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Resumo 

A presente dissertação versa sobre o uso da Tecnologia da Informação e 

Comunicação aplicada aos processos de gestão pública à luz dos conceitos de 

eficácia, eficiência e accountabítlity. Para tanto, este estudo se funda sobre dois 

marcos teóricos. O primeiro trata do desenvolvimento científico-tecnológico e suas 

implicações na construção de uma sociedade resultante da interação da 

microeletrônica, da informatização e da telecomunicação. O segundo diz respeito 

à reforma do Estado Brasileiro, num contexto em que se discute a necessidade de 

torná-lo mais ágil, flexível e mais responsável perante a sociedade. 

Metodologicamente, valemo-nos do estudo de caso múltiplo, no qual analisamos o 

Pregão Eletrônico utilizado pelo Governo Federal para aquisição de bens e 

serviços nos moldes do leilão reverso do mercado de flores de Amsterdã. 

Especificamente, trata-se do Pregão 21/2001, realizado pelo Ministério da 

Previdência e Assistência Social, para compra de medicamentos. Este estudo 

contempla não só os diferentes aspectos do comércio eletrônico, como o 

procurement, mas também descreve o processo tradicional de licitações públicas. 

Ao final, concluímos que a adoção da tecnologia da informação aplicada à gestão 

pública, em especial como ferramenta para aquisição de bens e serviços, mostrou

se eficiente ao promover uma redução de custos, tanto dos processos 

governamentais, quanto dos produtos adquiridos, fato extremamente relevante se 

considerarmos a realidade orçamentária brasileira. Ficou também comprovada a 



sua eficácia, evidenciada pela redução do tempo necessário à realização do 

procedimento, uma vez comparado ao processo tradicional de licitações pública. 

Por outro lado, podemos afirmar que a iniciativa amplia o grau de transparência 

das informações do setor público brasileiro, reconfigurando as relações Estado

Sociedade. 



ABSTRACT 

The following dissertation discusses the use of the Information and 

communications technology applied to the processes of public management under 

the concepts of efficacy, efficiency and accountability. 

This study is based upon two remarkable theories. The first one refers to the 

techno-scientific development and its consequences when building a society 

originated from the interaction between microelectronics, information and 

telecommunications. The second one is related to the reform of the Brazilian State 

within a context where one discusses the needs for making it more agile, flexible 

and more responsible before society. 

In a methodological way, we make use of a multiple case of study, in which we 

analyse the Electronic "Pregão" used by Federal Government for the acquisition of 

goods and services, which was taken after the reverse auction of the flower market 

in Amsterdam. 

At the end we came to a conclusion that adopting the information technology 

applied to public management, especially as a tool for acquisition of goods and 

services, it has shown to be efficient in reducing costs not only of the government 

process but also of the purchase goods. This fact is extremely relevant if we take 

into the consideration the Brazilian budgetary reality. Its efficacy has also been 

demonstrated, in what it refers to the reduction of time that is necessary for 

carrying out the procedure, once it can be compared to the traditional processo On 

the other hand, we can state that the initiative increases the transparency of 

information for the Brazilian public sector, reconfiguring the State-Society relations. 
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INTRODUÇÃO 

A década de 1990 testemunhou grandes transformações do capitalismo na busca 

do aumento de sua capacidade de acumulação. Nos dias atuais, a informação é 

um poderoso recurso das organizações, permitindo não só o alcance de objetivos 

estratégicos, mas, e principalmente, a um custo cada vez menor. E é a rede mundial 

de computadores, a Internet, que vai definir o meio técnico pelo qual a sociedade 

se movimentará, operando a passagem da era industrial para a era da informação. 

A tecnologia da informação é cada vez mais aplicada em todos os ramos da 

atividade humana, alterando, profundamente, as relações entre os diversos atores 

sociais, como governo, sociedade e empresa. Neste sentido, o negócio eletrônico, 

o comércio eletrônico e o governo eletrônico se constituem em instrumentos 

essenciais na otimização das atividades, tanto do setor privado quanto do setor 

público. 

o pregão eletrônico é um desses instrumentos utilizados pelo governo federal 

brasileiro para aquisição de bens e serviços. Realizada em sessão pública, a 

disputa pelo fornecimento utiliza a tecnologia digital, por meio de lances que 

decrescem de valor, segundo o leilão de tulipas do mercado de flores em Amsterdã. 

Esta nova modalidade de licitação visa atender às necessidades do comprador, 

com maior agilidade nos procedimentos de compra, redução de custos 

operacionais, conferindo maior transparência ao processo. É sob este ponto de 

1 



vista que apresentamos nossa dissertação. Para nós, o uso da tecnologia da 

informação inaugura um novo paradigma na gestão pública brasileira, na medida 

em que não só altera a maneira pela qual o governo presta seu serviço, mas 

também reconfigura o papel do Estado na sua relação com a sociedade. 
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CAPíTULO I 

CONTEXTUALlZAÇÃO DO TEMA 

1.1 Evolução, Globalização, Flexibilização e Novas Tecnologias 

Podemos dividir a história da humanidade em três grandes revoluções, que seriam 

definidoras da relação homem versus trabalho e homem versus máquina. A 

primeira revolução industrial se deu na Inglaterra, no século 18, marcando a 

substituição da energia animal e hidráulica pelo uso do carvão e da máquina a 

vapor. A segunda ocorreu nos Estados Unidos e é identificada pelo advento do 

motor a explosão interna, e pela utilização do petróleo e da eletricidade, que 

promoveram a indústria petroquímica, máquinas de automação rígida, mudanças 

substanciais nos transportes terrestres, marítimos e aéreos, e desenvolvimento 

das técnicas e meios de comunicação (rádio, telégrafo, telefone e cinema). Sob o 

ponto de vista da gestão da produção, esse período corresponde ao taylorismo-

fordismo. 

A terceira revolução industrial, marcada pelo uso da energia atômica, pelo 

desenvolvimento da química e pelo grande salto da biologia, caracteriza-se, 

também, pelo crescimento da tecnologia da informação, que pode ser entendida 

como a interação entre a microeletrônica, a informatização e a telecomunicação, 

ou seja: do chip, do computador e do satélite. A interação destes elementos 

propiciou a fabricação de equipamentos de base microeletrônica, de máquinas e 

ferramentas de controle numérico, microcomputadores e robôs (Harvey, 1998), 
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(Tenório, 2000), (De Masi, 2000). 

