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Introdução:

A dissertação sobre a Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo -

BEC/SP: novo modelo gerencial de administração pública ou simples aplicação da

tecnologia da informação ao modelo burocrático? procura discutir os modelos de

administração pública burocrático e gerencial, as compras governamentais e o governo

eletrônico no Brasil e exterior, utilizando-se da BEC/SP como estudo de caso para

exemplificar toda a discussão apresentada.

o capítulo 1 trata da administração pública apresentando um histórico do tema, descreve as

administrações públicas burocrática e gerencial, apresenta a evolução da administração

pública nos Estados Unidos da América, no Reino Unido e no Brasil, concluindo com uma

apresentação da reforma do Governo Fernando Henrique Cardoso. O capítulo 2 trata das

compras governamentais e do governo eletrônico em diferentes países, descrevendo os

acordos e legislações sobre compras governamentais na OMC, União Européia, Estados

Unidos da América e Brasil, apresentando as compras eletrônicas em geral.

O capítulo 3 resume o governo eletrônico e as compras governamentais eletrônicas no

Brazil, enquanto que o 4 apresenta o governo eletrônico no Estado de São Paulo, descreve a

BÊC/SP e a contextualiza frente aos modelos de administração pública burocrática e

gerencial.

O desenvolvimento dos capítulos do texto permite antecipar as conclusões que o estudo de

caso da BEC/SP vai possibilitar: a discussão sobre o governo eletrônico e a BEC/SP

segundo os modelos burocrático e gerencial; se esses modelos são conflitantes ou

complementares; se a Bolsa promove o resgate do modelo burocrático; e busca comprovar

as vantagens alegadas sobre ela.
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1. Administração Pública:

1.1. Histórico da Administração Pública:

Nossa discussão sobre modelos de gestão na Administração Pública pode ter seu início em

diferentes momentos. Embora nossas preocupações sejam bastante atuais, essas questões já

se fazem presente há muitos anos, razão pela qual devemos estabelecer um marco inicial.

Assim sendo, podemos considerar a crise do Estado liberal dos anos 30 como um bom

momento para o início do nosso trabalho.

o Estado liberal entrou em crise com a grande crise dos anos 30, que se originou, conforme

Keynes observou, do mau funcionamento do mercado livre que levou as economias

capitalistas à insuficiência crônica da demanda agregada. Possibilita-se, então, o

aparecimento do Estado Social-Burocrático, que assume um papel complementar no plano

econômico e social. Este Estado assume o papel de garantir os direitos sociais e o pleno-

emprego, mas, para isto, monta uma grande estrutura própria com a contratação direta de

burocratas. Nos países desenvolvidos ele surge na forma do Estado do Bem-Estar Social,

Welfare State; e é o Estado Desenvolvimentista e Protecionista dos países em

desenvolvimento. Também foi a partir dessa crise que surgiu o Estado Soviético na Rússia,

transformada em União Soviética, que busca substituir o mercado, ao invés de

complementá-lo; e em outros países comunistas, onde o modo de produção estatal também

se tomou dominante.

Com o aparecimento das grandes empresas e do grande Estado, ou seja, das grandes

organizações públicas e privadas, o capitalismo se modifica, deixando de ser a aliança entre

a burguesia nascente e a aristocracia, como era no século XIX, passando a ser o resultado

da aliança dos proprietários do capital com uma classe média burocrática em expansão.

Esse Estado, atuante no plano econômico e social, passa a deter o controle sobre uma

parcela cada vez maior da renda. Com isto, cresce a cobiça de indivíduos e de grupos

•
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interessados em submeter o Estado a seus interesses particulares, procurando promover,

principalmente, a privatização da carga fiscal (forma principal da res publicai. Tomou-se,

então, necessário definir um novo tipo de direitos básicos: os direitos públicos, que são os

direitos de que gozam todos os cidadãos, de que seja público o que de fato o é. A

importância de proteger o patrimônio público passa a ser dominante na segunda metade do

século passado.

Com isso, a democracia e a administração pública burocrática emergiram como as

principais instituições que visavam a proteger o patrimônio público contra a privatização do

Estado. Democracia pode ser definida como sendo o instrumento político que protege os

direitos civis contra a tirania, que assegura os direitos sociais contra a exploração e que

afirma os direitos públicos em oposição ao rent-seeking, termo definido pela economista

norte-americana conservadora Krueger, em 1974, que é a apropriação da res publica por

interesses privados. Burocracia é a instituição administrativa que usa, como instrumento

para combater o nepotismo e a corrupção, traços inerentes à antiga administração

patrimonialista -, os princípios de um serviço público profissional e de um sistema

administrativo impessoal, formal e racional.

Com o fim da II Grande Guerra, iniciou-se um período de prosperidade em que os países

capitalistas desenvolvidos, o bloco socialista e parte do Terceiro Mundo conheceram

altíssimas taxas de crescimento. Esse período que durou cerca de 30 anos, foi denominado a

"Era Dourada", como bem definiu HOBSBA WN (1995). O modelo de Estado que se

delineou nesse período apresentava-se sob três dimensões: econômica, social e

administrativa. A primeira dimensão, Keynesiana, caracterizava-se pela ativa intervenção

estatal na economia, procurando garantir o pleno emprego e atuar em setores considerados

estratégicos para o desenvolvimento nacional (telecomunicações, petróleo, etc.). O Welfare

State, Estado do Bem-Estar, adotado em maior ou menor grau nos países desenvolvidos,

tinha como objetivo principal a produção de políticas públicas na área social (educação,

saúde, previdência social, habitação, etc.), para garantir o atendimento das necessidades

básicas da população. A dimensão administrativa, relativa ao funcionamento interno do
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Estado, denominava-se modelo burocrático weberiano, caracterizado pela impessoalidade,

neutralidade e racionalidade do aparato governamental.

Em meados da década de 70, sobretudo a partir da crise do petróleo, em 1973, inicia-se

uma grande crise econômica mundial, que acaba por afetar o próprio Estado. Para muitos

autores, trata-se, na verdade, de uma crise do próprio Estado Intervencionista que, ao invés

de fator de desenvolvimento, torna-se seu principal obstáculo. Quatro fatores sócio-

econômicos contribuíram fortemente para detonar a crise do Estado montado no pós-guerra.

O primeiro foi a já referida crise econômica mundial, iniciada em meados da década de 70

e agravada ao longo dos anos 80. A economia mundial enfrentou um grande período

recessivo, mesmo que fracamente revertido nos últimos anos, e nunca mais retomou os

níveis de crescimento atingidos nas décadas de 50 e 60. O Estado foi o principal afetado, se

defrontando com uma grave crise fiscal, segundo fator a enfraquecer o antigo modelo de

Estado. Após décadas de crescimento, a maioria dos governos não tinha mais como

financiar seus déficits. Os problemas fiscais tendiam a se agravar com o início, sobretudo

nos Estados Unidos e no Reino Unido, de uma reação dos contribuintes contra a cobrança

de mais tributos, posto que não se via nenhuma conseqüente melhoria nos serviços

públicos. O consenso social que sustentara o Welfare State estava em xeque. O mesmo

ocorre com o modelo de substituição de importações na maioria dos países em

desenvolvimento, sem contar o colapso do estatismo nos países comunistas.

A sobrecarga de atividades, a falta de recursos e a existência de diferentes grupos de

pressão, clientes dos serviços públicos e todos os beneficiários das relações neocorporativas

então vigentes, que não queriam perder suas conquistas ou privilégios, conforme opinião

dos neoliberais, tomaram os governos inaptos para resolver seus problemas, gerando o que

foi denominado na época de uma situação de "ingovernabilidade" (HOLMES & SHAND,

1995). A globalização e todas as inovações tecnológicas que transformaram a lógica do

setor produtivo também afetaram o Estado. O enfraquecimento dos governos no que diz

respeito ao controle dos fluxos financeiros e comerciais, somado ao aumento do poder das

grandes multinacionais, resultou na perda de parcela significativa do poder dos Estados-.

nacionais de ditar políticas macroeconômicas. A competitividade das nações e até dos
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blocos econômicos na disputa comercial globalizada é afetada pelos custos trabalhistas,

previdenciários e da carga tributária sobre o capital. O Estado é pressionado pelas empresas

a diminuir impostos e sua participação no mercado de trabalho (FL YNN & STREI-IL,

1996).

A crise do Estado afetou diretamente a organização das burocracias. Com menos recursos e

mais déficits, o corte de custos se tomou prioridade dos governos. Para a administração

pública, isso representou a redução dos gastos com pessoal e o aumento da eficiência

governamental. Para boa parte dos reformadores da década de 80, implicava uma

modificação profunda do modelo weberiano, considerado lento e excessivamente apegado a

normas, ou seja, ineficiente. Diante de um Estado com problemas de "governabilidade",

governos sobrecarregados e com menos recursos, e um Estado nacional com menos poder,

em razão da globalização, o aparato governamental precisava ser mais ágil e flexível, tanto

em sua dinâmica interna quanto em sua capacidade de adaptação externa, o que demandava

a construção de uma nova burocracia. Também contribuía para as mudanças na

administração pública, um contexto intelectual favorável, com a ascensão de teorias

extremamente críticas às burocracias estatais. O senso comum contra a burocracia também

se expandiu no final da década de 70 e início da de 80. Ela era classificada à época muito

mais como um grupo de interesse do que como um corpo técnico neutro a serviço dos

cidadãos.

Na década de 80, logo após a eclosão da crise de endividamento internacional, o tema que

prendeu a atenção de políticos e formuladores de políticas públicas em todo o mundo foi o

ajuste estrutural ou, em termos mais analíticos, o ajuste fiscal e as reformas orientadas para

o mercado. Desde meados dos anos 80, os países altamente endividados têm-se dedicado a

promover o ajuste fiscal, a liberalizar o comércio, a privatizar, a des-regulamentar. Os

resultados foram positivos, na medida em que se superaram os aspectos agudos da crise: o

balanço de pagamentos voltou a um relativo controle, por toda parte caíram as taxas :cle

inflação, os países recuperaram pelo menos alguma credibilidade. Mas não se retomou o
crescimento.
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A premissa neoliberal que estava por trás das reformas - de que o ideal era um Estado

mínimo, ao qual caberia apenas garantir os direitos de propriedade, deixando ao mercado a

total coordenação da economia - provou ser irrealista. Em primeiro lugar porque, apesar do

predomínio ideológico alcançado pelo credo neoconservador, em país algum -

desenvolvido ou em desenvolvimento - esse Estado mínimo tem legitimidade política. Os

cidadãos continuam a exigir mais do Estado, mesmo que ele acrescente às suas funções as

de prover a educação, dar atenção à saúde e às políticas sociais compensatórias. Em

segundo, porque se percebeu rapidamente que a idéia de que as falhas do Estado eram

necessariamente piores que as do mercado não passava de dogmatismo. As limitações da

intervenção estatal são evidentes, mas o papel estratégico que as políticas públicas

desempenham no capitalismo contemporâneo é tão importante que se torna irrealista propor

que sejam substituídas pela coordenação do mercado, nos termos sugeridos pelo

pensamento neoliberal. Por outro lado, na visão de muitos estudiosos a causa básica da

grande crise dos anos 80 - uma crise que só os países do Leste e do Sudeste asiático

conseguiram evitar - foi o Estado: uma crise fiscal do Estado, uma crise do tipo de

intervenção estatal e uma crise da forma burocrática de administração do Estado. Sendo

assim, propõem não a redução do Estado, mas sua reconstrução.

Nos anos 90, embora o ajuste estrutural tenha continuado a figurar entre os pnncipais

objetivos, a ênfase deslocou-se para a reforma do Estado, particularmente para a reforma

administrativa. A questão central passou a ser como reconstruir o Estado - como redefinir

um novo Estado em um mundo globalizado. A razão básica, provavelmente, está na

percepção generalizada de que não basta o ajuste estrutural para se retomar o crescimento.

A reforma provavelmente significa reduzir o Estado, limitar suas funções como produtor de

bens e serviços e, em menor extensão, como regulador, mas implica também ampliar suas

funções no financiamento de atividades que envolvam externaI idades ou direitos humanos

básicos e na promoção da competitividade internacional das indústrias locais.

A reforma do Estado é um tema amplo. Envolve aspectos políticos, os que se relacionam

com a promoção da governabilidade; econômicos; e administrativos, aqueles que visam

aumentar a capacidade de governar, a capacidade efetiva de que o governo dispõe para,
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transformar suas políticas em realidade. As primeiras mudanças iniciadas, ainda nos anos

80, foram aquelas que procuraram devolver a saúde e autonomia financeira ao Estado,

particularmente o ajuste fiscal e a privatização. Mas pode-se considerar como igualmente

importante promover uma reforma administrativa que tome o serviço público mais coerente

com o capitalismo contemporâneo, que permita aos governos corrigir falhas de mercado

sem incorrer em falhas maiores.

Em resumo, as respostas à crise variaram de acordo com as diferentes filiações ideológicas.

A esquerda tradicional atribuiu a crise à globalização. A centro-direita pragmática -

formada pelo establishment capitalista e burocrático nos países centrais e na América

Latina - determinou aos países altamente endividados, inicialmente, em 1982, que

obedecessem aos fundamentos econômicos, promovendo o ajuste fiscal e a liberalização

dos preços para garantir o equilíbrio dos preços relativos; e depois, em 1985, com o Plano

Baker, que efetuassem reformas orientadas para o mercado, como a liberalização comercial,

privatização e des-regulação, apoiadas por políticas sociais compensatórias. A direita

neoliberal propôs o retomo ao Estado mínimo, que não mais interviria no plano econômico

e social, limitando-se a garantir a propriedade e os contratos e deixando o pleno controle da

economia pelo mercado. Já a centro-esquerda pragmática, social-democrática ou social

liberal diagnosticou a Grande Crise como sendo uma crise do Estado. Adotou as propostas

de centro-direita pragmática visando a obediência aos fundamentos macroeconômicos, mas

propôs a reconstrução do Estado, para que este possa voltar a complementar e corrigir

efetivamente as falhas do mercado.

Em meados da década de 90, as elites internacionais acabaram adotando a tese da reforma

ou da reconstrução do Estado. O Banco Mundial e o Banco lnteramericano de

Desenvolvimento tomaram prioritários os empréstimos para reforma do Estado. Formou-se

uma grande coalizão de centro-esquerda e de centro-direita que levou os governos na

América Latina, no Leste Europeu, em um grande número de países em desenvolvimento

na Ásia e mesmo nos países desenvolvidos, a promoverem a reforma do Estado com vistas

a tomá-lo menor e mais voltado para as atividades que envolvem poder de Estado, porém

com mais governabilidade e maior governança, capazes de promover e fomentar a
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educação, saúde, desenvolvimento tecnológico e científico, estimulando suas economias

nacionais a serem competitivas internacionalmente.

No entendimento de BRESSER PEREIRA (1998), seriam quatro os componentes da

reforma do Estado dos anos 90, que levariam ao Estado Social-Liberal: a delimitação das

funções do Estado, reduzindo o seu tamanho; a redução da sua interferência na economia

nacional, tornando-o promotor da sua competitividade internacional; aumento da

governança do Estado, ou seja, da sua capacidade de tomar efetivas as decisões do governo

por meio do ajuste fiscal e da reforma administrativa de cunho gerencial; e o aumento da

governabilidade, do poder do governo, com o aperfeiçoamento das instituições

democráticas e da democracia representativa, permitindo-se, em alguns níveis, o controle

social ou democracia direta.

1.2. Administração Burocrático Weberiana:

o capitalismo só conheceu duas reformas administrativas estruturais. A administração

pública burocrática e a administração pública gerencial. A administração burocrático

weberiana, baseada nos princípios de administração do exército prussiano, que foi a

primeira da reformas administrativas estruturais do capitalismo e que veio a substituir a

administração patrimonialista, foi implantada nos principais países europeus no final do

século XIX, na primeira década deste século nos Estados Unidos e no Brasil na década de

30.

Em seu texto Parlamentarismo e Governo numa Alemanha reconstruída, WEBER (1980)

afirma que "num Estado moderno necessária e inevitavelmente a burocracia realmente

governa, pois o poder não é exercido por discursos parlamentares nem por proclamações

monárquicas, mas por meio da rotina da administração.". Na administração racional-legal

se fizeram presentes algumas idéias da administração científica de TAYLOR (1987), como

a de ciência no lugar do empirismo, controle e cooperação no trabalho, rendimento máximo

por meio da seleção e treinamento do pessoal, bem como remuneração adequada. Também
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o fayolrismo ocupou seu espaço. Henri Fayol acreditava que toda administração significa

previsão, organização, mando, coordenação e fiscalização. Os princípios gerais da

administração para o fayolrismo são: a disciplina, a unidade de mando, a convergência de

esforços, a estabilidade de pessoal e a remuneração adequada às capacidades (FAYOL,

1976).

WEBER (1966) acreditava que a efetividade da autoridade legal apoiava-se num conjunto

de idéias interdependentes. Para ele, toda norma legal dada pode ser estabelecida por

acordo ou imposição, visando fins utilitários, valores racionais ou ambos. Todo Direito

consiste, essencialmente, num sistema integrado de normas abstratas e que a administração

da lei consiste na aplicação dessas normas a casos particulares. O processo administrativo é

a busca racional dos interesses, segundo as ordenações da associação, dentro dos limites

estabelecidos pelos preceitos legais e princípios suscetíveis de formulação geral. A pessoa

que representa tipicamente a autoridade ocupa um "cargo". Na atividade específica de sua

posição ("status"), que inclui a atividade de mando, está subordinada a uma ordem

impessoal para a qual se orientam suas ações, inclusive no caso de um presidente eleito de .

um Estado. A pessoa que obedece à autoridade o faz, apenas, na qualidade de "membro" da

associação. O que é obedecido é a "lei". Os membros da associação, ao obedecerem àquele

investido de autoridade, não devem obediência a ele corno indivíduo, mas à ordem

impessoal, dentro da esfera racionalmente delimitada de autoridade.

WEBER (1966) cita como categorias fundamentais da autoridade racional-legal:

· Uma organização contínua de cargos delimitados por normas.

· Uma área específica de competência, o que implica em: uma esfera de obrigações no

desempenho das funções, diferenciadas como parte de uma sistemática divisão do trabalho;

atribuição ao responsável da necessária autoridade para desempenho das funções; e

definição clara dos instrumentos necessários de coerção e limitação de seu uso a condições

definidas. Uma unidade organizada de tal forma que no exercício da autoridade será

denominado órgão administrativo.

· A organização dos cargos obedece ao princípio da hierarquia, na qual cada cargo

inferior se encontra sob o controle e supervisão do superior.
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· As normas que regulam o exercício de um cargo podem ser regras técnicas ou normas.

Em ambos os casos, na busca da racionalidade, torna-se imprescindível a especialização, ou

seja, para o membro de um quadro administrativo exige-se preparo técnico adequado.

· Os membros do quadro administrativo, por princípio, devem estar completamente

separados da propriedade dos meios de produção e administração.

· Há completa ausência de apreciação do cargo pelo ocupante. "Direitos" ao cargo, como

no caso dos juízes, não servem ao propósito de apropriação por parte do funcionário, mas

ao de garantir o caráter puramente objetivo e independente da conduta no cargo, de modo a

ser orientada pelas normas pertinentes.

· Atos administrativos, decisões, normas, são formulados e registrados em documentos,

mesmo nos casos em que a discussão oral é a regra. A combinação de documentos com

uma organização contínua de funções constituem o bureau, núcleo de todos os tipos de

atividade moderna das associações.

Para WEBER (1966), o tipo mais puro de exercício da autoridade legal é aquele que

emprega um quadro administrativo burocrático. O quadro administrativo no tipo mais puro

é formado de funcionários nomeados que atuam conforme os seguintes critérios:

· São individualmente livres e sujeitos à autoridade somente no que se refere a suas

obrigações oficiais.

· Estão organizados numa hierarquia de quadros claramente definida.

· Cada cargo possui uma esfera de competência claramente determinada no sentido

legal.

· O quadro é preenchido mediante uma livre relação contratual. Em princípio, há livre

seleção.

· Os candidatos são selecionados pela qualificação técnica. Nos casos mais racionais, ela

é testada em exames, dada como certa por diplomas que comprovam a instrução técnica, ou

por ambos os critérios. São nomeados e não eleitos.

· Eles são remunerados com salários fixos em dinheiro e, na maioria das vezes, têm

direito a pensões. A rescisão do contrato por parte da autoridade empregadora só é possível

em determinadas circunstâncias, mas o funcionário é sempre livre para se demitir.

· O cargo é a única, ou pelo menos, principal ocupação do funcionário.
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· O cargo estabelece os fundamentos de uma carreira. Existe um sistema de promoção

baseado no critério de antiguidade, merecimento ou em ambos. A promoção depende de

julgamento dos superiores.

· O funcionário não se apropria do cargo, trabalhando totalmente desligado da

propriedade dos meios de administração.

· Está sujeito a uma rigorosa e sistemática disciplina e controle no desempenho do cargo.

O conhecimento técnico é, segundo WEBER (1966), a fonte principal da superioridade da

administração burocrática, tendo se tornado indispensável em razão do desenvolvimento da

moderna tecnologia e dos métodos econômicos na produção de bens. Não importa se o

sistema econômico foi organizado em bases capitalistas ou socialistas, muito embora o

sistema capitalista tenha desempenhado papel fundamental no desenvolvimento da

burocracia.

A expressão "burocrático weberiana" não é unanimemente utilizada pelos autores, tendo

sido adotadas denominações diversas nos diferentes países. No Reino Unido, o modelo

administrativo adotado desde a segunda metade do século XIX é intitulado de Whitehall;

nos Estados Unidos, ele é muitas vezes vinculado à "era progressista", e, portanto, chamado

de progressive public administration (HOOD, 1996). A burocracia weberiana, também

denominada administração burocrática moderna, ou racional-legal, é tomada como um tipo

ideal classicamente referido às características do que hoje vem sendo classificado de antigo

modelo administrativo, basicamente, uma organização burocrática capitalista, baseada na

centralização das decisões, na forte hierarquia traduzida no princípio da unidade de

comando e na estrutura piramidal de poder, guiada por procedimentos rígidos - rotinas

rígidas e controle passo a passo dos processos administrativos -, e total separação entre o

público e o privado.

Para DOGAN (1975), a preocupação fundamental na formação da burocracia moderna é a

delimitação nítida do domínio público em relação à esfera privada. Para isso, a burocracia

deveria ser um corpo neutro e impessoal, como a descrevia Weber. E precisaria também ter

capacidade técnica para lidar com as demandas crescentes da população, tratando-a de
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forma equânime. No entanto, o mérito administrativo tinha sua definição concebida, no

mais das vezes, intramuros. Para muitos, isso protegia os funcionários públicos da

interferência política; para outros, convertia-os em "rnandarins modernos". Segundo

BRESSER PEREIRA (1998b), no intuito de separar radicalmente o público do privado, o

modelo weberiano tornou a atuação dos funcionários cada vez mais auto-referida. Teria

sido a partir dessa percepção que surgiram as primeiras críticas mais contundentes ao

modelo burocrático weberiano, na década de 60, em pleno auge do Estado Keynesiano. Há

dois exemplos nesse sentido. Primeiro, a Comissão Glassco (1961-63), montada no Canadá,

cujos resultados questionavam a ação cada vez menos transparente e mais ineficiente da

burocracia pública, propondo um modelo gerencial para o setor público (CAIDEN, 1991).

O segundo exemplo, mais importante, trata-se da Comissão Fulton, que funcionou no

Parlamento britânico de 1966 a 1968, cujo diagnóstico destacava como problemas, a falta

de preparação gerencial do civil service, a excessiva hierarquização e a falta de contato

entre os burocratas e a comunidade que serviam (DREWRY & BUTCHER, 1991).

Na década de 70, a crítica à burocracia se acentuou à medida que a crise financeira tornou-

se mais aguda. Os Estados Unidos foram o palco preferencial dessas críticas, pois os

problemas fiscais do Estado aliavam-se à má gestão pública, simbolizada pela bancarrota

da Prefeitura de Nova York. Como solução para esse quadro, surgiram importantes

instrumentos de gestão orçamentária, tomando as finanças públicas mais vinculadas a

objetivos do que a regras rígidas do serviço público. Em resumo, a solução foi introduzir

mecanismos gerenciais na administração pública. Mas foi na década de 80, em função do

clima intelectual e político reinante e do esfacelamento do aparato estatal estruturado no

pós-guerra, que a burocracia weberiana sofreu seu maior ataque. Nesse processo, o modelo

gerencial, importado da iniciativa privada, foi o fio condutor das reformas, embora não

exclusivo, nem tampouco imutável. Ressalte-se, porém, que o chamado managerialism foi

o propulsor inicial das grandes mudanças por que passa o setor público.

Novos defensores da burocracia afirmam que se confunde o modelo burocrático com suas

perversões (papeladas, etc.), esquecendo-se que, na sua concepção original, a burocracia

deveria servir para introduzir racionalidade à organização do trabalho. De acordo com Paul
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Adler, professor da Universidade Sul da Califómia, o ponto central é a forma de burocracia

que deve ser adotada. Construir burocracias melhores pressupõe desenvolver sistemas,

procedimentos e a própria estrutura organizacional. Para ele, o que faz diferença não é o

modelo organizacional ser burocrático ou orgânico, mas se a organização adota práticas

coercitivas ou facilitadoras, o que pode ocorrer em qualquer modelo organizacional.

Práticas coercitivas inibiriam a criatividade e a participação, levando à apatia e à falta de

comprometimento; enquanto que as práticas facilitadoras estimulariam o vínculo entre

funcionários e a organização, contribuindo para atitudes empreendedoras.

Não podemos negar que princípios como o da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e, por que não dizer, eficiência, presentes no modelo burocrático, continuam

sendo desejados como parte dos princípios "norteadores" do Estado, não por outra razão

citados explicitamente no artigo 37 da Constituição Federal Brasileira de 1988.

1.3. Administração Pública Gerencial:

Quando a administração pública burocrática substituiu o modelo de gestão patrimonialista,

no século XIX, representou um grande avanço no cerceamento da corrupção e do

nepotismo. No entanto, com o crescimento do Estado que assume novos papéis no século

XX, o modelo racional-legal se mostra ineficiente, trazendo a necessidade de um novo

modelo ou uma nova visão do seu funcionamento.

A administração pública gerencial, o managerialism, teve seu ponto de partida nos Estados

Unidos do século XIX, quando Woodrow Wilson escreveu seu célebre artigo "The study of

administration ", em 1887. Ali, iniciava-se o debate entre a Public Service orientation e a

Public Management orientation que norteou grande parte da discussão da administração

pública norte-americana no século Xx. Ela volta a ser objeto de discussões na década de

60, mas, em verdade, só começa a ser implantada nos anos 80, no Reino Unido, na Nova

Zelândia e na Austrália, e nos anos 90, nos Estados Unidos, com a adoção do National

Performance Review pelo govemo Clinton, e no Brasil, a partir do Govemo Femando
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Henrique Cardoso, com a aprovação do Plano Diretor da Reforma do Estado, em 1995. O

Reino Unido e a Nova Zelândia foram os dois países onde a administração pública

gerencial foi mais amplamente implantada. O Reino Unido acabou sendo o laboratório das

técnicas gerenciais aplicadas ao setor público, a partir do governo Thatcher (MARTIN,

1993), mas foi na Nova Zelândia que ele encontrou seu modelo mais extremado.

A administração pública gerencial emerge, na segunda metade do século XX, por um lado,

como resposta à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, de outro, ao

desenvolvimento tecnológico e à globalização, que deixaram à mostra os problemas

associados ao modelo anterior (AZEVEDO, 1998).

Para CASTELLS (1998), o Estado é o principal instrumento de que hoje dispõem os

cidadãos para controlar a globalização em função de seus valores e interesses. A

experiência internacional recente de transformação nas estruturas e processos do Estado, de

forma a constituir um Estado-rede, se baseia na combinação de oito princípios de

funcionamento administrativo:

· O princípio da subsidiariedade, pelo qual a gestão administrativa deve situar-se, em

relação a cada problema ou tarefa, no âmbito o mais descentralizado possível, a partir do

qual possa ter um desempenho eficaz.

