; acompanhamento e gerenciamento dos processos licitatórios, em todas 

as modalidades licitatórias; gestão do Banco de Preços; gestão do Plano Anual de 

Suprimentos; gestão do Sistema de Registro de Preços, além da geração de relatórios 

gerenciais. 

 

Com o SIGA, o fluxo de trabalho do processo licitatório passou a ser automatizado, 

desde a catalogação de produtos e serviços, o cadastro de fornecedores e a geração de 

requisições de compras pelos órgãos, até a criação do objeto do edital e o julgamento de 

propostas, gerando informações a cada etapa, comunicadas a todos os interessados assim que 

são concluídas.  
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Figura 7– Fluxo processual de uma licitação no SIGA 

 
Fonte: SUBLO/SEPLAG (2011). 

 

Pelo fluxo, a SUBLO só interage de forma indireta com cada processo licitatório, na 

gestão do catálogo de materiais e serviços, do banco de preços e do cadastro de fornecedores. 

Assim, o SIGA proporcionou, de forma descentralizada, conforme o pesquisador constatou 

nas suas observações de campo, mais celeridade, maior transparência e melhor controle nos 

processos de aquisições, além de integração com outros sistemas, centralização das 

informações (com credibilidade) e automação de todos os processos licitatórios num mesmo 

ambiente tecnológico. 

 

Uma resposta de um entrevistado da SUBLO ratifica isto: “Hoje temos uma mesma 

base de dados, com todas as compras praticadas nos órgãos. Com a ferramenta, foi possível 

estabelecer uma padronização do catálogo de bens e serviços e o acompanhamento do 

desempenho dos fornecedores, onde antes não existia”. 

 

Todavia, uma das características mais importantes do SIGA foi a possibilidade dos 

fornecedores terem acesso a todas as compras do estado e esse buscar no mercado, de forma 

transparente, materiais e serviços, por meio de um cadastro de fornecedores unificado. A 

comunicação do estado com os fornecedores passou a ser direta e, assim, conforme colhido 

nas entrevistas, houve uma melhora de sua credibilidade junto aos fornecedores. 

 

Segundo relatos dos entrevistados, houve uma série de dificuldades operacionais na 

implantação do SIGA, em virtude de diversos problemas de consistência da ferramenta e de 

adaptação dessa à realidade dos processos de compra e contratação dos diversos órgãos do 

Poder Executivo do Estado.  

 

Entre os diversos problemas citados, seguem alguns exemplos: “o sistema não 

permitia a adesão como carona de atas de registro de preços existentes em que o órgão não 
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fizesse parte desde o início”, “o sistema não possibilitava o uso do perfil de usuário por 

grupo do catálogo de itens”, “o sistema não permitia que fossem criadas atas de registro de 

preço de outros entes governamentais”, “o sistema não guardava o histórico de campos 

como: número do processo, razão social, etc.”. 

 

Além disto, ainda de acordo com os entrevistados, o que procrastinou o uso efetivo da 

SIGA pelos órgãos foi a reação negativa de alguns deles às mudanças introduzidas pela 

normatização da SUBLO/SEPLAG, especialmente quanto a obrigatoriedade de utilização da 

ferramenta. Havia casos de órgãos que nunca tinham utilizado a versão eletrônica da 

modalidade pregão e casos de órgãos que utilizavam a ferramenta do Banco do Brasil 

(licitações-e). 

 

Há também um relato sobre servidores de órgãos que haviam entendido que estariam 

perdendo sua autonomia e ficariam dependentes da SUBLO/SEPLAG se fizessem 

exclusivamente as licitações e contratações pelo SIGA.A descentralização das compras, 

seguindo este entendimento, deveria se ater ao princípio da subsidiariedade de Pimenta 

(1998), pelo qual o nível mais alto só deve executar aquilo que o nível abaixo não pode.  