A tais recursos convencionou-se chamar de tecnologia da informação e 

comunicação, que, segundo Cruz (2001), é todo e qualquer dispositivo que tem a 

capacidade para tratar dados e ou informações tanto de forma, quer esteja 

sistêmica quanto esporádica, quer esteja aplicada ao produto aplicada ao 

processo. A informação é, nos dias de hoje, um dos principais fatores na promoção 

de mudanças. Com os atuais recursos de telecomunicações e processamento de 

dados, a informação tornou-se disponível praticamente para todos, introduzindo 

drásticas alterações nas relações de poder. 

o resultado das três revoluções, com ênfase especial para o advento desses 

mecanismos, promoveu uma profunda transformação nos conceitos referentes 

ao tempo, ao espaço e às relações do homem com o trabalho. Em amparo a este 

ponto de vista, pode-se invocar o argumento de John Mac Hale, em seu livro 

"World Facts and Trends", 1972, (apud Cunha, 1995), no qual são exibidas algumas 

comparações, tomando como base o intervalo em anos entre uma descoberta 

científica e sua aplicação prática, evidenciando a rápida diminuição desses 

intervalos, a saber: fotografia (112 anos); telefone (65 anos); motor elétrico (56 

anos); rádio (35 anos); raio X (18 anos); radar (15 anos); televisão (12 anos); reator 

nuclear (10 anos); bomba atômica (6 anos); transistor (3 anos); bateria solar (2 

anos). Sob o patrocínio dessa mesma tecnologia que "reduzira" o tempo, iremos 

observar um outro fenômeno, o da compressão do espaço através de um 

"encolhimento" do mapa-múndi. 
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Segundo Harvey (1998), ao tempo das carruagens e dos barcos a vela, no período 

compreendido entre 1500 e 1840, a melhor média de velocidade era de 16 

quilômetros por hora. Já a partir de 1850, as locomotivas a vapor passaram a 

alcançar, em média, 100 quilômetros por hora, e os barcos a vapor 57 quilômetros 

por hora. Em 1950, os aviões a propulsão atingiam entre 480 e 640 quilômetros 

por hora e, dez anos depois, os jatos de passageiros chegavam à marca de 

1.100 quilômetros por hora. Com o advento dos aviões que quebram a barreira 

do som, a tecnologia intervém no ambiente humano, não só oferecendo rapidez 

no transporte, mas proporcionando também ao homem uma nova visão do mundo. 

Esta configuração do mundo ganha outros contornos, se levarmos em consideração 

as facilidades com que conta agora o homem para se comunicar. Uma imagem 

gerada no outro lado do globo e recebida em tempo real em qualquer ponto do 

planeta é a comprovação do processo através do qual este mundo se tornou um 

lugar único. Assim sendo, a sociedade mundial toma uma nova forma que interfere 

na atuação do Estado nacional, pois uma imensa variedade de lugares conectados 

entre si derruba as fronteiras territoriais, cria novas redes de comunicação, novas 

relações de mercado e de trabalho e novas formas de convivência. 

Para o sociólogo espanhol Manuel Castells (1998), a raiz da era da informação 

situa-se em movimentos sociais iniciados nas décadas de 60 e 70, tais como o 

feminismo, a ecologia e a mobilização gay. Neste contexto, a Internet surgiu em 

centros de pesquisas militares e passou por instituições acadêmicas até ter o seu 
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uso difundido. Em 1962, no auge da Guerra Fria, a Rand Corporation, pertencente 

ao governo norte-americano, iniciou pesquisas visando à formação de uma rede 

de computadores, onde as informações e dados armazenados estivessem a salvo 

de bombardeios (Ercília, 2000). Em 1969, foi inaugurada a primeira versão da 

rede, a Arpanet, que conectava apenas quatro pontos e cujo princípio era o de que 

se um ou mais computadores fosse desligado ou destruído a rede continuaria a 

funcionar. 

Em 1983, foi estabelecido o protocolo TCP/lP (transfer control protocol/lnternet 

protoco~, que permanece usado até hoje pelos computadores ligados à rede. Este 

protocolo é usado por todos computadores conectados à Internet. 

Nesta rede, as informações são trocadas através do chamado "roteamento de 

pacotes", no qual cada mensagem é dividida em pequenos pedaços, que são 

endereçados separadamente. Os pacotes podem tomar vários caminhos em 

direção a seu destino, onde a mensagem é novamente montada. A Internet 

alcançou grande crescimento dentro dos institutos de pesquisa e do meio 

acadêmico nos anos 70, momento em que surgiu o primeiro programa de correio 

eletrônico, que já usava o sinal @ e servia para estudantes e cientistas trocarem 

informações. 

Em 1974, surgiu, nos Estados Unidos, o primeiro serviço comercial de acesso à 

rede a Telenet. Mas foi somente em 1982 que o nome Internet começou a ser 
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usado. Em 1990 foi lançado o world.std.com, o primeiro serviço, via linha telefônica, 

de acesso à Internet nos EUA. Até esta época, navegar pela rede não era coisa 

fácil, necessitando a memorização de uma série de comandos, tendo em vista as 

dificuldades das interfaces então existentes. Foi então que, em 1991, a criação 

de um sistema de hipertexto, a "World Wide Web", tornou possível a fácil 

navegação. Nas eleições presidenciais de 1992, Sill Clinton adota como plataforma 

uma América conectada por redes de educação e informação, proporcionando 

grande impulso à rede (Ercília, 2000). 

Explorando a dimensão econômica, esta nova realidade implica que as empresas 

podem produzir em um país, pagar impostos em outro e exigir investimentos 

públicos sob a forma de aprimoramento da infra-estrutura em um terceiro. O 

equilíbrio e o pacto de poder da sociedade industrial moderna (o grande trabalho, 

o grande capital e o grande governo) foram rescindidos. Instalava-se, assim, a 

globalização. 

Empregado de maneira genérica, o termo globalização permite diferentes 

abordagens. 

Para Amartya Sen (2000), a globalização vem progredindo ao longo de milhares 

de anos por meio de viagens, comércio, migração, difusão de influências culturais 

e disseminação do conhecimento envolvendo, por exemplo, a ciência e a 

tecnologia. Já Castells (1988) entende que a globalização "é um processo pelo 
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qual as atividades decisivas num âmbito de ação determinado (a economia, os 

meios de comunicação, a tecnologia, a gestão do meio ambiente, o crime 

organizado) funcionam como uma unidade em tempo real no conjunto do planeta". 

Para o autor, trata-se de um processo historicamente novo, distinto da 

internacionalização e da existência de uma economia mundial. Ainda, segundo 

Castells (1988), a característica marcante do novo processo reside no fato de, 

somente na última década, ter sido constituído um sistema tecnológico 

(telecomunicações, sistemas de informação interativos, transporte de alta 

velocidade em um âmbito mundial para pessoas e mercadorias) que tornou possível 

a globalização. 