· O princípio da flexibilidade na organização e atuação da administração, sem o qual não

será possível o Estado atuar eficazmente num mundo em mudança constante e no qual os

processos decisivos (mercados financeiros, crime organizado, meio-ambiente) assumem a

forma de fluxos globais, que estão fora do alcance das medidas do Estado. De um Estado

decretador e controlador, ele deve passar a um Estado negociador e interventor.

· O princípio da coordenação inclui, também, a hierarquia e regras de subordinação

democraticamente estabelecidas. Uma administração pública com capacidade de

coordenação deve estabelecer mecanismos de cooperação permanentes com as

administrações locais, regionais, nacionais e supra-nacionais de todas as instituições que

estejam inseridas na rede dentro da qual opera o Estado.

· O princípio da participação cidadã, sem o qual não haverá legitimidade e qualquer

forma de intervenção do Estado incorrerá no risco de não ser entendida pelos cidadãos.
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o A transparência administrativa é provavelmente o princípio de governo mais

importante. São mecanismos de controle eficazes que reduzem a corrupção e o nepotismo a

um nível mínimo, como a transparência da gestão, dos meios de comunicação e da justiça.

Os controles internos ao Estado não são suficientes, demandando controles externos,

ancorados na sociedade. As novas tecnologias de informação permitem o acesso direto dos

cidadãos às informações e aos atos administrativos que não necessitem confidencialidade,

possibilitando um novo vínculo entre Estado e sociedade.

o Outro princípio fundamental é a modernização tecnológica da administração. Ela

requer investimentos em equipamentos, capacitação de recursos humanos, a alfabetização

dos cidadãos em informática e o redesenho das instituições do Estado, para que sejam

capazes de funcionar em rede aberta.

o Para que o conjunto de princípios acima se viabilize, faz-se necessário uma

transformação dos agentes da administração pública, por meio de sua profissionalização,

tomando-os mais competentes e, conseqüentemente, mais bem remunerados.

o Por último, o princípio da retro ação na gestão permite assegurar os efeitos da

aprendizagem e da correção de erros, de que necessita toda organização em constante

adaptação ao ambiente. Isto implica em flexibilidade das regras administrativas e

autonomia dos administradores para mudar suas próprias regras, em função dos resultados e

da avaliação feita.

Todas as tendências apontam para uma nova filosofia de gestão baseada em um paradigma

da competitividade, no qual organizações públicas empreendedoras aprendem, inovam e

aperfeiçoam-se constantemente; mudar o seguir regras para obter resultados (GORE,

1993). É necessário criar um claro senso de missão e objetivo; governar mais; delegar

autoridade e responsabilidade; descentralizar; terceirizar; substituir regulamentação por

incentivo; desenvolver orçamentos baseados em resultados; expor os serviços à

competição; procurar soluções de mercado e não administrativas; medir o sucesso pela

satisfação do usuário dos serviços. Neste contexto para a reforma da administração pública,

as estratégias predominantes se resumem a oito princípios básicos: desburocratização,

descentralização, transparência, accountability, ética, profissionalismo, competitividade e

enfoque no cidadão (PIMENTA, 1998).
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Segundo Bresser Pereira, as principais características da administração pública gerencial,

também denominada "nova administração pública", seriam:

· orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário ou cidadão-cliente;

· ênfase no controle dos resultados por meio dos contratos de gestão, em substituição ao

controle dos procedimentos;

· fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia estatal, organizada em carreiras

de Estado, com a valorização do seu trabalho técnico e político, ao participar, juntamente

com os políticos e a sociedade, da formulação e gestão das políticas públicas e

desempenhando um papel cada vez mais estratégico na administração do Estado;

· separação entre as secretarias formuladoras de políticas públicas, de caráter

centralizado, e as unidades executoras dessas mesmas políticas, descentralizadas;

· distinção de dois tipos de unidades descentralizadas: as agências executivas, que

realizam atividades exclusivas de Estado, e que por definição são monopolistas, e os

serviços sociais e científicos de caráter competitivo, em que o poder de Estado não está

envolvido;

· transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e científicos

competi tivos;

· adoção cumulativa, para controlar as unidades descentralizadas, dos mecanismos de

controle social direto, do contrato de gestão em que os indicadores de desempenho sejam

claramente definidos e os resultados medidos, e da formação de quase-mercados em que

ocorre a competição administrada;

· 'terceirização das atividades auxiliares ou de apOIO, que passam a ser licitadas

competitivamente no mercado.

o modelo da administração gerencial procurou resgatar os princípios da administração por

objetivos e para resultados e a idéia de responsabilidade pelo cumprimento de metas claras

e precisas (COSTA, 2000). A eficiência da administração pública, necessidade de reduzir

custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário, torna-se

essencial. A administração pública gerencial constitui um avanço e, até certo ponto, um

rompimento com a administração pública burocrática. Em verdade, a administração pública
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gerencial está apoiada no modelo anterior, conservando, embora flexibilize, alguns dos seus

princípios fundamentais. A diferença fundamental está na forma de controle que passa dos

processos para os resultados. Na administração pública gerencial, a estratégia pauta-se na

definição precisa dos objetivos que o administrador deve atingir em sua unidade; na

garantia de autonomia do administrador público na gestão dos recursos humanos, materiais

e financeiros colocados a sua disposição, com vistas a alcançar os objetivos contratados; e

no controle ou cobrança a posteriori dos resultados (AZEVEDO, 1998).

O aumento da autonomia da burocracia estatal não pode ser confundido com o insulamento

burocrático, isto é, com o isolamento das agências estatais das influências políticas, o que

no modelo gerencial burocrático foi proposto como solução para o populismo econômico e

clientelismo. Nas sociedades democrátifus, a alta administração pública deve fazer parte do

processo político. Na execução das atividades exclusivas de Estado, segundo o modelo

gerencial, existem três tipos de instituição: as secretarias formuladoras de políticas

públicas; as agências executivas e as agências reguladoras. As secretarias formuladoras de

políticas públicas, em conjunto com o chefe do governo e os ministros, no núcleo

estratégico do Estado, participam das decisões estratégicas do governo. As agências

executivas executam as políticas definidas pelo governo. E as agências reguladoras buscam

definir os preços que seriam de mercado em situações de monopólio natural ou quase

natural. As agências reguladoras devem ser mais autônomas do que as executivas porque

não existem para realizar políticas do governo, mas, sim, para executar a função

permanente de substituir-se aos mercados competitivos.

A governabilidade, capacidade política de governar, deriva da relação de legitimidade do

Estado e do seu governo perante a sociedade. A governança, capacidade financeira e

administrativa de uma organização implementar suas políticas, é impossível de ser

alcançada sem a presença da governabilidade. A nova administração pública parte do

princípio de que a governança será recuperada e a reforma do Estado será bem sucedida,

quando o Estado se tornar mais forte financeiramente, superando a crise fiscal que atingiu a

todos nos anos 80; mais forte estruturalmente, delimitando claramente sua área de atuação,

com uma nítida distinção entre seu núcleo estratégico onde as decisões são tomadas e suas
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capazes de tomar as decisões políticas e econômicas necessárias; e administrativamente

forte, graças a uma alta burocracia tecnicamente capaz e motivada.

Já TRAGTENBERG, em seu livro Burocracia e ideologia (1974), dentre suas idéias

principais, procura resgatar, a partir da visão organizacional da empresa privada, o poder

como elemento central do pensamento weberiano, afirmando que a burocracia é o aparelho

ideológico que congrega as teorias administrativas e também é produto e reflexo do

contexto histórico e socioeconôrnico no qual está inserida, e que, para identificá-la na

estrutura de uma empresa, é preciso transcender o hábito de caracterizá-la a partir do tipo

ideal weberiano, para interpretá-la como um fenômeno historicamente situado e uma forma

de dominação. Para Tragtenberg, a burocracia constitui um sistema de condutas

significativas e não só um sistema de organização formal. Segundo ele, ao contextualizar a

burocracia egípcia, o mandarinato chinês e o Estado moderno ocidental, Weber procurou

salientar como emerge um corpo burocrático que, no intuito de preservar os interesses

hegernônicos, reproduz relações de dominação.

MOTTA (1993) entende que confundir burocracia com o tipo ideal weberiano é um

disfarce que gera o engodo da organização pós-burocrática, ou falácia da

desburocratização. Ao afirmar que estamos passando por uma fase de organizações pós-

burocráticas, na verdade legitima-se ideologicamente a burocracia enquanto poder e

dominação que é. Tanto para ele quanto para Tragtenberg (PAULA, 2002), o surgimento de

novas teorias administrativas que tentam demonstrar que as organizações estão se

desburocratizando, no clima de grandes mudanças socioeconôrnicas, é mais uma operação

ideológica, que oculta novas relações de poder e dominação. Para esses autores, o que

ocorre, na verdade, é uma adaptação da burocracia ao novo contexto histórico. Da mesma

forma que a burocracia da era fordista refletia as características rígidas do capitalismo

monopolista e das teorias administrativas então vigentes, no âmbito pós-fordista (ou

toyotista) a burocracia procura incorporar a tônica da flexibilidade e se arroga pós-

burocrática.
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No lugar da organização burocrática (centralizada, hierárquica, autoritária e baseada em

regras, disciplina e divisão do trabalho) emergiu o ideal da organização pós-moderna

(CLEGG & HARDY, 1996a), caracterizada pela descentralização, pela estruturação em

rede conectada pela tecnologia de informação, pela liderança facilitadora, cooperação no

trabalho e decisões baseadas em expertise. Na verdade, em um mercado onde o que

interessa é o retomo, a curto prazo, para os acionistas e a pronta resposta à demanda do

consumidor, a aceleração dos processos se transformou em um fator crítico, de forma que

foi necessário permitir que os funcionários tivessem mais controle sobre suas atividades.

Este controle está sendo concedido sob uma estrita vigilância, utilizando-se das novas

tecnologias de informação, onde os sistemas burocráticos de supervisão (REED, 1996) se

adaptam às mais diferentes circunstâncias. A centralidade do trabalho em equipe seria uma

falácia (SENNET, 1999), que adiaria o conflito e onde a vigilância do administrador seria

substituída pela pressão dos colegas, excelente estratégia para aumentar a produtividade.

Ao transformar o conhecimento em fonte de poder (CLEGG & HARDY, 1996b), a

organização pós-modema tomou a distribuição do conhecimento uma ferramenta para

redesenhar a hierarquia. Ao invés de democratizar as relações sociais no processo de

produção, o novo modelo, dominado por uma lógica mecanicista e funcionalista, faz

prevalecer as ações instrumentais (TENÓRIO, 2000).

Assim, para atender às demandas do novo capitalismo, que necessita de respostas mais

rápidas, estaria se constituindo a burocracia flexível, aparelho ideológico muito mais sutil e

eficaz que a "arcaica" burocracia dos tempos fordistas. A burocracia flexível continua se

baseando nas relações associativas racionais, que Weber considerava a base da dominação

burocrática, mas as competências estão se flexibilizando; as hierarquias estão adquirindo

caráter mais dinâmico, vinculando-se ao domínio das informações e conhecimentos cruciais

aos problemas do momento; muitas regras continuam escritas, mas aquelas que se referem

ao comportamento no trabalho, e que garantem o controle, permeiam a cultura

organizacional e são cotidianamente introjetadas por cada funcionário. As novas

tecnologias de informação também são valiosas ferramentas de controle e estímulo à

produtividade. A iniciativa e a capacidade de inovar estão sendo cada vez mais exigidas dos

funcionários, mas, como previu Weber, nas organizações burocráticas não se espera que a
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ação criadora seja uma conduta espontânea, mas uma regra de comportamento. Atualmente,

a criação é apenas mais um comportamento desejável e uma atividade estereotipada. Por

sua velocidade de resposta ao ambiente e superioridade técnica e de dominação, a

burocracia flexível, ao realizar uma singular combinação de rigidez e maleabilidade,

municia os administradores de sofisticados instrumentos para manter a produtividade nas

organizações e, assim, perpetuar a inexoráveis harmonias administrativas (PAULA, 2002).

1.4. Estados Unidos da América:

° managerialism tem seu ponto de partida nos Estados Unidos do século XIX, quando

Woodrow Wilson escreveu seu célebre artigo "The study of administration ", em 1887. Ali,

iniciava-se o debate entre a Public Service orientation e a Public Management orientation

que norteou grande parte da discussão da administração pública norte-americana no século

XX (MARTIN, 1993). Isto é, de tempos em tempos, propunham-se as mais diversas

técnicas gerenciais como solução para os problemas do setor público, em contraposição às

soluções de cunho mais weberiano ou, segundo uma expressão mais utilizada nos Estados

Unidos, de medidas ligadas à "progressivism public administration ".

Nesse embate, entretanto, o managerialism nunca se converteu em modelo único na

administração pública nos Estados Unidos, mesmo sendo este país o lugar por excelência

das técnicas "revolucionárias" da administração privada. Primeiro, que nos Estados Unidos,

a patronagem existente no século XIX foi combatida com afinco pelos políticos

reformadores da burocracia americana, que a tomaram de fato pública. A partir daí, um dos

principais pilares da cultura administrativa do setor público norte-americano é evitar que a

flexibilização das regras administrativas ponha em risco as salvaguardas políticas (NIGRO,

1982). Segundo, a real descentralização do poder presente no federalismo norte-americano

dificulta o estabelecimento de um só modelo administrativo e facilita a profusão de padrões

organizacionais. Ademais, o poder local norte-americano tem como alicerce a ampla

democratização do sistema político baseado no ideal de self-governrnent, como definiu

Tocqueville as comunidades norte-americanas do século XIX. Dessa maneira, mais do que
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demandas por eficiência, cada vez mais importantes, a republicanização do poder público é

uma bandeira fundamental dos cidadãos. Resumindo: o federalismo norte-americano é um

empecilho à implantação de um modelo gerencial puro, mas propicia condições para a

adoção de um modelo híbrido, que procura responder tanto aos ditames da eficiência

quanto aos da democratização.

Em março de 1993, o presidente Bill Clinton CriOUo "National Performance Review"

("NPR"), depois denominado "National Partnership for Reinventing Government", tendo o

vice-presidente AI Gore como seu líder. Esta iniciativa do governo Clinton-Gore foi a

décima primeira reforma da administração pública federal americana implementada durante

o século XX. O Presidente Clinton teria ficado impressionado com o best-seller

Reinventing Government, de Osborne e Gaebler, escrito em 1992, e que se tornou a "bíblia"

de muitos gerentes públicos ao redor do mundo, influenciando, sem dúvida, os programas

de reforma administrativa (SEABRA, 2001). Nele, os autores apresentam uma receita

baseada em dez princípios, que seriam o novo paradigma global para a administração

pública (OSBORNE & GAEBLER, 1994):

· guiar em vez de remar;

· agir como catalisador de recursos, em vez de servir diretamente;

· injetar competição na provisão de serviços públicos;

· transformar organizações orientadas por regras em organizações orientadas por missão;

· criar governos orientados por resultados, financiando os resultados, não os meios;

· satisfazer as necessidades dos clientes, não da burocracia;

· enfatizar a arrecadação, em vez dos gastos;

· enfatizar a prevenção, e não a cura;

· focalizar a participação e o trabalho de equipe, em vez da hierarquia; e

· alavancar mudanças por meio do mercado.

Tendo David Osborne como consultor-chave, Gore formou uma força-tarefa inicial de 250

servidores civis de carreira complementada por alguns empregados de governos estaduais e

locais, e consultores. Eles foram divididos em dois grupos de equipes. Um grupo procurou

analisar diferentes agências, enquanto que o outro focou sua análise nos sistemas
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governamentais de compras, pessoal, orçamento, etc. Clinton também orientou as agências

no sentido de criarem suas próprias equipes internas de reinvenção, para trabalhar com a

força-tarefa no desenvolvimento de recomendações. AI Gore pediu às administrações

centrais das agências que criassem "reinvention laboratories", unidades internas às

agências que poderiam pilotar inovações na prestação de serviços.

o trabalho se iniciou com uma clara lista de princípios e uma visão do que o governo

poderia ser. A proposta era a de se criar um governo que trabalhasse melhor e com menores

custos, colocando os clientes em primeiro lugar, fortalecendo os empregados de forma a

permitir que eles colocassem os clientes em primeiro lugar, retornando ao básico. O

relatório com a proposta inicial da Fase I, em 1993, "Creating a Government That Works

Better and CosI Less", fez 384 recomendações, baseadas em 38 relatórios de

acompanhamento que detalharam 1.250 ações específicas no intuito de poupar US$ 108

bilhões, reduzir o número de posições de chefia (gerenciamento, compras, gerenciamento

financeiro, etc.), e melhorar as operações governamentais. Tendo apresentado esse relatório

ao Presidente, em setembro de 1993, AI Gore e Clinton percorreram o país promovendo-o.

O Presidente emitiu diretivas com o objetivo de implementar muitas das recomendações,

incluindo o corte de 252 mil vagas no governo federal, redução dos regulamentos internos à

metade e requerendo às agências que estabelecessem padrões de serviços ao cliente. Em

adição, o Congresso adotou uma lei - "the Governmenl Performance and Results Acl" -

que determinava às agências que desenvolvessem planos estratégicos e de performance,

com a publicação de relatórios anuais que apresentassem os progressos alcançados. O foco

se concentrava em como o governo trabalhava, buscando-se mudanças administrativas que

reduzissem custos, e não no que o governo poderia estar fazendo.

Pouco depois da apresentação do relatório Fase I, a maior parte da força-tarefa retornou às

suas agências de origem, enquanto que cerca de 50 pessoas permaneceram com a tarefa de

iniciar, durante o ano de 1994, a implementação das principais iniciativas, incluindo serviço

ao cliente, reinvention laboratories, funções de comando mais eficientes e fazendo parte de

conselhos nas agências. As agências ficaram de implementar dois terços das

recomendações que lhes foram especificamente determinadas. As recomendações que
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afetavam todas as agências, como orçamento e reforma do serviço civil, se tornaram

responsabilidade dos grupos internos às agências, do Office of Management and Budget

(OMB), ou NPR. Trabalhou-se com os staffs do OMB e da Casa Branca para desenvolver os

acordos de performance entre a maioria das administrações das agências ou gabinetes das

secretarias e o Presidente, algo nunca feito antes.

Com a renovação do Congresso em 1994, deu-se início, em 1995, a uma segunda fase, com

vistas ao que o governo poderia estar fazendo, mas também incluindo novas propostas de

reforma na sua forma de trabalhar. Foram feitas 200 novas recomendações, em setembro de

1995, com expectativa de poupar aproximadamente US$ 70 bilhões pelos cinco anos

seguintes. Por esta época, as agências reclamavam já terem implementado um terço das

recomendações iniciais, poupando cerca de US$ 58 bilhões dos US$ 108 bilhões

inicialmente previstos.

Em março de 1998, quinto aniversário de criação do NP R, incluem-se entre os resultados

alcançados:

· A força de trabalho civil do governo federal foi reduzida em 351 mil pessoas,

tornando-se a menor desde o governo Kennedy e, como percentagem da força de trabalho

nacional, a menor desde 1931.

· De 1500 recomendações entre 1993 e 1995, as agências completaram em torno de

58%. Das recomendações originais, 66% foram completadas. Para aquelas que requeriam

ação presidencial ou do Congresso, Clinton assinou 46 diretivas e o Congresso aprovou e o

presidente assinou mais de 85 leis.

· Mais de 1200 equipes federais foram agraciadas com o Hammer Award, premiação

criada em 1994 para os empregados federais que reinventassem sua parte do governo. Mais

de 350 Reinvention Labs foram criados para pilotar inovações.

· Dos cerca de US$ 177 bilhões em economia recomendados para o período de cinco

anos, as agências conseguiram atingir US$ 137 bilhões. Em adição, por essa época, os

vencedores do Hammer Award estimaram economias ou redução de custos de

aproximadamente US$ 31 bilhões, como resultado de suas ações.
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· Agências eliminaram cerca de 640 mil páginas de regras internas, 16 mil páginas de

regulamentos federais e reescreveram 31 mil páginas adicionais em linguagem coloquial.

· Agências tornaram responsáveis 850 gerentes de trabalho parceiros. Uma pesquisa de

1998 entre os empregados mostrou que aqueles em organizações que promoveram

ativamente a reinvenção estavam duas vezes mais satisfeitos com seu trabalho.

· Mais de 570 organizações federais se comprometeram com mais de 4.000 padrões de

serviço ao cliente.

· A crença do público no governo federal finalmente cresceu nos últimos quatro anos,

após 30 anos de declínio. Os resultados do NPR devem ter contribuído para isso.

Dentre as diretivas assinadas por Clinton, estão a Executive Order nr. 12928, de

16.09.1994, promovendo a compra junto a pequenos negócios pertencentes e controlados

por indivíduos em desvantagem social e econômica, "colleges" e universidades

historicamente negras e instituições de minorias; e a Executive Order nr. 12931, de

13.10.1994, sobre a reforma das compras federais.

No início do segundo mandato do presidente Clinton, decidiu-se substituir a estratégia de

encorajar centenas de equipes de linha de frente peja transformação de agências inteiras,

principalmente aquelas de maior impacto direto junto ao público. NPR selecionou 32 "High

Impact Agencies", para ajudá-las a desenvolver estratégias de transformação de suas

performances, principalmente em face de orçamentos reduzidos. Para este mandato, em fins

de 1998, Clinton e Gore propuseram colocar em andamento, até janeiro de 2001, a cinco

grupos de ações que, no seu entendimento, se tornariam auto-sustentáveis e mudariam a

maneira dos americanos verem seu governo:

· Alcançar resultados que nenhuma agência poderia atingir sozinha, transferindo poder

às comunidades e cidadãos pela disponibilidade de informações em tempo-real, e

partilhando com as comunidades e agências locais, estaduais e federais, a accountability

pelos resultados-chave obtidos, com o aumento na qualidade da comida; oferta de água

própria para consumo humano; redução dos crimes; aumento do bem estar infantil; criação

de um sistema nacional integrado de treinamento, educação e emprego; e o
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desenvolvimento de novas formas de disponibilizar os serviços públicos, baseado em

parcerias federais, estaduais e locais.

· Agências criam e passam a utilizar-se de um balanceado grupo de medidas, desde a

administração central até os supervisores de linha, para dirigir as operações.

· Criação de um governo eletrônico, cujas iniciativas tiveram início em 1997, permitindo

a qualquer um transacionar com o governo eletronicamente, acessando informações para

resolver problemas eles mesmos, por meio da Internet, via telefone ou em quiosques

espalhados pelas cidades.

· Transformar as agências que têm maior impacto junto aos americanos (High Impact

Agencies), reinventando suas operações e relações com os clientes.

· Mobilizar verdadeiros heróis americanos a levar a mensagem a todos, estimulando os

empregados federais a contar suas experiências vividas, de mudanças nos serviços públicos,

aos seus vizinhos, suas crianças, sua comunidade.

1.5. Reino Unido:

No Reino Unido, durante os últimos cem anos, tentativas de reformas da burocracia

governamental têm ocorrido a, mais ou menos, cada dez anos. Algumas delas tiveram

relativo sucesso, outras, não. No geral, buscava-se a melhoria no funcionamento do

governo, com aumento de eficiência, redução de custos e eliminação do empreguismo e da

corrupção. Já nos anos 20, tentativas de reforma embutiam o conceito de que a iniciativa

privada atuava de forma mais competente. A II Grande Guerra produziu um enorme

crescimento da máquina do Estado, com a contratação de um grande número de pessoas

sem qualquer treinamento. Em 1966, o governo trabalhista criou uma Comissão Real para

analisar o serviço público. Ela produziu um relatório, chamado Relatório Fulton, em razão

de seu presidente Sir John Fulton. Em suas propostas para treinamento, análise e

reestruturação, o relatório apresentava as melhores práticas de gerenciamento de então.

Suas propostas continuaram a ser implementadas até princípios da década de 80. O

governo Heath, no início dos anos 70, continuou mantendo a percepção de maior

competência do empresariado em comparação com o setor público, mas foram as mudanças
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ocorridas a partir do início dos anos 80, com as reformas do governo conservador de 1979,

que alteraram radicalmente o modelo do serviço público britânico.

Afora a experiência da Nova Zelândia, foi no Reino Unido que o modelo gerencial,

managerialism, mais se desenvolveu. O sucesso desse modelo se deu em função das

condições políticas lá existentes. O caráter extremamente majoritário do sistema político

britânico, no sentido definido por Lijphart e um alto grau de centralização político-

administrativa, com uma grande concentração de poder no Gabinete, possibilitou à

primeira-ministra Margaret Thatcher as condições ideais para o desenvolvimento e a

consolidação do gerencialismo (ABRUCIO, .1998). O governo de direita que se iniciou em

1979, estava determinado a diminuir o tamanho da máquina, reduzir seu custo e atenuar sua

influência na economia britânica. Entre 1979 e 1984, a administração central reduziu seu

pessoal de 700 mil para aproximadamente 600 mil pessoas. Também estabeleceu limites de

caixa como forma de controle dos gastos públicos. A partir dessas primeiras ações,

procurou, então, desenvolver soluções mais complexas. No decorrer dos 15 anos que se

seguiram, o próprio serviço público passou a defender a "questão da administração" que foi

assumida pelo seu funcionalismo, de maneira, pode-se dizer, algo surpreendente.

Em 1982, foi publicado um documento denominado White Paper on Ejjiciency in lhe Civil

Service, que enfatizava a importância da informação, de se deixar clara a responsabilidade e

a autoridade e de se delegar decisões ao nível mais efetivo. Em decorrência, foi elaborada a

Iniciativa do Gerenciamento Financeiro (IGF), Financial Management Iniciative, que tinha

por objetivo de introduzir sistemas de informação gerencial nos departamentos de Estado.

Com isso, as informações, antes produzidas para atender ao sistema de contabilidade do

governo central, passaram a.mostrar: o quanto, no que e por quem eram efetuados os gastos

em cada departamento, para que estes pudessem administrar com eficiência os seus

recursos. Num período de três anos foram desenvolvidos, em cada ministério, sistemas de

informações computadorizados, baseados num desenvolvimento interno da informação, de

baixo para cima, possibilitando a exibição dos gastos e das responsabilidades, com elevado

grau de detalhamento. Seu desenvolvimento foi supervisionado por uma pequena unidade

central, Unidade de Gerenciamento Financeiro, que foi extinta ao final dos trabalhos. A
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todos os ministérios, que possibilitava a delegação de responsabilidades por orçamentos

específicos em áreas e programas, identificando-se responsabilidades e delegando-se

autoridade com relação ao orçamento. Seu processo de introdução foi supervisionado pelo

Tesouro em meados dos anos 80.

A primeira-ministra criou uma pequena unidade, denominada Unidade de Eficiência, com

vistas a atender o gerenciamento das operações executivas do Estado. Um pequeno grupo

de cada ministério, responsável por uma área específica - política ou programa -, realizava

um Escrutínio, processo de revisão e avaliação, com a assessoria da Unidade ele Eficiência.

Produzia-se um relatório em três meses; as decisões eram tomadas nos três meses que se

seguiam; e tudo deveria estar completamente implementado num prazo total de dois anos.

Em 1985, o escritório da Auditoria Nacional divulgou que os 150 escrutínios realizados

pela Unidade de Eficiência nos quatro anos anteriores, dentro do Programa do Escrutínio,

haviam possibilitado a economia de mais de 1 bilhão de libras esterlinas. Em 1986, a

Unidade de Eficiência produziu o pequeno relatório: Aperfeiçoando o gerenciamento no

governo: os próximos passos. Ele recomendava que os sistemas e as estruturas de cada

departamento deveriam se focalizar na efetiva prestação do serviço. Esse relatório levou ao

processo de delegação de responsabilidade pela administração às agências executivas e de

redução dos sistemas centralizados de administração do serviço público. Elas se

caracterizam por terem sistema de gestão separado da administração central e, cada vez

mais, estarem gerindo seus próprios staffs, pagamentos e negociações, trabalhando

mediante acordo com seus departamentos (secretarias) responsáveis, conhecido como

documento de referência. O processo ele estabelecimento elas agências foi conduzido numa

programação contínua, na qual a flexibilização administrativa de cada agência segue o seu

próprio ritmo. Em 1996, cerca de 65% do contingente do serviço público britânico já estava

alocado em agências.

