
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELO MOURÃO COUTINHO 

 

 

 

O IMPACTO DO USO DE PODER DE COMPRAS DO ESTADO NA 

GERAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO: ANÁLISE DA 

MICRORREGIÃO DE SÃO JOÃO DEL REI – MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro  

2017 



 

MARCELO MOURÃO COUTINHO 

 

 

 

O IMPACTO DO USO DE PODER DE COMPRAS DO ESTADO NA 

GERAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO: ANÁLISE DA 

MICRORREGIÃO DE SÃO JOÃO DEL REI – MG 

 

 

 

 

Dissertação apresentada para obtenção do grau de 

mestre apresentada à Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas. 

 

Área de Concentração: Políticas Públicas 

Orientador: Prof. Dr. Francisco Gaetani 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro  

2017 

  



 

 

 

 

  Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV 

 

 
 
 

Coutinho, Marcelo Mourão 

    O impacto do uso de poder de compras do estado na geração de postos de 

trabalho: análise da microrregião de São João del Rei – MG / Marcelo Mourão 
Coutinho. – 2017. 

    73 f.  
 

  Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 
  Orientador: Francisco Gaetani. 

  Inclui bibliografia.  

     

                      1. Compras (Serviço público) – Política governamental. 2. Políticas públicas. 3.  

                 Pequenas e médias empresas. I. Gaetani, Francisco. II. Escola Brasileira de  

                 Administração Pública e de Empresas. Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa.  

                 III. Título. 

 
                                                                 CDD – 352.53 

  

 

 

 

  



 

  



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus pela oportunidade de vivenciar essa experiência de vida 

marcante. Agradeço aos meus pais Walter e Elaine, meus irmãos Márcia, Karina e Leandro pelo 

apoio constante. Também agradeço à minha esposa Mírian, meus filhos Marcelo e Thiago pela 

compreensão com minhas ausências nesses anos e incentivo incondicional. 

Um agradecimento especial ao meu orientador Prof. Dr. Francisco Gaetani pelo 

direcionamento, críticas e estímulos que contribuíram para todo o desenvolvimento desse 

trabalho e meu crescimento pessoal e profissional. 

Agradeço também aos colaboradores, professores da EBAPE e amigos da turma 

do MAP 2015, cuja convivência e troca de experiências foram de grande valia nesta empreitada. 

 

  



RESUMO 

 

 

 

O Estado enquanto grande consumidor de bens e serviços pode utilizar as compras 

governamentais como uma política pública para induzir a produtividade, controle de qualidade, 

transferência de tecnologias, desenvolvimento de micro e pequenas empresas e promoção do 

desenvolvimento econômico e social. Em que pese os governos, órgãos e entidades não 

governamentais, além pesquisadores do desenvolvimento econômico regional abordarem de 

diversas formas a relevância das compras governamentais para a promoção do desenvolvimento 

econômico e social, pouco foi dito sobre resultados quantitativos que pudessem ser utilizados 

para mensurar os benefícios de se implementar tal política pública. 

Apesar dos esforços feitos pelo Governo Federal em promover as compras 

governamentais como políticas públicas regulatórias, melhorando o acesso das micro e 

pequenas empresas e agricultores familiares às contratações junto aos Governos, existe a 

necessidade dos gestores públicos municipais colocarem essas políticas públicas em prática. 

Ciente das limitações estruturais, orçamentária e de pessoal nos municípios brasileiros, o 

Governo Federal desenha políticas públicas com imposições e obrigações aos municípios para 

que as ações aconteçam de fato. Isso faz com que os gestores municipais percebam algumas 

políticas públicas como normas que deverão ser cumpridas e não como uma possibilidade real 

de promoção do desenvolvimento de sua região. 

Entendendo o papel dos decisores políticos nos municípios, em especial na 

formação de agenda e tomada de decisão, esta pesquisa foi desenvolvida com o propósito de 

ser utilizada como instrumento de persuasão junto aos mesmos. Foi analisada as contratações 

de pessoal realizadas por micro e pequenas empresas sediadas na Microrregião de São João del 

Rei, em Minas Gerais, que venceram processos de aquisição junto às prefeituras da mesma 

microrregião no exercício de 2016. Os resultados mostraram que mais de 5 postos de trabalho 

foram gerados para cada R$ 1.000.000,00 em contratações junto aos governos municipais. 

 

Palavras-chave: poder de compra, políticas públicas, implementação e micro e pequenas 

empresas.  

  



ABSTRACT 

 

 

The State as a major consumer of goods and services can use government 

purchases as a public policy to induce productivity, quality control, technology transfer, 

development of micro and small-sized enterprises, and as the promotion of economic and social 

development. In spite of the fact that governments, agencies, non-governmental entities and 

researchers of regional economic development address in various ways the relevance of 

government purchases for the promotion of economic and social development, there is limited 

quantitative information to be used as a measure of the benefits of implementing such public 

policies. 

Despite the efforts made by the Federal Government to promote government 

procurement as a regulatory public policy, improving the access of micro and small-sized 

enterprises and family farmers to government contracts, there is still the need for the Municipal 

Public Managers to implement and put such public policies into practice. Considering the 

structural, budgetary and personnel constraints in most Brazilian Municipalities, the Federal 

Government drafts public policies imposing responsibilities on local governments to ensure 

such policies are, in fact, executed and carried through. The Municipality, however, perceive 

these public policies only as additional obligations to be fulfilled, instead of understanding them 

as a real opportunity to promote and enhance development in their region. 

This research has the purpose of being an additional tool in the persuasion of policy 

makers in Brazilian Municipalities, taking into consideration their process of establishing 

guidelines and decision-making. We analyzed the personnel hiring by micro and small-sized 

enterprises located in the small town of São João del Rei in the Brazilian State of Minas Gerais, 

which won procurement processes in counties located in the same area for the fiscal year 2016. 

The results show that more than five jobs were created for each R$ 1,000,000.00 in contracts 

with local governments. 

 

Keywords: Public Procurement, public policy, implementation, small business, micro 

enterprises. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Considerações iniciais 

 

 

Além de garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção 

da proposta mais vantajosa para a administração, também é finalidade das compras 

governamentais a promoção do desenvolvimento nacional sustentável (BRASIL, 1993). É o 

que rege o artigo 3º da Lei nº 8.666/93, que institui as normas para licitações e contratos da 

administração pública no Brasil. Em sua Recomendação do Conselho em matéria de contratos 

públicos (2016) a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

elenca como objetivo secundário das compras dos governos o crescimento verde sustentável, o 

desenvolvimento de pequenas e médias empresas e a inovação. O Banco Mundial (2017) afirma 

que a contratação pública é uma poderosa alavanca para o desenvolvimento econômico, 

ambiental, tecnológico e social. Na mesma linha o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE, 2014) aponta o uso do poder de compra governamental como 

uma alternativa segura e inteligente para o desenvolvimento, pois promove o aumento na 

arrecadação local, gera maior renda para a sociedade, aumenta a empregabilidade, a melhoria 

na qualidade de vida, entre tantos outros benefícios. 

Apesar da importância do mercado das compras governamentais, o Banco Mundial 

(2017) afirma que pouco esforço tem sido feito para dimensionar esse mercado em nível 

mundial. A OCDE (2017) estima que as compras dos governos representem aproximadamente 

12% do Produto Interno Bruto (PIB) e 29% das despesas públicas de seus países membros. No 

Brasil os dados também não são totalizados, mas o Sebrae (2014) estima que movimente em 

torno de 10% a 15% do PIB nacional o que alcança as cifras de aproximadamente R$ 500 

bilhões de reais/ano. 

As micro e pequenas empresas (MPE) constituem mais de 90% das empresas de 

todo o mundo (OCDE, 2014) e 98,5% das empresas brasileiras, que estão presentes em todos 

os municípios do país (SEBRAE, 2016). Também chama a atenção o papel das MPE na geração 

de empregos, pois são responsáveis por 54% dos empregos com carteira assinada e 44,1% dos 

salários pagos (SEBRAE, 2016). Para a Endeavor Brasil (2013) o grande papel social das MPE 

está na distribuição de renda e de oportunidade de mobilidade social, onde 55,2% dos 

empreendedores são da classe C. 
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Com o propósito de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito 

municipal e regional (BRASIL, 2006) e melhorar o acesso das MPE ao mercado das compras 

governamentais, o governo brasileiro adotou uma política pública regulatória com a Lei 

Complementar nº 123/2006 que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte, que se popularizou como Lei Geral das MPE (SEBRAE, 2014). Em seu 

capítulo V a norma prevê o tratamento diferenciado e favorecido às MPE para acesso aos 

mercados das compras governamentais, que será detalhado no item 2.3.2 desta pesquisa. 

No âmbito da Administração Pública Federal houve um aumento significativo na 

participação das MPE nas compras que saltaram de 14% em 2006 para 28% em 2015 (Sebrae, 

2017), demonstrando um resultado concreto da política pública regulatória adotada. Entretanto 

esse reflexo não foi verificado nos Estados e Municípios. Jacoby (2013) e Santana (2014), 

convergem ao citar que a necessidade de regulamentação da Lei nº 123/2006 pelos demais entes 

federativos para sua aplicação efetiva, contribuiu para que a participação das MPE nas compras 

de Estados e Municípios não evoluíssem na mesma proporção da União. 

Dentro de seu propósito de promover a competitividade, o desenvolvimento 

sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo, para fortalecer a economia 

nacional (SEBRAE, 2017), o Sebrae passa a ser o grande indutor nacional para que Estados e 

Municípios regulamentem a implementem a Lei nº 123/2006. Em suas Diretrizes Estratégicas 

para Implementação da Lei Geral nos Municípios, o Sebrae (2011) aponta a necessidade de 

atuação, articulação e sensibilização junto aos gestores públicos como condição inicial para que 

a implementação de fato aconteça.  

Considerando que uma das finalidades da avaliação de uma política pública é 

poder ser utilizada como instrumento de persuasão, onde ela é um recurso para mobilizar o 

apoio à posição que os tomadores de decisão já têm sobre as mudanças necessárias (RAMOS e 

SCHABBACH, 2012), e a relevância da geração dos postos de trabalho em face aos elevados 

níveis de desemprego, apontados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (2017), esta pesquisa foi elaborada com o 

objetivo de contribuir para a articulação e sensibilização junto a esses decisores políticos. 

Fazendo a análise de impacto na geração de postos de trabalho devido ao uso dessa política 

pública nos níveis municipais, a pesquisa busca mensurar quantos postos de trabalho são 

gerados na medida em que os governos locais compram de MPE em suas regiões. 

Em um período de incertezas políticas, pressão da opinião pública contra a 

corrupção e delações apontando as licitações como um dos principais instrumentos de 
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operacionalização de ações danosas ao patrimônio público, seria adequado discutir o uso do 

poder de compras do Estado nesse momento? 

A resposta é sim. Para governar e executar suas políticas públicas, as três esferas 

de governo necessitam utilizar recursos públicos e o fazem por meios das compras 

governamentais. Ao buscarmos nesta pesquisa discutir o tema como um indutor de 

desenvolvimento, vamos além de resultados econômicos e sociais. Estamos falando em ampliar 

a participação da sociedade nos processos de aquisição dos governos, através de um número 

maior de micro e pequenas empresas atuando como fornecedoras. Essa participação que em um 

primeiro momento visa uma disputa comercial, traz em um segundo momento um elevado 

poder de fiscalização dos processos de aquisição, pois na medida em que se tem mais empresas 

participantes de uma disputa justa e lícita, menores serão as chances de termos grupos fechados 

de fornecedores compactuados com maus gestores públicos agindo em interesse próprio. 

 

 

1.2. Objetivos do estudo 

 

 

Considerando a necessidade de melhorar a articulação e a sensibilização junto aos 

decisores políticos para que estes coloquem em prática a política pública regulatória que 

permite melhor acesso ao mercado das compras governamentais para as MPE, abordada no item 

anterior, este estudo buscou contribuir trazendo para a discussão o impacto dessa política 

pública na geração de postos de trabalho. 

Em que pese os governos (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, 2017; Governo de Minas Gerais, 2017),  órgãos e entidades não governamentais 

(OCDE,2017; Banco Mundial 2017; Sebrae, 2017) além pesquisadores do desenvolvimento 

econômico regional (Tapia, 2005; Julien, 2010;  Haddad, 2012) abordarem de diversas formas 

a relevância das compras governamentais para a promoção do desenvolvimento econômico e 

social, pouco foi dito sobre resultados quantitativos que pudessem ser utilizados para mensurar 

os benefícios de se implementar tal política pública. 

Os dados divulgados pelo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego, 2017) em 

2016 mostram que foram fechados 1.329.180 postos de trabalho em todo território nacional. O 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2017) aponta a evolução da taxa de 

desemprego para os anos de 2012 a 2016, onde o valor médio das taxas de trimestrais em 2016 

foi de 11,51%, enquanto em 2015 foi de 8,52%. 
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Com base no conceito de Lakatos e Marconi (2003) para hipótese, como uma 

proposição que se faz na tentativa de verificar a validade de resposta existente para um 

problema, este estudo se inicia com a hipótese que o uso do poder de compras pela 

administração pública municipal aumenta a geração de postos de trabalho regionalmente. 

O que se pretende com este estudo é fornecer informações relevantes para o ciclo 

de políticas públicas, em especial na formação de agenda e processo de tomada de decisão, 

pelos decisores políticos, contribuindo para que os municípios promovam políticas públicas 

com foco no desenvolvimento econômico local. Para tanto o problema de pesquisa apresentado 

é: como o uso do poder de compras municipal impacta na geração de postos de trabalho 

em micro e pequenas empresas regionais? 

Esta pesquisa está organizada em quatro capítulos além desta introdução. O 

capitulo dois apresenta o referencial teórico organizado em três seções: políticas públicas; 

compras governamentais como políticas públicas; e legislação aplicada. 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia de pesquisa subdividida em 

quatro seções: tipo de pesquisa; universo; coleta de dados; tratamento dos dados. Os resultados 

são apresentados no quarto capítulo, organizados em cinco seções: dimensionamento do 

mercado de compras governamentais da MR SJDR; participação das MPE regionais nas 

compras governamentais da MR SJDR; geração de postos de trabalho; dados complementares; 

e análise do resultado. Encerra-se no capítulo cinco com as considerações finais. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. Políticas públicas 

 

 

Para falarmos de políticas públicas, se faz necessário entender os significados que 

a palavra “política” pode assumir. Na língua portuguesa encontramos algumas dificuldades em 

distinguir termos essenciais das ciências políticas, onde o termo “política” pode assumir duas 

conotações que os países de língua inglesa diferenciam ao utilizarem os termos “politics” e 

“policy” (SECCHI, 2016). 

Frey (2000) afirma que o termo “politics” é utilizado nos processos políticos, 

frequentemente de caráter conflituoso e diz respeito à imposição de objetivos, aos conteúdos e 
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às decisões de distribuição. No mesmo sentido Secchi (2016) cita Bobbio (2002) ao conceituar 

“politics” como atividade humana ligada à obtenção e manutenção dos recursos necessários 

para o exercício do poder. Este autor lembra que esse sentido da palavra “política” talvez seja 

o mais presente no imaginário das pessoas de língua portuguesa: o de atividade e competição 

política. 

Na língua inglesa “policy” refere-se aos conteúdos concretos, isto é, à configuração 

dos programas políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo material das decisões políticas 

(FREY, 2000). Essa dimensão é a mais concreta e que tem relação com orientações para a 

decisão e ação (SECCHI, 2016).  