 

Ocorre que o SIGA foi concebido de forma descentralizada justamente para permitir a 

autonomia e a independência de cada unidade gestora. Similarmente ao modelo de gestão 

implantado por Bresser (1998), para compras governamentais do governo federal, cada 

unidade gestora tem autonomia para executar o seu orçamento, os processos de seleção de 

empresas são realizados por comissões de licitação constituídas com essa finalidade e o 

processo decisório quanto a aquisição ou não de determinado item continua sendo de 

responsabilidade exclusiva do órgão comprador. Apenas os serviços auxiliares de apoio, a 

gestão tecnológica e o controle de resultados deveriam ser centralizados, o que não tiraria 

qualquer poder ou autonomia dos demais órgãos.  

 

Aos poucos, de acordo com os mesmos relatos, tanto a ferramenta foi sendo corrigida 

quanto as controvérsias entre os órgãos e a SUBLO/SEPLAG foram sendo desfeitas. Houve e 

ainda há, conforme constatado na observação de campo do pesquisador, uma série de 

customizações e manutenções adaptativas e evolutivas no SIGA, para que ele pudesse 

oferecer maior consistência e credibilidade aos usuários. 
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Contudo, somente após a publicação do Decreto nº 43.189/11, o SIGA passou a ser 

utilizado por todos os órgãos na plenitude, tendo em vista que esse normativo condicionou 

qualquer empenhamento de despesas no Sistema Integrado de Administração Financeira para 

Estados e Municípios (SIAFEM/RJ) à sua utilização. 

 

Figura 8 – Pregões eletrônicos realizados pelo Estado via SIGA X via Licitações-e 

 
Fonte:SUBLO/SEPLAG (2015) 

 

Com o tempo, as customizações e manutenções evolutivas no SIGA possibilitaram o 

acompanhamento das compras desde a requisição até o recebimento do item/serviço e das 

fases de empenho/liquidação/pagamento, por meio de uma interface com o SIAFEM/RJ. 

Foram implantados os módulos de contratação e de almoxarifado, concorrendo assim, para 

um fluxo processual mais abrangente, mais afeito às concepções de uma gestão moderna de 

logística e suprimentos, conforme demonstra a Figura 9 a seguir: 

 

Figura 9 – Fluxo processual completo de uma aquisição/contratação pelo SIGA

 

Fonte: SUBLO/SEPLAG (2011) 
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 Contudo, deve ser ressaltado um ponto sobre o SIGA, verificado tanto na observação 

direta quanto nas entrevistas: a difícil navegação pelo site do SIGA. Atualmente, tanto os 

fornecedores como os cidadãos encontram muitas dificuldades na busca de informações por 

meio do site. 

 

 

6.5 A Rede Logística do Estado do Rio de Janeiro 

 

O Sistema Logístico do Poder Executivo Estado do Rio de Janeiro vem sendo 

gradativamente estruturado em redes descentralizadas, com gerenciamento da Coordenadoria 

Central da Rede Logística (COREL) da SUBLO/SEPLAG. 

 

Segundo os entrevistados, os objetivos principais dessa estrutura em redes são: a 

divulgação de diretrizes e procedimentos, para a promoção das boas práticas em cada 

atividade da área de logística e suprimentos, a capacitação e certificação dos servidores que 

nelas atuam e a manutenção de mecanismos de comunicação entre eles, na intenção de que 

ações conjuntas podem ser implementadas sem, necessariamente, haver um comando.  

 

Atualmente há quatro redes específicas formando uma Rede Integrada de Logística: 

Rede de Pregoeiros (REDPREG), Rede de Gerenciadores do SIGA (REDESIGA), Rede de 

Gestores de Contratos (REDECONT) e Rede Gerenciadores de Transportes Oficiais 

(REDETRANS). 

 

A Rede Integrada de Logística conta com um portal de internet próprio: o 

www.redelogistica.rj.gov.br (totalmente independente do portal do SIGA), que permite ao 

usuário participante de cada rede ter acesso aos links de seu interesse. Há cursos em Ensino à 

Distância sobre o SIGA e outros de interesse de cada rede, além de chats, informações de 

apoio e fóruns de discussão em um ambiente virtual de aprendizagem. 