Nos anos 80, enquanto se dava prosseguimento ao programa Próximos Passos, muitas das

atividades de menor importância do Estado foram terceirizadas - pessoal ele segurança,

mensageiros, serviços de limpeza. Os servidores públicos tinham, então, pouca ou nenhuma
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Por força de uma lei aprovada em J 988, o governo local e o Serviço de Saúde terceirizaram

muitos dos seus serviços. O processo conhecido como CCT, Compulsory Competitive

Tendering, exigia que os servidores da jurisdição local competissem com o setor privado

para prestar serviços segundo um contrato definido, a custo menor. Tal medida, embora

impopular, levou muitos serviços públicos a oferecerem custos menores do que os da

iniciativa privada, evitando, assim, a terceirização.

Em 1991, foi elaborada pelo governo a pnmeira Citizen 's Charter (Carta-Compromisso

com os Cidadãos), abrangendo vários serviços públicos. Trata-se de declaração pública de

metas de serviços específicos a serem prestados aos cidadãos pelo serviço público, tendo

sido iniciada com a apresentação de serviços-alvo escolhidos pelas organizações e não

pelos cidadãos. Causou impacto surpreendente, havendo, atualmente, cartas-compromisso

para muitos serviços e organizações, inclusive do setor privado. As Cartas-Compromisso

despertaram a atenção das pessoas para os serviços que recebem; colocam na agenda do

administrador o serviço prestado; e despertaram, também, os funcionários, fazendo com

que todos percebessem a importância de se prestar serviços públicos com um nível razoável

de cortesia e eficiência.

O governo Major deu início, em 1992, a um novo processo de contratação externa,

denominado "teste de mercado". Ofereceu áreas de gastos do governo central para o setor

privado, mediante um elaborado procedimento de contratos e licitações. O resultado acabou

sendo pequeno, mas possibilitou reforçar a idéia de que existem outras formas de se prestar

o serviço público, com menor custo e maior eficiência, inclusive com a participação da

iniciativa privada.

Todo esse processo acabou por ocasionar, embora de maneira tímida, uma ampliação da

transparência. Ministros e altos funcionários, principalmente das agências, passaram vir a

público para justificar suas ações. Metas e objetivos das agências são publicados em seu

documento de referência.
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o quadro geral de mudanças no Estado inclui:

. Sistemas de gestão financeira adaptado pelo Tesouro para atender às necessidades das

novas organizações, com objetivos anuais mais flexíveis e metas financeiras cada vez mais

dirigidas a resultados e a outputs do que a inputs .

. Ampla delegação de poderes para recrutar, treinar, promover e despedir pessoal dos

ministérios e das agências, numa enorme variedade de formas de administrar pessoal.

Os dois pnncipars processos que asseguraram a implementação das iniciativas descritas

foram, primeiro, que mudanças importantes como, por exemplo, a redução de custos e de

pessoal, servia-se do sistema normal de trabalho, com a utilização da linha de

gerenciamento direto e do sistema de gastos públicos. Em segundo, quando havia

necessidade de monitoramento e apoio mais detalhados, formavam-se pequenas unidades,

responsáveis pelo estímulo às mudanças e pela remoção dos obstáculos à implementação.

As pequenas unidades foram pouco utilizadas no início. É importante ressaltar que era

normal no trabalho da máquina do Estado a alteração de políticas importantes, mas que

mudanças nos sistemas de gestão não faziam parte da sua rotina (JENKINS, 1998).

Como se pode observar, mesmo com o êxito do gerencialismo no Reino Unido, o

managerialism não enveredou por um caminho retilíneo. Ao invés de se estruturar a partir

de uma doutrina rígida e fechada, o modelo gerencial britânico segue um processo de

transformação, incorporando grande parte das críticas à sua prática. Em resposta à crise do

modelo burocrático inglês, Whitehall, foram três as visões da administração pública inglesa

que surgiram ao longo das décadas de 80 e 90 do debate sobre o managerialism aplicado ao

Estado.

As teorias, em ordem cronológica de criação, são o Gerencialismo puro, o Consumerism e o

Public service oricntation. A rígida divisão entre elas busca apenas facilitar a comparação

entre elas. Na realidade, há um grau razoável de intercâmbio entre as teorias,

principalmente as duas últimas tconsumerísm e public service orientation). Há uma

mudança substancial ao longo do tempo, desde o gerencialismo puro até a public service

orientation e, embora haja diferenças entre as teorias, elas não são mutuamente
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excludentes. Percebe-se urna incorporação dos aspectos positivos de cada teoria, com a

crescente inclusão de temas na passagem de uma teoria a outra (ABRUCIO, 1998).

o gerencialismo puro teve como principais objetivos reduzir os custos do setor público e

aumentar sua produtividade. Seu ponto central é buscar eficiência e produtividade. Para

isso, opõe-se ao modelo weberiano da burocracia tradicional de estrutura rígida e

centralizada, voltada para o cumprimento dos regulamentos e procedimentos

administrativos e em que o desempenho é avaliado apenas como referência à observância

das normas legais e éticas.

o governo Thatcher propôs então:

· a clara definição das responsabilidades de cada funcionário das agências

governamentais (BUTLER, 1993);

· a clara definição dos objetivos organizacionais, analisados em sua substância e não

como processo administrativo (CAIDEN, 1991);

· maior consciência acerca do valor dos recursos públicos, buscando maior eficiência na

lógica de funcionamento da burocracia, procurando maximizar a relação financeira entre os

recursos iniciais e os gastos realizados para a produção de políticas.

Para cumprir seus objetivos, foram implementados alguns instrumentos gerencrais. Num

primeiro momento, foram aplicados instrumentos de racionalização orçamentária, com a

utilização de técnicas de avaliação de desempenho e controle orçamentário, para se atingir

uma maior consciência dos custos. A principal iniciativa nesse sentido foi a Iniciativa do

Gerenciamento Financeiro (IGF). Com vistas à rnensuração da performance governamental,

foram utilizados diferentes instrumentos de avaliação de desempenho organizacional.

o governo inglês adotou três mecanismos para definir claramente as responsabilidades

tanto das agências governamentais quanto dos funcionários públicos. Primeiro, a

administração por objetivos, management by objectives, que procurava traçar linhas claras

de ação para as agências, o que possibilitaria comparar os resultados obtidos com aqueles

previamente determinados. Também se buscou a descentralização administrativa das
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agências e departamentos, embora que uma definição clara dos objetivos de cada agência,

com a vigilância e controle do poder central, viesse a significar, na realidade, uma

desconcentração de poderes. Foi proposta a delegação de autoridade, empowerment, aos

funcionários, pois o modelo gerencial necessitava gerentes com habilidade e criatividade

para encontrar soluções. Uma crítica ao enfoque de eficiência governamental era a de que

ele poderia inibir a efetividade na prestação de bons serviços. Os usuários dos

equipamentos sociais é que poderiam, de fato, avaliar a qualidade dos programas

governamentais. O gerencialismo puro, baseado na separação entre a política e a

administração, poderia subestimar o conteúdo político da administração pública. De toda

forma, a maior consciência acerca dos custos das políticas públicas foi um grande êxito do

modelo gerencial puro.

O consumerism introduz o conceito de efetividade/qualidade no serviço público em meados

da década de 80, em resposta às críticas que eram então ouvidas. A abordagem da

administração da qualidade total, Total Quality Management - TQM, acaba por ser

introduzida no setor público. O Citizen 's Charter consiste na implantação de programas de

avaliação de desempenho organizacional baseado em dados recolhidos junto aos

consumidores. Para tornar o poder público mais ágil e competitivo, foram adotadas três

medidas: a descentralização, na verdade desconcentração, administrativa, embora com

significativa delegação de autoridade; a competição entre as organizações do setor público;

e a adoção de um novo modelo contratual para os serviços públicos.

Esse novo modelo contratual possui três dimensões. A primeira dimensão refere-se ao

pluralismo institucional, em contraposição ao antigo modelo de monopólio estatal, pela

extensão das relações contratuais ao fornecimento de serviços públicos entre o setor

público, privado e o voluntário/não lucrativo. A segunda diz respeito à extensão das

relações contratuais ao próprio setor público, seja descentralizando, delegando autoridade

ou por mecanismos de quasi ntarket . Por fim, o estabelecimento de contratos de qualidade

entre os prestadores de serviços e os consumidores/clientes.
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A principal crítica ao consumerism refere-se ao conceito de "consumidor" de serviços

públicos. É mais complexa a relação existente entre o prestador de serviço publico e o

consumidor, que, em alguns casos, tem até mesmo caráter compulsório, sem nenhuma outra

opção. A possibilidade dos diferentes tipos de consumidores se organizarem em grupos de

interesse, assim como a competição entre os equipamentos sociais acaba por afetar o

problema da eqüidade, valor fundamental da administração pública. Propõe-se, então, a

substituição do conceito de consumidor pelo de cidadão. Este é mais amplo, posto que

cidadania implica direitos e deveres (STEW ART & WALSH, 1992). O conceito de

cidadania está relacionado com o princípio da accountability, que requer participação ativa

na escolha dos dirigentes, na formulação de políticas e na avaliação dos serviços públicos.

O programa Citizen 's Charter, por exemplo, apesar de possibilitar o controle das políticas

públicas, está direcionado ao consumidor.

A reflexão teórica contida no Public service orientation (PSO) utiliza-se de conceitos como

accountability, transparência, participação política, eqüidade e justiça, a princípio ausentes

do modelo gerencial. Ela defende a descentralização como sendo não só boa na provisão

dos serviços públicos, como também de, ao promover o governo local, capacitar os

cidadãos a participar das decisões que afetam suas vidas e as de suas comunidades

(HAMBLETON, 1992). O conjunto de idéias da PSO se estrutura a partir da idéia de esfera

pública, domain public, conceito mais amplo de participação política que utiliza a

transparência como proteção contra formas particularistas de intervenção na arena estatal,

tais como o clientelismo e o corporativismo. Os cidadãos participam e aprendem com o

debate que OCOITena esfera pública.

O princípio de eqüidade garante-se ao substituir-se a competição entre agências públicas,

pela cooperação, de modo a se obter o melhor resultado global na oferta de serviços

públicos. Enfim, uma das idéias principais ela PSO é a conjugação entre accountability e o

binômio justiça/eqüidade. Enquanto que, em outros países como França, Suécia e Estados

Unidos, para citar alguns exemplos, o conceito de cidadão sempre foi variável-chave na

discussão do modelo burocrático, é com a PSO que o conceito de cidadania finalmente

retoma ao debate da reforma administrativa britânica.
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1.6. Brasil:

Seguindo o modelo proposto por Edson NUNES (1997), existiriam no Brasil quatro

padrões institucionalizados, também denominados de "gramáticas", estruturando as

relações entre a sociedade e o Estado brasileiros. Seriam eles: o clientelismo, o

corporativismo, o insulamento burocrático e o universalismo de procedimentos. O

clientelismo, também denominado patrimonialismo ou fisiologismo, faz parte da tradição

secular brasileira. As demais instituições surgem nos anos 30, sob o governo de Getulio

Vargas, a partir do que esses quatro padrões passam a conviver e a se inter-relacionar,

viabilizando a construção de um Estado nacional e a emergência de um grande processo de

industrialização no país.

A noção de clientelismo foi originalmente associada aos estudos de sociedades rurais.

Neste contexto, o clientelismo significa um tipo de relação social marcada por contato

pessoal entre patrons e camponeses, onde as trocas são generalizadas e pessoais. Para

Edson Nunes: o clientelismo é um sistema de controle do fluxo de recursos materiais e de

intermediação de interesses, no qual não há número fixo ou organizado de unidades

constitutivas. As unidades constitutivas do clientelismo são agrupamentos, pirâmides ou

redes baseados em relações pessoais que repousam em troca generalizada. As unidades

clientelistas disputam freqüentemente o controle do fluxo de recursos dentro de um

determinado território. A participação em redes clientelistas não está codificada em nenhum

tipo de regulamento formal; os arranjos hierárquicos no interior das redes estão baseados

em consentimento individual e não gozam de respaldo jurídico.

Baseia-se, portanto, nas relações entre indivíduos de maneira informal, não legalmente

compulsória e não-legalizada. Como afirma DA MA TTA (1979), a sociedade brasileira é

extremamente forte e bem organizada fora da esfera das instituições políticas formais.

Numa sociedade complexa como esta, o clientelismo repousa num conjunto de redes

personalistas que se estendem aos partidos políticos, burocracias e cliques. Estas redes
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envolvem uma pirâmide de relações que atravessam a sociedade de alto a baixo. As elites

políticas nacionais contam com uma complexa rede de corretagem política que vai dos altos

escalões até as local idades. Os recursos materiais do Estado desempenham um papel crucial

na operação do sistema; os partidos políticos que apóiam o governo têm acesso a

privilégios que vão desde a criação de empregos à realização de obras públicas, nomeação

de chefes e serviços de agências, acesso privilegiado aos centros de poder, acesso a linhas

de crédito. As instituições formais do Estado ficam altamente impregnadas por este

processo de trocas de favores, a tal ponto que poucos procedimentos burocráticos

acontecem sem uma ajuda. O clientelismo se manteve forte no decorrer de períodos

democráticos, não definhou durante o período do autoritarismo, não foi extinto pela

industrialização e não mostrou sinais de fraqueza no decorrer da abertura política no Brasil.

De acordo com a definição clássica de SCHMITTER (1971), o corporativismo é um

sistema de intermediação de interesses em que as unidades que o constituem estão

organizadas em um número limitado de categorias singulares, compulsórias, não-

competitivas, hierarquicamente ordenadas e funcionalmente diferenciadas, reconhecidas,

permitidas ou criadas pelo Estado e que têm a garantia de um deliberado monopólio de

representação dentro de suas respectivas categorias, em troca da observância de certos

controles na seleção de líderes e na articulação de demandas e apoios. Tanto no

corporativismo societal quanto no corporativismo de Estado, trata-se de uma estratégia que

visa à eficiência econômica com baixos níveis ele conflito. Imaginava-se, originalmente, o

corporativismo no Brasil como um mecanismo apropriado para a criação de uma sociedade

solidária (aí incluindo os empresários), onde não existiriam os conflitos políticos e de

classes. O corporativismo no país é, atualmente, um mecanismo que serve ao propósito de

absorver de forma antecipada o conflito político por meio da incorporação e da organização

do trabalho.

Podemos, então, afirmar que o clientelismo e o corporativismo contemporâneos são

instrumentos de legitimidade política, visando o controle político, a intermediação de

interesses e o controle do fluxo de recursos materiais disponíveis.
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Na linguagem da teoria organizacional contemporânea, o insulamento burocrático é o

processo ele proteção do núcleo técnico elo Estaelo contra a interferência oriunda elo público

ou de outras organizações intermediárias. Para conseguir altos graus de insularnento, as

agências estatais devem desfrutar de um forte apoio de atores selecionados em seu

ambiente operativo. No contexto da realidade brasileira, os parceiros relevantes são as elites

industriais, nacionais e internacionais. Reduzir a interferência, através da redução dos

limites de arena de formulação de políticas, significa, em geral, a exclusão dos partidos

políticos, do Congresso e das demandas populares, de forma a refrear o personalismo e a

patronagem em benefício de uma base mais técnica para a fixação de prioridades.

Entretanto, o insulamento burocrático não é de forma alguma um processo técnico e

apolítico. Agências e grupos competem entre si pela alocação de valores alternativos.

Coalizões políticas são firmadas com grupos e atores fora da arena administrativa, com o

objetivo de garantir a exeqüibilidade dos projetos. Partidos políticos são bajulados para

proteger projetos no Congresso. O insulamento burocrático é a forma por meio da qual as

elites modernizantes tecnoburocráticas e empresariais promovem o desenvolvimento.

O universalismo de procedimentos é a afirmação lenta de um regime burocrático racional- '

legal e eventualmente democrático. Em geral, o universalismo de procedimentos está

associado à noção de cidadania plena e igualdade perante a lei, exemplificada pelos países

de avançada economia de mercado, regidos por um governo representativo. Grupos de

classe média, profissionais e tecnocratas são muitas vezes percebidos como potencial

"eleitorado do universalismo", isto é, "grupos que se opõem ao sistema de patronagem e

que insistem em que os benefícios e encargos públicos sejam alocados de acordo com um

conjunto de regras e procedimentos gerais e universalísticos".

O clientelismo tipifica uma gramática personalista em oposição ao universalismo de

procedimentos, que se caracteriza pelo impersonalismo. O corporativismo e o insulamento

burocrático são penetrados tanto pelo personalismo como pelo impersonalismo. Enquanto

semi-pessoais e semi-impessoais, eles estabelecem parâmetros formais sob os quais os

indivíduos podem ser considerados iguais ou desiguais, mas são profundamente afetados

pela lógica personalista do clientelismo. O clientelismo existe na história do Brasil,
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principalmente, como uma forma de lidar com os políticos. O insulamento burocrático é O

meio pelo qual as elites atuam na arena controlada pelos partidos políticos. A competência

técnica da burocracia e o universalismo de procedimentos servem para conter a

irracional idade populista dos políticos. Com o corporativismo, o Estado intermédia os

interesses de empresários e trabalhadores, completando a estratégia de modernização. Com

esse cenário, o clientelismo acabava por se tomar o instrumento político para garantir a

implementação de políticas modernas e, ao mesmo tempo, seu maior adversário.

Na década de 20 e início da seguinte, as forças urbanas, como as classes médias, os

militares e os intelectuais intensificam as discussões contra o sistema oligárquico e sobre a

necessidade da criação de uma ordem burguesa moderna, em oposição à ordem privatista

tradicional. A atuação dessas forças, os confrontos políticos e a depressão mundial no final

da década de 20 acabam por enfraquecer os grupos oligárquicos, possibilitando a

emergência de uma nova ordem na década de 30. A Revolução de 30 deveria provocar a

criação da ordem burguesa moderna, mas isto jamais aconteceu. Na falta de uma facção

burguesa hegernônica, ela deu lugar a um "Estado de compromisso", onde o governo

tentava agradar diferentes e mesmo antagônicos interesses. O presidente Getulio Vargas

assumiu o poder tendo que enfrentar inúmeros desafios: uma coalizão de apoio

fragmentada, uma grava depressão que ameaçava a poderosa oligarquia cafeeira e a

arrecadação do Estado, queda extremada nas exportações e a necessidade de renegociar a

dívida externa sob forte pressão dos bancos estrangeiros.

Vargas tomou um conjunto de medidas, durante os quinze anos que se seguiram à

Revolução. Ele promoveu uma intervenção estatal na economia, por meio da criação de

agências e programas, políticas de proteção ao café e transferência de todas as decisões

econômicas relevantes para a esfera do governo federal. Realizou um ambicioso processo

de centralização política, reforma administrativa, racionalização e modernização da

máquina do Estado. Modificou os padrões de relacionamento entre oligarquias locais e

estaduais, intensificando as trocas entre o governo federal e os grupos estaduais, ao mesmo

tempo em que centralizava os instrumentos para o exercício do c1ientelismo. Incorporou o

trabalho em moldes corporativos.
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De imediato, o presidente Getulio Vargas cassou o mandato ele toelos os governadores,

exceto o ele Minas Gerais, a partir elo que o clientelismo passou a ser exercido por meio de

um diversificado conjunto de relações com grupos municipais e estaduais, com base numa

hierarquia de vínculos e favores que incluíam emprego no governo, participação em

conselhos consultivos especiais, além de redes estabelecidas pelos interventores nomeados

para substituir os governadores. A preocupação com as coisas nacionais impulsiona a

criação do Departamento de Propaganda em 1930 - depois reformado em 1934 e 1939,

quando foi transformado em Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) - e o

lançamento do programa radiofônico "A Voz do Brasil".

As práticas corporativistas foram garantidas pelas novas provisões legais, pela criação do

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930, pelos institutos de previdência

social e, mais tarde, pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Inicialmente, cria-se o

Ministério do Trabalho, assinam-se as primeiras leis trabalhistas e sindicais e institui-se a

Carteira de Trabalho em 1932. Para SANTOS (1979), a regulamentação das profissões, a

carteira de trabalho e os sindicatos regulados pelo Estado constituem os três parâmetros

básicos para a definição da cidadania no Brasil.

Em 1933, o Brasil elege uma Assembléia Constituinte permeada pela representação

corporativista. O regime de 1934 foi substituído por uma ditadura, em 1937, mas os

dispositivos corporativistas que existem até hoje não criaram a solidariedade social então

desejada, embora funcionem C0l110 poderoso instrumento de controle do trabalho pelo

Estado.

O pnmciro governo Vargas deu a partida, também, a um processo de insulamento

burocrático. O sistema coordenador teve início com a criação da Comissão Central de

Compras em 1931 e prosseguiu C0111 a constituição do Conselho Federal do Serviço Público

e das Comissões de Eficiência, em 1936.
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Com o objetivo de realizar a modernização administrativa, em 1936 foi criado o

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), mais importante exemplo de

insulamento burocrático daquele período, simboliza a busca da racionalidade. Sob

influência da teoria da administração científica de Taylor, tendendo à racionalização

mediante a simplificação, padronização e aquisição racional de materiais, revisão de

estruturas e aplicação de métodos na definição de procedimentos. Nesse período também

foi instituída a função orçamentária enquanto atividade formal e permanentemente

vinculada ao planejamento. No que se refere à administração dos recursos humanos, o

DASP representou a tentativa de formação da burocracia nos moldes weberianos, baseada

no princípio do mérito profissional. Embora tenham sido valorizados instrumentos

importantes à época, tais como o instituto do concurso público e do treinamento, não se

chegou a adotar consistentemente uma política de recursos humanos que correspondesse às

necessidades do Estado. O patrimonialismo, contra o qual a administração pública

burocrática se instalara, embora em processo de transformação, mantinha ainda sua própria

força no quadro político brasileiro. O coronelismo dava lugar ao clientelismo e ao

fisiologismo.

Em 1945, cnou-se a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), autoridade

monetária brasileira e embrião do Banco Central, criado depois de 1964.

Tentativas de universalismo de procedimentos são exempiificados na Lei n? 183, ele 1936,

que estabelecia parâmetros para classificação e promoção no serviço público, e a Lei de

Reajuste (Serviço Civil). que estabelecia exames públicos e testes de competência para

emprego no serviço público (Lei n? 284/36). Estas leis, com base no princípio do mérito

profissional, são os primeiros passos do trabalho posteriormente realizado pelo DASP, de

adoção, no país, da administração burocrática clássica, em substituição à administração

pa tri 111011 iai ista.

Em 1938, curiosamente, também é criada a primeira autarquia, num primeiro vislumbre do

que poderia ser uma administração pública gerencial, na qual os serviços públicos na
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"administração indireta" deveriam ser descentralizados e não obedecer a todos os requisitos

burocráticos da "administração direta" ou central.

o Estado Novo, a partir de 1937, aprofundou o processo de centralização e racionalização.

O Poder Legislativo deixou de funcionar e o DIP ficou encarregado da censura, a

Constituição de 1937 suspendeu todos os direitos CIVIS e declarou o "estado de

emergência". O DASP tinha por função conceber e analisar criticamente o regime

autoritário e para tal implementou o insulamento burocrático, sustentando o processo de

centralização no país. As Comissões de Eficiência estavam instaladas em todos os

ministérios, mas se reportavam diretamente ao DASP. Praticamente toda as medidas legais

importantes lançadas por decreto do ditados eram analisadas pelo Departamento. No

processo de centralização, o DASP incentivou os estados a criarem seus departamentos de

administração, os "Daspinhos", que se reportavam diretamente à sua matriz federal e

desempenhavam funções de fiscalização das ações dos interventores. Com a Lei dos

Estados e Municípios, em 1939, não restou nenhuma autonomia legislativa aos estados e

municípios e a arrecadação foi praticamente toda transferida para o governo federal. O

DASP era, na verdade, um organismo que combinava o insulamento burocrático com

tentativas de institucionalização do universalismo de procedimentos em assuntos

relacionados com a contratação e a promoção dos funcionários públicos. Nesse aspecto ele

representou a face moderna dos administradores profissionais, das classes médias e dos

militares, sendo o mais importante agente para a modernização da administração pública,

embora desempenhasse várias funções antagônicas ao universalismo de procedimentos que

ele próprio defendia, como agente da modernização.

A ditadura em 1937 e o envolvimento do Brasil na II Guerra Mundial aceleraram o

processo ele intervenção elo Estado. O Brasil, ao final do governo Vargas em 1945, era um

país bastante diferente comparado com a República Velha. O velho sistema federativo e

liberal foi substituído por: um aparelho de Estado complexo e centralizado, meios

tecnocráticos de controle foram criados e concentrados nas mãos do Estaelo, regulamentos

corporativos foram estabelecidos para incorporar o trabalho.
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o processo de construção institucional que cobre o período 1930-45 não foi desmantelado

pela democracia pós-45. O governo democrático acabou com as medidas e a legislação que

cerceavam os direitos civis, mas não extinguiu o recém-criado aparato de Estado. O

presidente José Linhares esvaziou, mas não extinguiu o DASP, apesar de sua antipatia pela

agência e pressões para que o fizesse. Linhares retomou a prática das nomeações

clientelistas, desconsiderando as tentativas de universalismo de procedimentos implantadas

pelo órgão. Em 1945, por meio do Decreto-lei n" 8.323, despojou o DASP de sua função

central no planejamento, dando fim ao "sistema centralizador" de sua inspiração. No

governo Eurico Dutra (1946-51) foram eliminadas as Comissões de Eficiência. Sob a

dominação do partido conservador PSD, foi um governo de construção partidária e de

políticas econômicas liberais, com efeitos devastadores sobre o balanço de pagamentos.

Não foi criada qualquer agência ligada à política econômica, ao controle ou financiamento

da produção industrial, nem mesmo à regulação econômica.

Quando o regime democrático de 1946 surgiu, o corporativismo já se encontrava em pleno

funcionamento, junto com o c1ientelismo. Os novos partidos políticos, criados com a

redemocratização, fizeram largo uso do c1ientelismo em seu processo de constituição

renovando e reforçando este padrão. O universalismo de procedimentos foi abandonado e o

corporativismo mantido. Na construção partidária que se seguiu, os recursos do Estado

representaram papel crucial. O PSD e o PTB, partidos criados no interior do aparelho do

Estado, formaram uma "coalizão de fato" para a patronagem, enquanto que a UDN, terceiro

dos grandes partidos da época, jamais encontrou sua verdadeira identidade, oscilando entre

tentativas de participação na política clientelista e posturas em defesa do universalismo de

procedimentos, da moralidade pública e das regras do mercado. O cIientelismo que cresceu

à sombra da estrutura social brasileira tornou-se um instrumento de engenharia política

astuciosamente manipulado por aqueles que se encontravam no poder.

As elites modernizantes consideravam a coalizão de fato um obstáculo ao progresso c,

como o universalismo de procedimentos não se apresentava suficientemente forte para

desalojar a ordem tradicional controlada pelos partidos políticos, a solução pareceu ser a

criação de uma burocracia insulada, a fim de perseguir a realização de políticas
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desenvolvimentistas que não fossem limitadas pela patronagem política. As agências,

protegidas pelo insulamento burocrático, mostraram-se com disposição de manter

procedimentos técnicos e uma certa dose de universalismo de procedimentos no
I

recrutamento de seus funcionários. Na década de 50, com o segundo governo Vargas e o

governo de Juscelino Kubitschek a tônica será dada pelo insulamento burocrático, embora

vários fatores tenham contribuído para produzir a institucionalização de um sistema

sincrético.

o segundo governo Vargas (1951-54) retomou o foco com a questão do desenvolvimento e

da industrialização. O DASP foi reativado, embora com muito menos poder do que antes.

Tentativas de insularnento burocrático foram renovadas e, enquanto assumia um tom

conciliador na arena política, Vargas instalou um grupo de assessoramento, a Assessoria

Econômica, que participou da formulação de políticas cruciais. Neste governo, o presidente

Getulio Vargas dispunha de inúmeros diagnósticos dos problemas econômicos brasileiros.

Houveram os trabalhos produzidos pelas missões Cooke e Abbink. (1942 e 1948) e outros

seriam produzidos pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (195 l-53). Em 1954, o

Banco Nacional ele Desenvolvimento Econômico (BNDE) e a Comissão Econômica para a

América Latina (CEPAL) dão início a um longo e profícuo processo de colaboração.