Política pública, “public policy” na língua inglesa, está vinculada ao segundo 

sentido da palavra “política”, pois trata do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico de 

decisões políticas, do processo de construção e atuação dessas decisões (SECCHI, 2016).  

Em seu estudo Souza (2006) considera que a área de políticas públicas tem quatro 

grandes “pais” fundadores: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D. Easton. Cada um à sua 

época e com contribuições relevantes. Nos anos 30 Laswell (1936) introduz a expressão “policy 

analysis” (análise de política pública), como forma de conciliar conhecimento científico / 

acadêmico com a produção empírica dos governos e também como forma de estabelecer o 

diálogo entre cientistas sociais, grupos de interesse e governo. Simon (1957) introduziu o 

conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos (policy makers), argumentando que 

a limitação da racionalidade poderia ser minimizada pelo conhecimento racional. (SOUZA, 

2006). 

Ainda em sua análise, Souza (2006) cita da importância de Lindblom (1959; 1979) 

ao questionar a ênfase no racionalismo de Laswell e Simon e propor a incorporação de outras 

variáveis à formulação e à análise de políticas públicas, tais como as relações de poder e a 

integração entre as diferentes fases do processo decisório, o que não teria necessariamente um 

fim ou um princípio. Daí por que as políticas públicas precisariam incorporar outros elementos 

à sua formulação e à sua análise além das questões de racionalidade, tais como o papel das 

eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse. A autora conclui essa análise 

com a contribuição de Easton (1965) ao definir a política pública como um sistema, ou seja, 

como uma relação entre formulação, resultados e o ambiente, onde as políticas públicas 

recebem inputs dos partidos, da mídia e dos grupos de interesse, que influenciam seus resultados 

e efeitos. 

Os novos elementos que Lindblom (1959; 1979) Easton (1965) apud Souza 2006, 

trazem para discussão, são enfatizados por Farah (2016) com a entrada do ator não 
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governamental, entre 1945 e 1964. Eles entram com o objetivo de influenciar políticas públicas, 

com isso a sociedade civil passou a se organizar em diversas instituições (Vaitsman, Lobato e 

Andrade, 2013, apud Farah, 2016). 

Em sua revisão literária, Souza (2006) aponta as dificuldades em se conceituar 

políticas públicas: 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa 

o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto 

de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue 

o mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 

diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. 

Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo 

escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais conhecida continua sendo a de 

Laswell, ou seja, decisões e análises sobre política pública implicam responder 

às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. 

(SOUZA, 2006, p. 24) 

 

Souza (2006) e Secchi (2016) convergem ao afirmarem não haver consenso na 

literatura quanto à definição do que é uma política pública. Entretanto Souza (2006) resume 

política pública como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o 

governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor 

mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). 

 

 

2.1.1. Tipos de políticas públicas 

 

 

Nas palavras de Secchi (2016) uma tipologia é um esquema de interpretação e 

análise de um fenômeno baseado em variáveis e categorias analíticas. A grande contribuição de 

Theodore J. Lowi é ponto em comum nos trabalhos de Souza (2006) e Secchi (2016) ao 

reconhecer a tipologia desenvolvida por Lowi (1964; 1972 apud Souza, 2006 e Secchi, 2016) 

que se baseou que a política pública faz a política. Essa tipologia define quatro tipos de políticas 

públicas: regulatórias, distributivas, redistributivas e constitutivas. 

Políticas regulatórias estabelecem padrões de comportamento, serviço ou produto 

para atores públicos e privados (SECCHI, 2016) e são consideradas por Souza (2006) como as 

mais visíveis ao público. As políticas distributivas geram benefícios concentrados para alguns 

grupos de atores e custos difusos para toda a coletividade / contribuintes (SECCHI, 2016). As 

políticas redistributivas são as que atingem maior número de pessoas e impõe perdas concretas 

e no curto prazo para certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para outros (SOUZA, 
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2006). As políticas constitutivas são aquelas que definem as competências, jurisdições, regras 

da disputa política e da elaboração de políticas públicas (SECCHI, 2016). 

Sarfati (2013) classifica as políticas públicas de acordo como afetam as micro, 

pequenas e médias empresas e o empreendedorismo. Para este autor as políticas públicas se 

classificam em políticas regulatórias e políticas de estímulo. Nas palavras de Sarfati (2013): 

As políticas regulatórias que afetam as MPEs e o empreendedorismo são: 

regras de entrada e saída de negócios; regras trabalhistas e sociais; regras de 

propriedade; regras tributárias; regras de propriedade intelectual; regras de 

falência; regras que afetem a liquidez e disponibilidade de capital. 

Já as políticas de estímulo estão relacionadas a ações que diretamente 

promovem a atividade empreendedora. Estas atividades podem ser 

classificadas em: promoção de cultura e educação empreendedora; 

desenvolvimento de indústria de incubadoras e venture-capital; programas de 

promoção a inovação; programas de fomento à internacionalização. 

(SARFATI, 2013, p.22) 

 

É importante ressaltar, como convergem Souza (2006), Secchi (2016) e Sarfati 

(2013), essas tipologias não são facilmente visualizáveis e podem apresentar característica de 

mais de uma tipologia. 

Considerando as tipologias apresentadas neste tópico, a Lei nº 123/2006 trata-se 

de uma política regulatória do governo federal que pode ser utilizada como uma política pública 

de estímulo às MPE pelos governos subnacionais, desde que estes a vejam como uma política 

pública e não como uma norma legal a ser cumprida. Uma das grandes vantagens de se utilizar 

as compras governamentais como política pública é apontada por Jacoby (2013) ao lembrar que 

não há necessidade captação de recursos para colocá-la em prática, pois trata-se de um meio 

bastante eficaz de reinvestir o orçamento do poder público no próprio município. 

 

 

2.1.2. Ciclo de políticas públicas 

 

 

Esta tipologia, na visão de Souza (2006) ou elemento de abordagem de “polivy 

analysis” como prefere Frey (2000), vê a política pública como um ciclo deliberativo, formado 

por vários estágios e constituindo um processo dinâmico e de aprendizado (SOUZA, 2006) se 

revelando um modelo heurístico bastante interessante para a análise da vida de uma política 

pública (FREY, 2000). 

Com algumas variações em função dos estágios que compõem o ciclo de políticas 

públicas os autores apresentam modelos para sua aplicação. Vamos utilizar o modelo proposto 
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por Secchi (2016) com sete fases: identificação do problema, formação de agenda, formulação 

de alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação e extinção. 

Na primeira fase, a identificação do problema apontada por Secchi (2016) destaca 

três pontos: a percepção do problema público, delimitação do problema e avaliação de uma 

possibilidade de solução. Para Frey (2000) no que tange à fase da percepção e definição de 

problemas, o que interessa ao analista de políticas públicas é a questão como em um número 

infinito de possíveis campos de ação política, alguns “policy issues” vêm se mostrando 

apropriados para um tratamento político e consequentemente acabam gerando um ciclo de 

políticas públicas (“policy cycle”). 

É na formação de agenda (“agenda setting”) que se decide se um tema efetivamente 

será inserido na pauta política atual ou se o tema deve ser excluído ou adiado para uma data 

posterior, e isso não obstante a sua relevância de ação (FREY, 2000). É nessa fase que os 

decisores públicos (policy makers), irão pautar o que será de fato realizado, onde ficam mais 

claros os aspectos conflituosos e os limites que cercam as decisões dos governos (SOUZA, 

2006). Secchi (2016) lista três condições para que um problema ingresse na agenda política: 

atenção dos atores, pois estes devem considerar que é necessária uma intervenção na situação 

apresentada; resolutividade, onde as ações devem ser consideradas necessárias e factíveis; e 

competência, ou seja, se o problema deve tocar responsabilidades públicas. Souza (2006) ao 

questionar como se define essa agenda, focaliza os participantes, classificando-os como visíveis 

(políticos, mídia, partidos, grupos de pressão, etc.) e invisíveis (acadêmicos e burocracia), 

cabendo aos participantes visíveis a definição da a agenda e aos invisíveis, as alternativas. 

Uma vez definido os problemas, atores invisíveis irão formular programas, 

desdobrando-se em planos, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas, 

como lista Souza (2006) para que os decisores visíveis procedam à escolha mais apropriada 

entre as apresentadas. O papel dos atores invisíveis é reforçado por Frey (2000) ao afirmar que 

para poder tomar essa decisão, é preciso pelo menos uma avaliação preliminar sobre custos e 

benefícios das várias opções disponíveis de ação, não exigindo uma tematização pública nesta 

etapa. 

Mas Frey (2000), reconhece o papel preponderante dos atores visíveis quando 

afirma que normalmente precedem ao ato de decisão propriamente dito processos de conflito e 

de acordo envolvendo pelo menos os atores mais influentes na política e na administração. O 

autor conclui que a instância de decisão é negociada entre os atores políticos mais relevantes e 

que, decisões verdadeiras onde as escolhas dentre várias alternativas são feitas, é a exceção 

nesta fase do ciclo de políticas públicas.  
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A implementação da política é a fase em que são produzidos os resultados 

concretos da política pública (SECCHI, 2016) é a solução dos problemas que foram definidos 

na agenda decisória, problemas que deverão ser tratados a partir dos critérios definidos na etapa 

anterior (RAEDER, 2014). É aqui que aparecem as falhas e dificuldades da execução 

propriamente dita, também aqui são produzidos os insumos que irão alimentar a próxima etapa: 

a avaliação. 

A fase de avaliação é conceituada por Secchi (2016) como o processo de 

implementação e o desempenho da política pública são examinados com o intuito de conhecer 

melhor o estado da política e o nível de redução do problema que a gerou. Frey (2000) completa 

que se trata de indagar os déficits de impacto e os efeitos colaterais indesejados para poder 

deduzir consequências para ações e programas futuros. Quanto às fases de avaliação, elas 

podem ocorrer em três diferentes etapas da implementação da política: antes (ex ante), durante 

(in itinere ou monitoramento) ou depois (ex post). Quanto à sua utilização, Ramos e Schabbach 

(2012) enumeram quatro possibilidades: instrumental, conceitual, como instrumento de 

persuasão e para o esclarecimento.  

É exatamente nessa etapa que esta pesquisa espera fazer sua contribuição. 

Considerando o que diz Ramos e Schabbach (2012) sobre a utilização da avaliação como 

instrumento de persuasão, onde ela é um recurso para mobilizar o apoio à posição que os 

tomadores de decisão já têm sobre as mudanças necessárias na política ou programa e para 

ganhar novos adeptos para as mudanças desejadas. Esta pesquisa espera fornecer informações 

pertinentes quanto aos resultados na geração de postos de trabalho quando o Estado utiliza seu 

do poder de compras inserindo as micro e pequenas empresas nos processos de aquisição. Para 

que isso de fato aconteça é fundamental que os gestores públicos percebam as compras 

governamentais como uma política pública e não apenas com normas legais que devem ser 

cumpridas por eles. 

A extinção das políticas públicas ocorre de acordo com Secchi (2016) quando o 

problema se resolve, quando se torna ineficaz ou quando o problema perde importância. Pode 

também iniciar um novo ciclo ou nova fase da política pública avaliada. 

2.2. Compras governamentais como políticas públicas 

 

 

O consumidor, seja ele uma empresa privada, um órgão público, uma cooperativa 

ou uma pessoa comum, tem o poder ao adquirir produtos e serviços de tornar-se um indutor da 

qualidade, da produtividade, e de inovações tecnológicas, estabelecendo suas exigências ou 
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necessidades, de seus fornecedores (CÂMARA e FROSSARD, 2010). O Estado enquanto 

consumidor em grande escala de bens e serviços tem esse poder de forma mais acentuada que 

os demais consumidores (SILVA, 2008), estando em posição ideal utilizá-lo como uma política 

pública para a implantação de um sistema de indução de produtividade, controle de qualidade, 

transferência de tecnologia e promoção de benefícios sociais.  

O Estado pode se valer desse poder de compras para interferir na economia. 

Segundo Musgrave (1980, apud Câmara e Frossard, 2010) o governo realiza três funções 

clássicas na economia, envolvendo a alocação de recursos à sociedade, a estabilização 

macroeconômica e a distribuição de renda e riqueza (função alocativa, função estabilizadora e 

função distributiva, respectivamente). A utilização da compra governamental como uma 

política pública significa dar uma função econômica e social à demanda por bens e serviços da 

administração pública, potencializando o papel do Estado como promotor de políticas 

redistributivas e indutor do desenvolvimento econômico (SOUZA JUNIOR, 2008).  

Entretanto devido às compras públicas serem a atividade do governo mais 

vulneráveis aos resíduos, a fraude e a corrupção devido ao tamanho dos fluxos financeiros 

envolvidos (OCDE, 2017), conjugado com a tradição normativa brasileira cria um limitador 

para ampliarmos o papel das compras públicas, como resume de forma clara e objetiva Arantes 

(2006). 

A dificuldade de se perceber e utilizar o potencial gerador de desenvolvimento 

econômico e social das compras públicas no Brasil decorre de uma realidade 

em que a preocupação com o combate à corrupção tem sido o ponto central nos 

debates e ações governamentais no setor. Nesse sentido, consolidou-se no 

Brasil uma mentalidade política centrada no controle dos processos, ao invés 

do controle dos resultados, em que as licitações públicas surgiram como 

solução para o combate aos desvios e favorecimentos pessoais e nas compras 

públicas, tendo como princípios maiores a isonomia entre os licitantes, a 

impessoalidade, a ampliação da competitividade e a rigidez procedimental. 

ARANTES (2006, p.1). 

 

Quando analisamos o federalismo brasileiro e verificamos que as contratações 

públicas acontecem de forma descentralizada, onde cada ente da federação realiza diretamente 

as suas próprias contratações públicas, podemos dimensionar as dificuldades de se controlar os 

processos e a complexidade em promover outras finalidades para as compras públicas. Souza 

Junior (2008) ressalta que a utilização do poder de compra como instrumento de 

desenvolvimento regional e para a promoção de políticas públicas, não implica em abrir mão 

dos outros potenciais benefícios da utilização do poder de compra estatal.  

A OCDE (2017) recomenda que os objetivos secundários das contratações, onde 

se encontram seu uso como política pública, devem ser utilizados em complemento ao objetivo 
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primário da contratação pública: o fornecimento de bens e serviços necessários para a 

concretização da missão dos governos, de forma económica e eficiente. Isto quer dizer que não 

se deve sobrepor o uso das compras como uma política pública ao seu fim primordial.  

Ao decidir adotar as compras governamentais como uma política pública, o Estado 

torna-se capaz de promover alterações sensíveis na estrutura produtiva nacional, direcionando 

o país para a busca de um desenvolvimento mais consciente, criando oportunidades de 

intensificação da atividade produtiva, sobretudo para as micro e pequenas empresas 

(VILLARROEL, 2015). 

Os valores que podem ser direcionados dentro dessa política pública são elevados. 

Para dimensionarmos o mercado das compras governamentais do Estado Brasileiro recorremos 

aos dados oficiais divulgados. De acordo com o painel de compras do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em 2016 o Governo Federal comprou R$ 

51.070.690.300,78 (cinquenta e um bilhões, setenta milhões, seiscentos e noventa mil, trezentos 

reais e setenta e oito centavos). O Governo de Minas Gerais em seu portal da transparência 

informa que em 2016 comprou R$ 8.646.765.926,44 (oito bilhões, seiscentos e quarenta e seis 

milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais, quarenta e quatro 

centavos).  