A informatização da sociedade nascida com a revolução tecnológica que se 

transformou em novo paradigma operativo na década de 70 é a base da 

globalização da economia. A bem sucedida reforma do capitalismo junto com a 

fracassada reestruturação do stalinismo conduziram, na última década, à 

constituição de um sistema econômico articulado globalmente, funcionando com 

regras cada vez mais homogêneas entre as empresas e os territórios que dele 

faziam parte. Pela primeira vez na história, a economia de todo o planeta tornou

se capitalista, persistindo, todavia, setores produtivos estatais que não obedecem 

à lógica de mercado, o que lhes acarreta crescentes dificuldades de sobrevivência 

(Beck, 1999). 

Esta grande mudança, cuja expressão mais evidente é a interdependência global 

dos mercados financeiros propiciada pelas novas tecnologias de informação e 
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comunicação e favorecida pela desregulação e liberalização desses mercados, 

iria reescrever as regras da economia, dos mercados, da produção e da 

concorrência por postos de trabalho, bem como dos serviços e das finanças. 

Embora não sendo uma ideologia, a globalização, termo incorporado ao discurso 

neoliberal como sustentação do argumento de que esta racionalidade é a única 

possível, pode ser considerada uma resposta à crise do fordismo e do 

keynesianismo, revelada em 1973. A alta do preço do petróleo, em decorrência 

da guerra árabe-israelense, expôs as contradições por que passava o capitalismo 

àquela época. Tais contradições podem ser indicadas pela palavra rigidez: rigidez 

dos investimentos, rigidez do planejamento, rigidez dos mercados, dos contratos 

de trabalho e rigidez dos compromissos do Estado. Diante deste cenário, as 

corporações viram-se obrigadas a entrar num período de racionalização e 

reestruturação, buscando a saída para a crise na mudança tecnológica e 

organizacional e na flexibilização das relações de trabalho. 

Essas mudanças, que tinham por finalidade acelerar a produção, repercutiram no 

ambiente social, confirmando a afirmação de Marshall Mc Luhan (1969: 15) de que 

"qualquer tecnologia gradualmente cria um ambiente humano totalmente novo. E o 

ambiente não é um envoltório passivo senão um processo ativo". Um efeito que 

podemos apontar foi, segundo Harvey (1992; 258), a ênfase nos valores e virtudes 

da instantaneidade (alimentos e refeições instantâneos e rápidos e outras 

comodidades) e da descartabilidade (xícaras, pratos, talheres, embalagens, 

guardanapos, roupas etc.). Corroborando as análises, Alvin Toffler (1985) identifica 
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essa dinâmica com a expressão "sociedade do descarte", que significa a 

capacidade não só de se jogar fora bens produzidos, mas também valores, estilos 

de vida, relacionamentos estáveis, apego às coisas, edifícios, lugares, pessoas e 

modos adquiridos de agir e ser. 

Instantaneidade e descartabilidade geram profundas mudanças na psicologia 

humana. O efêmero, segundo Toffler (1985:75), cria "uma temporariedade na 

estrutura dos sistemas de valores públicos e pessoais", num contexto que "favorece 

a quebra do consenso" e produz a diversificação de valores numa sociedade em 

vias de fragmentação. Se fôssemos eleger um símbolo que representasse este 

tempo, apontaríamos o uso difundido do plástico na sociedade de consumo. Se 

por um lado a flexibilidade desse material permitiu sua utilização em larga escala, 

proporcionando uma economia de recursos naturais e financeiros, por outro 

desencadeou um novo problema: a acumulação do material inservível. Com isso, 

o lixo tornou-se um produto de nossa cultura. 

Já Sennett (1999) argumenta que o ambiente de trabalho moderno, ao enfatizar o 

curto prazo na execução de projetos e a flexibilidade nas relações trabalho/capital, 

não permite que as pessoas desenvolvam experiências coerentes para suas vidas. 

Esta nova forma de trabalho impede a formação do caráter, que ele afirma ser 

dependente de virtudes estáveis como lealdade, confiança, comprometimento e 

ajuda mútua. 
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Geradora de conseqüências cada vez mais empobrecedoras sob o ponto de vista 

humano, essa transição de paradigmas, em certo sentido, manteve-se no mesmo 

rumo do passado. Prossegue-se na busca da eficiência, só que agora de maneira 

frenética, mais desmedida e predatória do que nos "Tempos Modernos", filme em 

que Charles Chaplin denunciava, em 1936, a apropriação do homem pela máquina. 

Para Rifikin (1995), o conceito moderno da eficiência surgiu no século 19, como 

resultado das experiências no novo campo científico da Termodinâmica. Os 

engenheiros que faziam experiências com máquinas movidas a motor começaram 

a usar o termo "eficiência" para medir fluxos de energia e perdas de entropia. 

"Eficiência" passou a significar o máximo de rendimento que podia ser produzido 

no menor tempo possível, despendendo a menor quantidade de energia, trabalho 

e capital no processo. Para o autor, o principal responsável pela popularização do 

conceito de eficiência foi o engenheiro Frederick W. Taylor, com sua obra "Os 

Princí pios da Administração Científica". Esta obra consagra uma nova racionalidade 

(do aparato), que pode ser expressa pela equação E = P/R, na qual E é igual a 

eficiência; P igual a produto; e R igual a recursos. 

Segundo Marcuse (1998:78), a racionalidade tecnológica considera indivíduo 

eficiente "aquele cujo desempenho consiste numa ação somente enquanto seja a 

reação adequada às demandas objetivas do aparato, e a liberdade do indivíduo 

está confinada à seleção dos meios mais adequados para alcançar uma meta 

que ele não determinou". A análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos, 
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a divisão do trabalho e a especialização do operário, a padronização de métodos 

e de máquinas (racionalidade instrumental) se contrapõem à racionalidade da 

revolução burguesa do século 17, cuja visão apontava para o homem livre, racional 

e utilitário. 

Com a crise de 1973, o conceito de eficiência, já amplamente difundido no mundo 

corporativo, alcança também o Estado. No governo de Margareth Tatcher, instalado 

em 1979 na Inglaterra, e, posteriormente, a eleição de Ronald Reagan nos Estados 

Unidos, ambos afinados com o ideário neoliberal, o Estado passa a ser por eles 

identificado como a principal razão da falência do modelo. Em conseqüência, esses 

dois países inauguram então uma profunda reforma, passando a questionar 

frontalmente as conquistas alcançadas pelo welfare state. A partir desta visão, o 

mercado deveria assumir papel preponderante na coordenação da economia. Para 

nós da América Latina, que vivíamos um período de explosão inflacionária, ficou 

evidente a exaustão do modelo de substituição de importações pensado por Raul 

Prebich e consagrado na agenda cepalina, Bresser Pereira (1996). No começo 

dos anos 80, uma crescente dívida pública externa transformou-se em crise fiscal 

do Estado, tornando-se consenso a necessidade de reforma. 