O insulamento burocrático emergiu como uma estratégia crucial para o desenvolvimento de

um ambicioso plano industrial, no contexto da emergência da ideologia do nacional-

desenvolvimentismo. Desde a década de 20 já existia a consciência do atraso econômico

brasileiro e a Il Grande Guerra acentuou a consciência da vulnerabilidade do país. Agências

burocráticas insuladas tiveram um papel central nesse plano, gerando, desencadeando e

supervisionando o processo, em meio a uma forte coalizão que se sustentava em uma ampla

ideologia desenvolvimentista. Tudo isso ocorrendo em meio a um intenso debate entre

nacionalistas e internacionalistas. As novas agências, embora tecnicamente competentes,

eram profundamente politizadas, pautando suas atividades por opções políticas claras,

atitude que também intluenciou o recrutamento de seu pessoal. Na formulação\ e

implementação das políticas econômicas que conduziram à consolidação do processo id~"
.~

industrialização, algumas agências tinham um forte traço nacionalista, enquanto outras,
\., ,;

<
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apresentavam uma tendência mais cosmopolita. Ao lado de uma ideologia nacionalista

quase universal entre as elites, expandiu-se a internacionalização de fato da economia

brasileira, tendo a indústria automobilística como exemplo.

A Assessoria Econômica influiu na formulação de políticas fundamentais e na criação de

agências importantes com a Petrobrás. Formulou vários outros programas e projetos

importantes, tais como a reforma administrativa, a CAPES (Coordenação para

Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior), o Conselho de Desenvolvimento

Industrial (CDI), o Banco do Nordeste, o Fundo Nacional de Eletrificação e outros.

Também deu início à criação da indústria automobilística no Brasil.

o governo Juscelino Kubitschek (1955-61) iniciou um ambicioso programa, sob a égide do

Programa de Metas que enfatizava a energia elétrica, a construção de rodovias, o

desenvolvimento da indústria automobilística, a construção naval, a criação de uma nova

capital e a auto-suficiência em petróleo. O plano tinha por objetivo aumentar o crescimento

econômico e garantir o controle nacional sobre a exploração dos recursos naturais. Medidas

de bem-estar social vinham em segundo plano. O governo JK fez uso do insularnento

burocrático em larga escala, combinando-o com a patronagem, para consolidar o avanço da

industrialização brasileira. As mais importantes decisões instrumentais do governo JK, do

ponto de vista econômico, envolveram a criação dos Grupos Executivos e do Conselho de

Desenvolvimento. A criação do Conselho de Desenvolvimento buscou enfrentar um dos

maiores problemas da máquina administrativa que era a inexistência de um órgão não-

burocrático capaz de coordenar as medidas econômicas exigidas pelo Programa ele Metas.

Enquanto que as atividades de rotina podiam ser realizadas pela administração, um plano

inovador exigia estruturas mais dinâmicas. Por sua vez, o trabalho de planejamento dos

Grupos Executivos era realizado pelas mesmas pessoas que deveriam implementá-lo.
I
)
\

O gOve~'0 JK constituiu estruturas paralel:s visando alterar a rigidez burocrática. Na\\;;.

propna area administrativa, JK errou corrussces eSpeCIaIS, como a Comissão de Estudos e t··"',
Projetos Administrativos, objetivando a realização de estudos para simplificação dos \i
processos administrativos e reformas ministeriais, e a Comissão de Simplificação
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Burocrática, que visava a elaboração de projetos direcionados para reformas globais e a

descentralização de serviços. Ao mesmo tempo em que fazia uso das agências insuladas

para realizar seu programa, o presidente Kubitschek utilizava o empreguismo para

consolidar o apoio político. Ele impediu o DASP de realizar concursos públicos, sob a

alegação de que era um processo muito caro, mas foi acusado de ter realizado perto de sete

mil nomeações, em seu primeiro ano de governo. No final de seu mandato, para garantir

lealdade política, a imprensa estimou ter ele feito cerca de quinze mil nomeações.

o clientelismo domina o governo João Goulart. Ao rejeitar o insulamento burocrático e os

anéis burocráticos que o acompanham, Goulart se afasta de grande parcela dos tecnocratas

do Estado e de importantes setores do empresariado, no processo de formulação de

políticas. Estes são, junto com os militares, os setores que apoiaram o golpe militar desde o

início, ajudando a planejar a "reconquista do Estado" em 1964 (DREIFUSS, 1981).

Nos governos militares, o insulamento burocrático volta a ser dominante, acompanhado

pelo corporativismo, enquanto que o cIientelismo fica em segundo plano. Ainda assim, com

o Decreto-lei 200, de 1967, os militares tentam realizar uma reforma administrativa

pioneira, de caráter gerencial. Constitui-se em um marco na tentativa de superação da

rigidez burocrática, podendo ser considerada como um primeiro momento da administração

gerencial no Brasil. Mediante o referido Decreto-lei, realizou-se a transferência de

atividades para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, a

fim de obter maior dinamismo operacional por meio da descentralização funcional.

Instituíram-se como princípios de racionalidade administrativa o planejamento e o

orçamento, o descongestionamento das chefias executivas superiores (desconcentração I

descentralização), a tentativa de reunir competência e informação no processo decisório, a

sistematização, a coordenação e o controle.

o paradigma gerencial da época, compatível com o monopólio estatal na área produtiva de

bens e serviços, orientou a expansão da administração indireta, numa tentativa de

f1exibilizar a administração, com o objetivo de atribuir maior operacionalidade às

atividades econômicas do Estado. Nos cinco primeiros anos do regime militar são criados
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24 novos conselhos e agências corporativas, estreitando os laços com o empresariado; bem

mais do que as 16 agências para a representação corporativa elos interesses empresariais

criadas nos 20 anos anteriores. Além do corporativismo societal, o regime promoveu

intenso crescimento do insulamento burocrático. No período 1964-77 foram criadas 124

agências ou empresas autônomas, não contando com universidade e agências ligadas ao

Ministério do Trabalho, número bastante superior às 99 agências autônomas criadas entre

1930 e 1964. Desta forma, buscou criar vínculos com o empresariado e com o

corporativismo estatal, enquanto se reprimia o movimento sindical.

A Constituição de 1967 e o Decreto da Reforma Administrativa (Decreto-lei n" 200, de

1967) deram à Presidência da República forte papel na formulação de políticas,

aumentaram seu poder de arbítrio e lhe possibilitaram governar um grande número de

órgãos administrativos e técnicos importantes. A reforma administrativa destinou à

Presidência somente aquelas funções consideradas importantes, promoveu a expansão de

um certo número de ministérios e elevou algumas agências, como SNI e Casa Civil, ao

status de ministério. As reformas operadas, no entanto, não desencadearam mudanças no

âmbito da administração burocrática central, permitindo a coexistência de núcleos de

eficiência e competência na administração indireta, com uma administração direta ou

central arcaica e ineficiente. O regime militar procurou enfraquecer o núcleo burocrático

não desenvolvendo carreiras de administradores públicos de alto nível, preferindo contratar

os escalões superiores da administração junto às empresas estatais. Com a criação da

Secretaria da Modernização (SEMOR), em meados dos anos 70, um grupo de jovens

administradores públicos, muitos com pós-graduação no exterior, busca implantar novas

técnicas de gestão e administração de recursos humanos na administração pública federal.

No início dos anos 80 ocorre nova tentativa de reformar a burocracia e orientá-la na direção

da administração pública gerencial, com a criação do Ministério da Desburocratização e do

Programa Nacional de Desburocratização - PrND, cujos objetivos eram a revitalização das

organizações do Estado, a descentralização da autoridade, a melhoria e simplificação dos

processos administrativos e a promoção da eficiência. Suas ações iniciais são de combate à

burocratização dos procedimentos. Posteriormente, foram dirigidas para o desenvolvimento
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do Programa Nacional de Desestatização, num esforço de conter os excessos da expansão

da administração descentralizada, estimulada pelo Decreto-lei 200/67.

A queda do regime militar está relacionada com a crise de sua principal obra, que foi o

Estado nacional-desenvolvimentista. A transição democrática fruto da eleição de Tancredo

Neves e posse de José Sarney em 1985 não apresentou perspectivas de reforma do aparelho

do Estado. Em verdade, no plano administrativo significou um retorno aos ideais

burocráticos dos anos 30 e, no plano político, uma tentativa de volta ao populismo'dos anos

50, numa espécie de contra-reforma. Ignorando-se a crise que atingia o país, tentou-se

promover a retomada do desenvolvimento e a distribuição de renda, com a manutenção do

modelo de substituição de importações, a elevação forçada dos salários reais e do gasto

público. O resultado foi o desastre do Plano Cruzado, plano este bem concebido

originalmente.

Em resposta, ao invés do ajuste e da reforma, promoveu-se, com a Constituição de 1988,

um retrocesso burocrático sem precedentes, com o retomo a urna administração pública

altamente centralizada, hierárquica e rígida, enfim, burocrática ao extremo. Isto ocorreu, em

razão da percepção de que a administração burocrática clássica não havia sido plenamente

instaurada no país; que estratégias descentralizadoras, como a criação de autarquias e

fundações públicas, não se enquadravam nesse modelo; e que essa descentralização, após a

redemocratização, teria aberto espaço para o clientelismo, principalmente nos estados e

municípios. Dessa forma, eliminam-se todos os avanços obtidos desde o Decreto-lei

200/67, com vistas a uma administração política gerencial moderna, voltada para controle

de resultados, no lugar do controle rígido dos processos. Cria privilégios para a burocracia,

tornando-a centralizada e ineficiente.

Foi então instaurado um "regime jurídico único", para todos os servidores públicos civis da

administração pública direta, das autarquias e fundações, que se caracterizava por uma,
estabilidade rígida; um sistema de concursos públicos mais severo, que impedia a abertura

de uma parte das novas vagas para os funcionários já existentes; e extensão de novas regras

a toda a administração pública, eliminando toda autonomia das autarquias e fundações
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públicas. Também foi criada uma série de privilégios, como o estabelecimento de um

sistema de aposentadoria com remuneração integral, independentemente do tempo de

serviço prestado ao Estado; a instituição de aposentadorias especiais; e a transformação dos

funcionários celetistas de fundações e autarquias em funcionários estatutários, detentores de

estabilidade e aposentadoria integral.

A hiperintlação que adveio ao final do governo Sarney, em 1990, faz com que as reformas

econômicas e o ajuste fiscal ganhem impulso no governo de Fernando Collor de Mello.

Este governo daria início à reforma da economia e do Estado, mas se perderia em meio à

corrupção generalizada. O governo Collor realizou a abertura comercial, deu novo impulso

à privatização, promoveu o ajuste fiscal, inclusive por meio de um substancial

cancelamento da dívida pública interna. No caso da administração pública, o governo

Collor efetuou uma tentativa desastrada de reduzir o aparelho do Estado, demitindo

funcionários e eliminando órgãos, sem antes assegurar a legalidade das medidas através da

reforma da Constituição. Sua intervenção na administração pública desorganizou ainda

mais a já precária estrutura burocrática existente, reduziu drasticamente a remuneração dos

servidores que, desprestigiados, se viram subitamente identificados com o corporativismo e

acusados de todos os males do país.

A sociedade brasileira começa a se dar conta da crise na administração pública no início do

governo Itamar Franco. O Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec) realiza

para a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) o estudo "Estrutura e organização

do Poder Executivo". Na introdução de Régis de Castro Andrade (citado por NUNES,

1997), o resumo do diagnóstico apresentado coloca que:

"A crise administrativa manifesta-se na baixa capacidade de

formulação, informação, planejamento, implementação e controle de

políticas públicas. O rol de insuficiências da administração pública

do país é dramático. Os servidores estão desmotivados, sem

perspectivas profissionais ou existenciais atraentes no serviço; a

maior parte deles não se insere num plano de carreira. Os quadros
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formação e treinamento não cumprem o seu papel. A remuneração é

baixa.".

o documento entendia que o maior mal a ser atacado era o "intenso e generalizado

patrimonialismo no sistema político" e que o objetivo a ser atingido seria o de estabelecer

uma administração pública burocrática, ou seja, "um sistema de administração pública

descontaminado de patrimonialismo, em que os servidores se conduzam segundo critérios

de ética pública, de profissionalismo e eficácia". No entanto, o governo Itamar Franco

buscou, essencialmente, recompor os salários dos servidores que haviam sido

violentamente reduzidos no governo anterior.

Resumindo, com a democracia, a partir de 1985, reforça-se o universalismo de

procedimentos de forma plena. O clientelismo patrimonialista reaparece como prática,

embora cada vez mais criticado pela sociedade. O Estado deixa de utilizar o corporativismo

para intermediar a organização da sociedade, fazendo com que este se tome um mero

instrumento de defesa .de interesses por alguns grupos sociais. O insularnento democrático

passa a ser considerado antidemocrático. Com a perda de poder pela queda do regime

militar e crise do Estado nacional desenvolvimentista, bem como com a perda da

legitimidade de seu insularnento na política, a tecnoburocracia estatal reage, na

Constituição de 1988, conseguindo eliminar todos os avanços alcançados desde o Decreto-

lei 200/67, com vistas a uma administração política gerencial mais moderna, voltada para o

controle de resultados. O retrocesso burocrático cria privilégios para a burocracia, na forma

de estabilidade plena e aposentadoria integral, toma toda a administração pública

extremamente centralizada e ineficiente, retomando um controle rígido dos processos,

causando uma reversão na imagem conquistada pelos serviços prestados ao país.

Tania M. Mezzomo KEINERT (2000), analisando os artigos publicados na Revista do

Serviço Público, a partir de 1937, e Revista de Administração Pública, desde 1967, observa

a existência, no campo de estudos em administração pública no Brasil, de um paradigma do

"Público como Estatal", que vigora no período de 1930 a 1979, mesmo que sofrendo
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algumas oscilações, especialmente nos anos de 1945, 56 e 67. Mais de 50% da produção

em administração pública do período, envolvendo as áreas ele recursos humanos e

organização administrativa, restringiam-se a uma visão: centrada no aparelho do Estado

como o grande sujeito das questões públicas, negando, de certa forma, a sociedade civil;

um estilo gerencial burocrático no qual segredo burocrático e segredo de estado se

confundem, impondo à sociedade os rumos considerados corretos por seus elirigentes; e

voltada à operacionalização elo aparato estatal, com ênfase nos meios e técnicas

administrativas. As crises que se iniciam na década de 80, segunelo KErNERT (2000),

representam, também, crise no papel do Estado ele principal provedor de serviços públicos e

no papel de Estado-empresário, abrindo espaço para o surgimento do Estado regulador e de

uma sociedade atuante, num novo paradigma, que seria o do "Público como interesse

Público".

A primeira reforma da administração pública que o país conheceu foi a reforma burocrática

de 1936. A segunda, de 1967,foi, em verdade, uma tentativa de descentralização e de

desburocratização. A Constituição de 88 representou uma espécie de contra-reforma no

campo administrativo. É diante desse quadro que, em 1995, o primeiro governo de

Fernando Henrique Cardoso propõe uma reforma administrativa baseada na idéia de urna

administração pública gerencial. Tal reforma, que se desenvolveu durante os dois governos

Fernando Henrique Cardoso, propõe uma administração pública gerencial, em resposta à

grande crise dos anos 80 e à globalização da economia.

1.7. Reforma do Governo FHC:

o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, iniciado em 1995, passou a considerar

uma de suas principais reformas a da administração pública, embora ela não constasse dos

temas da campanha eleitoral de 1994. Com isso, ele deu início a uma nova proposta de

reforma do Estado, em geral, e do aparelho elo Estado e ele seu pessoal, em particular. Esta

viria a ser a terceira proposta de reforma elo Estado no Brasil, elurante o século XX.
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Eram considerados inadiáveis: um ajustamento fiscal duradouro; reformas econômicas

orientadas para o mercado, que, junto com uma política industrial e tecnológica, pudessem

garantir a concorrência interna e a competitividade internacional; a reforma da previdência

social; inovação dos instrumentos de política social, de forma a melhorar a qualidade e

abrangência dos serviços sociais; e a reforma do aparelho do Estado, com vistas a aumentar

sua governança, capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas de

maneira conjugada com a sociedade. A reforma do Estado procuraria resolver quatro

problemas. Dois problemas econômico-políticos, que são: a delimitação do tamanho do

Estado e a redefinição do papel regulador do Estado. Um problema econômico-

administrativo que é a recuperação da governança, ou seja, da capacidade financeira e

administrativa de implementar as decisões políticas tomadas pelo governo. E, finalmente,

um problema político, que é o aumento da governabilidade ou capacidade política do

governo de intermediar interesses, garantir legitimidade, e governar.

A reforma do Estado, dentro do contexto da redefinição do papel do Estado, visa fortalecer

seu papel de promotor e regulador do desenvolvimento econômico e social. No plano

econômico o Estado é essencialmente m instrumento de transferências de renda. Essa

reforma teria por objetivos facilitar o ajuste fiscal, no curto prazo, particularmente nos

estados e municípios onde existe um claro problema de excesso de quadros; e, no médio

prazo, tornar mais moderna e eficiente a administração pública, voltando-a para o

atendimento dos cidadãos.

o ajuste fiscal seria realizado por meio de diferentes medidas de redução na despesa com

pessoal, tais como a exoneração de funcionários, por excesso de quadros, definição mais

clara do teto remuneratório dos servidores e modificação do sistema de aposentadorias,

com o aumento do tempo de serviço exigido e da idade mínima para aposentadoria, além de

tornar o valor da aposentadoria proporcional à contribuição. As três medidas necessitariam

mudança constitucional. A primeira seria necessária apenas aos estados e municípios, já

que na União não existe excesso de quadros. A segunda e a terceira atingiriam os três níveis

de poder. Uma forma de amenizar as dispensas por excesso de quadros seria o

desenvolvimento da opção de exoneração por desligamento voluntário. Neste caso, a partir
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de uma lista de funcionários passíveis de exoneração seria proposto que parte deles se

exonerasse voluntariamente em troca de indenização e ele treinamento para a vida privada.

Havia entendimento de que diante da possibilidade de dispensa iminente e considerando-se

as vantagens oferecidas para o desligamento voluntário, um número significativo de

servidores se apresentaria.

A modernização ou o aumento da eficiência da administração pública seria fruto de um

complexo projeto de reformas a médio prazo, que possibilitariam o fortalecimento da

administração pública direta ou "núcleo estratégico do Estado", e a descentralização da

administração pública, com a implantação de "agências autônomas" e de "organizações

sociais". Os dois sistemas estariam ligados pelo contrato de gestão, instrumento por meio

do qual o núcleo estratégico definiria e controlaria a execução, por parte das agências e

organizações sociais, das políticas propostas.

A proposta de reforma do aparelho estatal partiu da existência de quatro setores dentro do

Estado: a) o núcleo estratégico do Estado; b) as atividades exclusivas de Estado; c) os

serviços não-exclusivos ou competitivos; e d) a produção de bens e serviços para o

mercado.

No núcleo estratégico serram definidas as leis e as políticas públicas. Seria um setor

relativamente pequeno, formado, no nível federal, pelo presidente da República, pelos

ministros de Estado e pela cúpula dos ministérios, responsáveis pela definição das políticas

públicas, pelos tribunais federais encabeçados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo

Ministério Público. Nos níveis estadual e municipal existiriam núcleos estratégicos

correspondentes.

Atividades exclusivas de Estado seriam aquelas em que é exercido o "poder de Estado", ou

seja, o poder de legislar e tributar. Incluem a polícia, as forças armadas, os órgãos de

fiscalização e de regulamentação, e os órgãos responsáveis pelas transferências de recursos,

como o Sistema Unificado de Saúde, o sistema de auxílio-desemprego, etc.
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Os serviços não-exclusivos ou competitivos do Estado senam aqueles que embora não

envolvendo o poder de Estado, seriam realizados ou subsidiados por ele por serem

considerados de alta relevância para os direitos humanos, ou por envolverem economias

externas, não podendo ser adequadamente recompensados no mercado com a cobrança dos

serviços.

Finalmente a produção de bens e serviços para o mercado seria realizada pelo Estado por

intermédio das empresas de economia mista, que operam em setores de serviços públicos

e/ou em setores considerados estratégicos.

No núcleo estratégico e nas atividades exclusivas de Estado a propriedade deveria ser, por

definição, estatal. O núcleo estratégico usaria, além dos instrumentos tradicionais -

aprovação de leis pelo Congresso, definição de políticas públicas pela Presidência e cúpula

dos ministérios, e emissão de sentenças e acórdãos pelo Poder Judiciário -, de um novo

instrumento, que só recentemente vem sento utilizado pela administração pública: o

contrato de gestão. Por meio do contrato de gestão, o núcleo estratégico definiria os

objetivos das entidades executoras do Estado e os respectivos indicadores de desempenho,

e garantiria a essas entidades os meios humanos, materiais e financeiros para sua

consecução. As entidades executoras seriam, respectivamente, as "agências autônomas", no

setor das atividades exclusivas de Estado, e as "organizações sociais", no setor de serviços

não-exclusivos de Estado. As atividades exclusivas de Estado deveriam ser em princípio

organizadas por meio do sistema de "agências autônomas". O dirigente da agência

autônoma deveria ser nomeado pelo respectivo ministro, com o qual seria negociado o

contrato de gestão. Uma vez estabelecidos os objetivos e os indicadores de desempenho,

não apenas qualitativos, mas também quantitativos, o dirigente teria ampla liberdade para

gerir o orçamento global recebido; poderia administrar seus funcionários com autonomia no

que diz respeito a admissão, demissão e pagamento, e também realizar compras apenas

obedecendo aos princípios gerais de licitação.

No setor dos serviços não-exclusivos de Estado, a propriedade deveria ser em princípio

pública não-estatal. Deveria ser pública para justificar os subsídios recebidos do Estado. O
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fato de ser pública não-estatal, por sua vez, implica a necessidade de a atividade ser

controlada de forma mista pelo mercado e pelo Estaelo. O controle elo Estado, entretanto,

eleve ser necessariamente antecedido e complementado pelo controle social direto, derivado

do poder dos conselhos de administração constituídos pela sociedade. E o controle de

mercado se materializa na cobrança dos serviços. Dessa forma, a sociedade atestaria

permanentemente a validade dos serviços prestados, ao mesmo tempo em que se

estabeleceria um sistema de parceria ou de co-gestão entre o Estado e a sociedade civil.

A esfera pública não-estatal parte do princípio de que o público não se confunde com o

estatal, existindo três formas de propriedade: a propriedade privada, voltada para a

realização do lucro (empresa) ou de consumo privado (famílias); a propriedade pública

estatal; e a propriedade pública não-estatal.

Na União, os serviços não-exclusivos de Estado mais relevantes são as escolas técnicas, os

centros de pesquisa, os hospitais e os museus. A reforma proposta seria de transformá-los

voluntariamente em um tipo especial de entidade não-estatal - as organizações sociais.

Organizações Sociais (OS) são um modelo de organização pública não-estatal, destinado a

absorver atividades publicizáveis mediante qualificação específica. Trata-se de uma forma

de propriedade pública não-estatal, constituída pelas associações civis sem fins lucrativos,

que não são propriedade de nenhum indivíduo ou grupo e estão orientadas diretamente para

o atendimento do interesse público. A organização social não é, na verdade, um tipo de

entidade pública não-estatal, mas uma qualidade dessas entidades declarada pelo Estado,

que celebram um contrato de gestão com o Poder Executivo e contam com a autorização do

Parlamento para participar do orçamento público. O contrato de gestão é o instrumento que

regulará as ações das organizações sociais.

Para transformar os serviços não-exclusivos de Estado em propriedade pública não-estatal e

declará-los uma organização social seria necessário um programa de publicização, ou seja,

o Programa Nacional de Publicização (PNP), que não deve ser confundido com programa

de privatização, na medida em que as novas entidades conservarão seu caráter público, mas

de direito privado, assegurando, assim, uma autonomia administrativa e financeira maior.
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Para tanto seria preciso extinguir as atuais entidades e substituí-Ias por fundações públicas

de direito privado, criadas por pessoas físicas. Dessa forma evitar-se-ia que as organizações

sociais fossem consideradas entidades estatais, como aconteceu com as fundações de direito

privado instituídas pelo Estado, e que sejam, assim, submetidas a todas as restrições da

administração estatal. As novas entidades receberiam, por cessão de uso precária, os bens

da entidade extinta. Os servidores da entidade transformar-se-iam em uma categoria em

extinção e ficariam à disposição da nova entidade. O orçamento da organização social seria

global; a contratação de novos empregados, pelo regime da Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT); as compras deveriam estar subordinadas aos princípios da licitação

pública, mas poderiam ter regime próprio. O controle dos recursos estatais postos à

disposição da organização social dar-se-ia por meio do contrato de gestão, estando também

submetido à supervisão do órgão de controle interno e do Tribunal de Contas.

A MP n° 1591-5, de 26.02.1998, dispôs sobre a qualificação de entidades como

organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção do

Laboratório Nacional de Luz Síncroton e da Fundação Roquette Pinto e a absorção de suas

atividades por organizações sociais, e dá outras providências.

No outro extremo - no setor de bens e serviços para o mercado -, a produção deveria ser

em princípio realizada pelo setor privado. Razão pela qual se realizaria um programa de

privatização. Pressupõe-se que as empresas são mais eficientes se controladas pelo mercado

e administradas privadamente. Daí deriva o princípio da "subsidiariedade": só deve ser

estatal a atividade que não puder se controlada pelo mercado. Além disso, a crise fiscal

retirou do Estado a capacidade de realizar poupança forçada e investir nas empresas

estatais, o que tomaria aconselhável privatizá-las. Essa política estaria de acordo com a

concepção de que o Estado moderno - que prevalecerá no século XXI - deverá ser um

Estado regulador e transferidor de recursos, e não um Estado executor. As empresas podem

ser controladas pelo mercado, onele prevalece o princípio da troca. O princípio da

transferência, que rege o Estado, não se aplica a elas; por isso, e devido ao princípio ela

"subsidiariedade", as empresas devem ser privadas.



59

Esse princípio não é absolutamente claro no caso dos monopólios naturais, em que o

mercado não tem condições de funcionar; nesse caso, a privatização deve ser acompanhada

de um processo criterioso de regulação ele preços e qualidade dos serviços. Também não é

totalmente claro nos setores monopolistas, onde se pode realizar grandes lucros - uma

forma de poupança forçada - e em seguida reinvesti-los no próprio setor. Nessas

circunstâncias, talvez seja economicamente interessante manter a empresa como

propriedade do Estado. Os grandes investimentos em infraestrutura no Brasil entre os anos

40 e os 70 foram em grande parte financiados dessa forma. Finalmente, esse princípio é

discutível no caso de setores estratégicos como o do petróleo, em que pode haver interesse

em uma regulação estatal cerrada, implicando propriedade estatal. Essa é uma das razões da

decisão do governo brasileiro de manter a Petrobrás sob controle estatal.

O objetivo geral da reforma administrativa sena o de transitar de uma administração

burocrática para a gerencial. Na verdade, a administração pública gerencial deveria ser

construída sobre a administração pública burocrática. Dever-se-ia conservar e aperfeiçoar,

senão implantar - visto que até hoje não o foram, apesar de toda a ideologia burocrática que

tomou conta do Brasil entre 1985 e 1994 -, certas instituições burocráticas, como a

exigência de concurso ou de processo seletivo público, um sistema universal de

remuneração, carreiras formalmente estruturadas e um sistema de treinamento. Nesses

termos, seria preciso e conveniente que continuem os esforços no sentido de instalação de

uma administração pública burocrática no país. Porém, essas instituições deveriam ser

suficientemente flexíveis para não contlitar com os princípios da administração pública

gerencial. E, sobretudo, não impedir a recompensa do mérito pessoal, desvinculado do

tempo de serviço, e não aumentar as limitações impostas à iniciativa e à criatividade do

administrador público para administrar seus recursos humanos e materiais. Quanto ao

treinamento, conforme observa OSLAK (1995), deveria estar prioritariamente relacionado

com as necessidades e os programas do novo Estado que se quer implantar, ao invés de

subordinar-se às etapas de uma carreira, como quer a visão burocrática.

Por outro lado, a combinação de princípios gerenciais e burocráticos deveria vanar ele

acordo com o setor. A grande qualidade da administração pública burocrática é a sua
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segurança e efetividade. Por isso, no núcleo estratégico, onde essas características são

muito importantes, ela deveria ainda estar presente, em conjunto com a administração

pública gerencial. Já nos demais setores, onde o requisito da eficiência é fundamental, dado

o grande número de servidores e de cidadãos-clientes ou usuários envolvidos, o peso da

administração pública burocrática deveria ir diminuindo até praticamente desaparecer no

setor das empresas estatais. Conforme observa CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

(1995), seria duvidoso que esse novo paradigma empresarial de governo devesse substituir,

inteiramente, em especial nos órgãos que diretamente exercem os poderes conferidos ao

Estado, o modelo de gestão político-administrativa.