 

A REDPREG foi instituída formalmente pelo Decreto Estadual n° 43.692/12, com o 

objetivo de estabelecer diretrizes para a atuação dos pregoeiros, padronizar os procedimentos 

relativos às atribuições desses, promover sua certificação e sua capacitação e manter 

mecanismos de comunicação entre os mesmos. 

 

http://www.redelogistica.rj.gov.br/
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De acordo com a legislação, pregoeiro é o agente público formalmente designado pela 

administração pública para exercer a condução dos processos licitatórios na modalidade 

Pregão. Faz-se imprescindível, para o exercício da função de Pregoeiro, prévia e específica 

capacitação do agente público, de modo a imputar-lhe a cognição da legislação aplicável a 

matéria, bem como habilidades que lhe permitam conduzir o certame licitatório e o domínio 

específico de técnicas de negociação. Portanto, a capacitação e a certificação dos pregoeiros 

são fundamentais para a realização dos pregões. 

 

Conforme observado pelo pesquisador, esta rede está efetivamente implantada e há 

359 pregoeiros capacitados pela COREL participando. Há links para legislação, orientações, 

informes e perguntas frequentes. Os participantes interagem via “chat” e pelo Fórum.  

 

Já a REDESIGA foi instituída pelo Decreto n° 44.176/13, com intuito de estabelecer 

diretrizes, padronizar procedimentos, promover a capacitação e a certificação dos 

Gerenciadores do SIGA, bem como manter mecanismos de comunicação entre eles. 

 

De acordo com a legislação (Decreto 42.301/2010), cabe ao agente público 

formalmente designado para desempenhar a função de Gerenciador do SIGA dos diversos 

órgãos e entidades de Estado: a identificação da demanda de manutenções evolutivas, 

corretivas e adaptativas do SIGA; a orientação aos demais usuários; a criação, manutenção e 

cancelamento de acessos dos usuários ao sistema; e a geração de relatórios e indicadores de 

desempenho, no âmbito de cada órgão ou entidade. 

 

Na prática, conforme observado no campo pelo pesquisador, os gerenciadores do 

SIGA acabam funcionando como elo entre a SUBLO e os usuários do SIGA de cada órgão, 

para divulgar informações e coletar dados a respeito do sistema. Eles atuam como primeiro 

contato de suporte aos usuários, coordenam as necessidades de treinamento dos usuários, 

efetuam o registro de fornecedores e efetuam o registro das ocorrências que impliquem 

quaisquer sanções e/ou penalidades ao fornecedor, consolidando a descentralização da 

logística no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Ainda de acordo com o observado pelo pesquisador, esta rede está efetivamente 

implantada e há 156servidores gerenciadores do SIGA capacitados pela COREL participando. 
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Há links semelhantes com os da REDPREG, e seus participantes também interagem via 

“chat” e pelo Fórum.  

 

A REDECONT foi criada pelo Decreto Estadual nº 44.501/13 e tem como objetivos 

padronizar os procedimentos relativos às atividades de gestão de contratos administrativos; 

fornecer aos gestores a orientação necessária para a boa execução de suas responsabilidades; 

estimular o intercâmbio de conhecimento e de boas práticas administrativas entre os 

integrantes da rede e promover a capacitação e a atualização dos gestores dos contratos 

administrativos.  

 

Para ser admitido nessa rede, o servidor, como requisito, deve atuar na gestão 

contratual de seu órgão ou entidade e passar por uma trilha de capacitação a cargo da 

Coordenadoria Central da Rede Logística (COREL) da Secretaria de Estado de Planejamento 

e Gestão, que inclui os Cursos de Gestão de Contratos, de Oficina de Contratos, de Oficina de 

Prestação de Contas de Contratos e o curso de formação de gestores e Fiscais de Contratos. 