Se por um lado temos a vulnerabilidade à fraude e a corrupção, como nos lembra 

a OCDE (2017), temos por outro a possibilidade de promover o desenvolvimento regional e 

das micro e pequenas empresas, como convergem os autores consultados nesse referencial. Os 

decisores políticos devem pautar-se pelos benefícios advindos de uma política pública que 

promova o desenvolvimento e para minimizar a vulnerabilidade dessa política pública, os 

gestores públicos devem agir com ética, responsabilidade e compromisso com a coisa pública. 

Esta deve ser a regra e não a exceção.  

 

 

2.2.1. Compras governamentais como políticas públicas em outros países 

 

 

Em seu estudo comparativo de legislações em países da Organização Mundial de 

Comércio, União Europeia, Nafta, Estados Unidos e Brasil, Moreira e Moraes (2003) 

verificaram que mecanismos de uso das compras governamentais para beneficiar determinados 

segmentos econômicos, são utilizados em vários países. Os autores destacam que os Estados 

Unidos dispunham de políticas definidas e abrangentes de apoio aos produtores nacionais e, em 
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particular, ao segmento das pequenas empresas, com a utilização do instrumento das compras 

governamentais. 

Em relação às MPE os Estados Unidos as principais formas de incentivo são: a 

concessão de uma preferência no preço (6% nas obras federais); reserva das contratações até 

USD 100 mil (small business set aside), podendo-se ainda reservar contratações de maior valor, 

desde que haja expectativa razoável de que duas ou mais MPE’s ofereçam preços justos 

(SILVA, 2008). Esses incentivos foram adotados no Brasil na Lei nº 123/06, como será 

detalhado no item 2.3.2 deste referencial. 

No Compendium of good practices for integrity in public procurement da OCDE 

(2014) são apresentados o que os governos estão colocando em prática em compras 

governamentais, onde destacamos algumas ações com foco nas MPE.  

O Governo Chinês em sua legislação prevê que 30% do orçamento das compras 

governamentais sejam destinados às MPE. A elas também é concedida uma margem de 

preferência entre 6% e 10%. A Espanha adotou medidas de desburocratização para facilitar a 

participação das MPE nas compras, ao adotar a auto declaração em substituição vários 

documentos de certificação legal, social e situação fiscal das MPE para participar dos processos 

de contratação pública. O Governo Italiano optou pela capacitação dos fornecedores para 

aumentar a participação das MPE nas compras, por meio dos “Sportelli in Rete”, que consiste 

em uma rede de treinamentos em todo país sobre a utilização de ferramentas de compras 

eletrônicas (OCDE, 2014). 

Entretanto a política pública adotada pela Irlanda do Norte merece destaque, pois 

o Governo Irlandês utilizou as compras públicas para gerar empregos. A política pública é 

detalhada no artigo Public Procurement and Social Policy in Northern Ireland: The 

Unemployment Pilot Project (UPP), de Andrew Erridge e Sean Hennigan (2013). No UPP As 

empresas contratadas eram obrigadas a incluir em suas propostas um plano de emprego para 

utilizar pessoas de cadastro de desempregados específico durante pelo menos três meses durante 

o contrato.  

Erridge e Hennigan (2013) monitoram o projeto de julho de 2003 a julho de 2005 

e apresentaram os seguintes resultados: o UPP levou ao recrutamento de 51 novos funcionários 

dos quais 46 foram retidos pelos contratantes. A criação destes postos de trabalho foi alcançada 

ao custo por posto de trabalho criado durante o período de avaliação de £ 900.000,00. Adotando 

a taxa de conversão R$ 4,10, teríamos o custo de R$ 3.690.000,00 por posto de trabalho criado. 

Os autores avaliam positivamente os resultados encontrados, e comparam o UPP com outro 
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projeto similar na Escócia, que havia gerado 125 postos de trabalho ao custo por posto de 

trabalho de £ 1.500.000,00. 

 

 

2.2.2. Compras governamentais como políticas públicas no Brasil 

 

 

Historicamente o Estado brasileiro tem papel relevante formulação de políticas 

públicas em favor do crescimento econômico e do fortalecimento produtivo. Segundo 

Underman (2008) e Souza Junior (2008) o modelo de intervenção desenvolvimentista sustenta 

o projeto de industrialização brasileiro até meados dos anos 1970, e as compras governamentais 

foram utilizadas para elevar a produção nacional e promover uma melhoria significativa na 

capacitação tecnológica brasileira. 

Villarroeal (2015) chama a atenção que até o final da década de 1990, as compras 

governamentais eram vistas como mera atividade meio para a consecução do fim máximo do 

Estado: ofertar serviços públicos por áreas segregadas (educação, saúde, segurança, etc.). A 

autora afirma que as mudanças ocorrem a partir de 1999, por meio da criação do Programa 

Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), uma iniciativa do Ministério do Meio 

Ambiente, onde observou-se uma mudança gradual na percepção do próprio Governo Federal 

sobre a função estratégica do poder de compra do Estado.  

Merece destaque a Lei nº 11.196/05, que passou a ser conhecida como “Lei do 

Bem”, como lembra Sarfati (2013), que cria a concessão de incentivos fiscais a pesquisa e 

inovação para que sejam aproveitados por empresas de médio e grande porte.  

O Governo Federal lançou em 2003 o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

com a Lei nº 10.696/03 que tem como finalidade promover o acesso alimentar às populações 

em insegurança alimentar e inclusão social e econômica no campo por meio do fortalecimento 

da agricultura familiar (SEBRAE, 2014). Na mesma linha de fortalecimento da agricultura 

familiar em 2009 o Governo Federal também lançou o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE com a Lei nº 11.979/09, que ficou conhecida como Lei da Merenda Escolar, 

que obriga os Governos Municipais a utilizarem o mínimo de 30% dos recursos repassados pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a alimentação dos alunos, na aquisição 

de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar (SEBRAE, 2014). 

Mas é com a Lei nº 123/06 que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte, que se popularizou como Lei Geral das MPE (SEBRAE, 2014) 
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que as compras governamentais passam a ser uma política pública para as MPE. Em seu 

capítulo V a norma prevê o tratamento diferenciado e favorecido às MPE para acesso aos 

mercados das compras governamentais prevendo uma série de benefícios, que serão detalhados 

no item 2.3.2 deste referencial. Entretanto a havia necessidade de que Estados e Municípios a 

regulamentassem em suas esferas para que a política pública tivesse sua aplicação efetiva, como 

afirmam Jacoby (2013) e Santana (2014). 

É importante analisar que as compras governamentais como políticas públicas 

adotas no Brasil são definidas pelo Governo Federal para que sejam executadas pelos demais 

níveis de Governo. Como muito bem abordado por Farah (2016), devido as razões estruturais, 

orçamentária e de pessoal, os municípios não apresentam todas as condições para conduzir as 

políticas públicas. Isso fez com que o Governo Federal passasse não só a dar as orientações 

gerais sobre as políticas, mas a direcionar o “como fazer”. A autora prossegue afirmando que 

os programas federais chegam aos municípios com um conteúdo e uma forma de intervenção 

definidos de antemão, geralmente com prescrições específicas. O acesso aos recursos fica 

condicionado ao cumprimento, pelos municípios, das regras de cada programa. Assim, o 

governo federal passa a dirigir a ação dos governos locais e a padronizar a ação municipal. 

Para operacionalizar o “como fazer”, usando as palavras de Farah (2016), e 

melhorar a capacitação do quadro de pessoal nos municípios, o Governo Federal utilizou o 

Sebrae para ser o grande interlocutor nacional para que estados e municípios regulamentem a 

implementem as políticas públicas que utilizam as compras governamentais. O Sebrae atua em 

duas frentes, uma operacional e outra de divulgação. Na área operacional com os projetos de 

regulamentação (2008) e de implementação da Lei Geral nos municípios (2011) buscava 

sensibilizar e capacitar gestores públicos, empresários e agricultores familiares sobre as 

diversas possibilidades de melhorar o acesso às compras governamentais. Na área de 

divulgação é lançado o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor que busca reconhecer a 

capacidade administrativa dos gestores públicos que tenham implantado projetos com 

resultados comprovados, ainda que parciais, de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento 

de pequenos negócios e à modernização da gestão pública (SEBRAE, 2017). No prêmio foi 

criada uma categoria especifica para compras públicas. 

Este estudo não pretende questionar o trabalho do Sebrae, que atua em 

conformidade com sua missão institucional de promover a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo, para 

fortalecer a economia nacional e seus objetivos estratégicos de agir na melhoria do ambiente de 
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negócios (SEBRAE, 2017). O que se aponta é que essa não pode ser a única solução para 

incapacidade estrutural dos municípios em conduzir políticas públicas. 

 

 

2.2.3. O papel da administração pública municipal 

 

 

Porque temos municípios prósperos e desenvolvidos enquanto outros, ainda que 

vizinhos não conseguem acompanhar essa evolução? Em que pese sabermos que algumas 

regiões são favorecidas por recursos naturais importantes ou por uma grande população 

estabelecida, como afirma Julien (2010), ou geograficamente bem posicionadas, existem 

regiões que se desenvolveram independentemente dessas vantagens. 

O exemplo da região de Emília Romanha, na Itália descrita por Garibe (1999) 

como um comportamento econômico marcado por características diferenciadas sustentado em 

pequenas e médias empresas, que depois ficou conhecida como Terza Italia, apresenta uma 

possível resposta a essa pergunta. A primeira geração de estudos sobre modelo Italiano 

interpreta essas experiências como processos espontâneos, fruto da combinação de diversos 

fatores internos favoráveis e catalisadores externos (TAPIA, 2005). Nesta linha de 

desenvolvimento ancorado em pequenos negócios o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 

(2015) apresenta municípios como Bananeiras na Paraíba, Maracaju no Mato Grosso do Sul e 

Cristália em Minas Gerais que obtiveram êxito em desenvolver-se independentemente das 

vantagens naturais ou geográficas existentes.  

Os exemplos citados buscaram o desenvolvimento endógeno, caraterizado por 

Haddad (1997) como um sistema econômico originado por fatores internos e não o resultado  

de forças que são impingidas à região de “fora para dentro”, como solução para se 

desenvolverem. O autor continua e afirma que um processo de desenvolvimento endógeno é 

concebido e implementado a partir da capacidade de que dispõe determinada comunidade para 

a mobilização social e política dos recursos humanos, materiais e institucionais. 

De Paula (SEBRAE, 2012) entende que o desenvolvimento territorial é o 

desenvolvimento das pessoas e, por este motivo, é um fenômeno que vai além do crescimento 

econômico, pois deve possibilitar a conquista da qualidade de vida. Isto depende do 

desenvolvimento simultâneo do capital humano, do capital social, capital produtivo e do uso 

sustentável do capital natural. 
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Analisando os relatos acima, podemos observar que o papel da administração 

pública não foi relevante nem teve protagonismo nessas ações. Seria possível afirmar que 

políticas públicas regulatórias favoreceram esse desenvolvimento, mas o foco deste tópico é a 

administração pública municipal e a dúvida permanece: qual é sua função no processo de 

desenvolvimento econômico regional? 

Para responder à essa pergunta é necessário entender o ambiente onde o 

desenvolvimento acontece, onde a multiplicidade de pequenas empresas e de múltiplos atores 

sociais e institucionais, o processo de desenvolvimento local coloca problemas de coordenação 

e de governabilidade fundamentais para o desenvolvimento local (TAPIA, 2005). Tomando o 

Estado de Minas Gerais como referência, foco desta pesquisa, 687 dos seus 853 municípios 

possuem menos de 20 mil habitantes (IBGE, 2017), Guimarães (2010) descreve esses 

municípios como pequenos, sem grandes empresas e com poucos pequenos negócios, e 

caracteriza assim a economia: 

A economia está estagnada ou decrescente, assim como o tamanho da 

população. Os jovens se mudam em busca de oportunidades. Esses municípios 

sobrevivem basicamente de duas fontes. A primeira são os repasses de verbas 

federais e estaduais, que permitem que a prefeitura seja a grande empregadora 

local. A segunda é renda dos aposentados. Existe uma terceira fonte, o setor 

privado urbano e rural, mas que trabalha muito aquém de seu potencial, não se 

caracterizando como uma fonte efetiva de renda. Levar para lá uma grande 

empresa é algo que vai além das possibilidades do prefeito. Assim investir nas 

pequenas empresas urbanas e rurais é o único caminho. (GUIMARÃES, 2010, 

p.22). 

 

Para Haddad (SEBRAE, 2012) uma característica comum a esses municípios 

economicamente deprimidos é que parecem padecer de uma overdose de políticas sociais 

compensatórias que os levam a uma situação de conformismo psicossocial ou histerese 

socioeconômica. Um contexto histórico no qual as respostas das populações aos estímulos e 

incentivos externos tendem a se atrasar, mesmo quando estes se intensificam. 

Considerando a multiplicidade dos atores envolvidos, com diversos interesses, 

estes necessitam de coordenação e governabilidade (TAPIA, 2005). Guimarães (2010) vai além 

e afirma que o setor público deve liderar as ações com foco no desenvolvimento local. Julien 

(2010) acredita que o governo local além de participar deve apoiar com recursos e mobilizar os 

atores para criar um círculo cada vez mais virtuoso. 

Assim cabe à Administração Pública Municipal capitanear o planejamento, os 

esforços e ações para desenvolver economicamente sua região. Entretanto as ações necessitam 

ser institucionalizadas, para que não ocorra o que Julien (2010) afirma “as medidas 

governamentais para apoiar o desenvolvimento são frequentemente ineficazes, não em si 
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mesmas, mas porque são substituídas a cada eleição sem que os empreendedores conseguissem 

familiarizar-se com elas, nem corrigir as que tenham trazido perturbações”. 

De Paula (SEBRAE, 2012), Tapia (2005) e Guimarães (2010) reforçam que para 

alcançar o desenvolvimento são se pode atuar sozinho, mas sempre em parcerias. De Paula 

(SEBRAE, 2012) vai além e apresenta uma sequência de ações de podem ser capitaneadas pela 

administração pública municipal: 

O primeiro passo é a sensibilização, mobilização e organização das redes de atores 

locais, estimulando a constituição de instrumentos de participação (fóruns de 

desenvolvimento, consórcios de municípios, agências regionais) para fortalecer o 

protagonismo local e a cultura da cooperação (Estado, mercado e sociedade). 

O passo seguinte é identificar os ativos e potencialidades locais, ou seja, as atividades 

econômicas com melhores condições de competitividade e sustentabilidade, que podem 

resultar em maior dinamismo socioeconômico. São os próprios atores locais 

organizados que devem fazer estes diagnósticos participativos, e, desta forma, 

transformar as pessoas em agentes responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento. 

Além disso, a realização de ações locais, executadas pela própria comunidade 

demonstra que as pessoas são capazes de iniciar mudanças, fortalecendo a autoestima, 

dando início aos círculos virtuosos de pequenas vitórias (DE PAULA in SEBRAE, 

2012), 

 

Se faz necessário que os municípios se tornem proativos em busca de seu próprio 

desenvolvimento, para não ficar apenas aguardando políticas públicas compensatórias oriundas 

dos governos federal e estaduais. Se faz necessário buscar meios de desenvolvimento 

econômico locais induzidos pelo poder público municipal, para criar um ambiente próspero que 

permita ao cidadão residente nesses municípios acreditar que é possível mudar o seu destino de 

viver um lugar sem oportunidades e buscar uma qualidade de vida melhor e independente do 

assistencialismo governamental.  

Essas dificuldades não são recentes, Souto-Maior (1992) relata que devido às 

limitações dos governos federal e estadual na condução do processo de promoção do 

desenvolvimento econômico regional e urbano surgem no Brasil na década de 1960 as 

associações de municípios, que buscavam, basicamente, aumentar o poder reivindicatório dos 

municípios junto aos órgãos governamentais.  