A reforma da administração pública seria executada em três dimensões: a institucional-

legal, por meio da qual se modificam as leis e se criam ou modificam instituições; a

cultural, baseada na mudança dos valores burocráticos para os gerenciais; e a da co-gestão.

Na dimensão institucional-legal seria preciso modificar a Constituição, as leis e os

regulamentos. Em um país cujo direito tem origem romana e napoleônica, qualquer reforma

do Estado implica uma ampla modificação do sistema legal. A dimensão cultural da

reforma significa, por um lado, sepultar de vez o patrirnonialismo, e, por outro, transitar da

cultura burocrática para a gerencial. Finalmente, a dimensão gestão seria a mais difícil.

Trata-se aqui de pôr em prática as novas idéias gerenciais e oferecer à sociedade um serviço

público efetivamente mais barato, mais controlado e de melhor qualidade. Para isso, a

criação de agências autônomas, no nível das atividades exclusivas de Estado, e das

organizações sociais, no setor público não-estatal, seriam as duas tarefas estratégicas.

Inicialmente teriam alguns laboratórios, onde as novas práticas administrativas seriam

testadas com o apoio do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mas

depois seria de se esperar que as próprias unidades a serem transformadas e os respectivos

núcleos estratégicos tomassem a iniciativa da reforma.

A reação inicial da sociedade é de resistência ao novo. Segundo Przeworski (citado por

BRESSER PEREIRA, 1998b), o êxito da reforma do Estado depende da capacidade de

cobrança dos cidadãos. Ora, a cultura política no Brasil sempre foi mais autoritária do que

democrática. Fundamental, no processo de reforma, é o apoio da alta burocracia. Mais
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amplamente, é fundamental o apoio das elites modernizantes do país, que necessariamente

inclui a alta administração pública. Conforme observa PIQUET CARNEIRO (1993), nas

duas reformas administrativas federais (1936 e 1967) esteve presente a ação decisiva de

uma elite de administradores, economistas e políticos - autoritários ou não -, afinados com

o tema da modernização do Estado, e entre eles prevaleceu o diagnóstico comum de que as

estruturas existentes eram insuficientes para institucionalizar o processo de reforma.

Como pnrneiro passo, o novo presidente decidiu transformar a antiga, e burocrática,

Secretaria da Presidência, que geria o serviço público, em um novo ministério, o da

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). Em agosto de 1995, foi remetida ao

Congresso Nacional, após amplo debate, a emenda constitucional da reforma

administrativa. À emenda seguiu-se a publicação de um documento (Presidência da

República do Brasil, 1995) sobre a reforma administrativa - o Plano diretor da reforma do

aparelho do Estado -, que definia objetivos e estabelecia diretrizes para a reforma da

administração pública brasileira, cuja proposta básica seria a sua transformação de

burocrática, em gerencial. O "Plano", que já estava sendo posto em prática em várias das

suas dimensões, era o resultado de ampla discussão no âmbito da Câmara da Reforma do

Estado. Essa transformação passou a ser, então, uma questão nacional.

Em 04 de junho de 1998, foi promulgada a Emenda Constitucional n° 19, que modifica o

regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes

políticos. Em 15 de dezembro do mesmo ano, a Emenda Constitucional n° 20 estabeleceu

novas regras para a concessão das aposentadorias e pensões dos servidores titulares de

cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas

autarquias e fundações, trazendo inúmeras outras mudanças que afetam o dia-a-dia do

servidor, tendo afetado, também, os segurados do regime geral de previdência social.

Na visão de seus criadores, em especial, o Ministro BRESSER PEREIRA (2000), seu

principal responsável, tendo estado à frente do MARE entre 1995 e 1998, a reforma

gerencial da administração pública brasileira pode ser considerada um projeto bem-

sucedido. As principais mudanças legais previstas foram transformadas em leis: a reforma
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constitucional denominada "reforma administrativa" foi aprovada praticamente na forma

proposta pelo governo, flexibilizando o regime de estabilidade e terminando com o regime

jurídico único; as agências reguladoras foram criadas e dotadas de autonomia previstas para

agências executivas; foram definidas em lei e estabelecidas as primeiras organizações

sociais destinadas a executar no setor público não-estatal atividades sociais e científicas que

o Estado deseja financiar, mas não quer executa diretamente; foi criado o regime de

emprego público como alternativa ao cargo público, quando não se tratar de exercício de

atividade exclusiva de Estado; alterações substanciais na lei, regulando o regime de

trabalho dos servidores públicos foram introduzidas, eliminando privilégios e distorções; os

contratos de gestão e o conceito de indicadores de desempenho foram claramente definidos;

e uma nova política de recursos humanos foi colocada em prática, com ênfase no

fortalecimento do núcleo estratégico do Estado e na realização de concursos anuais com

pequeno número de vagas de reposição para as carreiras de Estado.

A gestão pela qualidade total, como estratégia gerencial de administração, foi adotada e

passou a ser consistentemente aplicada na administração pública federal e em diversas

administrações estaduais e municipais. Para BRESSER PEREIRA (2000), o apoio dado

pela alta administração pública à reforma denota uma clara mudança de uma cultura

burocrática para uma cultura gerencial. A reforma teria tido êxito nos planos institucional,

cultural e da gestão, embora para este seja apenas o início de uma implantação que durará

anos.

A implementação da reforma exigiu mudanças, promovendo-se, no início do segundo

governo FHC, a fusão do MARE com o Ministério do Planejamento, passando o novo

ministério a se chamar Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Este ministério,

ao qual foi atribuída a missão de implementar a reforma gerencial, passou a realizar essa

tarefa usando como instrumentos básicos o orçamento anual da República e, em especial, o

Plano Plurianual (PPA). As idéias e instituições das reformas gerenciais passaram, também,

a ser implantadas nos níveis estadual e municipal, bem como ultrapassou as fronteiras do

país, por meio do documento Uma nova gestão pública para a América Latina, do

Conselho Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (Clad, 1998).
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2. Compras Governamentais e Governo Eletrônico em diferentes países:

2.1. Acordos e Legislações sobre Compras Governamentais:

Segundo MOREIRA & MORAIS (2002), as análises sobre integração em blocos

comerciais realizadas no Brasil têm demonstrado pouco interesse pelo tema compras

governamentais. A única alteração se deu quando do estabelecimento de um grupo de

trabalho sobre compras governamentais, em meio aos nove grupos negociadores criados no

âmbito das negociações para a criação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA.

A importância de avaliações sobre normas e procedimentos em compras governamentais

adotados em alguns blocos de comércio referenciais, como a União Européia e o Acordo de

Compras Governamentais da OMC e de políticas de aquisições governamentais adotadas na

legislação dos Estados Unidos, o maior parceiro da ALCA, foi verificada quando do

aprofundamento das negociações entre os países que comporão a Área de Livre Comércio.

Um acordo de compras governamentais tem por princípios básicos a adoção de tratamento

nacional e a não-discriminação em relação aos bens e produtores dos demais países

participantes. Os países signatários se comprometem a conceder aos bens, serviços e

fornecedores dos demais países tratamento não menos favorável que o concedido, aos seus

próprios produtos, serviços e fornecedores. O mesmo se aplica aos fornecedores de bens ou

serviços de origem estrangeira e aos fornecedores de propriedade estrangeira estabelecidos

no território onde é realizada a licitação pública. Subentende-se, para isto, que possuam as

qualificações requeridas. A transparência das leis, regulamentos, normas e práticas

adotadas pelos países é outro princípio básico.

O Acordo Geral de Tarifas e Comércio - GATT, em seu pnrnerro acordo multilateral

estabelecendo regras para a redução de tarifas de importação entre os países signatários,

assinado em 1947, excluiu explicitamente as compras governamentais das obrigações de

tratamento nacional concedido aos bens dos países-membro do acordo. A primeira

iniciativa, para incluir as compras governamentais nas normas de comércio de desgravação
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tarifária de um mercado comum, se deu no âmbito do tratado que instituiu a Comunidade

Européia, originado do Tratado de Roma de 1957. O tema compras governamentais foi

finalmente incluído nas normas de comércio de desgravação tarifária, em âmbito mundial,

na Rodada de Tóquio, por meio do acordo plurilateral sobre compras governamentais,

assinado em 1979, e que entrou em vigor em 1981. Ele foi renovado, em sua atual versão,

ao final da Rodada do Uruguai, na mesma data da criação da Organização Mundial de

Comércio - OMC, em 15 de abril de 1994, mas só entrando em vigor em 10 de janeiro de

1996. Com a adesão de 27 países, a versão atual do Acordo de Compras Governamentais

incluiu governos subcentrais (Estados/províncias e prefeituras), empresas públicas, serviços

e construção civil.

2.2. Acordo de Compras Governamentais da OMC:

o Acordo de Compras Governamentais da OMC (GPA), em seu texto introdutório, destaca

que o objetivo global do acordo é a liberalização e a expansão do comércio mundial e o

aprimoramento das normas que orientam as transações comerciais entre os países. Para

isso, o GPA estabelece um conjunto de direitos e obrigações na área de contratações

públicas, definindo as entidades públicas abrangidas, as modalidades de licitação, os

procedimentos para a qualificação dos fornecedores, entre diversas outras provisões. As

normas se aplicam a partir de valores mínimos de compras governamentais, definidos em

anexos para cada um dos países-membro, e expressos em Direitos Especiais de Saque-DES.

O Acordo aplica-se a todos os bens, em geral. No caso de serviços, os países indicam listas

positivas e negativas, em anexos próprios. Os serviços de construção abrangidos são objeto

de listas positivas.

O GPA prevê três modalidades de licitação, conforme o grau de abertura para a

participação dos fornecedores: procedimentos abertos, em que todos os interessados podem

apresentar propostas; procedimentos de licitação seletiva, em que podem apresentar

propostas os fornecedores convidados a participar; e procedimentos de licitação restrita,

realizada sob determinadas condições, em que os fornecedores são contatados
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individualmente. As condições estabelecidas para a qualificação nas licitações devem ser

publicadas em prazo adequado, para que os interessados possam completar com a

antecedência necessária as exigências, mesmo se fornecedores estrangeiros. Elas podem

compreender garantias financeiras, qualificações técnicas e informações sobre a capacidade

financeira e comercial dos interessados e não devem estabelecer diferenças entre

fornecedores nacionais e estrangeiros.

Excetuando os casos de licitação sob procedimentos restritos, o "convite para participação"

é o meio pelo qual as pretendidas aquisições ou contratações devem ser tornadas públicas.

Eles devem conter o objeto do contrato, as datas de início e término da entrega dos bens ou

serviços, datas para a apresentação dos requerimentos de qualificação e do recebimento das

propostas, o endereço da entidade pública licitante, entre outros. No caso de licitação

seletiva, as entidades que mantêm listas de fornecedores qualificados podem selecionar os

que serão convidados a apresentar propostas, concedendo igual oportunidade para todos os

incluídos nas listas. Os pedidos de qualificação de fornecedores que ainda não obtiveram

essa condição devem ser examinados, desde que haja tempo hábil para se completar os

procedimentos de qualificação. Se a avaliação das propostas indicar que nenhuma das

ofertas, apresentadas em licitação aberta ou seletiva, apresenta vantagens nítidas sobre as

demais, existe a possibilidade de que a entidade pública abra processo de negociação

(procedimentos restritos) com os fornecedores individualmente.

Os prazos previstos para a apresentação das propostas devem permitir que fornecedores

estrangeiros possam apresentar suas ofertas antes do término dos procedimentos de

licitação. O artigo XI do Acordo prevê 25 dias de prazo para a licitação seletiva e 40 dias

para a licitação aberta. Quando permitida a apresentação da proposta em vários idiomas,

um, obrigatoriamente, deve ser oficial junto à OMe (inglês, francês ou espanhol). A

entidade licitante, por ocasião da seleção da proposta vencedora, deve verificar o

cumprimento pelos ofertantes das condições previstas no aviso ou edital de licitação,

adjudicando o contrato ao fornecedor que demonstre plena capacidade de cumprir as

condições previstas e cuja oferta seja a de mais baixo preço ou considerada a mais

vantajosa, levando-se em conta, neste caso, os critérios de avaliação específicos
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determinados no aviso ou edital de licitação. Após a adjudicação do contrato, publica-se

aviso contendo informações sobre a contratação, tais como a natureza e quantidade dos

produtos e serviços, o nome e endereço cio vencedor, o valor do contrato ou o valor da

maior e menor oferta considerada na avaliação do contrato.

o Acordo prevê tratamento diferenciado para países em desenvolvimento que aderirem,

quando da necessidade de resguardar o equilíbrio do balanço de pagamentos e a

manutenção de reservas adequadas para a implementação de programas de

desenvolvimento econômico. Países nessas condições podem negociar exceções às normas

de tratamento nacional, concedendo preferências às aquisições de bens e serviços nacionais,

apoiando a implantação de indústrias nascentes, de empresas de pequeno porte e fabricantes

internos que dependam das compras governamentais para continuar produzindo, entre

outros tratamentos diferenciados. O Acordo proíbe a imposição de condições

compensatórias pelos países-membro, tais como exigências de conteúdo doméstico dos

bens e metas de investimentos. É permitido aos países em desenvolvimento negociar

medidas desse tipo por ocasião do processo de qualificação de ofertantes na licitação.

2.3. Diretivas sobre Compras Governamentais na União Européia:

A União Européia (U.E.), em sua legislação sobre compras governamentais, estabelece

Diretivas, que são ordenamentos determinando a coordenação de normas e procedimentos

para as aquisições de bens e contratações de serviços e obras públicas, a partir de um valor

mínimo determinado. Os países da União devem adaptar sua legislação nacional às normas

e procedimentos acordados nas diretivas, aplicando os princípios de livre circulação de

bens, tratamento nacional e não-discriminação, entre outros, de forma a garantir

oportunidades iguais aos participantes nacionais ou dos demais países comunitários nas

compras governamentais. Estão em vigor quatro diretivas coordenando os procedimentos

nas compras e contratações de bens, serviços e obras públicas, e duas diretivas definindo

procedimentos para a interposição de recursos: Diretiva 93/36/EEC - aquisição de bens;

Diretiva 93/37/EEC - contratações de obras públicas; Diretiva 92/50/EEC - contratações
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de serviços; Diretiva 93/38/EEC - aquisições e contratações de bens, obras e serviços pelas

empresas que operam serviços de utilidade pública nos setores de abastecimento de água,

energia, transporte e telecomunicações; Diretiva 89/665/EEC - normas para a interposição

de recursos nas contratações de bens, obras públicas e serviços pelas entidades públicas; e

Diretiva 92/13/EEC - normas para interposição de recursos nas contratações realizadas

pelas empresas dos setores de utilidade pública. As diretivas abrangem as entidades

públicas pertencentes ao Estado, os órgãos locais ou regionais, os organismos de direito

público e a empresas concessionárias de serviços de utilidade pública nos setores de água,

energia, transportes e telecomunicações.

Estão previstos os três tipos clássicos de licitação na seleção das propostas dos

fornecedores: procedimentos abertos de contratação, em que qualquer fornecedor,

empreiteiro de obras ou prestador de serviços interessado pode apresentar propostas;

procedimentos limitados, em que só os fornecedores, empreiteiros ou prestadores de

serviços convidados pelas entidades adjudicantes podem participar; e procedimentos por

negociação, em que as entidades adjudicantes consultam fornecedores, empreiteiros ou

prestadores de serviços à sua escolha, conforme o caso, negociando as condições do

contrato com um ou mais dentre eles. Os procedimentos abertos ou limitados devem ser

aplicados como regra geral. Somente na sua impossibilidade serão adotados procedimentos

de negociação. Os limites de valor a partir dos quais se aplicam as regras comunitárias são

expressos em Ecus/Euros ou em Direitos Especiais de Saque - DES. Os limites variam

conforme o setor ou atividade, havendo limites específicos para os órgãos dos governos

centrais participantes do Acordo de Compras Governamentais da OMC (os órgãos

encontram-se listados no Anexo I da Diretiva 97/52).

As diretivas relativas a contratações de bens, serviços e obras estabelecem os requisitos e

informações que podem ser solicitados para a qualificação dos ofertantes interessados nas

licitações, envolvendo a prova da capacidade financeira, econômica e técnica, e esclarecem

que os avisos de licitação não podem exigir outras condições além das especificadas nas

diretivas. Contrariamente, a diretiva que coordena as contratações de empresas que

exploram serviços de utilidade pública não determina as informações que podem ser
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solicitadas aos interessados em serem incluídos no sistema de qualificação, deixando que as

empresas licitantes julguem sobre o critério de qualificação. Diversas regras de publicidade,

presentes em três fases do processo de contratações, tomam públicos os procedimentos

utilizados nas licitações: informação prévia sobre as aquisições planejadas para os doze

meses seguintes, publicação dos avisos de licitação e informação sobre as contratações

adjudicadas. A informação prévia consiste na publicação de anúncio indicativo sobre a

totalidade das aquisições que cada entidade tenciona realizar durante os doze meses

seguintes, cujo valor total estimado seja igualou superior a 750.000 Ecus/Euros. Quanto à

publicação dos avisos de licitação, sob procedimentos abertos, limitados ou por negociação,

ela deverá ser feita em Jornal Oficial das Comunidades Européias e no banco de dados TED

(Tenders Electronic Dai/y) , nas respectivas línguas originais, de acordo com modelos

anexos às diretivas. Após a adjudicação do contrato, deve ser publicado aviso com

informações sobre os critérios de adjudicação, o número de ofertas recebidas, os preços

pagos e o nome do ofertante vencedor.

Nas licitações sob procedimentos limitados ou por negociação, as entidades licitantes

selecionam os candidatos que serão convidados a apresentar uma proposta ou a negociar,

entre aqueles que preencham as qualificações requeridas, com base nos requisitos mínimos

de natureza econômica e técnica. As normas da U. E. determinam a utilização de dois

critérios de avaliação das propostas: o preço mais baixo ou a proposta economicamente

mais vantajosa, neste caso, levando-se em consideração tanto o preço quanto outras

informações, como prazo de entrega, qualidade dos produtos e serviços, aspectos técnicos,

etc., a serem indicados no aviso de licitação.

Embora as primeiras diretivas tenham entrado em vigor na década de 70 e venham sendo

aprimoradas desde então, apenas 55,6% das licitações nos países-membro incorporavam,

em 1997, as normas comunitárias de contratação pública. De 1987 a 1997, o índice de

entrada de importações no setor público passou de 6% para apenas 10%, comprovando a

existência de setores específicos ainda fechados às compras externas, em razão das

exigências de normas técnicas e de sistemas de qualificação e certificação, dificultando a,

entrada de ofertantes nas licitações (MOREIRA & MORAIS, 2002). Em maio de 2000, a
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Comissão Européia apresentou propostas de duas novas diretivas, consolidando as seis

atualmente em vigor, com o objetivo de simplificar as normas e procedimentos. Ainda não

aprovadas pelo Parlamento Europeu, elas reduzirão à metade o número de artigos em vigor

e, entre diversos aprimoramentos, excluirão os setores que passaram a operar em situação

de concorrência efetiva na União Européia, em razão das privatizações, além de introduzir

mecanismos eletrônicos de aquisição e simplificação dos patamares de valor, com redução

do seu número.

2.4. Políticas de Compras Governamentais dos Estados Unidos da América:

A política de compras governamentais dos Estados Unidos, mais do que a busca pela

proposta mais vantajosa para os bens e serviços demandados pelos órgãos públicos, pode

ser considerada o melhor exemplo de utilização do poder de compra do Estado para a

obtenção de resultados de política econômica e social. A legislação americana sobre

compras governamentais, o Sistema FAR-Federal Acquisition Regulations, já em seu

pnrneiro capítulo, demonstra tal preocupação estabelecendo que nas compras realizadas

pelos órgãos governamentais deve-se procurar tornar disponível em tempo hábil o produto

ou serviço com o melhor preço, mantendo a confiança do público e atingindo os objetivos

das políticas públicas. Os objetivos de políticas públicas na legislação americana abrangem

aspectos econômicos, industriais, sociais, militares, de desenvolvimento local, etc. Para

tanto, os órgãos e empresas públicas devem conceder preferência, nas suas aquisições, aos

bens de produção doméstica, de acordo com condições e exigências nessa direção

estabelecidas nas normas e procedimentos de compras governamentais. Três programas

especiais definem as preferências ou reservas de compras para bens de produção nacional

dos Estados Unidos: são eles o Buy American ACI, o Balance of Payments Program e o

Small Business Acl.

O Buy American Act estabelece restrições à compra pelos órgãos governamentais de bens

finais não produzidos nos Estados Unidos, incluindo os não-manufaturados, tais como

produtos agrícolas e minerais. Para ser beneficiado pela política de preferência nas compras
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governamentais, o artigo manufaturado deverá atender a duas exigências: ser produzido nos

Estados Unidos; e deve observar o requisito de conteúdo nacional mínimo, com os

componentes nacionais devendo compor mais de 50% do custo de todos os componentes

utilizados na fabricação.

o Balance of Payment estabelece preferência aos produtos amencanos nas. compras

governamentais de bens e materiais de construção para utilização fora dos Estados Unidos,

determinando margem de preferência de pelo menos 50% ao produto americano em relação

ao estrangeiro. Isto significa que deverão ser adquiridos produtos americanos até 50% mais

caros do que o produto estrangeiro.

o Small Business ACI, aprovado pelo Congresso norte-americano em 1953, define

princípios básicos para a atuação do Poder Executivo no apoio às pequenas empresas,

assegurando a preferência nas compras governamentais para bens e serviços ofertados por

elas. As aquisições governamentais de bens ou serviços de valor entre US$ 2.500 e US$

100.000 devem ser reservadas exclusivamente para empresas de pequeno porte. Essa

determinação deve ser cumprida sempre que existirem ofertas de pelo menos duas empresas

competitivas de pequeno porte, em termos de preços de mercado, qualidade e capacidade

de entrega. É dada prioridade às aquisições de empresas de pequeno porte de propriedade

de grupos sociais em posição de desvantagem no país, como as empresas pertencentes aos

veteranos de guerra, empresas de pequeno porte localizadas em regiões de baixo

desenvolvimento, empresas de pequeno porte pertencentes a negros, hispânicos, nativos

americanos, tribos indígenas, americanos de origem asiática, e empresas de pequeno porte

pertencentes a mulheres.

Para evitar a dependência exclusiva de fontes internas, permite-se a aquisição de produtos

estrangeiros quando a preferência por produtos domésticos for considerada inconsistente

com o interesse público, quando não houver disponibilidade interna do produto ou quando

os preços internos não forem considerados razoáveis. Essas são situações denominadas

"excepcionais", que permitem a aquisição de produtos finais estrangeiros sem {,,~

observância das restrições do Buy American Acl. O preço de um produto nacional será
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considerado não razoável quando, ofertado por grande empresa nacional, superar o menor

preço da oferta estrangeira após a aplicação da margem de preferência de 6%, ou de 12%,

no caso de pequena empresa nacional. O dirigente do órgão licitante poderá determinar a

ampliação dessas margens. Para o Departamento de Defesa o fator de proteção é de 50%.

Nos casos de empate nos preços, é dada a preferência ao fornecedor de bens de produção

nacional. Outras determinações legais, além da preferência aos bens domésticos, aumentam

as vantagens dos bens e dos produtores nacionais sobre os estrangeiros nas compras

governamentais americanas. Os órgãos públicos podem rejeitar uma oferta de produto

estrangeiro, com vistas a proteger determinadas atividades internas, com base no

procedimento denominado exclusion of sources. São razões para adoção da preferência:

interesse da defesa nacional em dispor de uma instalação, produtor, indústria ou outro

fornecedor disponível para entregar materiais ou serviços, em casos de emergência nacional

ou mobilização industrial; interesse da defesa nacional em manter capacidade nacional de

pesquisa, desenvolvimento ou engenharia por instituição educacional ou sem fins

lucrativos, ou centro de pesquisa financiado por fundos federais; e para assegurar a

continuidade de um fornecedor confiável de bens ou serviços.

Nas compras do governo dos Estados Unidos são, portanto, aplicadas as regras e os

procedimentos previstos na legislação (FAR), relativas às modalidades de licitação, às

normas para a divulgação das licitações e dos contratos adjudicados, aos prazos para a

apresentação de propostas pelas empresas, aos requisitos de habilitação dos fornecedores e

aos procedimentos para impugnação de licitações, obedecidas as diretrizes que determinam

prioridade para os bens produzidos internamente e aos ofertados por empresas de pequeno

porte. Três são os procedimentos ou modalidades de acesso dos interessados em fornecer ao

governo: licitação aberta, na qual qualquer interessado pode apresentar proposta (sealed

bidding); licitação restrita ou seletiva, com um número limitado de ofertantes convidados a

apresentar propostas; e aquisição de fornecedor único, denominada "aquisição negociada

não competitiva". Também são previstos procedimentos próprios para a chamada "licitação

simplificada", aplicável aos contratos de valor até US$ 100.000.
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Com o objetivo de reduzir custos administrativos, melhorar as oportunidades para que

pequenas empresas obtenham uma "proporção justa" dos contratos governamentais,

promover a eficiência e a economia na contratação e evitar gastos desnecessários para os

órgãos do governo e fornecedores, além dos procedimentos acima, as normas possibilitam a

adoção de "procedimentos simplificados" de licitação nas aquisições de bens, serviços e

construção de valor não superior a US$ 100.000 e nas compras de pequeno valor (até US$

2.500). Há dois critérios de avaliação da proposta vencedora: escolha da proposta mais

vantajosa para o governo, considerando unicamente os preços propostos, ou avaliação

levando em consideração o preço e os "fatores relacionados a preços", incluídos nos avisos

de licitação, sejam custos previsíveis ou atrasos para o governo resultantes de fatores como:

necessidade de inspeção dos bens, que podem estar localizados a maior ou menor distância,

transporte para o local onde os bens serão utilizados, impostos locais, estaduais ou federais,

etc. Antes da adjudicação do contrato para a melhor proposta, as normas também requerem

urna "averiguação de responsabilidade". O responsável pela licitação verifica se o futuro

contratado: demonstra capacidade financeira para cumprir o contrato e o cronograma de

entrega proposto ou requerido; apresenta desempenho satisfatório no cumprimento de

fornecimentos anteriores, integridade e ética nos negócios; demonstra a necessária

organização, experiência, controles contábeis e operacionais, capacidades técnica e

produtiva, e demais recursos necessários; e está qualificado e elegível para contratação pelo

governo, atendendo à legislação em vigor, conforme a seção 9.100 da FAR que prescreve

políticas, normas e procedimentos para a averiguação de responsabilidade de fornecedores.

É importante observar que não obstante a assinatura de acordo comercial com os Estados

Unidos suspender as restrições do Buy American Act, permitindo que produtos estrangeiros

participem de licitações governamentais, a derrogação das restrições e preferências não

alcança as compras reservadas para pequenas empresas, que constituem exceção geral ao

tratamento nacional dado aos produtos estrangeiros nos acordos comerciais e compromissos

internacionais dos Estados Unidos. Diversas outras situações previstas na legislação dos

Estados Unidos podem representar barreiras ao acesso ao mercado americano de compras

governamentais, tais como: a autonomia concedida aos órgãos licitantes para a ampliação

dos limites de compras reservadas para pequenas empresas, acima do limite de US$
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100.000; a exigência de sub-contratação de empresas de pequeno porte nas licitações de

valor acima de US$ 500 mil, incluindo a concessão de subsídios ao fornecedor principal

que exceder as metas estipuladas de sub-contratação; e a autonomia concedida aos órgãos

para emitir regulamentos próprios e implementar "políticas adicionais, procedimentos,

prescrições sobre editais ou cláusulas de contratação que suplementem a FAR, para atender

a necessidades específicas da agência"

2.5. Legislação Brasileira de Compras Governamentais:

A Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores consolidam as normas

sobre licitações e contratos da Administração Pública, abrangendo todos os bens e serviços

adquiridos ou contratados, assim como alienações e locações, aplicáveis aos Poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e municípios, e suas autarquias,

fundações e empresas públicas. Procurando conferir ao Poder Público as melhores

condições possíveis nas aquisições de bens e serviços, são princípios básicos da Lei n"

8.666/93 a impessoalidade, a competição, a transparência, a publicidade e a igualdade nas

condições de acesso. Ela consagra o princípio da economicidade, buscando as condições

mais vantajosas para a administração pública, não importando tratar-se de bens ou serviços

nacionais ou importados.