 

Já a REDETRANS foi instituída pelo Decreto n° 44.500/13 com objetivos de facilitar 

a aplicação das diretrizes e o uso padronizado dos procedimentos relativos às atividades de 

gestão de frotas e de combustíveis, promover a capacitação e a atualização dos seus agentes, 

promover eventos interativos, manter os registros de habilitações nos sistemas de gestão de 

frotas e combustíveis e estabelecer canais de comunicação que permitam maior abrangência e 

celeridade na gestão da frota.Extraiu-se das entrevistas que nenhuma dessas duas últimas 

redes (REDECONT e REDETRANS) foi efetivamente implantada. 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Traçando um paralelo com as ideias de Arrowsmith e Trybus (2003) de que a 

uniformização das normas, regras e procedimentos das compras públicas em termos globais é 

afetada pela heterogeneidade entre os países, isto ocorreu no caso dos estados brasileiros. As 

diferenças sociais, culturais, econômicas e políticas entre eles, mas principalmente suas 

deficiências de ordem técnica e institucional acabaram por afetar seus sistemas de compras e 

as inovações na área. 

 

Assim como o ocorreu com os diversos países observados pelos citados autores, nos 

estados brasileiros também houve um crescente movimento de reformas das compras e 

contratações públicas, especialmente após a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

bem como houve avanços no compartilhamento das experiências entre os diversos estados. 

 

Contudo, de forma análoga ao contexto global, a diversidade de orientações das 

reformas acaba ocorrendo pelas características políticas, sociais e culturais dos estados e pelo 

seu grau de desenvolvimento econômico. 

 

No caso do Estado do Rio de Janeiro, é possível concluir que não há apenas um fator 

responsável pela sua opção em manter suas compras descentralizadas, mas uma conjugação 

de fatores, alguns deles presentes também em outros estados que não as centralizaram. 

 

Um fator foi o alto índice populacional do Estado do Rio de Janeiro, que junto com 

Minas Gerais e São Paulo, formam uma tríade de estados que não centralizaram e 

representam mais de 40% da população do país. A necessidade de prestar mais e melhores 

serviços públicos para a sociedade desses estados mais populosos implica em estruturas mais 

complexas, com um maior número de órgãos, entidades e servidores públicos, o que tornou, 

em tese, uma possível centralização de compras muito mais difícil de ser implantada. 

 

Ademais, a relação direta entre tamanho populacional e descentralização de compras 

pode ser explicada pela dificuldade desses estados muito populosos em prestar serviços mais 

eficientes aos cidadãos na ponta. A ineficiência estatal das burocracias, em consonância com 

o apregoado por Pollitt, Birchall e Putman (1998) legitima a descentralização.  
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Outro fator foi a dimensão econômica do Estado do Rio de Janeiro, como são os 

mesmos casos de Minas Gerais e São Paulo. A aquisição de soluções integradas de tecnologia 

em ambientes descentralizados, como as utilizadas por esses usados, a exemplo do SIGA, 

dependem de investimentos vultosos e de um arcabouço institucional, financeiro e 

organizacional, mais provável de ser encontrados nesses estados economicamente 

preponderantes. Ao invés de diminuir o número dos processos de compras focando na 

centralização, esses estados preferiram reduzir o custo de cada um por meio das soluções 

eletrônicas, independente de alterações na estrutura organizacional. 

 

No caso do Rio de Janeiro, além de todo o investimento na contratação das soluções, 

da estruturação física funcional e do marco legal, as iniciativas na área de contratações 

públicas acabaram sendo bem sucedidas, em razão do investimento contínuo em formação e 

capacitação e do suporte à rede de gestores de suprimentos e logística, com sistemas de 

informação e intercâmbio entre os componentes.  

 

Mas o fator determinante que influenciou o Estado do Rio de Janeiro a optar pela 

descentralização da sua gestão de compras foi a característica descentralizadora das reformas 

de gestão implantadas no Estado do Rio de Janeiro a partir de 2007, em consonância com as 

diretrizes do Plano Estratégico 2007-2027, que norteou todas as inovações na gestão pública 

do Estado. 