Em decorrência da descentralização e do reconhecimento do município como ente 

federativo na Constituição Federal de 1988, Farah (2016) nos lembra que os municípios não 

apresentam todas as condições (estruturais, orçamentária e de pessoal) de conduzir as políticas 

públicas. No lugar de discutir a dicotomia centralização versus descentralização, Abrucio, 

Filippin e Dieguez (2012) apontam para a necessidade de construir mecanismos de coordenação 

e parceria entre os níveis de governo para resolver dilemas de ação coletiva e problemas das 

políticas públicas. Assim como Souto-Maior (1992), Abrucio, Filippin e Dieguez (2012) 
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destacam que os municípios não podem, em muitos casos, resolver sozinhos seus problemas de 

políticas públicas e obtêm melhor sucesso para resolver questões quando se associam. 

Além das associações de municípios, há a possibilidade dos entes federativos se 

organizarem na forma de consórcios intermunicipais, que consiste na união entre dois ou mais 

entes da federação, sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços e desenvolver ações 

conjuntas que visem o interesse coletivo e benefícios públicos (FREITAS Jr. e MESQUITA, 

2010). Os consórcios são regulamentados pela Lei nº 11.107/05, e apresentam as seguintes 

vantagens: ser contratado pela administração direta ou indireta, sem necessidade de licitação; 

firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e 

subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo; contratar valores 

em dobro (consórcios com até três entes) ou triplicados (consórcios com mais de três entes) 

para as modalidades de licitação previstas no Art. 23, da lei 8.666/93; agilizam a execução de 

projetos, barateiam custos e atendem mais direta e adequadamente às demandas locais e 

regionais. 

A experiência exitosa dos consórcios intermunicipais de saúde em Minas Gerais, 

relatada por Freitas Jr. e Mesquita (2010), apontam um caminho a ser seguido para colocarmos 

em prática as compras governamentais como políticas públicas em nível regional. A síntese da 

necessidade e dos desafios dos municípios menos desenvolvidos ao assumirem o protagonismo 

de seu destino, é um dito popular comum no Médio Jequitinhonha em Minas Gerais: “quem 

acostumou a andar na garupa, tem medo das rédeas”. 

 

 

2.2.4. Os riscos de se utilizar as compras governamentais como política pública 

 

 

Ao utilizar seu as compras governamentais para intervir na economia, o Estado dá 

uma função social à demanda de bens e serviços, em que a economicidade das compras públicas 

deixa de ser fator exclusivo de ponderação para ser compartilhado com objetivos maiores de 

desenvolvimento econômico sustentável, geração de emprego e renda e erradicação da pobreza 

(CÂMARA e FROSSARD, 2010). A OCDE (2016) em sua quinta recomendação do Conselho 

em Matéria de Contratos Públicos, sugere que qualquer uso do sistema de contratos públicos 

para prosseguir objetivos secundário da política pública deve ser balanceado contra o principal 

objetivo de contratos públicos. Os objetivos secundários são o crescimento verde sustentável, 

o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, a inovação. 
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Outra questão que merece destaque nesse universo é o elevado grau de corrupção 

nas licitações públicas, que está diretamente relacionado com o padrão de qualidade, de 

eficiência e de transparência dos mecanismos de controle, de regulação e de punição 

empregados pelo próprio Estado. A corrupção acontece, mais tipicamente, em licitações 

públicas, incluindo-se a fase política de definição de projetos e a execução física do que se 

licitou (OLIVEIRA e SANTOS, 2015). Quando consideramos que organização federativa do 

Brasil faz com que as compras públicas aconteçam de forma descentralizada na União, assim 

como nos Estados e Municípios, significando que cada órgão ou entidade pública possui o seu 

próprio setor de compras (SILVA, 2008), ainda que regidos pela mesma legislação. O estímulo 

ao desenvolvimento regional por meio da participação das MPEs pode trazer consequências 

danosas à economia e à população. 

Moreira e Morais (2003) e Câmara e Frossard (2010) corroboram ao afirmar que 

uma questão crucial neste debate sobre o papel dos gastos governamentais, é deixar claro que 

ao decidir utilizar as compras governamentais como instrumento de desenvolvimento às 

empresas localizadas em determinadas regiões ou como estímulo à produção de certos bens e 

serviços, a sociedade está manifestando sua concordância em, eventualmente, pagar algum 

sobre-preço em favor do desenvolvimento da produção nacional. Qual seria esse sobre-preço? 

Para Souza Junior (2008) seria a possibilidade das empresas se tornarem defasadas 

dentro do mercado nacional e internacional, Underman (2008) vai na mesma linha ao mencionar 

as dificuldades que as empresas tiveram no início da década de 1990 com o processo de abertura 

dos mercados. Para Oliveira e Santos (2015), assim como Silva (2008) os riscos são em relação 

à corrupção nas licitações públicas, que está diretamente relacionado com o padrão de 

qualidade, de eficiência e de transparência dos mecanismos de controle, de regulação e de 

punição empregados pelo próprio Estado. 

A existência dos riscos não pode inviabilizar as compras governamentais como 

política pública de desenvolvimento regional e para a promoção de políticas públicas locais 

redistributivas. Neste sentido Silva (2008) e Oliveira e Santos (2015) reforçam o papel dos 

gestores públicos, como encarregados de definir as regras do jogo para assegurar a livre 

concorrência, sem perder de vista o interesse do governante em dispor do melhor 

produto/serviço pelo menor preço possível. Também se faz necessário que os empreendedores, 

primeiros beneficiados pela política pública, cumpram o seu papel de fornecedores e 

concorrentes justos no mercado, não permitindo nem compactuando de atos ilícitos ou danosos 

ao Estado e à população. 
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Souza Junior (2008) justifica o direcionamento das compras governamentais às 

MPE no intuito de fomentar o desenvolvimento regional e reduzir as desigualdades 

distributivas, pela pulverização dos recursos governamentais nas mãos de diversas firmas 

localizadas em diferentes regiões do Estado, gerando emprego, renda e dinamizando estas 

economias. Jacoby (2013) cita como uma das grandes vantagens do uso de poder de compras é 

que não são necessários investimentos, pois os recursos já estão na dotação orçamentária, e 

possibilitam resultados de curto prazo, uma vez que os pagamentos devem ser efetuados em até 

trinta dias após as entregas. 

O que deve ser levado em consideração na utilização do poder de compras do 

Estado é se os benefícios são superiores aos custos, ou sobre-preço como preferem Moreira e 

Morais (2003) e Câmara e Frossard (2010). Também vale ser lembrado o que abordamos nas 

considerações iniciais desta pesquisa, onde todas as empresas que participam dos processos de 

aquisição são fiscalizadoras dos mesmos, pois na medida em que se tem mais empresas 

participantes de uma disputa justa e lícita, menores serão as chances termos grupos fechados de 

fornecedores compactuados com maus gestores públicos agindo em interesse próprio  

A possibilidade de fazer os recursos das compras governamentais circularem 

regionalmente e em vários fornecedores, proporcionando dinamicidade à economia local e 

provável geração de emprego e renda, dentro dos limites legais, deve ser o primeiro motivador 

para que os decisores de políticas públicas façam o bom uso do poder de compras que têm em 

suas mãos. 

 

 

2.3. Legislação aplicada 

 

 

Antes de abordarmos as compras governamentais e as consequências de sua 

utilização como instrumento de promoção do desenvolvimento econômico regional, se faz 

necessário uma revisão sobre a legislação a elas aplicada.  

As principais normas legais que regem as compras governamentais são: 

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

b) Lei nº 4.320 / 1964. Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração 

e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal; 
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c) Lei nº 8.666 / 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública; 

d) Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Institui o estatuto 

nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte; 

e) Lei nº 10.520 / 2002. Institui, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns; 

f) Decreto nº 7.892 / 2013.  Regulamenta o sistema de registro de preços previsto 

no art. 15 da Lei nº 8.666 / 1993. 

 

No lugar de revisar cada norma legal em separado, este item foi organizado por 

assuntos pertinentes às compras governamentais que são baseados em mais de uma norma 

simultaneamente, dificultando seu entendimento quando as normas são analisadas 

isoladamente. Será abordado primeiramente os processos de aquisição, em seguida o tratamento 

diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas. 

 

 

2.3.1. Processos de aquisição 

 

Os processos de aquisição dos governos acontecem por meio de licitação, que é 

definida pela Tribunal de Contas da União (TCU, 2010) como procedimento administrativo 

formal em que a administração pública convoca, por meio de condições estabelecidas em ato 

próprio (edital ou convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para o 

oferecimento de bens e serviços. Por este motivo é obrigação da administração pública realizar 

processos licitatórios para efetuar suas compras.  

As licitações podem ser realizadas através de uma das seguintes modalidades: 

concorrência, tomada de preços, convite (definidos pela Lei nº 8.666/93) e os pregões eletrônico 

e presencial (definidos pela Lei nº 10.520 / 2002). Também são modalidades de licitação 

previstas na Lei nº 8.666/93 o concurso e o leilão, que não serão abordados aqui por não se 

tratarem de processos de aquisição.  

O pregão é definido pelo TCU (2010) como: 

Modalidade realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto da licitação que 

comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, em que a 

disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública. Pode 

ser presencial ou eletrônico. Pregão destina-se exclusivamente à contratação de bens e 

serviços comuns, independentemente do valor estimado da contratação. Nessa 
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modalidade, os licitantes apresentam propostas de preço por escrito e por lances, que 

podem ser verbais ou na forma eletrônica. (TCU, 2010) 

 

A Lei nº 8.666/93 conceitua as demais modalidades: 

Art. 22.  São modalidades de licitação:(...) 

 

§ 1º Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase 

inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

§ 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação. 

§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 

unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 

convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que 

manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas. (BRASIL, 1993) 

 

 

De acordo com a Lei nº 8.666/93, a celebração de contratos com terceiros na 

administração pública deve ser necessariamente precedida de licitação, ressalvadas as hipóteses 

de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Estas são as aquisições de pequeno valor previstas 

nos artigos 24 e 25 da referida Lei. São aquisições que se pautam por valores até R$ 8.000,00 

para bens e serviços e R$ 15.000,00 para obras.  

Além dos processos de aquisição listados, existe o Sistema de Registro de Preços 

(SRP) regulamentado pelo Decreto nº 7.892 / 2013, que se trata de um procedimento com base 

em planejamento de um ou mais órgãos/entidades públicos para futura contratação de bens e 

serviços, por meio de licitação na modalidade de concorrência ou pregão, em que as empresas 

vencedoras assumem o compromisso de fornecer bens e serviços a preços e prazos registrados 

em uma ata específica. TCU (2010).  

Deve ser observado que o SRP não se trata de outra modalidade de licitação, mas 

de um procedimento que o TCU (2010) os diferencia da seguinte forma: 

No sistema convencional, a licitação destina-se a selecionar fornecedor e proposta para 

contratação específica, efetivada pela Administração ao final do procedimento. No 

registro de preços, a licitação direciona-se a selecionar fornecedor e proposta para 

contratações não específicas, que poderão ser realizadas, por repetidas vezes, durante 

certo período. 

 

São características do SRP a não obrigatoriedade da Administração em contratar o 

bem ou serviço registrado e o comprometimento do licitante a manter, durante o prazo de 

validade do registro, o preço registrado e a disponibilidade do produto, nos quantitativos 

máximos licitados. 
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A possibilidade de adesão ao registro de preços é outra característica importante 

do SRP. É a possibilidade de outros órgãos da administração pública aderirem ao preço 

registrado, ainda que não tenham participado do certame licitatório, pois preços e condições de 

contratação ficam registrados na ata de registro de preços (TCU, 2010). Esse procedimento 

vulgarizou-se sob a denominação de “carona” que traduz em linguagem coloquial a ideia de 

aproveitar o percurso que alguém está desenvolvendo para concluir o próprio trajeto, sem custos 

(JACOBY, 2013). 

Os processos de aquisição que serão abordados neste tópico são organizados em 

três grupos pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE MG): em licitações, 

dispensa e inexigibilidade, adesão a registro de preços. Serão nesses grupos que os dados desta 

pesquisa estarão ordenados para apresentação. 

 

 

2.3.2. Tratamento diferenciado e favorecido às MPE 

 

 

O tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas vem da 

Constituição Federal em seus artigos 170, inciso IX, e 179: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios:(...) 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (...) 

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às 

microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento 

jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações 

administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução 

destas por meio de lei. (...). (BRASIL, 1988) 

 

Ao abordar o tratamento diferenciado e favorecido para as MPE, logo vem à tona 

se essas ações vão contra o princípio constitucional da isonomia, que é tratado no Art. 3º da Lei 

8.666/93. Zanin (2014) na Cartilha do Comprador do Sebrae Nacional cita o Tribunal de Contas 

da União ao definir Isonomia da seguinte forma: 

Isonomia, segundo o Tribunal de Contas da União, significa dar tratamento igual a todos 

os interessados. Com isso, todos devem competir em igualdade de condições. O que 

temos percebido na evolução da nossa legislação e da sua aplicação em compras 

governamentais é que avançamos de uma isonomia formal que usualmente era utilizada 

em todas as licitações, para a isonomia real, que procura tratar os iguais como iguais e 

os diferentes como diferentes, na justa medida de suas diferenças (ZANIN, 2014, p. 16). 
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O princípio da isonomia não busca tratar todos de forma igual, mas assegurar que 

todos tenham condições de igualdade para competir. Dessa forma, o que os benefícios fazem é 

buscar reduzir as diferenças existentes entre as médias/grandes empresas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte. Em agosto de 2014, foi sancionada a Lei 147/14 que alterou os 

artigos 3º e 5º da Lei 8.666/93 incluindo o tratamento diferenciado e favorecido para as micro 

e pequenas empresas. Com essas modificações na Lei 8.666/93 encerram-se as dúvidas em 

relação ao uso dos benefícios de acesso a mercados. 

Para atender a esse comando constitucional dos art. 170 e 179, foi editada a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que ficou conhecida com a Lei Geral das 

Micro e Pequenas Empresas. Na Lei Geral o Capítulo V - Acesso a Mercados – Seção Única – 

Das Aquisições Públicas, regulamenta esse tratamento diferenciado e favorecido às micro e 

pequenas empresas, dando a estas empresas preferência nas aquisições de bens e serviços pelo 

Poder Público. 

Na lei são previstos os benefícios de acesso aos mercados, que estão 

regulamentados no Capítulo V que vai do artigo 42 ao 49-A. De acordo com Zanin (2014) a 

aplicação desses benefícios não atinge apenas as microempresas e pequenas empresas, tem 

direito aos benefícios de acesso a mercados: 

a) Microempreendedor Individual (MEI) 

b) Microempresas (ME) 

c) Empresas de Pequeno Porte (EPP) 

d) Empresário Individual 

e) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) 

f) Produtor Rural ou Sociedade Rural 

g) Sociedades Cooperativas 

h) Agricultor Familiar 

O Produtor Rural ou Sociedade Rural, com receita bruta anual até R$3,6 milhões 

(Arts. 970, 971 e 984 da Lei nº 10.406/02) e as Sociedades Cooperativas, com receita bruta 

anual até R$3,6 milhões (Art. 34º da Lei nº 11.488/07). 

Os benefícios de acesso a mercados são de duas ordens: processuais e materiais. 