A legislação brasileira não prevê o uso do poder de compra do Estado para garantir

mercado para a produção interna ou desenvolver determinados setores da economia, como

é feito nos Estados Unidos. Na Lei, é vedada a inclusão de condições nas licitações que

restrinjam a competição ou estabeleçam preferências em função da naturalidade, sede ou

domicílio dos fornecedores potenciais, ou ainda estabelecer tratamento diferenciado entre

empresas brasileiras e estrangeiras. Ficam ressalvadas da aplicação do princípio de

tratamento nacional apenas as aquisições de bens e serviços de informática, que dispõem de

preferência concedida aos bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e aos bens e

serviços produzidos de acordo com "processo produtivo básico", conforme art. 30 da Lei n°

8.248/91 (Lei de Informática). Mesmo não exigindo que as licitações devam se estender
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sempre a concorrentes estrangeiros, a Lei n" 8.666/93 determina que não haverá

discriminação a favor de bens e serviços produzidos no país.

Além de concurso e leilão, são modalidades previstas de licitação: a concorrência, aberta a

todos os interessados que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação

exigidos no edital; tomada de preços, aberta somente aos cadastrados, observada a

necessária qualificação; convite, no qual participam convidados, em número mínimo de

três, cadastrados ou não, ainda assim exigida qualificação; pregão, no qual a disputa pelo

fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública. Existem dois casos

excepcionais, que são a dispensa de licitação, em que são determinadas vinte e quatro

situações em que os procedimentos acima são dispensados; e inexigibilidade de licitação,

para as situações que apresentam inviabilidade de competição, como no caso de fornecedor

único de bem ou serviço. Na Lei são encontrados os seguintes tipos de licitação: a de menor

preço; a de melhor técnica; a de técnica e preço; e a de maior lance ou oferta, esta última

nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. Os tipos de licitação

"melhor técnica" e "técnica e preço" são exclusivos para serviços de natureza intelectual,

em especial na elaboração de projetos, engenharia consultiva e elaboração de estudos

técnicos.

Um acordo de compras governamentais no âmbito da ALCA deverá levar em conta a

legislação dos Estado Unidos que concede preferência às empresas de pequeno porte. Elas

seriam mantidas mesmo sob acordo de comércio que suspenda as restrições aos produtos

estrangeiros, consubstanciando, desta forma, uma barreira aos produtos brasileiros. Embora

a Lei n" 8.666/93 não preveja qualquer tratamento favorecido à produção de bens e serviços

por micro e pequenas empresas, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno

Porte, Lei n° 9.841, de 5 de outubro de 1999, prevê que "a política de compras

governamentais dará prioridade à microempresa e à empresa de pequeno porte,

individualmente OLl de forma associada, com processo especial e simplificado nos termos

da regulamentação desta Lei", o que ainda não foi regulamentado. O Brasil poderia incluir

dispositivo no acordo da ALCA que resguardasse uma futura política de reserva para esse

segmento de empresas (MOREIRA & MORAIS, 2002).

'\
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2.6. Compras Eletrônicas:

As novas tecnologias de informação e comunicação possibilitaram a empresas e governos

realizar várias tarefas de modo mais ágil, transparente e eficiente. Uma delas é a aquisição

de bens e serviços via Internet, Os sistemas de e-procuremenl, compras por meio

eletrônico, envolvendo firmas, também denominados business to business (B2B), passaram

de sistemas privados dedicados de troca de dados que ligavam algumas firmas e alguns
•

clientes e fornecedores, a um alto custo, para sistemas baseados no protocolo Internet, mais

abertos e baratos. As bolsas eletrônicas, onde são realizados leilões reversos para a

aquisição dos mais variados tipos de bens e serviços, é o estágio mais avançado desse

processo. O setor público percebeu as grandes vantagens oferecidas pelo sistema, e muitos

governos nacionais e subnacionais passaram a adotar os mesmos instrumentos para as suas

aquisições, no que acabou denominado governmenl to business (G2B) ou business to

government (B2G).

Segundo SCULL Y & WOODS (1999), em 2004 as transações on-line entre firmas (B2B)

alcançarão, nos Estados Unidos, à cifra de US$ 1,5 trilhão, dos quais US$ 600 bilhões por

meio de bolsas eletrônicas. O comércio americano do tipo business to consumer (B2C), ou

venda direta ao consumidor, atingirá US$ 108 bilhões em 2003. Outros autores estimam,

para 2004, US$ 6,9 trilhões de comércio eletrônico em todo o mundo, dos quais US$ 3,1

trilhões só nos Estados Unidos, sendo US$ 2,7 trilhões em E2E. No Brasil, estima-se que os

sítios de leilão eletrônico movimentem atualmente cerca de US$ 600 milhões, havendo

previsão de que o mercado possa crescer mais de 10 vezes nos próximos três anos.
~'j,

•
Todos os procedimentos relativos à compra pela rede mundial - homologação,

cadastramento de fornecedores, cotação de preços, seleção ou negociação - são chamados

de e-procurement . Eles permitem combinar compras descentralizadas com um espaço

centralizado de mercado, ao transformar sítios e portais de compras em market-places
\ ,

virtuais. O comércio eletrônico em geral e os portais de compras em particular dependem
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da ação do governo para operar com eficiência. Cabe ao governo implantar e manter infra-

estrutura de telecomunicações adequadas ao desenvolvimento da Internet. A segurança das

transações virtuais depende da criação de legislação específica voltada para os crimes

praticados na Internet e do desenvolvimento de uma infra-estrutura de chaves públicas

adequada, que garanta, ao mesmo tempo, facilidade e segurança para as certificações dos

documentos eletrônicos relacionados às transações, dispensando seu registro em papel. A

expansão dos negócios de B2B torna necessária revisão de aspectos relacionados à

tributação e regulação. O governo pode querer incentivar e-negócios, criando e/ou

mantendo sítios de apoio às micro e pequenas empresas ou de algum setor específico.

O B2B e os novos portais de compras eletrônicas são afetados ou afetam diretamente

algumas das funções mais importantes do e-governo (FERNANDES, 2002a):

· promovendo a regulamentação das redes de informação, envolvendo, principalmente,

certificação, tributação e governança;

· estimulando os e-negócios, criando ambientes de transações seguras, especialmente

para pequenas e médias empresas;

· possibilitando a aquisição de bens e serviços utilizando-se da Internet, por meio de

licitações públicas, leilões eletrônicos, cartões de compras governamentais, bolsas de

compras virtuais e outros tipos de mercados digitais para os bens adquiridos pelo governo;

e

· dando maior transparência à prestação de contas.

Para o setor público, a transparência que o sistema oferece promove dois impactos

imediatos (FERNANDES, 2002a): inibe o mau gerenciamento dos fundos públicos, pela

visibilidade e facilidade de reação que proporciona; e tende a eliminar os custos gerados

pela corrupção, por meio da simplificação dos processos e eliminação das oportunidades

criadas pelo excesso de burocracia.

As empresas e governos seguem, normalmente, estágios progressivos até a incorporação da

Internet aos seus procedimentos de compra, substituindo, boa parte das vezes, tecnologias

mais caras, por meio de conexões dedicadas conhecidas como de tipo EDI (electronic data
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interchange), ou troca eletrônica de documentos. As empresas costumam iniciar pela

criação de home pages e comunicação entre funcionários. Em seguida, alteram as formas de

distribuição e venda dos produtos e seus canais de comunicação com outras firmas. A

transformação atinge, então, as relações com fornecedores, na aquisição de diversos

insumos. Finalmente, passam a participar de portais e bolsas de compras. De modo análogo

com o governo, a Internet é inicialmente utilizada na comunicação interna e externa. Os

diversos órgãos e departamentos aumentam progressivamente seu grau de interação, usando

estruturas de rede para compartilhamento de bancos de dados e realização de tarefas

comuns. Alteram, então, a relação com fornecedores, que pode se iniciar pela criação de

sítios para a divulgação de licitações e tomadas de preços. Finalmente, optam pelo

desenvolvimento de portais e bolsas de compras.

Empresas ou governos podem desenvolver seu próprio sítio de compras ou utilizar um sítio

ou portal administrado por terceiros, participando dos chamados mercados virtuais, onde

compradores e vendedores de diversas empresas se encontram para negócios. Para

SCULL Y & WOODS (1999), cinco são os modelos básicos de sítios de compras

eletrônicas, segundo a forma mais corrente de transação correspondente.

· Agregadores;

· Hubs ou centros de negócios;

· Post and Browse ou negociação uma-a-uma;

· Leilões; e

· Sistemas eletrônicos auto-executáveis.

Os agregadores são, em geral, sítios voltados para um setor específico da cadeia produtiva,

ou seja, são sítios verticais. Neles podem ser encontrados, de uma só vez, os catálogos de

inúmeros fornecedores, segundo um formato padrão, possibilitando a obtenção de

informações sobre produtos e cotações de preços. Este tipo de sítio é mais indicado para

produtos de preço reduzido, no qual ocorram compras mais freqüentemente e em pequenas

quantidades. Eles podem evoluir de forma a oferecerem serviços de pedido de cotação e

propostas a uma lista de fornecedores, para produtos específicos, fora dos padrões ou em

quantidades pouco usuais. Servem de exemplo os grandes portais americanos ligados à .,•..
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indústria química como o e-Chemicals (http://www.e-chemicals.com/) e o Plasticsblet

(http://www.plasticsnet.com/) que, de agregadores, passaram a realizar maior número de

transações na modalidade leilão.

Os hubs são market-places para onde convergem compradores e vendedores. São centros

de negócio que apresentam catálogos de vendas, oferecem anúncios, informações,

novidades sobre produtos, discussões técnicas, etc. Podem ser verticais, quando

especializados num só setor produtivo; horizontais, quando oferecem o mesmo tipo de

serviço para vários ramos industriais; ou diagonais, quando juntam compradores e

vendedores de vários setores interessados em uma categoria de produto. Eles costumam ter

leilões que agregam lotes de compradores para produtos demandados em pequena escala,

mas com grande freqüência. Podem ter dispositivos denominados "agregadores de

demanda", onde estocam ordens de compras de diversos compradores de um mesmo item,

que participam juntos de um único leilão. Podem ter leilões para itens demandados em

grande quantidade, mas é pouco freqüente. O sítio brasileiro Jewel Brazil

(http://www.jewelbrazil.com.brl) é um exemplo de hub vertical que evoluiu, tendo espaços

para negociação do tipo post and browse e leilão. Trata-se de um portal que concentra

cinqüenta empresas de capital nacional em um centro de negócios para o setor de pedras

preciosas. Outro exemplo brasileiro, neste caso de um hub horizontal, é o Mercado

Eletrônico (http://www.mercadoeletrônico.com.brl). um centro de negócios que também

oferece mecanismos de transação mais complexos.

Post and Browse ou negociação uma-a-uma são sítios que funcionam como salas de

encontro para compradores e vendedores pré-qualificados, que iniciam as negociações

anonimamente, mas concluem o contrato por meio de comunicação direta. Trata-se,

normalmente, de mercados muito fragmentados, com produtos que não podem ser

padronizados, envolvendo contratos de compra e venda muito específicos. O uso da

Internet pode contribuir para organizar estes mercados de forma a caminhar para contratos

mais padronizados, tratados de modo mais automatizado. São exemplos os portais

americanos Catex (http://www.catex.com/). especializado em seguros, e o CreditTrade

(http://www.creditrade.coml). de derivativos.
"
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A possibilidade de realizar leilões virtuais foi uma das grandes inovações introduzidas pela

Internet nas transações das mais variadas cadeias de suprimento, dispensando a presença

física tanto de compradores quanto de vendedores, com relativa facilidade operacional,

tempo e custos bastante reduzidos. Os leilões se dividem em leilões de compradores e de

vendedores. Nos leilões de compradores, os vendedores anunciam, na Internet, a lista de

itens que estão à venda e os compradores competem entre si oferecendo propostas de preço

cada vez maiores. A Internet permite atingir um número maior de potenciais compradores

como, por exemplo, pequenos e médios empresários que teriam dificuldades para estar

presentes fisicamente em leilões em outras regiões. Eles funcionam muito bem para

produtos únicos e diferenciados, mas que, ao mesmo tempo, possam ser facilmente

identificados. Estão sendo muito usados para liquidar excesso de estoque e na venda de

materiais chamados inservíveis, como sucatas de cobre e zinco e máquinas paradas. Um

exemplo deste tipo de leilão no Brasil é o Supermaterial

(http://www.supermaterial.com.br/). voltado para o setor de materiais e equipamentos

pesados. Também pode ser utilizado pelo governo para leilões de imóveis, compra e venda

de títulos e em leilões judiciais. O portal Tesouro Direto

(http://www.stn.fazenda.gov.brltesourodireto/). da Secretaria do Tesouro Nacional

brasileira, promove a venda de títulos públicos federais a pessoas físicas pela Internet. No

leilão de vendedores, denominado leilão reverso, o preço tende a cair ao longo do tempo.

Os compradores declaram no sítio o que pretendem adquirir e os vendedores disputam entre

si até chegarem ao menor preço proposto. Estes leilões são apropriados para commodities,

que podem ser perfeitamente especificadas e para as quais existe um grande número de

potenciais fornecedores. Estes sítios também costumam oferecer uma série de serviços

complementares. Nos Estados Unidos, um grande portal do tipo vertical é o e-steel

(http://www.e-steel.com/). voltado para o setor metalúrgico, e um exemplo de portal do tipo

horizontal é o FreeMarkets (http://\vww.freemarkets.com/), onde são negociados quase

duzentos tipos de bens e serviços.

Sistemas eletrônicos auto-executáveis se caracterizam por combinar automaticamente, de

forma contínua, intenções de compra e venda. Neles acontecem a todo tempo leilões
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bidirecionais, com um grande número de compradores e vendedores, gerando um processo

de formação de preços totalmente dinâmico. As propostas de ofertas e as demandas de

cotação podem ter um preço limite fixo ou serem totalmente determinadas pelo mercado.

Para estes sistemas é relativamente fácil manter o anonimato dos usuários. Esta é uma

característica importante para mercados muito líquidos e voláteis. No Brasil, um exemplo

de operações de balcão por meio eletrônico é o Sisbex - Sistema de Negociação de Títulos

Públicos e Outros Ativos da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (http://www.bvrj.com.br/).

O desenvolvimento de sistemas eletrônicos de negociação tem especial importância para o

setor financeiro. Estudos de bancos centrais e órgãos supervisores apontam como principais

conseqüências: menores custos de transação que aqueles referentes aos sistemas

tradicionais; maior eficiência comparados os percentuais de ordens executadas e o tempo

médio de execução; facilidade de supervisão por bancos centrais e órgãos de controle; e

redução do risco da contraparte central, ou seja, as liquidações são protegidas por câmaras,

praticamente eliminando o risco de crédito e "alavancando" os volumes de negócios. A

introdução do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), em 2002, favoreceu as transações

eletrônicas no país, pois o sistema passou a ser protegido por câmaras de ativo, mitigando o

risco de crédito.

No que se refere à propriedade dos portais ou das bolsas de compras e quem pode

transacionar nelas, pode-se distinguir quatro modelos básicos de propriedade: de um só

grupo de usuários, com número de sócios limitado; de múltiplos grupos de usuários e com

subscrições abertas; de um ou mais investidores, com adesão aberta; e do governo.

Nos portais ou bolsas de compras pertencentes a um grupo de usuários com acesso restrito,

os novos membros têm que comprar uma participação no negócio. Algumas empresas de

um determinado setor também podem constituir um portal unificado de compras restrito aos

proprietários-usuários. Um portal pode ter seu acesso aberto, embora apenas alguns

usuários sejam proprietários. Aqueles que negociam utilizando-se do portal ou da bolsa de

compras não são necessariamente sócios, embora tenham que ter algum tipo de licença para

fazê-lo. Nos portais pertencentes a um ou mais investidores, mas com o acesso aberto, a

propriedade e a participação nas negociações são completamente independentes. Muitos
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desses portais se formaram a partir da expertise de alguns consultores especializados em

um determinado setor. Podem estar entre os portais cuja propriedade e administração

pertence ao governo, desde pequenos sítios ou portais de vendas por catálogos que alguns

governos administram para fomentar micros e pequenas empresas, até as bolsas de valores

auto-executáveis, que são propriedade do Estado. Os exemplos mais bem sucedidos são as

bolsas de compras governamentais utilizadas nas aquisições de bens e serviços para os

diversos órgãos e departamentos do governo.

As bolsas eletrônicas de compras podem perfazer algum tipo de remuneração, seja a

cobrança de um percentual sobre o valor das transações realizadas, sejam taxas sobre os

custos economizados com o uso do sistema eletrônico, de adesão ou cadastramento, de

manutenção anual ou de renovação de cadastro. As bolsas podem vender espaço ou difundir

mensagens publicitárias; cobrar por serviços corno hospedagem e difusão de catálogos;

taxas para recebimento de informações, boletins periódicos e outros serviços afins; bem

como serviços de consultoria e análise de mercado, a partir dos dados gerados pelo seu

próprio funcionamento. Algumas bolsas vendem licenças de uso do software desenvolvido

para sua instalação.

Os sistemas de compras eletrônicos acabam por representar custos de informação e custos

de transação mais baixos, aumento da competição e maior especialização (TALERO,

2001). Apresentam-se como vantagens dos sistemas de compras eletrônicos

(FERNANDES, 2001):

· Reduzido tempo de transação, baixo custo na transmissão de informações e facilidade

de compartilhá-las em rede possibilitam redução considerável nos custos operacionais da

aquisição de insumos, que tende a se espalhar por toda a cadeia produtiva;

· Possibilidade de ter associados, elevado grau de descentralização nas decisões de

compra e espaço único de negociação;

· Mercados virtuais que centralizam o espaço de negociação, dispensando instalações

físicas ou, mesmo, a própria presença física de compradores e vendedores, expandindo os

limites geográficos das transações;
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· Maior transparência nas transações e processos de formação de preços mais dinâmicos,

fruto de negociações automatizadas e anônimas, reduzindo as ineficiências dos mercados,

gerando aumento dos volumes negociados e surgimento de novos mecanismos de fixação

de preços;

· Melhor gestão das compras, por meio da pré-qualificação dos fornecedores, aumento

na neutralidade dos processos de compra, constituição de históricos de formação de preços

para cada produto e uma gama de informações gerenciais, bem como menores requisitos

nos inventários;

· Reorganização interna das empresas ou dos órgãos e departamentos do governo, pela

integração dos sistemas internos de transporte, armazenagem e estoque, remoção de

bloqueios e canais de distribuição e difusão de instrumentos de trabalho e administração;

· Ganhos de eficiência adicionais pela padronização de contratos, documentos e

produtos, com a utilização de tabelas de preços, manuais de procedimentos, cadastro de

clientes, análise de desempenho, sistemas de ensino à distância e outros; e

· Lucros potenciais maiores.

As compras eletrônicas realizadas por meio de portais baseados na Internet movimentam

valores expressivos e tendem a se expandir ainda mais tanto no setor privado quanto no

setor público. Elas afetarão profundamente todos os setores produtivos da economia, sem

falar no setor financeiro. Questões relativas às políticas industrial e fiscal terão que levá-las

em conta. É de se esperar que a intensa competição entre os portais acabe por produzir uma

concentração em um reduzido número de portais especializados.

2.7. Considerações sobre compras governamentais:

Devemos, para conclusão deste capítulo, tecer alguns comentários sobre as compras

governamentais, em especial, as compras eletrônicas. Podemos elaborar um modelo que

discrimine o foco intencional dos diferentes governos, na elaboração de suas políticas de

compras governamentais, em especial, compras eletrônicas. Este modelo estaria baseado

em quatro perspectivas perseguidas pelos governos dos diferentes países, duas com foco de
.:
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natureza interna, que são Eficiência e Transparência; e duas de natureza externa, voltadas

para a sociedade, que são Proteção do Mercado Nacional e Inclusão Social.

A União Européia, em sua legislação sobre compras governamentais, estabelece diretivas

às quais os países-membro devem adaptar sua legislação nacional, aplicando os princípios

de livre circulação de bens, tratamento nacional e não-discriminação, entre outros, de forma

a garantir oportunidades iguais aos participantes, sejam eles nacionais ou de outro país

comunitário. A União adota uma clara política de eficiência e, embora não apresentada de

forma explícita, a exigência de normas técnicas e de sistemas de qualificação e certificação,

dentre outras, dificultam a entrada de ofertantes nas licitações, acabando por promover,

com isto, a proteção do mercado nacional. A transparência e a inclusão social não fazem

parte do foco de suas políticas de aquisições governamentais. O Reino Unido segue

orientação parecida, embora a reforma de sua administração pública e a utilização da

tecnologia da informação nas compras do setor público acabem por ocasionar, também,

maior transparência em sua atuação.

O governo dos Estados Unidos utiliza o poder de compra do Estado para a obtenção de

resultados de política econômica e social. Os órgãos e empresas públicas devem conceder

preferência, nas suas aquisições, aos bens de produção doméstica, sendo dada prioridade

àquelas originadas de empresas de pequeno porte de propriedade de grupos sociais em

posição de desvantagem no país. A derrogação das restrições e preferências nas licitações

governamentais não alcança as compras reservadas para pequenas empresas, que

constituem exceção geral ao tratamento nacional dado aos produtos estrangeiros nos

acordos comerciais e compromissos internacionais norte-americanos. Com isto, o governo

dos Estados Unidos demonstra uma clara opção de concentrar sua política de compras

governamentais sob o foco de proteção do mercado nacional e inclusão social. A questão da

eficiência se vislumbra na busca de tomar disponível em tempo hábil e com o melhor

preço, o produto ou serviço adquirido, de forma a manter a confiança do público, não

deixando de atingir os objetivos das políticas públicas.
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A Lei n" 8.666/93, que orienta as compras governamentais brasileiras, consagra o princípio

da economicidade, buscando as condições mais vantajosas para a administração pública,

não importando tratar-se de bens ou serviços nacionais ou importados. Na Lei é vedado

estabelecer tratamento diferenciado entre empresas nacionais e estrangeiras e a legislação

brasileira não prevê o uso do poder de compras do Estado para garantir mercado para a

produção interna ou desenvolver determinados setores da economia, como faz o governo

norte-americano. Única exceção é dada pela Lei de Informática (Lei n" 8.248/91), que

concede preferência aos bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e aos bens e

serviços produzidos de acordo com o "processo produtivo básico", conforme seu artigo 3°.

O Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei n? 9.841/99) prevê que a

política de compras governamentais dará prioridade à microempresa e à empresa de

pequeno porte, mas ainda não foi efetuada a sua regulamentação. Com isto, a política de

compras governamentais brasileira pouco se preocupa com a questão da proteção do

mercado nacional ou da inclusão social, tendo seu foco na eficiência. A reforma da

administração pública promovida pelo governo federal, com forte utilização da tecnologia

da informação, em especial no caso das compras eletrônicas, se preocupou com a questão

da transparência. Esta é uma das vantagens sugeridas pelo sistema de bolsa eletrônica de

compras, que já é utilizado pelo governo federal (Comprasnet) e por vários estados

(BEC/SP, etc.).

'l
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3. E-Gov e Compras Governamentais Eletrônicas no Brasil:

3.1. E-Gov no Brasil:

o governo brasileiro está priorizando a assimilação das novas tecnologias da informação

aos seus processos administrativos e à prestação de serviços ao cidadão. O governo federal

já oferece um amplo conjunto de serviços por meio da Internet. O portal Redegoverno

(www.redegoverno.com.br) conta com 1.350 serviços e 11 mil tipos de informação. Estão

disponíveis, dentre outros:

· entrega de declarações do Imposto de Renda;

· emissão de certidões de pagamentos de impostos;

· divulgação de editais de compras governamentais;

· cadastramento de fornecedores governamentais;

· matrícula escolar no ensino básico;

· acompanhamento de processos judiciais;

· acesso a indicadores econômicos e sociais e a dados dos censos;

· prestação de informações sobre aposentadorias e benefícios da previdência social;

· programas de ensino a distância;

· envio de mensagens pelos Correios, por meio de quiosques públicos; e

· informações sobre programas do Governo Federal.

Ainda assim, falta uma política integrada abrangente. A infraestrutura dos serviços

informatizados do Governo Federal está baseada na operação de uma malha de múltiplas e

diversas redes isoladas. Não existem padrões de desempenho e de interatividade; as

interfaces com o usuário nem sempre são amigáveis; existe descompasso entre os diversos

órgãos na assimilação das tecnologias de informação; capacidade de intercomunicação

entre os sistemas muito limitada; sistemas desnecessariamente centralizados, pouco

integrados e estruturados com o seu foco na gestão de processos e não de funções. Existem,

atualmente, no Brasil três grandes conjuntos de iniciativas que definem as linhas mestras da

implantação do e-governo no país: o projeto da Sociedade da Informação, o conjunto de
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medidas conhecido como Brasil Transparente e o projeto de governo Br@sil.gov

(FERNANDES & AFONSO, 2001). Esses programas compartilham alguns objetivos

comuns e são complementares entre si. Sua grande meta é o acesso universal às novas

tecnologias da informação, a infoinclusão de todos os cidadãos brasileiros. Dada a

dimensão continental do país e seu sistema federativo, o governo optou por estabelecer

diretrizes nacionais, em vez de impor políticas centralizadoras na matéria. Essa é a

orientação para os três programas citados.

°programa Sociedade da Informação no Brasil (http://www.socinfo.org.br/). instituído por

decreto em dezembro de 1999, visa propor alternativas para a próxima fase da Internet no

país. Ele é fruto dos esforços do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CTT).

Coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, faz parte do Plano Plurianual

200012003 (PPA), com aporte financeiro previsto de R$ 3,4 bilhões. Implantado por um

grupo formado por representantes do governo, do setor privado, da comunidade acadêmica

e do terceiro setor, o programa Sociedade da Informação está estruturado em sete grandes

linhas de ação:

· mercado, trabalho e oportunidades;

· universalização dos serviços e formação para a cidadania;

· educação na sociedade da informação;

· conteúdos e identidade cultural;

· governo ao alcance de todos;

· P&D, tecnologias-chave e aplicações; e

· infra-estrutura avançada e novos serviços.

Cada linha de ação possui seus próprios mecanismos de execução. A fase de implantação,

que se iniciou em 2000; compreende três momentos: a elaboração de uma primeira proposta

detalhada do programa, o chamado Livro Verde; amplo processo de consulta à sociedade e

de consolidação, em um Livro Branco, de um plano definitivo de atividades para o

programa. Tal plano foi gerado a partir da incorporação, ao Livro Verde, das idéias e

opiniões colhidas na consulta pública.

mailto:Br@sil.gov
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No segundo semestre de 2000, o Governo Federal deu início à preparação de um conjunto

de medidas voltadas para o aumento da eficiência da gestão dos recursos públicos e para o

combate à corrupção e ao desperdício, com ênfase na prestação de contas eletrônica e no

controle social direto, que deverá se beneficiar das possibilidades de interação oferecidas

pela Internet. É o Brasil Transparente (http://www.brasiltransparente.gov.br/). A primeira

dessas medidas foi a aprovação do Código de Conduta da Alta Administração Federal.

Mudanças legais buscam promover maior accountability, com a integração entre os órgãos

de controle interno nas três esferas dos diferentes níveis de poder; e o maior controle social

das contas públicas, permitindo-se o acesso da sociedade às contas por meio da Internet.

Uma série de medidas administrativas visa complementar essas medidas legais, por meio

do desenvolvimento de sistemas de controle intensivos em tecnologia da informação:

serviço de atendimento ao cidadão; oferta de serviços pela Internet ou por telefone;

qualidade do atendimento; e implantação de uma ouvidoria. A Lei de Responsabilidade

Fiscal (LC n? 101, de 04.05.2001), se insere nessa filosofia de transparência.