 

O trabalho acabou contribuindo para verificar ainda que, aparentemente, essa opção 

pela descentralização não significou que houvesse maiores perdas financeiras ou perdas no 

controle e na transparência dos processos.Tais possíveis desvantagens do processo de 

descentralização acabaram sendo, de certa forma, mitigadas pelos avanços tecnológicos e 

operacionais e pela própria hibridez do modelo descentralizado implantado no Rio de Janeiro, 

com a centralização da gestão das aquisições e contratações das famílias de materiais ou 

serviços nos órgãos setoriais, considerando que tenham o conhecimento necessário dos itens 

e do mercado. 

 

Nesse contexto, pode-se concluir que a gestão dos suprimentos do Estado do Rio de 

Janeiro é um sistema misto, em consonância com o pensamento de Vieira (2012) de 

combinação de elementos antagônicos na gestão, tendentes uns à centralização, conducentes 

outros à descentralização.  
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Observou-se ainda que a tendência, nesse sentido, é a Superintendência de Logística 

Setorial, órgãos da própria estrutura da SUBLO/SEPLAG, se transformar, aos poucos, em 

uma central de licitações dos itens de maior importância da Classificação ABC de materiais. 

No entanto, seria recomendável que ela, assim como os demais órgãos setoriais, não ficasse 

limitada a licitar os itens e gerir suas atas de registro de preços. O ideal é que realizem amplas 

e constantes pesquisas de mercado, analisando todos os fatores internos e externos que 

impactem nos custos e nos benefícios com sua aquisição ou contratação, como: frete, 

instalação, uso, qualidade, durabilidade, número de fornecedores, etc. Com isso, serão 

construídas as melhores formas de contratação para cada objeto.  

 

Como sugestão paralela, observa-se que o Estado do Rio de Janeiro necessita de um 

portal específico para a divulgação de suas licitações, antes e depois da sua realização, 

contendo ainda a legislação e todos os dados e informações relativas ás compras estaduais, 

com muitos links e de fácil navegação. A maioria dos estados dispõe de portais desse tipo. 

Atualmente, tanto os fornecedores como os cidadãos encontram muitas dificuldades na busca 

de informações no SIGA. É fundamental uma navegação mais amigável, que hoje é 

prejudicada, inclusive, pela impossibilidade de acesso ao SIGA por algum navegador que não 

seja o “Internet Explorer” versão 6 ou superior.  

 

Outra recomendação, porém mais afeita aos demais estados, é a ampliação da visão de 

compras para uma visão de logística e gestão de suprimentos, como ocorre no Estado do Rio 

de Janeiro. Por enquanto, na maior parte do país, percebe-se que o setor público ainda 

apresenta uma visão fragmentada dos processos de gestão da cadeia de suprimentos. 

 

A padronização de procedimentos é uma etapa necessária, mas não é suficiente para a 

melhoria do gasto público. Melhor seria a implantação de um modelo estratégico, sistêmico e 

contingencial de compras e contratações. Para tanto, há a necessidade permanente de revisões 

abrangentes, que incluam não somente a técnica específica de compras, mas também a 

logística, a gestão de suprimentos, a integração dos processos internos, as estruturas e, com 

grande ênfase, na formação do pessoal. 

 

Ademais, fica uma indagação se os estados devem ou não se preocupar tanto com a 

estrutura (centralizada ou não) para gerir suas compras. Parece que a preocupação maior 

deveria recair sim na elaboração de uma estratégia de gestão das compras e na modelagem de 
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sistemas inteligentes em compras que permitam a construção de árvores estratégicas de 

decisão que levem à melhor estrutura, especificação, tipo de contrato e modalidade de 

contratação para cada objeto, organização e contexto.  

 

O presente estudo privilegiou a análise dos fatores que influenciaram o estado do Rio 

de Janeiro a optar pelo modelo descentralizado, que acabou demonstrando-se bastante 

híbrido. Abre-se espaço, contudo, para pesquisas futuras de avaliação efetiva dos resultados 

do modelo implantado, sejam eles financeiros, de melhoria do controle ou da transparência. 
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ANEXO 

 

 

Figura 10 – Estrutura organizacional da SUBLO/SEPLAG 

 

 

Fonte: SUBLO/SEPLAG (2011). 
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