Os primeiros se materializam no curso dos processos de aquisição pública (licitações) e os 

demais criam, no geral, campos de exclusividade dentro dos quais as microempresas e as 

empresas de pequeno porte podem desfrutar de prerrogativas não conferidas a quem não se 

enquadra em tal condição. (SANTANA, 2014). 
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Santana (2014) resume de forma assertiva e objetiva os benefícios de acesso a 

mercados:  

Benefícios processuais: 

Habilitação tardia: Permite que o licitante (microempresas e as empresas de pequeno 

porte – MEP) declarado vencedor possa, dentro do prazo de dois dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, normalizar sua situação fiscal (regularidade fiscal) 

Empate ficto: Ao licitante MEP é conferido o direito de apresentar nova proposta, após 

o encerramento da disputa de preço, caso sua proposta seja igual ou até 10% (ou 5% no 

caso de pregão) superior à proposta do licitante melhor classificado, que não detenha 

tal qualificação. 

 

Benefícios materiais: 

Compras exclusivas (até R$ 80 mil): aquisições públicas que não superem o valor 

referido podem ser destinadas exclusivamente às licitantes MEP’s. Não se admite, na 

hipótese, a participação de quem não detenha tal qualificação. 

Subcontratação compulsória (até 30% do valor contratado): contratados principais que 

não sejam microempresa ou empresa de pequeno porte se encontram contingenciados a 

subcontratar parte do objeto compulsoriamente até o limite já indicado. Em tal caso, o 

pagamento governamental é feito diretamente ao subcontratado. 

Cotização compulsória (até 25% do valor contratado): em aquisições de objetos que 

admitam a cotização, reserva-se cota exclusiva para MEP’s sem que estas estejam 

inibidas de participar da disputa dos 75% restantes juntamente com outras empresas que 

não detenham tal qualificação. (SANTANA, 2014) 

 

Para que estes benefícios sejam aplicados, não se faz necessária regulamentação 

municipal, como era a norma vigente até 2014, devido à Lei nº 147/14 introduziu mudanças na 

Lei nº 123/06: 

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 

fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento 

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 

objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal 

e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 

tecnológica. 

 

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier 

legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável 

à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal. (BRASIL, 

2014) 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

Método é definido por Lakatos e Marconi (2003) como o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - 

conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista. 
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Para descrever a metodologia abordada na pesquisa, este capítulo está subdividido 

em quatro seções, onde definimos o tipo de pesquisa, a delimitação do universo, a coleta e o 

tratamento de dados. 

 

 

3.1. Tipo de pesquisa 

 

 

Quanto aos objetivos é uma pesquisa descritiva, onde os fatos são observados, 

registrados, analisados e classificados sem que o pesquisador interfira neles (ANDRADE, 1993, 

p. 98), que adota o método indutivo, definido por Lakatos e Marconi (2003) como um processo 

mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, 

infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas, tendo como 

objetivo levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais 

se basearam. 

A técnica de pesquisa adotada foi quantitativa-descritiva, que consiste em 

investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das 

características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de variáveis 

principais ou chave (LAKATOS e MARCONI, 2007, p. 187). 

 

 

3.2. Universo 

 

 

Analisando o problema de pesquisa apresentado no item 1.2 e os conceitos de 

variáveis, onde Lakatos e Marconi (2003) definem variável independente como aquela que 

influencia, determina ou afeta outra variável e variável dependente como aquela a ser explicada 

ou descoberta, em virtude de ser influenciada, determinada ou afetada pela variável 

independente. Podemos concluir que a variável independente nesta pesquisa é a contratação de 

micro e pequenas empresas pelo poder público e a variável dependente é a geração de postos 

de trabalhos nestas contratadas. 

Assim o universo desta pesquisa são os órgãos públicos, que realizam as 

aquisições, e as micro e pequenas empresas, que atuam como fornecedores no mercado das 
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compras governamentais, passiveis de geração de postos de trabalho em função dessas 

contratações.  

Dentro do método de abordagem já definido fez-se necessária a delimitação da 

pesquisa para que, em um segundo momento tenhamos condições de fazer, ou não, a 

generalização. 

 

 

3.2.1. Delimitação da pesquisa 

 

 

Devido a restrições de meios humanos e econômicos foi necessário a adoção de 

uma amostragem não probabilística para delimitar a área de estudo, que é obtida quando o 

acesso às informações não é tão simples ou os recursos forem limitados, assim o pesquisador 

faz uso de dados que estão mais ao seu alcance, é a chamada amostragem por conveniência. 

(GUIMARÃES, 2012. p. 19). 

Considerando o foco deste trabalho nas ações de desenvolvimento regional e as 

restrições para a coleta de dados na observação direta extensiva, foi definida a microrregião de 

São João del Rei (MR SJDR) em Minas Gerais para este estudo.  

Para minimizar os efeitos da opção de uma amostragem não probabilística, que 

poderia tornar os resultados não generalizáveis (FREITAS et al, 2000. P. 106), entre os 

elementos da microrregião definida foi adotada a amostragem probabilística, onde os elementos 

da população têm probabilidade conhecida, e diferente de zero, de pertencer à amostra 

(GUIMARÃES, 2012. p. 19).  

Em pesquisa indireta no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

(TCE MG), foram identificadas todas a micro e pequenas empresas sediadas nos 15 municípios 

da MR SJDR que participaram dos processos de aquisição por meio de licitação, dispensa e 

inexigibilidade ou adesão a registro de preços no exercício de 2016. 

O critério de seleção das empresas para compor a amostra deste estudo foram: ser 

micro ou pequena empresa, ou a estas equiparadas; estar sediada em um dos 15 municípios 

pertencentes à MR SJDR; e, ter vencido processo de aquisição por meio de licitação, dispensa 

e inexigibilidade ou adesão a registro de preços no exercício de 2016 em pelo menos 1 dos 15 

municípios pertencentes à microrregião de estudo. 

O total de empresas selecionadas foi 311, distribuídas entre os 15 municípios 

conforme a tabela 1. 
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Tabela 1 - Micro e pequenas empresas Fornecedoras da MR SJDR 

Ordem Municípios 
Micro e pequenas 

empresas Fornecedoras 

Participação % 

Fornecedores 

1 Conceição da Barra de Minas 10 3,22% 

2 Coronel Xavier Chaves 12 3,86% 

3 Dores de Campos 18 5,79% 

4 Lagoa Dourada 35 11,25% 

5 Madre de Deus de Minas 15 4,82% 

6 Nazareno 13 4,18% 

7 Piedade do Rio Grande 13 4,18% 

8 Prados 23 7,40% 

9 Resende Costa 16 5,14% 

10 Ritápolis 3 0,96% 

11 Santana do Garanbéu 15 4,82% 

12 São João del Rei 90 28,94% 

13 São Tiago 29 9,32% 

14 Santa Cruz de Minas 8 2,57% 

15 Tiradentes 11 3,54% 

  Total 311 100,00% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3.2.2. A Microrregião de São João del Rei 

 

Na Microrregião de São João Del Rei, o centro das atenções está na posição 

histórica da maioria dos seus municípios, uma vez que foram marcados pela corrida ao ouro e 

às pedras preciosas, principalmente, no século XVIII, em Minas Gerais. A Microrregião foi 

palco do nascimento da Inconfidência Mineira, de conflitos como a Guerra dos Emboabas, por 

volta de 1707-1709, e de toda uma efervescência, cultural, econômica e social que se deu em 

razão destes fatos históricos e que influencia até hoje, o modus vivendi microrregional (UFSJ, 

2017). 

De acordo com o IBGE (1990) a MR SJDR é formada por 14 municípios: 

Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos, Lagoa Dourada, 
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Madre de Deus de Minas, Nazareno, Piedade do Rio Grande, Prados, Resende Costa, Ritápolis, 

Santana do Garanbéu, São João del Rei, São Tiago e Tiradentes.  

Entretanto o município de Santa Cruz de Minas, que teve sua emancipação política 

de São João del Rei em 1995 (IBGE, 2017) não consta na listagem original da MR SJDR, datada 

de 1990. Os dados do disponibilizados no sítio do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho, já consideram Santa Cruz de Minas 

como pertencente à MR SDJR. Por este motivo Santa Cruz de Minas foi incluído nos 

municípios que compõem a microrregião de São João del Rei, totalizando 15 municípios a 

serem analisados. 

 

Figura 1: Microrregião de São João del Rei 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_del-Rei  

 

 

3.2.3. Amostragem 

 

 

Uma vez delimitada pesquisa foi necessário determinar a amostra, que é a parcela 

da população utilizada para uma posterior análise de dados (GUIMARÃES, 2012. p. 18).  Para 

tanto foi adotada a seleção aleatória dos respondentes na observação direta extensiva, sendo 

definido o mínimo de 20% das MPE fornecedoras por município. O índice de sucesso na 

aplicação dos questionários foi de 43,41%, com o mínimo de 20% por município assegurado, 

totalizando 135 MPE fornecedoras que compõe a amostra, distribuídos entre os 15 municípios 

conforme apresentado na tabela 2.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_del-Rei
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Tabela 2 – Amostra da pesquisa 

Ordem Municípios 

Micro e 

pequenas 

empresas 

Fornecedoras 

Questionários 

Respondidos 

Percentual 

Amostra 

1 Conceição da Barra de Minas 10 7 70,00% 

2 Coronel Xavier Chaves 14 3 25,00% 

3 Dores de Campos 18 13 72,22% 

4 Lagoa Dourada 37 11 31,43% 

5 Madre de Deus de Minas 16 6 40,00% 

6 Nazareno 14 7 53,85% 

7 Piedade do Rio Grande 13 7 53,85% 

8 Prados 23 9 39,13% 

9 Resende Costa 19 8 50,00% 

10 Ritápolis 3 2 66,67% 

11 Santana do Garanbéu 15 3 20,00% 

12 São João del Rei 96 27 30,00% 

13 São Tiago 29 24 82,76% 

14 Santa Cruz de Minas 9 2 25,00% 

15 Tiradentes 11 6 54,55% 

  Total 327 135 43,41% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3.3. Coleta de dados 

 

Para cada uma das variáveis foi necessária uma forma de coleta específica, assim 

a pesquisa foi planejada em duas etapas de coleta de dados. A primeira para identificar as micro 

e pequenas empresas fornecedoras dos municípios e a segunda para levantar os postos de 

trabalho gerados.  

 

 

3.3.1. Identificação das MPE fornecedoras 
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Foi realizada pesquisa em documentação indireta no sitio oficial do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) que disponibiliza todos os processos de aquisição 

por municípios e permite a exportação dos dados em planilhas eletrônicas. Foram considerados 

os processos de aquisição por licitações, dispensa e inexigibilidade e adesão a registro de preços 

realizados no exercício de 2016 disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais e seu sítio oficial até a data de 15 de março de 2017.  

Entretanto o TCE MG informa apenas a razão social e a inscrição no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) das empresas vendedoras dos processos de aquisição, não 

informando o porte nem a sua localização, dados fundamentais para identificarmos as MPE e o 

seu pertencimento à MR SJDR.  

Para obter essas informações complementares, foi necessária outra pesquisa em 

documentação indireta no sitio oficial da Receita Federal do Brasil que, com base no número 

de inscrição no CNPJ, fornece a localização e porte das empresas. 

Nesta etapa da pesquisa também foram levantados os valores licitados por processo 

e a totalização dos mesmos, permitindo identificar os valores por micro ou pequena empresa, 

por município e na MR SJDR. 

Como apresentado no item 2.2.1. Processos de aquisição, no Sistema de Registro 

de Preços (SRP), não há obrigatoriedade para a administração pública contratar a totalidade dos 

valores licitados (TCU, 2010), o que pode gerar uma diferença entre os valores licitados e o 

valores pagos efetivamente aos fornecedores vencedores dos processos de aquisição. Os dados 

disponibilizados pelo TCE MG são referentes aos valores licitados e estes foram tomados como 

referência nesta pesquisa. 

 

 

3.3.2. Postos de trabalho gerados 

Para a coleta de dados foi necessária observação direta extensiva, sendo definido 

como instrumento de pesquisa o questionário, definido por Andrade (1993) como um conjunto 

de perguntas que o informante responde sem a necessidade da presença do pesquisador.  

Para aumentara eficácia e validade do questionário, este foi elaborado seguindo o 

que preconiza Lakatos e Marconi (2003) organizando uma lista de 5 temas, e de cada um deles, 

extrair duas ou três perguntas.   Também foram tomados os cuidados elencados por e Freitas et 

al (2000) na elaboração dos questionários, como iniciar por perguntas mais simples e terminar 

com as mais complexas; as perguntas não devem induzir as respostas; instruções sobre como 
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preencher corretamente o questionário. O questionário está disponível no anexo I desta 

dissertação. 

Foram contempladas perguntas dicotômicas, de múltipla escolha e perguntas de 

fato. Os temas definidos foram os seguintes: 

a) Introdução: com 2 perguntas de múltipla escolha sobre a frequencia e número 

de órgãos públicos que participa em processos de aquisição. 

b) Contratações em 2016 junto à Prefeitura local: com 2 perguntas de múltipla 

escolha sobre valores e prazos de recebimento. 

c) Benefícios de acesso aos mercados para MPE: com 1 pergunta dicotômica e 1 

de fato sobre o nível de conhecimento dos benefícios legais. 

d) Geração de postos de trabalho: 1 pergunta dicotômica e 2 perguntas 

complementares de fato. 

e) Encerramento: 1 pergunta dicotômica e 1 pergunta de fato. 

 

Foi realizado pré-teste com o objetivo de refinar o instrumento, visando a garantia 

de que ele realmente irá medir aquilo que se propõe (FREITAS et al 2000), em 10 micro e 

pequenas empresas fornecedoras antes de aplicar o questionário na amostra. Ficou constatada 

a necessidade de ajuste a sobre o número de postos de trabalho gerados, pois 4 respondentes 

afirmaram que não contrataram, entretanto conseguiram manter postos de trabalho abertos em 

função das contrações junto ao poder público. 

 

 

3.4. Tratamento dos dados 

 

 

 

De acordo com Freitas et al (2000) a análise a ser realizada depende do tipo de 

variável utilizada. Para as variáveis nominais, cujos elementos do conjunto original são 

agrupados em classes ou categorias. Uma vez determinada a quantidade de elementos com o 

atributo que está sendo estudado, e com objetivo de estabelecer comparações entre as 

categorias, utilizam-se três medidas: proporções, porcentagens e razões. 

Os dados de pesquisa em documentação indireta retirados do sitio do TCE MG 

foram baixados em planilhas eletrônicas sem fórmulas, em seguida foram reorganizados para 

proceder à nova tabulação. Após a identificação do porte e localização das MPE, foram 
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agrupados em nova planilha eletrônica todos processos de aquisição que cada MPE venceu 

ordenados por município e valores. Nessa listagem consta o números dos processos, data de 

homologação, modalidade e objeto de cada certame vendido. 

Foram aplicados 145 questionários nas MPE fornecedoras, sendo 10 descartados 

pois não foram encontrados em seus respectivos CNPJ nenhum processo de aquisição vencido 

na MR SJDR em 2016. Assim foram tabulados em planilhas eletrônicas os resultados de 135 

questionários, todos devidamente identificado por empresa e município sede. 

Para o cálculo da frequencia de vendas e intenção em continuar como fornecedor 

dos órgãos públicos, os dados foram totalizados por resposta, sendo 3 opções na primeira 

pergunta e 5 na segunda, em seguida foi calculada a relação entre os valores absolutos 

alcançados e o total de questionários aplicados. 

Para as perguntas do tema 2 do questionário (contratações em 2016 junto à 

Prefeitura local) e tema 3 (Benefícios de acesso aos mercados para MPE foram adotados o 

mesmo tratamento de dados do item anterior. 