1.2 Reforma do Estado 

Com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e as graves conseqüências para o 

modelo monocultor e exportador brasileiro de café, chegou ao fim o poder das 

oligarquias rurais de São Paulo e Minas Gerais ("café com leite"), a chamada 
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República Velha (1889-1930). Instala-se o primeiro governo Vargas (1930-1945), 

dando início a uma série de reformas transformadoras do país. De teor 

centralizador, iria imprimir, sob o ponto de vista administrativo, a modernização e 

racionalização do aparelho burocrático. Sob a vigência da Constituição de 1937, 

foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp), cuja 

competência abrangia as esferas federal e estadual. Dotado de poderes 

excepcionais, o Dasp institucionalizou o monopólio burocrático sobre as decisões 

(Diniz, 2000). 

A reforma administrativa de Vargas empreendeu um esforço de modernização do 

Estado segundo o modelo racional-legal, com a profissionalização do serviço 

público e a implantação do padrão meritocrático. À semelhança do modelo "ideal" 

weberiano, instituiu o princípio de igualdade e oportunidade para o ingresso nas 

carreiras públicas e a valorização da impessoalidade. O resultado, no entanto, 

mostra a permanência de traços clientelistas na administração, uma vez que a 

profissionalização do serviço público e implantação do padrão meritocrático não 

foram plenamente alcançadas. Grande parte dos cargos públicos continuaria sendo 

distribuída em função de critérios políticos que visavam atender às demandas das 

coalizões vencedoras. Paralelamente a um quadro de servidores permanentes 

admitidos por concurso público, difundiu-se a prática da contratação sem concurso, 

para funções temporárias, de servidores interinos e extranumerários, que, mesmo 

após a queda de Vargas, seriam efetivados pela nova Constituição de 1946, 

Diniz(2000). 

13 



Nas décadas subseqüentes verificou-se a proliferação de cargos de livre 

provimento em todos os escalões da administração, notadamente no governo de 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, com a criação de aproximadamente 6 mil cargos, 

generalizando-se o intercâmbio clientelista e o loteamento dos órgãos para atender 

aos interesses das bases político-partidárias. A Constituição de 1967, já no regime 

militar, reconheceu os direitos e incorporou os servidores extranumerários à 

administração. 

Como instrumento de intervenção na economia, foram criados institutos, autarquias 

e conselhos técnicos, com amplos poderes de regulação na área do consumo e 

da produção, da importação e exportação, dos incentivos e da proteção à incipiente 

industria nacional. Estavam fundados os pilares do Estado desenvolvimentista. 

Segundo o pensamento de Draibe (1985), o Estado criou uma base jurídica 

institucional para o funcionamento e integração do mercado de trabalho e também 

organizou sob sua tutela o próprio sistema de representação classista, levando a 

extremos econômicos e sociais a sua ação regulatória e intervencionista. Como 

exemplo desse argumento, a autora sustenta que o caráter tutelar da ação do 

Estado sobre o mercado de trabalho e sobre as próprias relações trabalhistas 

manifesta-se claramente nos instrumentos legais da década e 30 e completa-se 

com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Devemos destacar a vitalidade 

alcançada pela CLT, que, vigorando ainda em nossos dias, é objeto de grande 

discussão no Congresso Nacional, encontrando fortes resistências diante da 

possibilidade de flexibilização. Esse conjunto de regulações abrangia aspectos 
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trabalhistas, a legislação previdenciária, a legislação sindical e a organização da 

Justiça do Trabalho. Conformava-se um sistema de organização das relações de 

trabalho eminentemente corporativista, sob a égide do Estado. 

Outro importante ponto de reforma de Vargas diz respeito à relação Estado

sociedade, que contemplava, através do modelo corporativo, a intermediação de 

interesses de novos atores - trabalhadores e empresários urbanos - incorporados 

ao sistema político. É importante ressaltar que a estrutura varguista de Estado não 

foi desmontada quer pela Constituição de 1946, que estabeleceu o retorno do 

Estado democrático, quer pelos militares, que, a partir de 1964, permaneceram 

21 anos no poder, Diniz (2000). 

Segundo o pensamento de Camargo (1992), podemos dividir a era Vargas em 

três diferentes momentos. O primeiro, oficial, se inicia com sua ascensão ao poder 

através da Revolução de 1930 e se encerra com seu suicídio em 1954. O segundo, 

caracterizado pela influência do líder para além da morte, atravessa os governos 

dos presidentes general Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitscheck e chega ao 

final com a deposição do presidente João Goulart em 1964. Este era visto pelas 

forças conservadoras como o herdeiro do legado varguista, porque, além de fiel 

seguidor, na condição de ministro do Trabalho do governo Vargas elevou em 100 

por cento o valor do salário mínimo, provocando uma crise no governo que culminou 

com sua saída. O terceiro momento vai até a Constituição de 1988 e a eleição de 

Fernando Collor em 1989. Segundo ainda o pensamento da autora, podemos 
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apontar a existência de uma era Vargas com Vargas, uma era Vargas sem Vargas 

e, finalmente, uma era Vargas contra Vargas. 

Através do Decreto-lei nO 200, de 1967, promoveu-se a implantação de um modelo 

dotado de maior flexibilidade, imprimindo à administração governamental 

mecanismos já presentes no setor privado. Buscou-se ainda a descentralização 

das atividades do setor público por via da expansão de empresas estatais, 

fundações e autarquias. Uma outra característica da administração pública no 

período militar foi a coexistência de servidores contratados pelo regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e funcionários admitidos pelo regime 

estatutário. No intervalo entre 1979 e 1982, adotou-se o programa de 

desburocratização, visando à simplificação dos procedimentos, à racionalização 

da burocracia e à valorização do usuário do serviço público. Em resumo, o Estado 

assumiu proporções extraordinárias sob o governo militar, tanto no que se refere 

ao número de empresas estatais criadas quanto à quantidade de novos órgãos e 

agências, Diniz (2000). 