As diretrizes estabelecidas tanto pelo programa Sociedade da Informação, como pelo Brasil

Transparente, culminaram com o Projeto Br@sil.gov. O Governo tem atuado em três

frentes fundamentais, cada uma delas relativas aos tipos de transações descritos (G2C, G2G

e G2B). São elas a interação com o cidadão, a melhoria da gestão interna e a integração

com parceiros e fornecedores. Foram desenvolvidos portais na que funcionam como

balcões virtuais de informações e serviços aos cidadãos. O passo seguinte é a integração

desses portais em um único portal universal de informações e serviços para o nível federal.

O Br@sil.gov estabeleceu princípios gerais que devem nortear as políticas federais de

desenvolvimento do e-governo no país, que são: a universalização dos serviços; o aumento

da prestação de informações; a implantação de uma estrutura avançada; e a ampliação da

competitividade e da produtividade. A partir deles, foram definidos os objetivos gerais do

projeto a serem alcançados nos próximos anos:

· universalização e democratização do acesso aos serviços;

· melhoria da gestão e qualidade dos serviços públicos;

· transparência;

· redução dos custos unitários;

mailto:Br@sil.gov.
mailto:Br@sil.gov
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· simplificação de processos;

· informação como fator estratégico; e

· convergência e integração das redes e sistemas de informação.

A grande inovação do Projeto Br@sil.gov é a ênfase na meta da interoperabilidade, que

aparece como uma política prioritária de governo.

o Plano de Metas - 2000-2002 para o Governo Eletrônico no Brasil compreende dois

conjuntos de metas: aquelas voltadas para o cidadão/cliente e empresas e as de gestão

interna do governo. As metas voltadas para o cidadão/cliente e empresas incluem:

· popularização do acesso à Internet;

· aperfeiçoamento das políticas de divulgação de informações e de prestação de serviços

via Internet;

· consolidação da Rede Nacional de Informações em Saúde;

· unificação dos diversos cartões (previdência, saúde, etc.) no Cartão do Cidadão;

· criação do Catálogo de Informações;

· instalação de Pontos Eletrônicos de Presença (PEPs) nas representações do Governo

Federal;'

· PEPs instalados em todas as localidades com mais de 600 habitantes;

· Programa de Informatização das Ações Educacionais; e

· Criação do Portal de Apoio à Procura de Emprego.

Já as metas para a gestão interna do governo incluem:

· efetivação do Comitê Executivo do Governo Eletrônico;

· orientação e padronização para o desenvolvimento de sítios;

· criação da Infra-estrutura de Chave Pública;

· individualização no orçamento dos recursos de TCI;

· consolidação do sistema de pregão eletrônico e dos outros sistemas de compras

governamentais;

· desenvolvimento do Sistema de Informações Estratégicas;

· divulgação de Modelos de Referência para a Contratação de Redes;

mailto:Br@sil.gov


91

· integração dos Sistemas de Gestão;

· projeto-piloto da Rede Br@sil.gov; e

· projeto Rede Multisserviço.

A integração dos Sistemas de Gestão, a criação da Rede Multisserviço e unificação de todas

as redes por onde circulam dados e informações governamentais à Rede Br@sil.gov

representam um passo definitivo rumo à interoperabilidade e uma redução de custos

significativa em serviços de telecomunicação, sobreposição de tarefas, etc.

3.2. Compras Governamentais Eletrônicas no Brasil:

o Brasil tem perseguido políticas de consolidação do governo eletrônico tanto a nível

federal quanto sub-nacional. Uma das áreas em que se tem mais avançado é a das compras

eletrônicas, no qual tem sido referência mundial.

As aquisições da administração pública brasileira são reguladas pela Lei n? 8.666, de 21 de

junho de 1993. A lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos

pertinentes a obras, serviços (inclusive de publicidade), compras, alienações e locações no

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todas

estas operações, ressalvadas algumas hipóteses prevista na própria lei, têm de ser objeto de

licitação. Seu objetivo é o de garantir o cumprimento do princípio constitucional de

isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. O Art. 22 da lei

define como modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e

leilão. Em 2000, foi criada uma nova forma de licitação, o pregão, instituído pela Medida

Provisória n° 2.026, de maio de 2000 (sucessivamente reeditada), e regulamentado pelo

Decreto n° 3.555, de agosto do mesmo ano, tendo sua validade adstrita aos três poderes a

nível federal. A Lei de n" 10.520, de 17 de julho de 2002, finalmente substituiu a MP, vindo

a instituir o pregão no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. No pregão,

a disputa pelo fornecimento para o governo é feita em sessão pública, com propostas e

lances para classificação e com a habilitação da proposta de menor preço.

mailto:Br@sil.gov;
mailto:Br@sil.gov
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Em dezembro de 2000, o Decreto n° 3.697 regulamentou o chamado pregão eletrônico,

realizado pela Internet. Tanto o pregão presencial quanto o eletrônico se destinam à

aquisição dos chamados bens e serviços comuns, podendo ser adotados para os mesmos

tipos de compras e contratações realizadas por meio das modalidades concorrência,

tomadas de preços e convite. O pregão também pode ser aplicado a qualquer valor estimado

de contratação, constituindo em alternativa para qualquer modalidade. Os bens e serviços

comuns são aqueles com padrões de qualidade que podem ser definidos objetivamente pelo

edital de licitação, utilizando-se de especificações usuais de mercado. São, geralmente,

bens e serviços fornecidos por um grande número de empresas, facilmente comparáveis

entre si, possibilitando que o menor preço seja o único critério de julgamento. O

enquadramento nesta categoria é dado pelo próprio Decreto n" 3.555/00, que regulamentou
I

a modalidade. A lista abrangia 34 itens ou classes de bens, incluindo bens de consumo,

bens permanentes, serviços de apoio administrativo, de assistência, de atividades auxiliares,

etc., tendo sido posteriormente ampliada pelo Decreto n" 3.784, de abril de 2001.

A contratação de obras e serviços de engenharia, as locações imobiliárias e as alienações

em geral não podem ser licitadas por pregão. Os equipamentos, programas e serviços de

informática, exceto os de digitação e manutenção de equipamentos, também não estão

incluídos na classificação dos bens e serviços comuns. As normas em vigor estabelecem a

obrigatoriedade da licitação do tipo "técnica e preço" para as contratações de bens e

serviços de informática e automação.

A demora na promulgação da Lei n° 10.520/02 fez com que os estados implantassem,

inicialmente, sistemas eletrônicos de compra apenas para aquisições com valores dentro dos

limites previstos para dispensa de licitação, até R$ S.OOO,OO, ou convite, até R$ 80.000,00.

o Decreto n° 3.892, de 20 de agosto de 2001, instituiu o Cartão de Crédito Corporativo,

usado para a compra de passagens aéreas e de outros serviços e materiais. Alguns estados,

inclusive São Paulo, adotam cartões semelhantes para despesas com suprimento de fundos,

em substituição ao cheque. O suprimento de fundos é uma modalidade de compra de
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pequeno valor, usada quando a implementação de algum projeto ou atividade da

administração pública requer pronta aquisição de um bem ou serviço. Essas compras são

feitas pelos ordenadores de despesa, servidores encarregados dos gastos e da prestação de

contas, ou por pessoas autorizadas por eles. O uso do cartão permite um controle mais

rápido e detalhado das despesas, a partir dos demonstrativos de gastos obtidos nos sítios

dos administradores do cartão. Os cartões governamentais simplificam procedimentos e

reduzem os custos dos processos de compra; possibilitam o estabelecimento de limites de

crédito por portador, por tipo de gasto permitido (hotéis, restaurantes, saques, etc.), por

freqüência (diária, semanal e mensal) e por evento; possibilitam saques emergenciais;

garantem maior segurança por evitar viagens portando recursos em espécie; e facilitam o

controle e a administração das despesas. O governo federal firmou contrato com o Banco

do Brasil para operação de um cartão corporativo de compras sob a bandeira Visa.

O Ministério do Planejamento preparou um anteprojeto de lei - o Anteprojeto da Lei Geral

de Contratações da Administração Pública - propondo acabar com as diferenças entre os

níveis federal e sub-nacionais, no tratamento jurídico das compras eletrônicas e adequar

definitivamente a legislação às novas tecnologias no setor público. Ele deverá substituir a

Lei n° 8.666/93, exceto no que tange obras e serviços de engenharia, que continuarão

regidas por esta lei, até ser objeto de legislação específica futura. Ambicioso, o Anteprojeto

adota sistematização e terminologia inteiramente novas, prevendo licitações baseadas nas

características dos bens e serviços, e não nos seus valores; incorpora novas modalidades

como a cotação permanente e a consulta; cria um quadro institucional favorável à

disseminação, no setor público, de práticas avançadas de gestão de compras, conhecidas

como supply chain management; prevê contratações conjuntas de órgãos e entidades de

esferas político-administrativas diferentes; e a concentração de volumes, ampliando o poder

de barganha do governo nas negociações. A nova lei deverá alcançar todos os órgãos da

administração direta, autarquias, fundações públicas e empresas estatais de todos os níveis e

esferas de governo.

Segundo FERt'\J"ANDES(2002b), o uso de novas tecnologias para racionalizar, simplificar e

desburocratizar as compras da Administração Pública, sob a forma de leilões reversos,
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experimentou particular sucesso nos últimos anos. Dentre as iniciativas mais bem sucedidas

encontram-se, além da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo - BEC/SP

(http://www.bec.sp.gov.brl), o Comprasnet (http://www.comprasnet.gov.brl) do governo

federal, que se baseou, em palie, na experiência paulista, o sistema Licitações-BB

(http://www.governo-e.com.brl) do Banco do Brasil e iniciativas semelhantes em vários

estados, como o Cornprasnet-Bahia (http://www.comprasnet.ba.gov.br/).oCompr@s.TO

(http://www.compras.to.gov.br/) do Estado do Tocantins e o Sistema CELIC

(http://www.celic.rs.gov.brl) do Rio Grande do Sul.

o Comprasnet é o portal de compras do governo federal. Foi lançado em 1997, para

publicar eletronicamente os avisos e editais de licitação, de todas as modalidades, e os

resumos dos contratos assinados pela Administração Pública Federal. Com o Decreto n"

3.697, de dezembro de 2000, regulamentando o pregão eletrônico, o sítio Comprasnet

passou a ser usado para aquisições em tempo real, operando este novo tipo de licitação. Em

outubro de 2001, o Comprasnet foi transformado em um efetivo portal de compras,

introduzindo-se um modelo de negócios em que o governo federal compartilha com

parceiros privados a gestão do portal. O consórcio que desenvolveu o novo portal do

Comprasnet e que é responsável pelas suas operações foi escolhido por meio de um

concurso público. Ele é formado por uma empresa pública, o Serpro, e duas do setor

privado, a Unysis e a Vesta Technologies. O portal é mantido com as assinaturas dos

serviços complementares prestados aos fornecedores, possibilitando ao governo federal não

arcar com nenhum custo de desenvolvimento, nem qualquer despesa com os seus custos

operacionais.

Comparando-se o Cornprasnet com portais governamentais equivalentes em' outros países,

observam-se diferentes estratégias comerciais e políticas. O Compranet, portal do governo

mexicano, é exclusivamente público. O Chilecompra (http://www.chilecompra.cll) é

operado por uma empresa privada, a Sonda, que está autorizada a cobrar por alguns

serviços, mas os custos e riscos do projeto são do governo chileno. O Buyers.gov

(http://www.buyers.govl) americano tem contrato com cinco empresas, chamadas de

-,
.' I'
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enablers, acessíveis por meio do portal, que as agências e departamentos podem escolher

para fazer as operações, negociando taxas e comissões, ou seja, pagando pelo seu uso.

Para que o Comprasnet pudesse ser implantado, no decorrer de qU1I1zeanos foram

desenvolvidos vários sistemas estruturadores voltados para o controle administrativo. O

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal foi

desenvolvido em 1986 e implantado em janeiro de 1987, para dar ao governo federal um

instrumento mais eficaz no controle e no acompanhamento dos gastos públicos. Em 1991,

foi criado um Sistema de Catalogação de Material e Serviço, para definir padrões de

qualidade para materiais e serviços adquiridos pelo governo. Atualmente, o Sistema de

Catalogação, que segue os princípios sugeridos pela Federal Supply Classifica/íon do

governo americano, tem cerca de 45.000 itens, organizados em linhas de fornecimento

(13.000 linhas de bens e 2.000 de serviços). Em abril de 1994, um decreto instituiu o

SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, concebido como

ferramenta informatizada para a gestão de materiais, serviços, prédios públicos, veículos

oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratações que eram concentradas em

um outro grande sistema do governo federal, o SISG - Sistema de Serviços Gerais.

Entre 1994 e 1995, foram desenvolvidos e implantados, em escala nacional, o

COMUNICA, que agiliza a troca de informações entre as unidades do SIASG, e o SICAF -

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que é um sistema operado on-line

que cadastra e habilita as pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar das'

licitações. Entre 1997 e 1999, foi desenvolvido o SIDEC - Sistema de Divulgação

Eletrônica de Compras e Contratações, que publica automaticamente os avisos de licitação

na Imprensa Oficial, e o SIREP - Sistema Integrado de Registro de Preços, que informa os

gestores públicos sobre preços atingidos nas licitações de órgãos e entidades no SIASG, e o

SICON - Sistema de Gestão de Contratos, que registra e acompanha os contratos da

administração federal. Em 2000, foi implantado o módulo EMPENHO que possibilita a

geração automática de minutas de empenho de forma interligada ao SIAFI.
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o sítio Comprasnet, em meados do ano 2002, tinha 130 mil acessos mensais envolvendo

cerca de 600 mil transações/mês e mais de 100 novas licitações eram listadas diariamente.

O sítio oferece consultas sobre convites, tomadas de preços, concorrências e pregões

realizados pela administração federal. É possível o download da íntegra de editais de

licitações e consulta a resultados das licitações realizadas. A principal atividade do portal é

a realização de pregões eletrônicos. Suas informações e serviços estão distribuídos por tipo

de público - sociedade, fornecedores e administração federal. Para a sociedade estão

disponíveis informações que permitem o acompanhamento das contratações do governo. Os

fornecedores, além das informações sobre as licitações e contratações, dispõem de uma

série de serviços, alguns deles gratuitos, outros em pacotes fornecidos por assinaturas e

outros faturados a cada acesso.

Em meados de 2002, o cadastramento de fornecedores já havia atingido número superior a

160 mil fornecedores, aumentado cerca de 2 mil cadastros/mês. Para se cadastrar no

SICAF, faz-se necessário o pagamento de uma taxa anual. Entre os serviços disponíveis,

por assinatura, para os fornecedores estão: consultas aos extratos das licitações; download

de editais; aviso, via correio eletrônico, do vencimento de certidões; aviso de licitações

referentes a linhas de fornecimento específicas; declaração de capacidade técnica e dossiê

de vendas; download das linhas de fornecimento de materiais e serviços; e informações

setoriais e indicadores históricos.

Na área dedicada à administração, é exigida senha de acesso para os servidores dos órgãos

que aderiram ao SIASG. Os serviços disponíveis são: inclusão de edital; consulta às

licitações; consulta aos termos de retirada de editais; pregão eletrônico; pregão presencial;

homologação de pregões; cotações eletrônicas; consultas a páginas de fornecedores; e

fórum de discussão permanente para servidores que atuam na área, sobre temas ligados à

gestão logística. O portal possibilita, também, a geração de uma série de informações

gerenciais referentes ao perfil das contratações feitas pelo governo federal, incluindo

pesquisas sobre preços praticados.

I',.,
""\ ,
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o Ministério do Planejamento espera conseguir, a médio prazo, uma economia de custos da

ordem de 20% ou cerca de R$ 412 milhões/ano com o Comprasnet, além dos ganhos de

eficiência. As compras por pregão levam em média 20 dias, enquanto que as realizadas por

outros processos previstos na Lei n° 8.666/93 levam de 4 a 6 meses.

Retomando as vantagens dos sistemas eletrônicos de compras sugeridas por FERNANDES

(2001), o Comprasnet do governo federal brasileiro apresentou significativas melhorias, em

comparação com o passado. Reduziu-se significativamente o tempo de transação; baixaram

os custos operacionais; houve descentralização na decisão de compra para as unidades

compradoras; centralizou-se o espaço de negociação, dispensando instalações físicas ao

mesmo tempo que expandiu-se o espaço geográfico das transações; maior transparência nas

transações; formação de preços mais dinâmica; possibilidade de compras pulverizadas ou

em grandes lotes; melhor gestão das compras, com a disponibilidade de uma ampla gama

de informações gerenciais; reorganização interna dos órgãos e departamentos do governo;

padronização de contratos, documentos e produtos; e significativa redução nos preços,

representando uma crescente economia nas compras governamentais.



E-GOV E BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO
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4. E-Gov e Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo -

BEC/SP:

4.1. Governo Eletrônico no Estado de São Paulo:

o governo do Estado, desde o primeiro mandato do governador Mário Covas, iniciado em

1995, buscou investir em tecnologia, o que se iniciou a partir de dois pontos básicos, que

atualmente permitem ao Estado enveredar no caminho do Governo Eletrônico: o

desenvolvimento e a implantação da Rede Estratégica de Governo - Notes - permitindo a

comunicação entre todos os Órgãos do poder Executivo, que atualmente conta com mais de

50 aplicativos e cerca de 14.000 dirigentes e funcionários integrados em rede; e a

implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios

- SiafernlSP.

o primeiro passo para organizar a execução orçamentária e financeira foi a implantação do

Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - Siafem/Sl', em

1996, que obrigou todos os órgãos do governo a operar seu orçamento de maneira

informatizada, ou seja, a única forma de executá-lo é pelo sistema, via terminal ou

microcomputador. Em 1998 foi implantado o Siafísico - Sistema Integrado de Informações

Físico-Financeiras, contendo o cadastro geral de Materiais, Serviços, Fornecedores e Preços

praticados em todo Estado, sistematizando a forma de aquisição de bens e contratação de

serviços.

Os sistemas, aliados à determinação política, são fundamentais para o equilíbrio das contas.

A implantação do Siafem, em janeiro de 96, foi marcante para o equilíbrio das contas do

Estado, pois integrou o Orçamento, a Contabilidade e a Administração Financeira, em uma

mesma base de dados, permitindo às Unidades centrais do Estado, como Fazenda

Planejamento, Governo e Órgãos de Controle, o acesso simultâneo, rápido e em tempo real

de todas as informações de qualquer Unidade que opera o sistema. Dessa forma, foi

possível retirar da Fazenda e do Planejamento a parte da decisão da alocação dos recursos
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para as Unidades de Despesas; as Secretárias e as Coordenadorias passaram a ter maior

flexibilidade na destinação dos recursos orçamentários, já que cada um conhece suas reais

necessidades.

Do ponto de vista das Unidades Compradoras, em qualquer ponto do Estado, o acesso

pontual e on-line das informações promoveu uma descentralização até então nunca vista,

produzindo maior autonomia na gestão de suas atividades. Além de obter informações

rápidas, agregadas ou pontuais em qualquer nível da organização do Estado, o Siafem

possibilita que o controle sobre a execução orçamentária seja exercido de forma mais
,"

rápida e segura, não permitindo gastos além da possibilidade ou da receita prevista. Do

ponto de vista financeiro, o sistema permitiu melhorar a utilização e a otimizaç~d dos

recursos, especialmente com a centralização, na Conta Única, dos pagamentos, feitos

diretamente na conta dos fornecedores, sem passagem por contas intermediárias nas

Unidades de Despesas, Coordenadorias e Secretarias.

Sob um outro ângulo, o Siafem foi fundamental para iniciar e acelerar o desenvolvimento

tecnológico do Estado, pois forçou a utilização de microcomputadores e/ou terminais, em

qualquer ponto do Estado, sob pena de a Unidade não executar o orçamento. Além disso,

dezenas de documentos pré-impressos foram substituídos por documentos eletrônicos. A

mudança da forma de execução dos trabalhos acarretou uma mudança cultural dos

funcionários do Estado, que foram obrigados a buscar capacitação, mesmo em nível

operacional, propiciando re-adequação das funções.

o Siafisico, implantado em abril de 98, trouxe basicamente três novos componentes:

· Cadastro de Materiais e Serviços -CADMA T;

· Cadastro de Fornecedores - CADFOR; e

· Banco de Preços Praticados.

o Siafisico não só complementou a parte de integração de dados e informações, como

também norteou as atividades da execução orçamentária e financeira, pois contém os itens

de materiais adquiridos, de serviços contratados e os preços efetivamente praticados, dados
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que, até então, eram basicamente impossíveis de se obter. A partir da implantação do

Siafísico, só podem ser comprados os itens que estiverem previamente especificados e

apenas os fornecedores cadastrados podem vender para o Estado. A cada Empenho

realizado, o sistema busca os itens que o formam: preços, itens de materiais, fornecedores,

tipo de licitação, região, fonte de recurso, número do processo, etc. para montar um banco

de dados que permite aos gestores análise para acompanhamento e tomada de decisões. A

partir de então foi possível conhecer o quê, em que quantidade, a que preço e de quem o

Estado compra, quem compra no Estado e qual a região do comprador ou vendedor. Todos

esses dados formam um quadro geral das aquisições do Estado, que pode ser utilizado para

consulta, planejamento e tomada de decisão, em qualquer nível organizacional.

Os sistemas principais foram desenvolvidos em grande porte, pois qualquer outra base ou

equipamento não comportaria a estrutura do Estado de São Paulo, cuja organização

funciona/opera de forma integrada, contando com:

· 32 Secretarias e Tribunais;

· 37 Autarquias e Fundações;

· 1.200 unidades compradoras (UGEs);

.9.000 usuários cadastrados (operadores, auditores, etc.);

· 5.000 estações de trabalho (microcomputadores e terminais).

Para sanar dificuldades de obtenção de informações para planejamentos e decisões, foi

desenvolvido o Sistema de Informações Gerenciais - Sigeo, em baixa plataforma, utilizando

banco de dados relacional e modelagem multidimensional, que emite instantaneamente

relatórios, consultas, gráficos sobre a execução orçamentária, financeira, contábil, etc., de

acordo com a necessidade do usuário. O sistema é fortemente utilizado pelas Secretarias da

Fazenda e do Planejamento para gerenciar o Estado como um todo, enquanto as demais

Secretarias, as Coordenadorias e as Unidades Compradoras - UGEs utilizam-no' para

administrar seus próprios dados, e os Tribunais e a Assembléia, para acompanhamento e
..•. _\ /

controle. As informações Orçamentária, Financeira e de Compras do Estado estão

disponíveis via Internet, no site www.fazenda.sp.gov.br, em Prestando Contas e Veja as

http://www.fazenda.sp.gov.br,
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Compras do Estado, constituindo-se, talve,z, na entidade pública mais transparente hoje no

Brasil.

Graças a esses Sistemas foi possível o desenvolvimento e a implantação da Bolsa

Eletrônica de Compras - BEC/SP. Trata-se de um sistema eletrônico de negociação de

preços que se propõe a facilitar o processo de venda dos agentes fornecedores do Estado e

racionalizar o cotidiano de compras do Governo, supondo rapidez, transparência e

economia em todo o processo. A Bolsa se mostra um valioso instrumento para orientar a

política estadual de aquisições, facilitando uma complexa rotina interna, transformando-a

em simples procedimento tecnológico, dentro da visão e da exigência da Lei Federal n°

8.666/93. A BEC/SP torna disponível, por meio do sítio <www.bec.sp.gov.br>, as ofertas

de compra das 1.200 Unidades Compradoras do Estado (UGEs), recebe as ofertas de venda

dos fornecedores cadastrados pelo Governo e faz, posteriormente, a apuração da melhor

oferta enviada. A Bolsa já opera com Dispensa de Licitação (até R$ 8.000,00) e com a

modalidade Convite (de 8.000,01 a R$ 80.000,00).

4.2. Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - BEC/SP:

o sistema denominado Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo -

BEC/SP foi implantado pela Secretaria da Fazenda do Estado em setembro de 2000. Ele foi

instituído pelo Decreto n? 45.085, de 31.07.2000 e administrado pelo Departamento de

Controle de Contratações - DCC, criado pelo Decreto n° 45.084, de 31.07.2000, como parte

da estrutura organizacional da Coordenadoria Estadual de Controle Interno - CECI,

pertencente a esta Secretaria. Trata-se de um sistema eletrônico de negociação de preços,

realizada por meio de cotação, nos moldes do comércio eletrônico, com regulamentação

própria para o Estado, que tem a pretensão de facilitar o processo de venda dos agentes

fornecedores do Estado e de racionalizar o cotidiano de compras do Governo, alcançando

rapidez, transparência e economia no processo de compras do Estado. O sistema busca

orientar a política estadual de aquisições e facilitar sua complexa rotina interna,

transformando-a em simples procedimento tecnológico, respeitando as exigências da Lei
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Federal n° 8.666/93. A BEC/SP disponibiliza, por meio do sítio www.bec.sp.gov.brv as

ofertas de compra das 1.200 Unidades compradoras do Estado, recebe as ofertas de venda

dos fornecedores cadastrados pelo Governo e faz a apuração da melhor oferta enviada.

Somente os fornecedores devidamente cadastrados e habilitados pela BEC/SP para

operarem no sistema podem participar das cotações/propostas virtuais. Para isto, basta

acessar o sistema, clicar na página de fornecedores e preencher a ficha cadastral. O próprio

sistema checa as informações fornecidas em vários órgãos, tais como Junta Comercial,

INSS, FGTS/CEF e Secretaria da Fazenda. Confirmados os dados, o fornecedor está

cadastrado e recebe uma senha para participar das operações. Os fornecedores recebem

uma mensagem de correio eletrônico, e-mail, informando a realização dos negócios

relativos aos materiais que eles comercializam, bem como um extrato do respectivo edital

de licitação. Por meio de uma senha obtida por ocasião de seu cadastro, o fornecedor

poderá acessar o sistema na data e hora definidas para dar os seus lances ou enviar suas

propostas. O fornecedor vencedor será aquele que apresentar a melhor oferta durante o

tempo válido, sendo informado de sua vitória e do prazo útil para dar continuidade ao

processo. Qualquer interessado poderá acompanhar a realização dos negócios, entrando no

sítio da BEC/SP por ocasião dos mesmos.

A Bolsa iniciou em setembro de 2000 as operações com Dispensa de Licitação, sob a forma

de leilão reverso, para aquisições de órgãos públicos no valor de até R$ 8.000,00, e, em

setembro de 2001, a modalidade Convite, para aquisição de materiais diversos no valor de

R$ 8.000,01 a R$ 80.000,00. Para abril de 2003, está previsto se iniciar as operações com

Dispensa de Licitação para as empresas de economia mista, que poderão efetuar aquisições

de até R$ 16.000,00, sob esta modalidade de compra. Ainda este ano, embora sem uma data

prevista, deverão ser iniciadas as operações sob a modalidade de pregão eletrônico de

Tomadas de Preço, para aquisição de bens e prestação de serviços comuns de valor até R$

640.000,00, e Concorrência, nas aquisições acima deste valor. O campo de atuação inicial

da BEC/SP abrange a Administração direta, Autarquias e Fundações e outras entidades

públicas e privadas, representadas por cerca de 1.200 Unidades Gestoras Executoras -

UGE's, 4.000 estações de trabalho e 9.000 usuários, num volume de compras que em 1999

http://www.bec.sp.gov.brv
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atingia cerca de R$ 883 milhões em materiais, R$ 2.077 milhões em serviços, totalizando

R$ 2.961 milhões.

Em caso de urgência, a realização de despesas sob regime de adiantamento, até o limite àe

dispensa de licitação (R$ 8.000,00), pelos órgãos e entidades da Administração Direta,

Autárquica e Fundacional, poderá ser feita utilizando-se do Cartão de Compra Eletrônica,

desenvolvido pelo Banco Nossa Caixa, com base no Decreto n" 45.085/2000. Já a

contratação de obras e serviços de engenharia, as locações imobiliárias e as alienações em

geral estão fora da modalidade de pregão e continuarão sendo feitas com a utilização de um

sistema de compras e contratações - Workflow.