Para dimensionar os dados qualitativos da participação das MPE locais nas 

aquisições regionais, foi considerado como valor de compras regionais as aquisições de cada 

prefeitura realizou de MPE sediada na MR SJDR. Dessa forma temos o valor que cada 

prefeitura adquiriu na região e não em seu município.  

Para relacionar os postos de trabalho gerados em função dos valores adquiridos, os 

dados referentes ao tema quatro do questionário foram confrontados com os valores vencidos 

nos processos de aquisição apenas das MPE fornecedoras entrevistadas. A finalidade foi 

encontrar quantos postos de trabalho foram gerados a partir de um valor de referência, dito de 

outra forma: a cada 1 milhão de reais em processos de aquisição regional, quantos postos de 

trabalho foram gerados regionalmente. Para esta análise foi utilizado o cálculo abaixo: 

fórmula: 

 

(Postos de trabalho gerados X Valor de Referência) 

Valor total dos processos vencidos 

 

Os dados obtidos foram organizados em duas formas para possibilitar melhores 

análises. Na primeira foram agrupados por município para verificar a geração de postos de 

trabalho geograficamente. Na segunda, os dados foram organizados por setores da economia 

para permitir melhores análises e posteriores prioridades de aquisições regionais. Para definir 

os setores da economia, foi adotada a mesma classificação do CADED (2017) com nove 
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setores: extrativa mineral; indústria de transformação; serviço industrial de utilidade pública; 

construção civil; comércio; serviços; administração pública; agropecuária, extração vegetal, 

caça e pesca; e outros.  

O CADED (2017) também adota a classificação em subsetores para três dos nove 

setores adotados. O setor comércio é subdividido em atacado e varejo. O setor indústria de 

transformação possui os seguintes subsetores: produtos minerais não metálicos; metalúrgica; 

mecânica; material elétrico e de comunicações; material do transporte; madeira e do mobiliário; 

papel, papelão, editorial e gráfica; borracha, fumo, couro, peles e similares; química de produtos 

farmacêuticos, veterinários, perfumaria; têxtil do vestuário e artefatos de tecido; calçados; 

produtos alimentícios e bebidas. O setor de serviços está organizado nos seguintes subsetores: 

instituições de crédito, seguros e capitalização; comércio e administração de imóveis, valores 

mobiliários; transportes e comunicação; serviço de alojamento, alimentação, reparação; 

médicos, odontológicos e veterinários; e ensino. 

Os valores de referência serão aqueles que irão complementar a apresentação do 

resultado, pois serão gerados X postos de trabalho por R$ Y reais adquiridos. Neste cálculo 

foram adotados como valores de referência R$ 1.000.000,00 e R$ 80.000,00. O primeiro, 

devido ao grande volume das compras governamentais, foi definido porque abordar o tema em 

milhões de reais é mais adequado no trato com os gestores públicos, responsáveis pelas 

contratações. O segundo valor de referência foi intencionalmente adotado em função da 

obrigatoriedade das licitações exclusivas para as MPE ter o limite de R$ 80.000,00, entendendo, 

assim, que seria um valor adequado para apresentar aos empreendedores fornecedores. 

Assim como Erridge e Hennigan (2013) mesuraram no Unemployment Pilot 

Project (UPP), calcularam o custo por posto de trabalho criado, foi realizado cálculo similar, 

onde a feita a relação entre o valor total processos de aquisição dos quais participaram as MPE 

que responderam ao questionário, com o número de posto de trabalho gerados pelas mesmas. 

No último tema do questionário havia 2 perguntas diretas em consequência da 

pergunta fechada dicotômica. As respostas foram tabuladas inicialmente de acordo com a livre 

citação dos respondentes. Em um segundo momento foram agrupadas em 4 grupos de respostas 

de sentido similar. A seleção das respostas para cada grupamento foi realizada individualmente. 

Feito esse reajuste nos dados, estes foram tabulados e calculada a relação entre os valores 

absolutos alcançados e o total de questionários aplicados. 

 

 

4. RESULTADOS 
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Os resultados desta pesquisa serão apresentados neste capítulo organizados em 

cinco seções. Na primeira seção é feito o dimensionamento do mercado das compras 

governamentais da MR SJDR, na segunda é apresentada a participação das MPE nesse mercado 

dimensionado na primeira seção. 

A terceira seção aborda os resultados referentes à geração de postos de trabalho, 

onde busca-se responder ao problema desta pesquisa. Na quarta seção são apresentados dados 

complementares obtidos na aplicação dos questionários, que embora não façam parte do 

objetivo principal, contribuíram para a análise do resultado obtido, que é discutida na quinta 

seção deste trabalho.  

 

 

4.1. Dimensionamento do mercado de compras governamentais da MR SJDR 

 

 

Como já abordado na introdução, os dados das compras governamentais no Brasil 

não são totalizados, apesar dos Governos Federal e do Estado de Minas o monitorarem em suas 

esferas. Com os dados coletados e tratados foi possível dimensionar o mercado das compras 

dos municípios pertencentes da MR SJDR.  

No exercício de 2016 foi um mercado de R$ 168.674.653,75 que corresponde a 

10,23% do Produto Interno Bruto dos Municípios da MR SJDR, que é de R$ 1.648.102.000,00 

(IBGE, 2017). Este percentual está dentro das estimativas da OCDE (2017), aproximadamente 

12% do PIB, e do Sebrae (2014) estima que movimente em torno de 10% a 15% do PIB. 

Como era de se esperar, devido ao porte e ser o polo da MR SJDR, São João del 

Rei se apresenta como o maior comprador, respondendo por 34,13% do total. A sequência segue 

ordenando os municípios conforme o porte de acordo com a população, exceção feita a Santa 

Cruz de Minas que figura em segundo lugar sendo um dos menores municípios da MR SJDR, 

devido a contratações de maior volume em decorrência de convênios firmados por transferência 

voluntária da União. 

 

 

Tabela 3 – Mercado de compras dos municípios da MR SJDR 2016 
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Municípios 
Licitações em 

2016 

Dispensa e 

Inexigibilidade 

2016 

Adesão a 

Registo de 

Preços 2016 

Total 

Aquisições 

2016 

Conceição da Barra de 

Minas 
4.157.447,76  498.732,56  41.070,00  4.697.250,32  

Coronel Xavier Chaves 7.890.529,10  304.016,01  54.000,00  8.248.545,11  

Dores de Campos 6.140.978,86  627.030,60  99.133,95  6.867.143,41  

Lagoa Dourada 11.620.982,57  585.623,38  238.402,55  12.445.008,50  

Madre de Deus de Minas 4.907.842,44  468.136,14   5.375.978,58  

Nazareno 12.268.359,97  303.181,84  413.152,00  12.984.693,81  

Piedade do Rio Grande 8.198.152,41  257.675,88   8.455.828,29  

Prados 8.382.420,72  495.266,16    8.877.686,88  

Resende Costa 4.008.160,13  87.013,34   4.095.173,47  

Ritápolis 2.881.056,99  243.383,00  2.050,00  3.126.489,99  

Santana do Garanbéu 2.320.402,33  370.985,00   2.691.387,33  

São João del Rei 53.824.203,42  2.822.698,74  924.077,15  57.570.979,31  

São Tiago 10.459.826,56  1.941.843,10  655.949,00  13.057.618,66  

Santa Cruz de Minas 10.489.634,73  3.166.541,76  70.444,00  13.726.620,49  

Tiradentes 5.911.861,54  542.388,06   6.454.249,60  

 Total 153.461.859,54  12.714.515,57  2.498.278,65  168.674.653,75  

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Ponto que merece destaque, é que a ampla maioria, 90,98%, das aquisições são 

realizadas por meio das licitações. E destas um bom número de licitações realizadas por meio 

de pregão presencial, que promove a participação das empresas locais, uma vez que incorre em 

custos de deslocamento para empresas de outros municípios participarem dos processos de 

aquisição (JACOBY, 2013). A MR SJDR apresentou um percentual de 82,53% dos processos 

por meio de pregão presencial, bem acima dos 44,89% da região vizinha de Barbacena e pouco 

abaixo da também vizinha Lavras com 91,09% em 2016, de acordo com os dados 

disponibilizados no sítio do TCE-MG. 

 

 

Tabela 4 – Pregão presencial em relação às demais modalidades 
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Modalidades Pregão Presencial Demais Modalidades Licitações em 2016 

Total 126.644.824,25 26.817.035,29 153.461.859,54 

Percentual 82,53% 17,47% 100,00% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.2. Participação das MPE regionais nas compras governamentais da MR SJDR 

 

 

A participação das MPE regionais foi organizada em um aspecto quantitativo e 

outro qualitativo. O quantitativo buscou identificar qual o percentual das MPE sediadas na MR 

SJDR que fornecem aos governos municipais em relação às MPE existentes na microrregião. 

Para tanto, foi tomada como base de referência os dados o sitio Identidade dos Municípios 

Mineiros (SEBRAE MG, 2012). Os dados qualitativos apresentam qual o valor financeiro 

adquirido das MPE regionais, permitindo assim verificar o volume injetado na economia 

regional. Em seguida foram analisados os dados coletados em observação direta extensiva, via 

questionário, que abordaram a frequencia de vendas e a intenção em continuar vendendo para 

os governos ou não. 

Os dados qualitativos apresentam considerável fixação das compras na economia 

local, da ordem de 39,26% em um montante superior da R$ 66 milhões de reais. Entretanto a 

quantidade de MPE fornecedoras não acompanha este percentual. Apenas 311 MPE, ou 3,05%, 

de uma base de 10.206 MPE registradas na MR SJDR, participam como fornecedoras dos 

governos municipais na região. 

Tabela 5 – Participação quantitativa das MPE nas compras dos municípios da MR SJDR 2016 

Municípios 

Base Identidade 

dos Municípios 

Mineiros 

MPE Fornecedoras  
Percentual de 

Participação 

Conceição da Barra de Minas 94 10 10,64% 

Coronel Xavier Chaves 127 12 9,45% 

Dores de Campos 733 18 2,46% 

Lagoa Dourada - 35 -  

Madre de Deus de Minas 204 15 7,35% 

Nazareno 259 13 5,02% 

Piedade do Rio Grande 154 13 8,44% 
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Prados 449 23 5,12% 

Resende Costa 657 16 2,44% 

Ritápolis 153 3 1,96% 

Santana do Garanbéu 51 15 29,41% 

São João del Rei 5239 90 1,72% 

São Tiago 702 29 4,13% 

Santa Cruz de Minas 449 8 1,78% 

Tiradentes 935 11 1,18% 

Total 10.206 311 3,05% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tabela 6 – Participação qualitativa das MPE nas compras dos municípios da MR SJDR 2016 

Municípios 
Total Compras 

Públicas 2016 

Compras 

Regionais 

Percentual  

Regional 

Conceição da Barra de Minas          4.697.250,32        1.335.439,80  28,43% 

Coronel Xavier Chaves          8.248.545,11        2.897.204,98  35,12% 

Dores de Campos          6.867.143,41        2.295.621,27  33,43% 

Lagoa Dourada       12.445.008,50        1.049.448,06  8,43% 

Madre de Deus de Minas          5.375.978,58        2.638.740,26  49,08% 

Nazareno       12.984.693,81        5.470.881,75  42,13% 

Piedade do Rio Grande          8.455.828,29        5.591.807,95  66,13% 

Prados          8.877.686,88        1.653.949,42  18,63% 

Resende Costa          4.095.173,47        2.994.769,26  73,13% 

Ritápolis          3.126.489,99        1.489.712,05  47,65% 

Santana do Garanbéu          2.691.387,33        1.202.385,69  44,68% 

São João del Rei       57.570.979,31     29.574.353,84  51,37% 

São Tiago       13.057.618,66        3.075.187,46  23,55% 

Santa Cruz de Minas       13.726.620,49        3.478.427,29  25,34% 

Tiradentes          6.454.249,60        1.480.483,58  22,94% 

Total     168.674.653,75     66.228.412,66  39,26% 

Fonte: Elaboração própria 
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Prosseguindo com a análise dos dados coletados em observação direta extensiva, 

verificou-se que 60% das MPE fornecedoras o fazem de forma constante, 28,15% já o fizeram 

até 5 vezes e apenas 11,85% venderam pela primeira vez em 2016.  

 

 

Tabela 7 – Frequencia de fornecimento MPE aos municípios da MR SJDR 2016 

Municípios 
Você sempre vende para os governos? 

Primeira vez Até 5 vezes. Vende constantemente 

 Total 16 38 81 

Percentual 11,85% 28,15% 60,00% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tabela 8 – Intenção em permanecer como fornecedor dos municípios da MR SJDR 2016 

Municípios 
Você pretende continuar a vender para os governos? 

Sim Não 

 Total 121 14 

Percentual 89,63% 10,37% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Na abordagem sobre a intenção em continuar a fornecer 86,63% das MPE 

responderam positivamente, contra 10,37% que responderam de forma negativa. A intenção em 

permanecer como fornecedor é um número expressivo e demonstra que o mercado das compras 

governamentais nos municípios pode ser um excelente negócio para as MPE regionais. 

 

 

Tabela 9 – Motivos a permanecer ou não como fornecedor dos municípios da MR SJDR 2016 

Motivos Percentual 

SIM. Por quais motivos? 

Segurança em receber 25,19% 

Volume das Aquisições 46,67% 

Composição de Receita 17,04% 

Não respondeu 0,74% 

NÃO. Por quais motivos? Atraso nos pagamentos 4,44% 



50 
 

Burocracia  0,74% 

Baixos valores praticados/ Concorrência 4,44% 

Encerramento das atividades. 0,74% 

Total 100,00% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Ainda nesse tema, foi indagado aos respondentes sobre os motivos que os levaram 

a decidir em permanecer como fornecedores dos órgãos públicos municipais. O volume das 

aquisições foi o principal motivo para 46,67% das MPE, o segundo motivo foi a segurança em 

receber, 25,19%, e a composição de receita com 17,04% figura como terceiro motivo. Sobre os 

motivos que fizeram que as MPE não demonstrarem interesse em continuar a fornecer, o atraso 

nos pagamentos e os baixos valores figuram com igual percentual em 4,44% das respostas 

negativas, seguidos de burocracia e o encerramento das atividades da empresa com 0,74% cada. 

 

 

4.3. Geração de postos de trabalho 

 

 

 

O quarto tema do questionário utilizado na observação direta extensiva, foi para 

levantar os postos de trabalho gerados em função das aquisições públicas. Para 28,89% das 

MPE fornecedoras foi necessária a contratação de funcionários em decorrência das aquisições 

públicas. Ao passo que para 71,11% da amostra não foi necessária a contratação de 

funcionários. Para estes foi perguntado se não houvessem vencidos as aquisições públicas em 

2016 conseguiriam manter seu quadro atual de funcionários, 14,07% responderam que não 

manteriam os postos de trabalho em suas empresas. 

 

 

Tabela 10 – Necessidade contratação de funcionários em função das aquisições 

Devido às vendas para Prefeitura, você 

precisou contratar funcionários? 

Caso negativo, sem as vendas para a 

Prefeitura, conseguiria manter os 

funcionários? 
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Sim Não Sim Não 

39 96 77 19 

28,89% 71,11% 57,04% 14,07% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Dentre as 39 fornecedoras que necessitaram de contratar foi verificado os postos 

de trabalho gerados de forma temporária e permanente. Foi abordado junto aos entrevistados e, 

dessa forma analisado, posto temporário aquele pontual ou informal para o serviço contratado 

e permanente aquele formal onde o funcionário teve sua certeira de trabalho registrada pela 

MPE vencedora do processo de aquisição. 