No que diz respeito à formulação de políticas públicas nos governos militares, foi 

feita uma opção clara pelo estilo tecnocrático, que privilegiava a abordagem 

técnica em detrimento da racionalidade da instância política. Em conseqüência, o 

Congresso Nacional foi relegado a um segundo plano, cabendo-lhe apenas a função 

de tornar legais as iniciativas propostas pelo Executivo. Cabe, ainda, comentar 

que o Executivo teve seus poderes ampliados graças à adoção de um mecanismo 
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híbrido que eram os decretos-lei. Neste sentido, ocorre uma retomada do 

pensamento autoritário dos anos 30, quando cabia ao Executivo o papel de agente 

transformador e modernizador da sociedade (Diniz, 2000). 

Na Nova República, expressão cunhada por Tancredo Neves e que visava tornar 

legítima a transição do período ditatorial para a democracia, a reforma do Estado 

não foi um tema central. Não obstante, o governo Sarney (1985-90) adotou 

importantes medidas para o aprimoramento da administração pública, como a 

criação da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República, da 

Fundação Centro de Formação do Servidor Público, da Escola Nacional de 

Administração Pública, bem como a extinção do Banco Nacional de Habitação 

(BNH). 

Com a primeira eleição direta para presidente, em novembro de 1989, passou-se 

a questionar, à luz de um ideá rio neoliberal, o modelo varguista, até então vigente. 

Foi no governo Collor (1990-1992) que se levou a cabo um processo de mutilação 

do aparelho burocrático, com a demissão ou dispensa de 112 mil servidores e a 

concessão de 45 mil pedidos de aposentadoria. Ainda, nesta época, foram criados 

superministérios como o da Economia, Fazenda e Planejamento e o da Infra

Estrutura, o que acentua o grau de autonomia do poder Executivo. Tentou-se ainda 

uma ruptura do modelo corporativo varguista (bipartite) com a criação das câmaras 

setoriais, que introduziram um padrão tripartite de negociação. Reunindo 

representantes empresariais, lideranças sindicais operárias, e técnicos e 
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autoridades governamentais, as câmaras setoriais buscavam soluções de 

consenso para fazer face aos problemas enfrentados por alguns setores produtivos, 

notadamente a indústria automobilística. 

As câmaras setoriais, concebidas inicialmente como mecanismo de passagem 

do sistema de congelamento de preços imposto pelo segundo plano de 

estabilização do governo Collor, acabaram se transformando em instância de 

discussão de novos parâmetros de política industrial (Diniz, 2000). 

No governo Itamar Franco, empossado para completar o mandato de Fernando 

Collor, destacamos a adoção de um novo plano econômico calcado na estabilidade 

monetária. Este plano tornou ainda mais evidente o nível de irrealidade dos 

orçamentos da União, dos Estados e Municípios. Este era o momento marcado 

por uma crise do pacto corporativo varguista, recrudescimento do processo 

inflacionário e, em conseqüência, uma forte pressão nas demandas redistributivas. 

Some-se a isto a pauta da agenda internacional, que reconhecia a crise do Estado: 

desenvolvimentista do Terceiro Mundo; comunista no Segundo Mundo; e do welfare 

state no Primeiro Mundo. Com a crise instalada desde a década de 80, o "Consenso 

de Washington", pensamento majoritário à época, apontava a necessidade de 

liberalizar o comércio, privatizar as empresas pertencentes ao Estado e promover 

um ajuste fiscal. Sob o ponto de vista ideológico, esta postura representou uma 

curva à direita. Surge a necessidade de uma nova visão que reinterprete os fatos 

e ofereça alternativas capazes de operar a transição do modelo econômico, já 
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que a transição política fora testada e aprovada. Neste sentido, tornou-se consenso 

a necessidade de reforma do Estado, reduzindo seu tamanho, tornando-o mais 

ágil, flexível e eficiente e, portanto, mais responsável diante da sociedade (Fleury, 

2000). Caiden (1991), em seu estudo apontou 16 áreas que devem ser incluídas 

no significado de reforma administrativa: 

- atribuições e atividades do Estado administrativo; 

- planejamento nacional, estabelecimento de programas, indicador de desempenho; 

- organização e estrutura da máquina governamental; 

- Constituições, accountability, direito à informação; 

- formulação de políticas públicas; 

- execução de programas; 

- elaboração de orçamento público e administração financeira; 

- emprego público, práticas e condições; 

- regulamentação, salvaguardas e práticas públicas; 

- preservação e manutenção do capital público; 

- serviços gerais - consistência - desempenho, padronização; 

- empresas públicas - impacto na economia e retorno do investimento; 

- práticas de gestão pública - O&M, desburocratização, eficiência e qualidade; 

- ética pública - honestidade, profissionalismo, anticorrupção; 

- participação do público - voluntarismo, atendimento de reclamações; 

- institucionalização da reforma - P&O, treinamento, agências e escolas. 

Uma expectativa bastante auspiciosa foi criada no referido contexto, na medida 
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em que um novo elemento se insere no conceito da reforma do Estado, qual seja, 

uma nova perspectiva na sua relação com a sociedade. 

Com a vitória de Fernando Henrique Cardoso para a presidência da República 

em 1994, eleito em primeiro turno, instalou-se um governo com programa social 

democrata. Este novo governo, graças à estabilidade da moeda, era detentor de 

grande apoio popular já expresso nas urnas e sustentado, no Congresso Nacional, 

por uma aliança com setores de centro-direita. Estes fatores seriam essenciais 

para a tarefa de implementação de um amplo programa de reformas capaz de 

recolocar o país na rota do desenvolvimento econômico. Como titular do Ministério 

da Administração e Reforma do Estado, coube a Bresser Pereira identificar os 

pontos de estrangulamento da administração federal, e, interpretando a crise do 

Estado, desenhar um conjunto de medidas que depois de aprovadas pelo congresso 

nacional ficariam conhecidas como Reforma Administrativa. 

Neste trabalho, ele apontou três aspectos: uma crise fiscal, uma do modo de 

intervenção e uma da forma burocrática de administração do Estado (Bresser 

Pereira;1996). O primeiro refere-se à incapacidade do Estado em se financiar, à 

existência de poupança pública negativa, gerando déficit público e tornando 

necessária a adoção de altas taxas de juros. O segundo diz respeito ao modelo 

corporativo de composição de conflitos adotado por Vargas. Isto significa que é 

através do Estado que se resolve a dinâmica da vida social, conferindo aos 

trabalhadores uma legislação que os incluísse no mercado de trabalho, com 
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reconhecimento de direitos e garantia de conquistas. Quanto aos sindicatos, o 

objetivo era a garantia de legalidade e sua manutenção através do recolhimento 

compulsório da contribuição sindical. No que diz respeito aos empresários, o 

governo concedia linhas de crédito e financiamento a taxa de juros negativos. 