Qualquer órgão do Estado que estiver interessado em comprar pela cotação eletrônica

relativa à Dispensa de Licitação envia sua oferta de compra - OC para o sistema da

BEC/SP. O procedimento inicia-se com um funcionário do órgão comprador entrando no

sistema integrado de gestão de compras do governo, gerenciado pela Secretaria da Fazenda;

ele identifica o item e a média de preço estabelecida; faz o pedido e sua contabilização, ao

mesmo tempo em que o sistema procede à reserva orçamentária e financeira para garantir a

operação. O sistema lista os fornecedores cadastrados com condições de atender ao pedido

e envia uma mensagem, por meio do correio eletrônico, a essas empresas, indicando os

itens solicitados e a data e o horário para que possam fazer as propostas. O sistema tem o

preço máximo previsto, mas o fornecedor somente terá essa informação ao final da

operação. No prazo marcado é feito o leilão reverso, ou seja, ganha aquele fornecedor que

oferecer o produto pelo menor preço. O leilão pode durar de 30 minutos a até quatro horas,

dependendo da quantidade de itens que são negociados. Esta modalidade permite que a

melhor oferta de preços seja vista por todos os participantes, sem que o fornecedor

ofertante seja identificado durante a cotação. Todas as ofertas são registradas no banco de

dados da BEC/SP, independentemente de serem válidas ou não. Ao final da cotação, o

sistema apura o melhor preço, informa o vencedor por correio eletrônico, publica .0

resultado no sítio, para consulta dos demais fornecedores participantes da cotação e

interessados, e retoma o negócio eletronicamente ao órgão comprador, para que seja

finalizado o processo.



105

o órgão do Estado interessado em comprar pelo Convite Eletrônico envia sua oferta de

compra - OC para o sistema da BEC/SP. O administrador da Bolsa providencia sua

publicação, determinando a data e o horário de encerramento do recebimento e de abertura

das propostas. As propostas enviadas pelos fornecedores durante o período de recebimento

são fechadas (criptografadas). O fornecedor tem até cinco dias para fazer a proposta a

qualquer hora do dia ou da noite via Internet. Todas as ofertas são abertas simultaneamente

pela Comissão Julgadora. Assim que a Comissão Julgadora inicia o processo de abertura,

julgamento e classificação, ° sistema imediatamente publica no sítio a grade com todas as

propostas, em ordem de valor. Com a conclusão da ata, o sistema publica o resultado da

operação e envia mensagem por meio eletrônico a todos os participantes, questionando se

haverá algum recurso. Caso contrário, o sistema encerra o processo e o envia para a

autoridade competente da Unidade compradora realizar a homologação e a adjudicação. Em

todas as etapas do processo, tanto as informações solicitadas pelos fornecedores ou

enviadas para eles quanto as manifestações da Comissão Julgadora são encaminhadas por,

meio eletrônico. As respostas para as dúvidas de um fornecedor são disponibilizadas no

sítio, na página Fórum, para todos os convidados.

Também participam do processo a BOVESPA - Bolsa de Valores do Estado de São Paulo,

acompanhando os negócios realizados e divulgando dados e informações sobre os negócios

e preços praticados; e o Banco Nossa Caixa, agente financeiro do Estado, que efetua o

crédito ao fornecedor trinta dias após a entrega do material à Unidade compradora.

No ano de 2002 foram realizados 10.746 negócios que somaram R$ 43,1 milhões, gerando

uma economia orçamentária de R$ 10,4 milhões, o equivalente a 19,48%, comparando-se

os preços de referência com os negociados (Tab. 8). Foram 8.649 ofertas de compra com

dispensa de licitação, totalizando R$ 14,8 milhões, que representaram uma economia d.~<""

22, J 9%; e 2.097 ofertas de compra na modalidade convite, que representaram compras no

valor de R$ 28,3 milhões, economizando-se 17,99%. Se considerarmos desde ° início das

operações da BEC/SP, em setembro de 2000, foram 16.205 negócios, totalizando R$ 56,6
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milhões, representando uma economia orçamentária de R$ 14,1 milhões, o equivalente a

19,94%, se comparados com os preços de referência.

Se observarmos a evolução dos negócios (Tab. 8), em 2000 foram 168 ofertas de compra na

modalidade dispensa de licitação. Em 2001, com o início da modalidade convite no mês de

setembro, foram 5.291 ofertas de compra. O ano de 2002 representou 10.746 ofertas de

compra nas duas modalidades. É importante alertar que o preço pelo qual é adquirida a

mercadoria acaba por afetar o preço de referência, que acompanha a evolução dos negócios.

Se um determinado produto é adquirido por preços cada vez menores, isto significa que o

novo preço de referência que orientará futuras compras será cada vez menor. Com isto,

embora, na média as compras efetuadas pela BEC/SP tenham tido uma econornia

orçamentária de 19,94% desde o início do seu funcionamento, é provável que, se

comparado aos preços que eram praticados antes da Bolsa, a redução de preços tenha sido

muito maior do que aproximadamente 20%.

Por ocasião do lançamento da BEC/SP, o cadastro de materiais comprados pelo Estado

atingia 85 mil itens, enquanto que o de serviços somava 4 mil, numa lista que necessitava

rigorosa revisão. Até outubro de 2002 a BEC/SP tinha em seu cadastro 12.500 itens

disponíveis para compras, desde clipes até computadores. O maior volume financeiro de

material adquirido por meio da BEC/SP (Tab. 11) é de produtos de informática (41%),

seguidos por material de escritório (20%), mobiliário em geral (7%), gêneros alimentícios

(6%), pneus e câmaras de ar (5%), e demais produtos (21%). A partir de 2003, espera-se o

crescimento no volume financeiro relativo às aquisições de medicamentos e material de uso

hospitalar, cujas compras pela BEC/SP foram retardadas até outubro de 2002, quando se

uuciaram.

I

Quando a Bolsa começou a funcionar, o cadastro do Estado tinha cerca de 22 mil

fornecedores. Até outubro de 2002, ele atingiu a marca de 45.400 fornecedores cadastrados.

A maior visibilidade das operações e a garantia de receber o pagamento pela venda

efetuada 30 dias estimulou novos fornecedores a trabalhar com o governo.
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No ano de 2002, o maior volume de compras realizadas ficou por conta da Secretaria da

Saúde que já atingia em outubro a 32%, participação esta que se manteve estável até o fim

do ano (Tab. 10). A partir daquele mês a Bolsa passou a ser utilizada também para a

aquisição de medicamentos e de material de uso hospitalar, conforme prevê o Decreto nO

47.168, de 1°.10.2002, editado pelo governo, o que deverá aumentar bastante esta

participação, o que já era esperado. A Secretaria de Educação veio em segundo lugar na

lista de compras (26%), seguida pelas Secretarias da Segurança (18%), Administração

Penitenciária (7%) e Fazenda (4%). A partir de 1°.08.2002, ficou estabelecida a

obrigatoriedade da utilização do sistema BEC/SP para a aquisição de bens para entrega

imediata, no caso de despesas dentro do limite de Dispensa de Licitação, e de despesas que

comportarem a licitação na modalidade Convite, conforme o disposto na Resolução SF-27,

de 29.07.2002.

A BEC/SP tem por princípios:

· Leilão reverso;

· Transparência na formação dos preços;

· Garantia de pagamento nos vencimentos;

· Concorrência quase-perfeita;

· Respeito aos direitos do fornecedor;

· Controle de qualidade; e

· Padronização e regulamentação das compras.

Os administradores do sistema BEC/SP acreditam que ele apresente as seguintes vantagens:

· Transparência;

· Rapidez nos processos de compra;

· Redução dos custos operacionais (do governo e dos fornecedores);

· Efeito multiplicador na economia - oportunidades para pequenos fornecedores;

· Redução dos preços pagos pelo governo;

· Agilização nos processos de prestação de contas;

· Aumento na precisão das informações;

· Aperfeiçoamento do controle interno;
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· Oportunidade de controle externo pela sociedade;

· Informações mais precisas, agregadas e rapidamente disponíveis para órgãos do

governo, de auditoria, contadoria e controladoria externas - Tribunal de Contas,

Assembléia Legislativa, etc. - e da sociedade;

· Uso da Tecnologia da Informação para melhoria dos processos;

· Acompanhamento das tendências de compras eletrônicas pelas entidades corporativas;

· Cumprimento total das exigências da Lei n" 8666/93; e

· Mudança da imagem do Estado perante a sociedade.

Os resultados apresentados até o presente momento vêm confirmando as vantagens acima

observadas.

4.3. Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - BEC/SP e os

Modelos Burocrático e Gerencial:

A Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - BEC/SP é um

sistema eletrônico de negociação de preços, realizada por meio de cotação, nos moldes do

comércio eletrônico, com regulamentação própria para o Estado. Ela foi implantada pela

Secretaria da Fazenda do Estado em setembro de 2000.

Faz parte do "folclore" da Secretaria da Fazenda do Estado contar que, em 1997, uma

pequena compra de garrafões de água mineral, que resultou num gasto de R$ 2.393,36,

requereu uma licitação na modalidade cartas-convite que levou quase dois meses para ser

concluída, gerou um processo com 230 folhas e pesando 2,05 kg, teve cinco publicações no

Diário Oficial do Estado, cumpriu uma exigência de 39 documentos, 456 vistos e

assinaturas, e passou por sete auditorias. Em verdade, este exemplo é o inverso da

burocracia, vista sob a ótica da busca racional dos interesses, que visa fazer o melhor para o

alcance do objetivo pretendido. No que se refere ao modelo burocrático de administração

pública, podemos afirmar que, sob alguns aspectos, a BEC/SP o estaria resgatando, pela
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forma como obedece aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade

e eficiência.

o funcionamento da BEC/SP conforme descrito no capítulo anterior, nos permite observar

o respeito aos preceitos legais, pois nada é feito em desacordo com a Lei Federal n"

8.666/93. Existe uma organização por trás do seu funcionamento. Ela apresenta regras

técnicas e normas claras em seu funcionamento. As diferentes etapas dos processos

administrativos de compra são registradas em meio eletrônico, controladas passo a passo,

sendo documentado em papel os procedimentos exigidos em lei ou por razões de segurança.

O processo de compra é impessoal. Compradores e fornecedores têm obrigações bem

definidas, estando sujeitos às sanções previstas. Os funcionários públicos que efetuam as

ofertas de compra e o administrador da BEC/SP seguem a estrutura de autoridade e

hierarquia das instituições a que pertencem. O administrador da Bolsa, ao proceder o leilão

reverso, segue regras específicas legalmente definidas e regulamentadas. Deste modo,

podemos assim concluir que a BEC/SP promove o resgate de alguns valores da organização

burocrática.

No que tange à administração pública gerencial, muitos dos diferentes princípios de

funcionamento administrativo apresentados no decorrer do trabalho são encontrados na

BEC/SP. Dos oito princípios do Estado-rede apresentados por CASTELLS (1998), a

BEC/SP respeita o princípio da subsidiariedade, apresentando uma operação de compras

descentralizada, onde as unidades gestoras efetuam as ofertas de compra. Ela é flexível,

permitindo compras menores e pulverizadas ao longo do ano, tomando possível a

participação de pequenos fornecedores, possibilitando ao Estado atuar como negociador e

interventor na economia. O princípio da coordenação se faz presente no financiamento do

projeto por instituição internacional, na sua disponibilidade para as administrações de

outras esferas de poder, para estados e municípios. A participação cidadã se vê na

divulgação da Bolsa para o público em geral, na ampliação do espectro de fornecedores e
"

na possibilidade do cidadão acompanhar qualquer compra por meio da BEC/SP no'~..:'
momento que ela está ocorrendo, bem como verificar depois os resultados e detalhes das

compras efetuadas. A transparência administrativa se verifica na possibilidade de qualquer
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um poder avenguar via Internet todos os procedimentos relativos a uma determinada

compra, comparar diferentes compras, histórico de preços, etc. A BEC/SP é fruto da

própria modernização tecnológica do Estado. Houve necessidade de treinamento dos

agentes da administração pública para que as ofertas de compras fossem descentralizadas

para as Unidades Gestoras de Compras. Por fim, os administradores da BEC/SP avaliam

permanentemente os trabalhos de forma a assegurar os efeitos da aprendizagem e da

correção de erros.

PIMENTA (1998) destaca oito estratégias predominantes para a reforma da administração

pública que podemos afirmar estarem todas presentes na Bolsa, conforme descrição já feita.

A desburocratização, pelo sistema de leilão reverso, simplificação de procedimentos,

padronização e regulamentação das compras; a descentralização, com as unidades

compradoras responsáveis pelas ofertas de compra; a transparência, na formação dos

preços, estando todo o processo disponível na Internet; a accountability, fruto da

confiabilidade de todo o processo, garantia de pagamento nos vencimentos; a ética, no

respeito por todos os envolvidos - compradores, fornecedores e a sociedade -, respeito aos

direitos do fornecedor; o profissionalismo, visível no treinamento dos funcionários públicos

envolvidos nos processos de compra; a competitividade, na pulverização das compras e

aumento no número de fornecedores; e o enfoque no cidadão que é o principal beneficiário

pela economia de recursos envolvidos nas compras feitas por meio da BEC/SP.

Em concordância com o que afirmou COSTA (2000), a Bolsa segue os princípios da

administração por objetivos e para resultados, embora o processo de ingresso de novos

compradores no sistema não tenha sido objeto de muita pressão em sua fase inicial. A Bolsa

promove significativa redução nos custos das compras, em torno de 20% com relação aos

preços de referência, e aumenta a qualidade nas compras, que se tomam mais ágeis e

pulverizadas ao longo do ano. A descrição já feita do funcionamento da BEC/SP nos leva a

concordar com seus administradores quanto às vantagens que ela apresenta: transparência;

rapidez nos processos de compra; redução dos custos operacionais, tanto do governo como

dos fornecedores; efeito multiplicador na economia - oportunidade para pequenos

fornecedores -; redução dos preços pagos pelo governo, da ordem de 20%; agilização nos
0-'
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processos de prestação de contas; aumento na precisão das informações; aperfeiçoamento

do controle interno; oportunidade de controle externo pela sociedade; informações mais

precisas; uso da tecnologia da informação para a melhoria dos processos; acompanhamento

das tendências de compras eletrônicas pelas entidades corporativas; cumprimento tota\ Gas

exigências da Lei Federal n° 8.666/93; e mudança da imagem do Estado perante a

sociedade.

Em verdade, a BEC/SP reforça a idéia de complementaridade entre os modelos burocrático

e gerencial, em que a administração pública gerencial é construída sobre a administração

pública gerencial. Ou talvez, como na visão de alguns autores, seja a burocracia flexível,

baseada nas relações associativas racionais, que Weber considerava a base da dominação

burocrática, mas que apresenta competências flexíveis, hierarquias de caráter mais

dinâmico, regras permeando a cultura organizacional, novas tecnologias da informação

como ferramentas de controle e estímulo à produtividade, e a iniciativa e capacidade

criadora como mais um comportamento desejável.
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5. Comentários Finais:

Como pôde ser visto, os objetivos propostos neste trabalho puderam se alcançados. Após

explanarmos sobre as administrações públicas burocrática e gerencial, fazermos uma breve

descrição do que ocorre nos Estados Unidos da América, Reino Unido e Brasil, tratarmos

das compras governamentais e do governo eletrônico, em especial as compras

governamentais eletrônicas no Brasil, apresentamos o governo eletrônico no Estado de São

Paulo e a Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - BEC/SP,

contextualizando-a frente aos modelos de administração pública burocrático e gerencial.

A comparação entre as diferentes políticas de compras governamentais dos Estados Unidos

da América, União Européia e Brasil, a partir de um pequeno modelo, nos permitiu

observar o foco que as orienta, seja interno, baseado na eficiência e/ou transparência, seja

externo, orientado para a defesa do mercado nacional e/ou inclusão social. Pudemos

verificar que a política de compras públicas norte-americana tem como foco principal a

proteção do mercado nacional e a inclusão social. A União Européia, por sua vez, direciona

as compras governamentais dos países-membro para a busca da eficiência. A exigência de

normas técnicas e de sistemas de qualificação e certificação, dentre outras, acaba

possibilitando a proteção do mercado nacional. Já o Brasil foca a eficiência em sua política

de compras governamentais, ocorrendo uma maior transparência graças à utilização da

tecnologia da informação.

o estudo de caso da BEC/SP se revelou particularmente rico para a discussão sobre os dois

modelos de administração pública - burocrático e gerencial - demonstrando sua

complementaridade e a necessidade de utilização dos dois modelos, em maior ou menor

intensidade, dependendo do tipo de atividade - fim ou meio - que estiver sendo exercida,

ou seja, em se tratando do núcleo estratégico do Estado, atividades exclusivas de Estado,

serviços não-exclusivos Oll competitivos e produção de bens e serviços para o mercado.

Também foi discutido se o modelo gerencial não seria, em verdade, uma flexibilização do

modelo burocrático.
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Queremos crer, a partir desses comentários finais, que o presente trabalho tenha conseguido

atingir os objetivos propostos pelo autor.
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ANEXOS



Anexos:

TABELA I - BEC/SP - COMPRAS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ANO 2000,
VALOR DE VALOR ECONOMIA

MESES/ANO
OCs REFERÊNCIA NEGOCIADO ORÇAMENT ÁRIA ECONOMIA

NEGOCIADAS TOTAL TOTAL (%)
(R$) (R$) (R$)

SETEMBRO N.D. 18.760,60 13.491,50 5.269,10 28,09
OUTUBRO N.D. 32.225,68 29.777,63 2.448,05 7,60

NOVEMBRO N.D. 183.696,36 135.322,52 48.373,84 26,33
DEZEMBRO N.D. 213.988,74 182.519,97 31.468,77 14,71
TOTAL 2000 168 448.671,38 361,111,62 87.559,76 19,52

FONTE DE DADOS BRUTOS: SãoPaulo (Estado). Secretariada Fazenda,2002.

TABELA 2 - BEC/SP - COMPRAS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ANO 2001
VALOR DE VALOR ECONOMIA

MESES/ANO
OCs REFERÊNCIA NEGOCIADO ORÇAMENTÁRIA

ECONOMIA
NEGOCIADAS TOTAL TOTAL (%)

(R$) (R$) (R$)

JANEIRO 1 2.100,00 1.474,20 625,80 29,8
FEVEREIRO 38 135.451,11 108.986,26 26.464.85 19,54

MARÇO 70 209.446,37 155.922,52 53.523,85 25,55
ABRIL 165 485.482,62 385.072,39 100.410,23 20,68
MAIO 340 954.422,13 766.757,03 187.665,10 19,66

JUNHO 257 668.751,16 526.615,18 142.135,98 21,25
JULHO 592 1.530.284,06 1.168.835,90 361.448,16 23,62

AGOSTO 614 1.508.825,83 1.123.070,11 385.755,72 25,57
SETEMBRO 520 1.125.615,31 849.680,13 275.935,18 24,51
OUTUBRO 685 1.416.154,12 1.086.994,52 329.159,60 23,24

NOVEMBRO 950 2.200.444,70 1.658.031,71 542.412,99 24,65
DEZEMBRO 795 1.950.138,33 1.561.760,87 388.377,46 19,92
TOTAL 2001 5.027 12.187.115,74 9.393.200,82 2.793.914,92 22,93

FONTE DE DADOS BRUTOS: São Paulo (Estado). Secretariada Fazenda,2002.



II

TABELA 3 - BEC/SP - COMPRAS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ANO 2002
VALOR DE VALOR ECONOMIA

MESES/ANO
OCs REFERÊNCIA NEGOCIADO ORÇAMENT ÁRIA

ECONOMIA
NEGOCIADAS TOTAL TOTAL (%)

(R$) (R$) (R$)

JANEIRO 10 42.783,30 32.391,71 10.391,59 24,29
FEVEREIRO 376 965.008,32 715.938,79 249.069,53 25,81

MARÇO 597 1.230.676,96 857.197,99 373.478,97 30,35
ABRIL 628 1.370.717,72 1.041.595,78 329.121,94 24,01
MAIO 679 1.466.125,35 1.126.120,53 340.004,82 23,19

JUNHO 517 1.001.347,15 739.170,07 262.177,08 26,18
JULHO 718 1.482.150,16 1.171.696,11 310.454,05 20,95

AGOSTO 786 1.781.346,03 1.379.522,33 401.823,70 22,56
SETEMBRO 926 1.965.403,83 1.540.146,46 425.257,37 21,64
OUTUBRO 969 2.084.057,23 1.699.503,03 384.554,20 18,45

NOVEMBRO 1.187 2.586.678,02 2.061.113,83 525.564,19 20,32
DEZEMBRO 1.256 3.054.246,53 2.443.517,05 610.729,48 20,00
TOTAL 2002 8.649 19.030.540,60 14.807.913,68 4.222.626,92 22,19

FONTE DE DADOS BRUTOS: São Paulo (Estado). Secretaria da Fazenda, 2002.

TABELA 4 - BEC/SP - COMPRAS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ANO 2000-2002
VALOR DE VALOR ECONOMIA

MESES/ANO OCs REFERÊNCIA NEGOCIADO ORÇAMENT ÁRIA
ECONOMIA

NEGOCIADAS TOTAL TOTAL (%)
(R$) (R$) (R$)

TOTAL 2000 168 448.671,38 361.111,62 87.559,76 19,52
TOTAL 2001 5.027 12.187.115,74 9.393.200,82 2.793.914,92 22,93
TOTAL 2002 8.649 19.030.540,60 14.807.913,68 I 4.222.626,92 22,19
TOTAL DISP. 13.844 31.666.327,72 24.562.226,12 7.104,101,60 22,43
LICITAÇÃO

FONTE DE DADOS BRUTOS: São Paulo (Estado). Secretaria da Fazenda, 2002.



III

TABELA 5 - BEC/SP - COMPRAS NA MODALIDADE CONVITE ANO 2001,
VALOR DE VALOR ECONOMIA

MESES/ANO
OCs REFERÊNCIA NEGOCIADO ORÇAMENTÁRIA

ECONOMIA
NEGOCIADAS TOTAL TOTAL (%)

(R$) (R$)
(R$)

SETEMBRO 3 22.063,28 18.766,50 3.296,78 14,94

OUTUBRO 31 545.697,10 432.982,95 112.714,15 20,66
NOVEMBRO 137 2.568.916,31 2.127.442,80 441.473,51 17,19
DEZEMBRO 93 1.395.157,73 1.161.909,47 233.248,26 16,72
TOTAL 2001 264 4.531.834,42 3.741.101,72 790.732,70 17,45

FONTE DE DADOS BRUTOS: São Paulo (Estado). Secretariada Fazenda,2002.

TABELA 6 - BEC/SP - COMPRAS NA MODALIDADE CONVITE, ANO 2002
VALOR DE VALOR ECONOMIA

MESES/ANO
OCs REFERÊNCIA NEGOCIADO ORÇAMENT ÁRIA

ECONOMIA
NEGOCIADAS TOTAL TOTAL (%)

(R$) (R$)
(R$)

JANEIRO - - - - -
FEVEREIRO 15 268.796,57 179.879,75 88.916,82 33,08

MARÇO 66 851.296,54 626.918,87 224.377,67 26,36
ABRIL 107 2.134.506,66 1.664.045,64 470.461,02 22,04
MAIO 103 1.307.107,09 993.021,34 314.085,75 24,03

JUNHO 119 2.677.942,77 2.008.261,25 669.681,52 25,01
JULHO 172 3.239.787,81 2.498.130,15 741.657,66 22,89

AGOSTO 233 3.998.956,92 3.234.702,95 764.253,97 19,11
SETEMBRO 274 4.152.181,01 3.545.839,29 606.341,72 14,60
OUTUBRO 333 5.245.357,97 4.580.942,06 664.415,91 12,67

NOVEMBRO 601 9.235.589,99 7.693.049,02 1.542.540,97 16,70
DEZEMBRO 74 1.363.159,24 1.249.084,26 114.074,98 8,37"

TOTAL 2002 2.097 34.474.682,57 28.273.874,58 6.200.807,99 17,99

FONTE DE DADOS BRUTOS: São Paulo (Estado). Secretariada Fazenda,2002.



IV

TABELA 7 - BEC/SP - COMPRAS NA MODALIDADE CONVITE ANO )001-2002, -
VALOR DE VALOR ECONOMIA

MESES/ANO
OCs REFERÊNCIA NEGOCIADO ORÇAMENTÁRIA

ECONOMIA
NEGOCIADAS TOTAL TOTAL (%)

(R$) (R$)
(R$)

TOTAL 2001 264 4.531.834,42 3.741.101,72 790.732,70 17,45

TOTAL 2002 2.097 34.474.682,57 28.273.874,58 6.200.807,99 17,99
TOTAL 2.361 39.006.516,99 32.014.976,30 I 6.991.540,69 17,92

CONVITE
FONTE DE DADOS BRUTOS: São Paulo (Estado). Secretaria da Fazenda, 2002.

TABELA 8 - BEC/SP - COMPRAS. ANO 2000-2002
VALOR DE VALOR ECONOMIA

MESES/ANO
OCs REFERÊNCIA NEGOCIADO ORÇAMENTÁRIA

ECONOMIA
NEGOCIADAS TOTAL TOTAL (%)

(R$) (R$)
(R$)

O. L. 168 448.671,38 361.111,62 87.559,76 19,52
CONVITE - - - - -

TOTAL 2000 168 448.671,38 361.111,62 I 87.559,76 19,52

O.L. 5.027 12.187.115,74 9.393.200,82 2.793.914,92 22,93
CONVITE 264 4.531.834,42 3.741.101,72 790.732,70 17,45

TOTAL 2001 5.291 16.718.950,16 13.134.302,54 3.584.647,62 21,44

O.L. 8.649 19.030.540,60 14.807.913,68 4.222.626,92 22,19
CONVITE 2.097 34.474.682,57 28.273.874,58 6.200.807,99 17,99

TOTAL 2002 10.746 53.505.223,17 43.081.788,26 I 10.423.434,91 19,48

O.L. 13.844 31.666.327,72 24.562.226,12 7.104.101,60 22,43

CONVITE 2.361 39.006.516,99 32.014.976,30 6.991.540,69 17,92

TOTAL GERAL 16.205 70.672.844,71 56.577 .202,42 14.095.642,29 19,94

FONTE DE DADOS BRUTOS: São Paulo (Estado). Secretaria da Fazenda, 2002.
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TABELA 9 - BEC/SP - NEGÓCIOS REALIZADOS, ANO 2000-2002
VALOR VALOR VALOR

MESES/ANO NEGOCIADO NEGOCIADO NEGOCIADO
2000 2001 2002
(R$) (R$) (R$)

JANEIRO - 1.474,20 32.391,71
FEVEREIRO - 108.986,26 895.818,54

MARÇO - 155.922,52 1.484.116,86
ABRIL - 385.072,39 2.705.641,42
MAIO - 766.757,03 2.119.141,87

JUNHO - 526.615,18 2.747.431,32
JULHO - 1.168.835,90 3.669.826,26

AGOSTO - 1.123.070,11 4.614.225,28
SETEMBRO 13.491,50 868.446,63 5.085.985,75
OUTUBRO 29.777,63 1.519.977,47 6.280.445,09

NOVEMBRO 135.322,52 3.785.474,51 9.754.162,85
DEZEMBRO 182.519,97 2.723.670,34 3.692.601,31

ANO 361.111,62 13.134.302,54 43.081.788,26
FONTE DE DADOS BRUTOS: SãoPaulo (Estado). Secretariada Fazenda,2002.

TABELA 10 - BEC/SP - PRINCIPAIS COMPRADORES ANO 2000-2002,
2000 2001 2002

ORDEM PART. PART. COMPRADORES PART.
COMPRADORES %

COMPRADORES % %
1 FAZENDA 55 SEGURANÇA 40 SAÚDE 32
2 SAÚDE 29 EDUCAÇÃO 18 EDUCAÇÃO 26
3 CASA CIVIL 7 SAÚDE 16 SEGURANÇA 18
4 SEGURANÇA 4 FAZENDA 10 PENITENCIÁRIA 7
5 PROCURADORIA 4 PENITENCIÁRIA 5 FAZENDA 4
6 JUSTiÇA 1 DEMAIS 11 DEMAIS 13

FONTE DE DADOS BRUTOS: São Paulo (Estado). Secretariada Fazenda,2002.



VI

TABELA II - BEC/SP - PRINCIPAIS PRODUTOS, ANO 2002
ORDEM PRODUTOS PART.%

1 PRODUTOS DE INFORMÁTICA 41
2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 20
3 MOBILIÁRIO EM GERAL 7

4 GÊNEROS ALIMENTíCIOS 6
5 PNEUS E CÂMARAS DE AR 5
6 DEMAIS PRODUTOS 21

FONTE DE DADOS BRUTOS: São Paulo (Estado). Secretaria da Fazenda, 2002.