Os dados quantitativos foram 178 postos de trabalho gerados, sendo 93 

temporários e 85 permanentes. São João del Rei, maior município da microrregião, foi 

responsável 36,52% dos postos gerados. Piedade do Rio Grande e Ritápolis figuram em 

segundo e terceiro municípios que mais geraram postos de trabalho, com 34,83% somados, 

apesar de estar entre as menores economias da MR SJDR.  

Como observado na tabela 11, a geração de postos de trabalho não aconteceu em 

função dos volumes adquiridos por município, nem devido ao seu porte. Para compreender 

como essa geração de postos de trabalho ocorreu, estratificamos as MPE fornecedoras da 

amostra em setores da economia e em seguida por faixas de valores vencidos nos processos de 

aquisição e confrontamos com os postos de trabalho gerados. 

 

Tabela 11 – Postos de trabalho gerados em função das aquisições 

Municípios 
Postos de Trabalho Gerados 

Temporários Permanentes Total 

Conceição da Barra de Minas 0 5 5 

Coronel Xavier Chaves 0 2 2 

Dores de Campos 0 5 5 

Lagoa Dourada 3 3 6 

Madre de Deus de Minas 0 1 1 

Nazareno 0 3 3 

Piedade do Rio Grande 4 28 32 

Prados 0 3 3 

Resende Costa 4 3 7 
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Ritápolis 30 0 30 

Santana do Garanbéu 0 0 0 

São João del Rei 43 22 65 

São Tiago 9 6 15 

Santa Cruz de Minas 0 0 0 

Tiradentes 0 4 4 

Total 93 85 178 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Como já abordado no item 3.4 desta pesquisa, para definir os setores da economia, 

foi adotada a mesma classificação do CADED (2017) com nove setores: extrativa mineral; 

indústria de transformação; serviço industrial de utilidade pública; construção civil; comércio; 

serviços; administração pública; agropecuária, extração vegetal, caça e pesca; e outros. 

Observa-se que a construção civil com 49,44% foi o setor que mais gerou postos 

de trabalho, seguido do setor de serviços com 28,09%, indústria da transformação com 12,36%, 

o comercio com 9,55% e a agricultura com 0,56%. Verifica-se que quatro setores não foram 

representados na amostra da pesquisa. 

 

 

Tabela 12 – Postos de trabalho gerados por setor da economia 

Setor Temporários Permanentes Total Percentual 

Extrativa Mineral - - - - 

Industria de Transformação 21 1 22 12,36% 

Serviço Industrial de Utilidade 

Pública 
- - - - 

Construção Civil 62 26 88 49,44% 

 Comércio - 17 17 9,55% 

 Serviços 10 40 50 28,09% 

Administração Pública - - - - 

Agropecuária, Extração Vegetal, 

Caça e Pesca 
- 1 1 0,56% 

Outros - - - - 

Total 93 85 178 100,00% 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

Dando continuidade à estratificação, as MPE fornecedoras foram enquadradas nas 

faixas conforme o valor total das aquisições vencidas regionalmente em todo exercício de 2016. 

As faixas estratificadas foram as mesmas utilizadas no questionário. 

 

 

Tabela 13 – Postos de trabalho gerados faixas de valores vencidos 

Faixas Temporários Permanentes Total Percentual 

Até R$ 15.000,00 4 3 7 3,93% 

Entre R$ 15.001,00 e R$ 

80.000,00 
5 25 30 16,85% 

Entre R$ 80.001,00 e R$ 

200.000,00 
1 8 9 5,06% 

Entre R$ 200.001,00 e R$ 

500.000,00 
45 9 54 30,34% 

Acima de R$ 500.000,00 38 40 78 43,82% 

Total 93 85 178 100,00% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Observa-se que quanto maior a faixa de valor vencida pelas MPE, maior a geração 

de postos de trabalho, exceção feita à terceira faixa. Tanto que 74,16% dos postos gerados foram 

por fornecedoras que venceram valores superiores a R$ 200.000,00.  

 

 

Tabela 14 – Postos de trabalho por valor de referência 

Setor 
Valores 

adquiridos 

Postos no 

total 

Postos por 

R$ 

1.000.000,00 

Postos por 

R$ 

80.000,00 

Extrativa mineral  -    - - - 

Indústria de transformação  762.328,30  22 28,86 2,31 

Serviço Industrial de utilidade 

pública 

 -    - - - 

Construção civil  6.528.009,47  88 13,48 1,08 

 Comércio  14.058.388,70  17 1,21 0,10 
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 Serviços  10.193.290,89  50 4,91 0,39 

Administração pública  -    - - - 

Agropecuária, extração 

vegetal, caça e pesca 

 60.079,92  1 16,64 1,33 

Outros - - - - 

Total  31.602.097,28  178 5,63 0,45 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em busca de resposta para o problema desta pesquisa, como o uso do poder de 

compras municipais impacta na geração de postos de trabalho em micro e pequenas empresas 

regionais, os valores adquiridos junto às MPE da amostra foram confrontados com os postos de 

trabalho gerados pelas mesmas em função das aquisições púbicas por elas vencidas. Os valores 

de referência foram R$1.000.000,00 e R$ 80.0000,00, pelos motivos expostos no tratamento 

dos dados.  

Os resultados obtidos indicam que a cada R$ 1.000.000,00 adquiridos de MPE na 

MR SJDR foram gerados 2,94 postos de trabalho temporários, 2,69 postos de trabalho 

permanentes e 5,63 postos de trabalho no total. Para o segundo valor de referência, a cada R$ 

80.000,00 adquiridos de MPE na MR SJDR foram 0,24 postos de trabalho temporários, 0,22 

postos de trabalho permanentes e 0,45 postos de trabalho no total. 

Fazendo a análise por setor da economia destaca-se os postos de trabalho 

temporários da indústria de transformação com 28,86 e da construção civil com 13,48. Os 

resultados obtidos pelo comércio e serviços foram os menos expressivos apesar desses setores 

apresentarem o maior volume financeiro de aquisições.  

Para mensurar o custo de cada posto de trabalho gerado foi usado apenas o total de 

postos, considerando os temporários e permanentes. Cada posto de trabalho foi gerado ao custo 

unitário de R$ 177.539,87. Para permitir a comparação com os dados obtidos na pesquisa de 

Erridge e Hennigan (2013) no Unemployment Pilot Project (UPP), na Irlanda do Norte, foi feita 

a conversão para libras esterlinas à taxa de R$ 4,10 e o resultado foi de £ 43.302,41por posto 

de trabalho gerado. 

 

 

Tabela 15 – Custo por posto de trabalho gerado 

Processos de aquisição entrevistados R$  31.602.097,28  

Postos de trabalho gerados  178 

Custo por posto de trabalho gerado (R$) R$  177.539,87  
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Taxa de conversão em libras R$ 4,10  

Custo por posto de trabalho gerado (£) £ 43.302,41  
Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.4. Dados complementares 

 

 

Compuseram o instrumento de pesquisa itens que abordavam os conhecimentos 

sobre o prazo médio de recebimento das MPE fornecedoras e os benefícios de acesso aos 

mercados previstos na Lei Geral das MPE (LC nº 123/06). Foi observado que o a ampla maioria, 

72,59%, das MPE que forneceram para os municípios da MR SJDR afirmaram receber em até 

30 dias, prazo legal previsto (Lei 8666/93, art. 40, inciso XIV, alínea "a") após a entrega do 

documento fiscal. Os prazos mais dilatados ocorreram em 7,41% dos casos com mais de 75 

dias para recebimento dos valores entregues. 

Os benefícios para de acesso aos mercados para as MPE, previstos na Lei Geral 

das MPE (LC nº 123/06), não são conhecidos por 54,81% dos fornecedores. Dos 45,19% que 

afirmaram conhece-los não os citaram na íntegra, figurando as licitações com itens exclusivos 

para MPE como principal benefício conhecido com 34,40%, seguido do prazo para regularidade 

fiscal e empate ficto com 27,20% e 24,00% respectivamente.  

Tabela 15– Prazo médio de recebimento após a entrega de documento fiscal 

Prazo Médio Respostas Percentual 

Até 30 dias 98 72,59% 

Entre 31 e 45 dias 17 12,59% 

Entre 46 e 60 dias 8 5,93% 

Entre 61 e 75 dias 2 1,48% 

Mais de 75 dias 10 7,41% 

Total 135 100,00% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tabela 16 – Benefícios de acesso aos mercados 

Conhecimento dos benefícios de acesso aos mercados 
Sim Não 

45,19% 54,81% 

   

Empate fictício  24,00% 
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Prazo para regularidade fiscal.  27,20% 

Licitação exclusiva para itens até R$ 80.000,00  34,40% 

Cota reservada  12,80% 

Subcontratação compulsória.  1,60% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.5. Análise do resultado 

 

O mercado de compras governamentais da MR SJDR está dentro das estimativas 

da OCDE (2017) e do Sebrae (2014) em relação ao percentual do PIB com 10,23%. Foi 

adquirido ao todo mais de R$ 168 milhões de reais no exercício de 2016 em uma microrregião 

com pouco mais de 190 mil habitantes (IBGE, 2017), desse total 39,26% foi adquirido das MPE 

sediadas na microrregião, perfazendo mais de R$ 66 milhões circulando na economia da região. 

Microrregiões de porte similar como Janaúba, no Norte de Minas, e Unaí no Noroeste do 

Estado, adquiriram regionalmente em 2016 36,59% e 29,93% respectivamente, de acordo do 

Sistema de Monitoramento de Implementação da Lei Geral do Sebrae Nacional. Apesar de 

usarmos bases de dados diferentes, a comparação é válida para percebermos que os resultados 

da MR SJDR estão similares à outras MR, ainda que com percentual superior. 

Considerando que mais de 60% das aquisições foram realizadas fora da MR SJDR, 

a possibilidade de elevar a participação das MPE regionais deve ser considerada, devendo ser 

confrontada a demanda do poder público com a oferta da economia regional para estimar a 

possibilidade real de ampliação desta participação. 

Com elevado percentual de realização de pregões presenciais, que possibilita maior 

participação das empresas locais, era esperado ser refletido na participação das MPE regionais, 

algo que não se confirmou nas pesquisas. O percentual do volume financeiro adquirido na MR 

SJDR não foi acompanhado pelo número de MPE fornecedoras, apenas 3,05% ou 311 empresas 

realizaram negócios com o poder público. Analisando os resultados da frequencia (tabela 7) de 

fornecimento dessas MPE em conjunto com os resultados da intenção em permanecer como 

fornecedor (tabela 8) veremos que 60% dos respondentes são fornecedores frequentes, 28,15% 

já o fizeram até 5 vezes que somados perfazem 88,15%, um dado muito próximo aos 89,63% 

que responderam positivamente em continuar como fornecedor dos órgãos públicos.  

Avançando no tema e verificando os motivos que fizeram as MPE apresentar 

interesse em permanecer como fornecedoras (tabela 8) 46,67% alegaram o volume das 
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aquisições, seguido de 25,19% citar a segurança em receber e 17,04% composição de receitas. 

Nas respostas negativas atrasos nos pagamentos e baixos valores praticados são praticamente a 

totalidade dos 10% que responderam negativamente. Chama a atenção que apesar de pequena 

a participação quantitativa, aqueles que fornecem demonstram claramente a intenção em 

permanecer, justificando sua intenção devido aos valores relevantes e a segurança em receber. 

Esses dados refutam os entraves apresentados pelo Sebrae MG (2015) em seu curso Licitações: 

implicações da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (LC 123) nas compras   

governamentais, onde a falta de garantia de pagamento é apontada como maior empecilho para 

que os negócios entre o poder público e as MPE aconteçam.  

Em busca de entender a baixa participação quantitativa das MPE regionais, 

podemos verificar o prazo médio de pagamento, pois o Banco Mundial (2017) afirma que os 

atrasos nos pagamentos dificultam a participação de empresas privadas no processo de 

adjudicação de contratos públicos - especialmente as pequenas e médias empresas que luta com 

limitação de fluxo de caixa. Entretanto o prazo médio de recebimento após a entrega do 

documento fiscal (Tabela 15) foi até 30 dias para 72,59% da amostra, abaixo do prazo médio 

nacional de 31 a 90 dias apresentado pelo Banco Mundial (2017) em seu Benchmarking public 

procurement | 2017: assessing public procurement regulatory systems in 180 economies. 

Outro aspecto positivo são as aquisições feitas em sua ampla maioria (82,53%) via 

pregão presencial, pois esta modalidade facilita a participação das MPE regionais pois exige 

que empresas de centros maiores se desloquem fisicamente para participar dos certames, 

incidindo aí custos de deslocamento alimentação e hospedagem, agindo como um dificultador 

à entrada dessas empresas de centros maiores como Belo Horizonte, Juiz e Fora e das vizinhas 

Barbacena e Lavras.  

Considerando o prazo de médio de pagamento, a segurança em receber, a intenção 

dos fornecedores atuais em permanecerem e a preferência em usar pregões presenciais obtidas 

na pesquisa, existem bons motivos para que um maior número e MPE entre nesse mercado. 

Uma possível explicação para a baixa participação quantitativa das MPE regionais pode ser o 

baixo conhecimento dos benefícios de acesso aos mercados entre as empresas que já são 

fornecedoras (45,19%), indicando que esse desconhecimento pode ser ainda maior entre 

aquelas empresas que ainda não fornecem para o poder público. Também pode ser apontado 

com uma possível explicação o prazo médio de pagamento, pois ainda que seja de até 30 dias, 

há necessidade de capital de giro para este período por parte dos fornecedores que não podem 

fazer antecipação de recebíveis no mercado das compras governamentais (SEBRAE, 2014). 
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Outra possível explicação é o fato das compras governamentais não serem tratadas 

como uma política pública de desenvolvimento regional pelos gestores. O que estão fazendo é 

o cumprimento das normas legais e os resultados obtidos sejam uma consequência natural da 

política pública regulatória do Governo Federal. Não que isto seja indesejável, mas aponta para 

uma possibilidade de maior alcance da política pública se, por exemplo, os governos municipais 

adotarem uma divulgação sistemática para às MPE regionais das compras que serão realizadas, 

valores de referência, programa de capacitação dos empresários para atuarem como 

fornecedores, poderia promover a maior participação quantitativa em MPE regionais e 

contribuir para a melhora dos números atuais. 

Passando a análise para os postos de trabalho, vamos verificar inicialmente os 

71,11% das MPE fornecedoras que não necessitaram contratar pessoal em função das 

aquisições governamentais. Desse total 14,07% afirmou que não conseguiriam manter os atuais 

postos de trabalho sem as contratações públicas. Se por um lado não houve contratações, as 

aquisições públicas contribuíram para a manutenção dos postos de trabalho. Esse impacto é 

muito satisfatório para a política pública, e seguramente atenuou a perda de 452 postos de 

trabalho em 2016, que a MR SJDR apresentou segundo dados do CAGED (2017). 

Foram gerados 178 postos de trabalho em função das aquisições públicas regionais 

na MR SJDR, sendo 93 temporários e 85 permanentes. Esses dados estratificados por faixa de 

faturamento mostram que a geração de postos de trabalho é diretamente proporcional aos 

valores contratados por MPE fornecedoras. Essa proporção não se repete quando analisados o 

volume total de cada município comprador. Isto quer dizer que é possível um município com 

baixo volume de aquisições, como Piedade do Rio Grande ou Ritápolis na pesquisa, gerar mais 

postos de trabalho que municípios com volumes superiores, desde que as MPE neles sediadas 

venceram nos processos que somados fiquem acima de R$ 200.000,00. Daí a importância de se 

trabalhar a política pública regionalmente e não localmente. 