Levado à exaustão, este criou condições para que surgisse um tipo de 

comportamento conhecido como rent seeking, ou seja, práticas de apropriação 

da coisa pública por grupos de pressão. O terceiro aspecto se relaciona com a 

forma de gestão da máquina pública, ou seja, o modelo racional-legal era rígido e 

inflexível, portanto incapaz de responder às novas demandas. Para enfrentar as 

disfunções dos aspectos acima mencionados, Bresser Pereira (1996) propõe uma 

abordagem social-liberal na qual o Estado permanece com a responsabilidade 

pelos direitos sociais básicos, adotando-se ainda mecanismos de mercado, como 

a competição, e reconhecendo o papel de novos atores na provisão dos serviços, 

que são organizações de interesse público, mas não-governamentais. 

Com a finalidade de se ganhar autonomia na condução da política econômica e 

de reduzir as desigualdades sociais tão flagrantes no Brasil, seria necessária a 

adoção de um elenco de medidas orientadas para o mercado, tais como: 

privatização, desregulamentação, liberalização comercial, disciplina fiscal e 

políticas monetárias restritivas. Para tanto, tornou-se necessária a passagem de 

uma administração pública burocrática para uma administração pública gerencial. 

Segundo Fleury (2000; 11), uma importante fonte teórica sobre a reforma do Estado 

vem do que podemos chamar o "novo gerencialismo" (New Publíc Management, 
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NPM), que significa o conjunto de discussões sobre a transição de um paradigma 

burocrático de administração pública para um novo paradigma gerencial que 

incorpore instrumentos gerenciais de comprovado sucesso no mercado. O assunto 

foi tratado em primeiro lugar por Osborne e Gabeler (1992) no livro "Reinventando 

o Governo", no qual propunham a premissa de que, movidos pelo espírito de 

empreendimento e inovação, governantes e funcionários conseguiriam produzir, 

com os recursos dos contribuintes, um resultado muito mais satisfatório em termos 

de serviços prestados ao público. 

Para Armstrong (1998), apud Fleury (2000), o paradigma do novo gerencialismo 

consiste em oito elementos: 

- redução de custos com a busca de maior transparência na destinação dos 

recursos; 

- desagregação das organizações burocráticas tradicionais em agências 

separadas (agências executoras ou empresas governamentais), geralmente 

relacionadas por contratos ou convênios; 

- separação entre comprador e provedor; 

- introdução de mecanismos de mercado; 

- descentralização da autoridade gerencial; 

- introdução da gestão de desempenho; 

- adoção de novas políticas de pessoal, substituindo-se o vínculo do emprego 

público permanente por contratos por prazo, e padrões salariais nacionais por 

pagamentos com base no desempenho, determinando-se, regionalmente, as 
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condições de trabalho e pagamento; 

- aumento da ênfase na qualidade focalizada na satisfação do consumidor. 

É muito importante ressaltar que a proposta do New Public Management 

contemplava, ainda, a necessidade de o governo ser mais responsável na prestação 

de contas frente aos cidadãos. Este modelo de reforma orienta uma gestão pública 

na qual os indivíduos, na sua dimensão política, são cidadãos e na sua dimensão 

econômica são consumidores, capazes de eleger em mercados competitivos os 

serviços que melhor atendam a seus interesses e necessidades (Fleury; 2000). 

Sob o ponto de vista político e seguindo a tradição jurídico-administrativa brasileira, 

falar sobre reforma do Estado num regime democrático significa resgatar os 

princípios contidos na teoria da separação e independência dos três poderes (do 

"Espírito das Leis", de autoria de Montesquieu, 1748). Este princípio, consagrado 

pelo direito constitucional brasileiro na teoria dos freios e contrapesos, na qual 

cada poder é independente e se contrapõe ao outro, diz respeito à adoção de 

complexos aparatos institucionais que incluem mecanismos de cobrança e 

prestação de contas. Devemos mencionar que no regime jurídico adotado pela 

Constituição Republicana de 1898 reconhece-se a herança do Código Civil 

Napoleônico e que, graças ao esforço de Rui Barbosa, institui-se o Tribunal de 

Contas como o ente responsável pela fiscalização da legalidade e economicidade 

dos três poderes. 

Originado da Língua Inglesa, o termo accountable designa os mecanismos de 
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avaliação e prestação de contas ou ainda a capacidade "de gerar informações 

confiáveis para avaliação das atividades governamentais, como remuneração dos 

funcionários de acordo com sua produtividade e por prestação de contas à 

sociedade sobre o desempenho do governo" (Fleury; 2000). A adoção da 

accountabi/íty significa a passagem da gestão burocrática para um novo 

paradigma, qual seja uma avaliação que leve em conta os resultados. Segundo 

Volker (1996), apud Fleury (2000), a accountabilityserá alcançada com a adoção 

de critérios capazes de mensurar o desempenho. São eles: 

1- definição clara de objetivos para as políticas e programas; 

2- restabelecimento de programas estruturados de forma a relacionar gastos 

com objetivos; 

3- monitoramento de desempenho em relação com aqueles objetivos; 

4- prestação de contas aos ministros, ao parlamento e à comunidade com 

base no desempenho; 

5- avaliação regular e sistemática de todos os programas. 

Esgotada em sua dimensão técnica, a questão requer cautela na avaliação de 

sua dimensão prática e política. Pollitt (1998), apud Fleury (2000), identifica alguns 

problemas na avaliação de resultados: 

1- ausência de consenso político e social sobre os resultados desejados; 

2- o fato de os resultados só ocorrerem num espaço de tempo que vai além do 

período de um determinado governo; 

2- sérias dificuldades concernentes à atribuição de causalidade em relação 

aos resultados. 
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Para Campos (1990:33), a accountability vai além do mero processo 

administrativo. É, isto sim, um conceito que pode ser entendido como derivado da 

democracia. Quanto mais avançado o estágio democrático, maior o interesse pela 

accountability. E a accountability governamental tende a acompanhar o avanço 

de valores democráticos, tais como igualdade, dignidade humana, participação e 

responsabilidade. Ainda, segundo Campos (1990), a economia de recursos 

públicos, a eficiência e a honestidade requerem atenção especial, mas há outros 

padrões de desempenho que merecem consideração: qualidade dos serviços; 

maneira como tais serviços são prestados; justiça na distribuição dos benefícios, 

como também na distribuição dos custos econômicos, sociais e políticos dos bens 

produzidos; grau de adequação dos resultados dos programas às necessidades 

das clientelas. Estes padrões de accountabilitygovernamental, segundo a autora, 

não são garantidos pelos controles burocráticos; somente o podem ser, se 

exercidos pelo povo. 

a ex-ministro Bresser Pereira (2000) faz uma avaliação do processo da reforma 

administrativa iniciado em 1995 e concluído com a aprovação da Emenda Cons

titucional em 1998, onde aponta as principais mudanças legais: flexibilização do 

regime de estabilidade e fim do regime jurídico único; criação de agências regula

doras dotadas de economia; definição das primeiras organizações sociais desti

nadas a executar no setor público não-estatal atividades sociais e científicas; cri

ação do regime de emprego público como alternativa ao cargo público, quando 

não se tratar do exercício de atividade exclusiva do Estado; contratos de gestão e 

o conceito de indicadores de desempenho; uma nova política de recursos huma

nos com o fortalecimento do núcleo estratégico do Estado e na realização de con

cursos anuais para reposição das carreiras de Estado. 
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Encaminhado ao Congresso em 1995, projeto de emenda constitucional tratando 

da reforma administrativa foi promulgado em 4 de junho de 1998. Sua tramitação 

foi marcada por grande discussão nacional, concentrando seu foco nas questões 

relativas às carreiras de Estado e, conseqüentemente, ao princípio da estabilida

de, consagrado pelo Regime Jurídico Único, instituído pela Constituição de 1988. 

A proposta de reforma procurou contemplar quatro processos básicos: a delimita

ção das funções do Estado e a redução do seu tamanho; a dimensão do grau de 

interferência do Estado; o aumento da governance, ou capacidade decisória do 

governo; e, por último, o aumento da governabilidade, ou seja, o poder do governo 

(Bresser, 2000). Outra questão relevante que deve ser realçada é a tramitação da 

emenda constitucional que tratou da reeleição para os cargos de presidente, go

vernadores e prefeitos. Por iniciativa do bloco de apoio da base governista, a 

pauta de reforma foi preterida pela proposta de reeleição. O presidente, eleito 

para promover a transição do modelo econômico brasileiro, ocupou-se, 

prioritariamente, em negociar a sua permanência no cargo. O presidente foi 

reeleito, a emenda promulgada e o ministério extinto. 

o ex-ministro Bresser Pereira chegou a declarar que reconhecia a existência de 

dois momentos na administração pública na história. O primeiro refere-se à adoção 

do modelo racional legal weberiano na crise de 1929; o segundo, à reforma do 

Civil Service promovida por Tatcher em resposta à crise do capitalismo na década 

de 70. Em nosso entendimento, o Ministro desconheceu a existência de um terceiro 

paradigma, que ultrapassa a busca da flexibilidade, da autonomia, da redução de 

custos, e da existência de novos atores como as organizações não

governamentais. Esse paradigma a que nos referimos diz respeito ao uso da 
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Tecnologia de Informação e Comunicação, que proporciona uma nova sinergia 

entre público e privado, ou seja, uma reconfiguração das relações Estado

sociedade. Ainda assim, as TICs, de forma incrementai, foram inseridas 

definitivamente na administração pública federal. 

Desde a década de 70, a informatização dos serviços governamentais brasileiros 

consta da pauta de preocupações do Governo Federal (Tema;153:31). Sucessivas 

administrações se detiveram sobre a matéria e lançaram ações de diversas 

naturezas. Do ponto de vista da implementação e operação propriamente ditas 

de aplicações informatizadas, o modelo brasileiro se traduziu na montagem de 

empresas estatais de serviço de processamento de dados. Foi na década de 90 

que as ações governamentais tiveram um último e breve impulso, com viés 

marcadamente centralizador, sem resultados significativos (Tema; 153). 

Já a partir de 1993, vários ministérios começaram a utilizar a Internet para divulgar 

informações de sua alçada, com destaque para o Ministério da Fazenda e o 

Ministério da Administração, além do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, 

que coordena a RNP, Internet Acadêmica. A partir de 1994, o impacto da Internet 

provocou a aceleração do processo de revisão do modelo até então adotado. 

Várias empresas estatais lograram passar por um grande processo de 

modernização tecnológica e mesmo administrativa, devido ao processo de reforma 

do aparelho do Estado. Em 1995, a quantidade de sites do governo federal na 

Web cresceu enormemente. Nos anos mais recentes, a variedade de sites 
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aumentou, não só na área federal, mas também na estadual, com destaque para a 

sistematização das informações no âmbito do governo federal, pelo Ministério do 

Planejamento, através do portal www.redegoverno.gov.br . 

A introdução da Tecnologia da Informação e Comunicação afeta diretamente a 

reforma administrativa no que diz respeito à eficiência, eficácia e accountability. 

Heeks (2000; 18) fornece uma clara noção do conceito de eficiência. Segundo o 

autor, a Tecnologia da Informação pode trazer cinco benefícios para o processo 

de reforma do governo, resumidos da seguinte forma: 

produzir os mesmos outputs por um custo total baixo; 

produzir mais outputs pelo mesmo custo total; 

produzir os mesmos outputs, pelo mesmo custo total em menos tempo; 

produzir os mesmos outputs pelo mesmo custo total ao mesmo tempo, mas 

com padrão de qualidade superior; 

produzir novos outputs . 

Além da eficiência e da accountabílity, podemos nos valer de um outro conceito 

presente na discussão de uma nova relação Estado-sociedade. Trata-se da eficácia, 

definida como sendo a capacidade de se alcançar o objetivo. Segundo o argumento 

de Mokate (1999: 2), algo é eficaz se logra ou faz o que deveria fazer. Mokate 

menciona ainda o dicionário Webster Internacional, definindo eficácia como sendo 

o poder de produzir os resultados esperados. Sustenta que o conceito de eficácia 

necessita de um objetivo, ou seja, é necessário que se estabeleça um alvo a ser 
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alcançado, o qual deve incluir a qualidade a ser atingida. Este objetivo deve 

delimitar um tempo de espera para a geração de um determinado efeito no produto. 

Para tanto, uma iniciativa resulta eficaz se cumpre os objetivos almejados no tempo 

previsto e com a qualidade esperada. 
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CAPíTULO 11 

O PROBLEMA E A METODOLOGIA 

11.1 Formulação do Problema 

Até que ponto a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) aplicada aos 

processos de gestão pública, especificamente ao Pregão Eletrônico para 

aquisição de bens e serviços, se mostra eficiente, eficaz, tornando o Estado mais 

accountable? 

11.2 Objetivo Principal 

O objetivo do trabalho é identificar como as contribuições da Tecnologia da 

Informação e Comunicação aplicadas aos processos de gestão pública, mais 

especificamente na aquisição de bens e serviços, poderão influir na construção 

de um modelo de administração mais eficiente, mais eficaz, tornando o Estado 

mais accountable. 