Analisando a estratificação dos postos gerados por setores da economia veremos 

que o impacto acontece de modo diferente entre os setores. O Comércio foi o setor que mais 

realizou contratos com o poder público, entretanto gerou apenas 1,21 postos de trabalho por 

milhão de reais adquirido. O setor de serviços foi segundo em contratações e gerou postos de 

trabalho abaixo da média, ficando com 4,91 postos de trabalho por milhão de reais adquirido. 

Os melhores desempenhos na geração de postos de trabalho ficaram com a indústria de 

transformação e com a construção civil com 28,86 e 13,48 postos de trabalho por milhão de 

reais adquirido respectivamente. 
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A análise detalhada dos dados mostra que a geração de postos de trabalho acontece 

pela combinação de três fatores: participação das MPE regionais nos processos de aquisição, 

valor médio de contratação e setor da economia contratado. Apontando que para termos maiores 

gerações de postos de trabalho os gestores e empresários deverão concentrar esforços nas 

aquisições de maior valor dentro dos segmentos da indústria de transformação e com a 

construção civil. Para este último segmento o gestor público tem a opção de utilizar o benefício 

de acesso aos mercados da subcontratação compulsória de MPE em obras, abordado no item 

2.3.2, assegurando assim a maior participação das MPE em um dos setores que mais gera postos 

de trabalho e apresenta os maiores valores de contratação. 

Quando trabalhamos as compras governamentais como política pública em nível 

regional, abrimos para todas as empresas um mercado muito maior que o seu município. Além 

do volume financeiro elevado, há também uma diluição dos riscos para as empresas que não 

precisarão estar concentradas apenas em um órgão comprador. Analisando pelo lado dos 

gestores públicos, existe a possibilidade de troca de informações quanto a procedimentos nos 

processos de aquisição, qualidade das entregas dos fornecedores, nivelamento dos valores 

pagos por produtos e serviços similares, facilitação da tomada orçamentária para formulação 

dos valores de referência, entre outras. 

As respostas apresentadas para o problema de pesquisa foram expressivas. A cada 

R$ 1.000.000,00 adquiridos de uma MPE regional são gerados 5,63 postos de trabalho, ou 

tomando como valor de referência R$ 80.000,00 seriam gerados 0,45 postos de trabalho, tem 

um valor extremamente relevante. Esses números podem e devem ser utilizados como 

instrumento de persuasão junto aos decisores políticos. Se considerarmos que a MR SJDR 

perdeu 452 postos de trabalho em 2016, segundo dados do CAGED, estes poderiam ser 

revertidos com o uso do poder de compras dos municípios da região. 

Aplicando-se regra de três nos dados, onde dados conhecidos são o valor de 

referência é R$ 1.000.000,00, o número de postos de trabalho proporcional é 5,63 e a 

necessidade de postos a ser gerados são 452, o resultado é a necessidade de R$ 80.284.191,83 

em aquisições para gerar os 452 postos de trabalho necessários ((1.000.000 X 452) / 5,63). Isto 

quer dizer que se as prefeituras e MPE regionais contratassem entre si mais R$ 80.284.191,83 

os postos de trabalho perdidos em 2016 poderiam ser recuperados. 

Considerando que o mercado foi dimensionado em R$ 168.674.653,75 e foram 

adquiridos R$ 66.228.412,66 das MPE fornecedoras, teríamos uma margem de R$ 

102.446.241,09 para contratar os R$ 80.284.191,83 necessários para gerar os 452 postos de 

trabalho perdidos em 2016. 
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Tabela 17 – Simulação da geração de postos de trabalho 

Total Compras Públicas 2016  R$            168.674.653,75  

Compras Regionais em 2016  R$              66.228.412,66  

Saldo para possível Aquisição de MPE  R$            102.446.241,09  

  
Valor de Referência  R$                1.000.000,00  

Postos de Trabalho Proporcional  5,63 

Necessidade Postos de Trabalho 452 

Valor Necessário Adquirir  R$              80.284.191,83  

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Quando falamos da possibilidade de gerar os postos de trabalhos perdidos ao longo 

do exercício de 2016 na MR SJDR, é importante ressaltar que poderia agir um fator limitador 

para elevar a participação das MPE locais nas compras governamentais, a restrição de oferta de 

bens e serviços locais para atender às demandas dos órgãos públicos compradores. Caberia uma 

análise mais detalhada na natureza dos objetos demandados que não foram adquiridos na MR 

SJDR e um confronto com as possibilidades de oferta das MPE regionais, para dimensionar a 

real possibilidade de aumento na participação dos fornecedores locais e, assim, poder gerar os 

postos de trabalho esperados. 

Seguindo o mesmo raciocínio apresentado para gerar postos de trabalho perdidos 

na MR SJDR em 2016, podemos estimar o impacto das compras governamentais em nível 

nacional. Se considerarmos que o PIB do Brasil chegou a R$ 6,266 trilhões em 2016 (IBGE, 

2017), considerando as estimativas das compras públicas em relação ao PIB da OCDE (2017) 

e do Sebrae (2014) entre 10% e 15%, podemos estimar que aproximadamente R$ 600 bilhões 

de reais são adquiridos pelos órgãos públicos anualmente. Admitindo que a média da MR SJDR 

(39%) da participação de MPE nas compras se mantivesse em nível nacional, teríamos R$ 234 

bilhões de reais adquiridos de MPE em todo território nacional. Por regra de três chegamos à 

conclusão poderiam ser gerados 1.317.420, praticamente a totalidade dos 1.329.180 postos de 

trabalho perdidos em 2016 divulgados pelo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego, 

2017). 

Para fazermos uma comparação com o Unemployment Pilot Project (UPP) na 

Irlanda do Norte, apresentado por Erridge e Hennigan (2013), calculamos o custo por posto de 
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trabalho gerado devido às aquisições governamentais realizadas na MR SJDR. Chegamos ao 

custo unitário de R$ 177.539,87, que convertido em libras esterlinas à taxa de R$ 4,10, resulta 

em £ 43.302,41 por posto de trabalho gerado. No Unemployment Pilot Project (UPP) na Irlanda 

do Norte, Erridge e Hennigan (2013) chegaram ao custo por posto de trabalho criado durante o 

período de avaliação de £ 900.000,00. Cabe ressaltar que na política pública Irlandesa a 

contratação de pessoal era compulsória, diferente da política pública brasileira analisada onde 

as contratações se deram de forma espontânea pelas MPE vencedoras dos processos de 

aquisição. 

Ainda que estejamos falando de países com realidades diferentes,  vale a 

comparação para termos ideias dos custos para se gerar cada posto de trabalho. Esse custo na 

verdade não é um custo direto, no qual os governos deveriam fazer aportes desses recursos para 

gerar os postos de trabalho desejados ou esperados. Trata-se, como nos lembra Villarroel (2015) 

de utilizar uma atividade meio, as compras públicas, para gerar outro benefício além de 

satisfazer as necessidades de aquisições do Estado. É nesse sentido que devemos analisar o 

custo de cada posto gerado e ver que eles podem acontecer na medida em que os governos 

queiram fazer aquisições de mais MPE em sua região. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Inicialmente é preciso considerar a uma limitação desta pesquisa em função da 

base de dados utilizadas considerar os processos de aquisição e não valores efetivamente pagos, 

ou liquidados, junto aos fornecedores.  Como os dados disponibilizados pelo TCE-MG 

consideram os valores contratados por pregões por sistema de registro de preços, existe a 

possibilidade de termos diferentes valores analisados dos valores efetivamente contratados. Isso 

se explica pela não obrigatoriedade da Administração em contratar o bem ou serviço registrado 

(TCU, 2010) os valores efetivamente contratados tendem a ser menor que o licitado, como o 

número de postos de trabalho obtido em pesquisa de campo não iria se alterar em função da 

contratação efetiva, o número de postos de trabalho poderia ser maior que o apresentado e não 

menor. Assim o que poderia ocorrer é o aumento da geração de postos de trabalho por valor de 

referência. Os números obtidos na pesquisa sobre a geração de postos de trabalho em função 

das aquisições públicas são relevantes e possuem elevado poder de persuasão. 
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Os dados obtidos nesta pesquisa nos permitem afirmar que o mercado das compras 

governamentais na MR SJDR é um bom negócio, pois tem bom volume financeiro, de vendas 

e segurança no recebimento. Tudo isso contribui para que os atuais fornecedores continuem a 

fazê-lo nos próximos anos. Entretanto os dados não apresentam respostas para a baixa 

participação quantitativa das MPE regionais. Formulamos alguns questionamentos que 

poderiam ser feitos em pesquisas futuras: Os fornecedores atuais não divulgam o lado bom do 

mercado das compras governamentais para manter menor concorrência? A mídia repercutindo 

apenas o lado ruim das aquisições públicas inibe a participação de novos entrantes? Os governos 

não têm interesse em ampliar o número de fornecedores locais? 

Há a necessidade de se ampliar essa pesquisa para que a generalização seja a maior 

possível e passarmos a ter um valor de referência em nível nacional, que poderia ser utilizado 

como instrumento de convencimento para gestores usarem seu poder compras e empresários 

entrarem no mercado das compras governamentais. 

Esta pesquisa buscou apresentar resultados concretos quando as compras 

governamentais são utilizadas como uma política pública para o desenvolvimento regional. 

Acreditando no desenvolvimento endógeno, foram analisados recursos da própria economia 

regional, pois as compras governamentais estão dentro dos orçamentos dos municípios, e com 

isso foi possível gerar 5,63 postos de trabalho para cada R$ 1.000.000,00 adquiridos de MPE 

sediadas regionalmente. Cada um dos 178 postos de trabalho criados em função das compras 

governamentais realizadas regionalmente apresentou um custo unitário de R$ 177.539,87. Esse 

valor é 20 vezes menor que o obtido por Erridge e Hennigan (2013) na análise de política 

pública similar na Irlanda do Norte.  

Utilizar as compras governamentais como uma política pública para o 

desenvolvimento regional está ao alcance de todo gestor público municipal e traz grandes 

benefícios para a administração pública e para as MPE.  

Para a administração pública é possível realizar uma política pública de impacto 

regional sem a necessidade captação de recursos nas esferas estaduais ou federal, por meio do 

estreitamento das relações com fornecedores locais e, através de parcerias com órgãos como o 

Sebrae, associações de municípios e consórcios intermunicipais é possível capacitar servidores 

e empresários para atuarem como compradores e fornecedores no mercado das compras 

governamentais. 

Para as MPE é uma oportunidade melhorar a gestão de seus empreendimentos, 

pois para manter-se como fornecedor de órgão público é necessário ter a contabilidade em 

sintonia com a gerencia dos negócios, planejamento financeiro para gerir capital de giro e fluxo 
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de caixa, em resumo: é necessário tornar-se um empresário mais capacitado para negociar com 

grandes compradores como o governo e, com isso teremos empresas mais bem geridas com 

melhores condições de competitividade em seus mercados de atuação, criando condições reais 

de crescimento e geração de emprego e renda na sua região. 

Entretanto nada acontecerá de fato se os decisores políticos não pautarem este tema 

na formação de agenda e na tomada de decisão. O foco desta pesquisa em buscar um dado 

relevante como o impacto na geração de postos de trabalho, foi com o propósito de contribuir 

para que as compras governamentais como políticas públicas sensibilizem os decisores 

políticos, e estes tomem a decisão de coloca-as em prática, sendo assim mais um instrumento 

em prol do desenvolvimento regional brasileiro. 
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ANEXO I - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO 

 

Empresa:  Município:  

Entrevistado:  Data:  

 

1. Tema 01: Introdução 

1.1. Você sempre vende para os governos? 

 

( a ) Foi a primeira vez. ( b ) Já vendi até 5 vezes. ( c ) Vendo constantemente 

 

1.2. Você vende apenas para a Prefeitura local ou vende para outros órgãos? 

( a ) Apenas Prefeitura local (b ) Até 3 órgãos (c) Entre 4 e 6 

órgãos 

(d ) Entre 7 e 10 órgãos ( e ) Mais 10 órgãos   

 

2. Tema 02: Contratações em 2016 junto à Prefeitura local. 

2.1. Qual valor total que você vendeu para a prefeitura em 2016? 

( a ) Até R$ 15.000,00 (b ) Entre R$ 15.001,00 e R$ 

80.000,00 

(c) Entre R$ 

80.001,00 e R$ 

200.000,00 

(d ) Entre R$ 200.001,00 e 

R$ 500.000,00 

( e ) Acima de R$ 500.000,00   

 

2.2. Depois que entregou a nota fiscal, em quanto tempo você recebeu? 

(a ) Até 30 dias (b ) Entre 31 e 45 dias (c) Entre 46 e 60 dias 

(d ) Entre 61 e 75 dias ( e ) Mais de 75 dias   

 

3. Tema 03: Benefícios de acesso aos mercados para MPE 

3.1. Você tem conhecimento dos benefícios das MPE para vender para os governos? 

( a ) Sim. Quais?  ( b ) Não 

 

(   ) Empate fictício  (   ) Cota reservada 

(   ) Prazo para regularidade fiscal.  (   ) Subcontratação compulsória. 

(   ) Licitação exclusiva para itens até R$ 80.000,00 

 

4. Tema 04: Geração de postos de trabalho 

4.1. Devido às vendas para Prefeitura, você precisou contratar funcionários? 

( a ) Sim   ( b ) Não 

 

4.2. Caso positivo, quantos funcionários foram contratados: Temporários: _______

 Permanentes: _______ 

 

4.3. Caso negativo, sem as vendas para a Prefeitura, conseguiria manter os funcionários? 

( a ) Sim   ( b ) Não 

 

5. Tema 05: Encerramento 

5.1. Você pretende continuar vender para os governos? 
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( a ) Sim   ( b ) Não 

 

5.2. Por quais motivos? 
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ORIENTAÇÕES PARA ABORDAGEM AOS ENTEVISTADOS 

 

• Apresentação: 

o Bom dia Sr.(a) <nome do entrevistado> 

Quem me passou seu contato foi o <nome do contador> para que eu possa fazer uma 

rápida entrevista com o Sr. (a). Não tomar mais que 10 minutos. Pode ser agora? 

 

CASO NEGATIVO: tentar agendar melhor horário para retornar a ligação. 

 

CASO POSITIVO: 

 

Meu nome é <seu nome>, trabalho com Marcelo Coutinho e estamos realizando 

uma pesquisa para o mestrado em Administração Pública da Fundação Getúlio 

Vargas. 

 

Essa pesquisa é sobre as compras do governo junto às empresas de <nome da 

cidade>. Queremos saber se, quando as prefeituras compram de empresas da região, 

como a economia é afetada. Ou seja: Se gera empregos nas empresas que vendem 

para o governo. 

 

O resultado dessa pesquisa será usado para mostrar aos Prefeitos de todo Estado 

como eles podem melhorar a economia de suas cidades se comprarem (e pagarem 

em dia) de empresas locais. 

 

Podemos começar? 

 

• Aplicação do questionário: 

o Leia apenas as perguntas. Deixe que o entrevistado responda livremente e marque a 

opção que ele escolheu; 

o Evite enumerar respostas: “letra A até 15 mil.. letra B entre 15 e 80 mil...”; 

• Encerramento: 

o Muito obrigado pelas suas respostas. 

 

Assim que a pesquisa for finalizada, enviaremos um resumo com os resultados para 

o Sr. (a). 

 

 