11.2.1 Objetivo Intermediário 

O objetivo intermediário do trabalho é verificar em que medida a utilização do 

Leilão Reverso proporciona uma economia nos recursos públicos utilizados pelo 

Governo para a compra de bens e serviços. 

11.3 Hipótese 

Nossa hipótese é a de que a aplicação da TIC aos processos de gestão pública 

não pode ser vista somente como uma ferramenta para se alcançar melhor 
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performance dos governos. Ela não só inaugura um novo paradigma de 

administração, alterando o modo pelo qual o governo presta o serviço, mas, o que 

a nosso ver é o mais importante, redefine a relação Estado-Sociedade. 

11.4 Delimitação do Estudo 

A delimitação do estudo refere-se à análise do Pregão Eletrônico número 21/2001, 

realizado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, no dia 9 de agosto 

de 2001, para aquisição de medicamentos com vistas a suprir as necessidades 

do pool de atendimento médico do Ministério. Este pregão constou de 164 itens 

leiloados, dos quais 34 não foram adjudicados. O referido estudo foi aplicado 

considerando as variáveis número de lances e percentual de desconto. Assim, 

deliberamos estudar este pregão à luz dos conceitos de eficácia, eficiência e 

accountabílity. 

11.5 Relevância do Estudo 

Se por um lado somos acossados permanentemente por crises do sistema 

capitalista, por outro, observamos a consolidação da democracia, uma vez que a 

Constituição de 1988 permitiu que as demandas distributivas viessem à tona. 

Neste cenário de grande instabilidade, particularmente nos países em 

desenvolvimento, às voltas com a escassez de recursos e, conseqüentemente, 

com a dependência de poupança externa, identifica-se a necessidade da 

construção de um modelo de gestão pública que seja cada vez mais eficiente na 

aquisição de bens e serviços, eficaz no atendimento das demandas distributivas 
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e, ainda, responsável e transparente nas relações com a sociedade. Assim, fica 

demonstrada a relevância de nosso estudo, na medida em que, ao analisar uma 

ferramenta de gestão pública, pretende-se criar massa crítica de conhecimentos 

em torno de um tema atual e pertinente. 

11.6 Metologia de Pesquisa 

Com o objetivo de identificar como as contribuições da TIC aplicadas aos 

processos de gestão pública poderão influenciar as relações governo-cidadão e 

diante da necessidade de obter informações sobre o Pregão Eletrônico número 

21/2001, realizado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, bem como 

sobre outros exemplos aqui tratados, adotou-se para a presente dissertação o 

método do estudo de caso. O estudo de caso é apenas uma das muitas maneiras 

de se fazer pesquisa em ciências sociais. Experimentos, levantamentos, pesquisas 

históricas e análise de informações em arquivos, como em estudos de economia, 

são alguns exemplos de outras maneiras de se realizar pesquisa (Yin, 2001, p. 

19). O tipo de pesquisa utilizada é a qualitativa/quantitativa com abordagem 

exploratória. A pesquisa qualitativa permite analisar os aspectos implícitos ao 

desenvolvimento de uma organização, ou seja, os dados obtidos não podem ser 

quantificados ou passar por uma análise quantitativa. Diferentemente da pesquisa 

qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem ser transformados em 

dados quantificáveis apresentados em gráficos e tabelas. 
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As estratégias de pesquisa em Ciências Sociais podem ser: experimental; 

histórica; análise de informações de arquivos (documental); e estudo de caso. 

Cada uma dessas estratégias pode ser usada para propósitos exploratórios, 

descritivos e explanatórios. Isto significa que o estudo de caso poderá ser 

exploratório, descritivo ou explanatório, sendo mais freqüentes os estudos de caso 

com propósitos exploratório e descritivo. A estratégia dependerá do tipo de questão 

da pesquisa; grau de controle que o investigador tem sobre os eventos; ou o foco 

temporal (eventos contemporâneos x fenômenos históricos). Mesmo um estudo 

de caso único pode ser freqüentemente utilizado para perseguir um propósito 

explanatório e não apenas exploratório (ou descritivo). O objetivo do analista deveria 

ser propor explanações concorrentes para o mesmo conjunto de eventos e indicar 

como essas explanações podem ser aplicadas a outras situações (Yin, 2001, p. 

23). 

O estudo de caso é preferido quando: o tipo de questão de pesquisa é de forma 

"como" e "por quê?"; quando o controle que o investigador tem sobre os eventos é 

muito reduzido; ou quando o foco temporal está em fenômenos contemporâneos 

dentro do contexto da vida real. O estudo de caso explanatório pode ser 

complementado por estudo de caso descritivo ou exploratório (Yin, 2001, p. 27).A 

necessidade de se utilizar a estratégia de pesquisa "Estudo de Caso" deve nascer 

do desejo de entender um fenômeno social complexo. Geralmente, quando a 

pergunta da pesquisa é da forma "como?" ou "por quê?, as estratégias poderão 

ser: estudo de caso, pesquisa histórica ou experimental. 
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Os preconceitos tradicionais em relação à estratégia de estudo de caso e os 

argumentos mais comuns dos críticos são: 

Falta de rigor; 

Influência do investigador - falsas evidências, visões enviesadas; 

Escassez de base para generalizações; 

Extensão dos estudos, que, por conseqüência, demandam muito tempo para 

serem concluídos (Yin, 2001, p.28-29). 

São as seguintes as respostas às críticas( Yin,2001 ,p.29): 

Há maneiras de evidenciar a validade e a confiabilidade do estudo; 

O que se procura generalizar são proposições teóricas (modelos) e não 

proposições sobre populações. Nesse caso, os Estudos de Casos Múltiplos 

e/ou as replicações de um Estudo de Caso com outras amostras podem indicar 

o grau de generalização de proposições; 

Nem sempre é necessário recorrer a técnicas de coleta de dados que 

consomem tanto tempo. Além disso, a apresentação do documento não precisa 

ser uma enfadonha narrativa detalhada. 

A essência de um estudo de caso ou a tendência central de todos os tipos de 

estudo de caso é que eles tentam esclarecer uma decisão ou um conjunto de 

decisões. Por que elas foram tomadas? Como elas foram implementadas? E quais 

os resultados alcançados? 
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Um estudo de caso é uma pesquisa empírica que: 

Investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real; 

Não evidencia claramente as fronteiras entre o fenômeno e o contexto; 

evidentes; 

Utiliza múltiplas fontes de evidências. 

São as seguintes as aplicações da metodologia do Estudo de Caso: 

. Explicar ligações causais em intervenções ou situações da vida real que são 

complexas demais para tratamento através de estratégias experimentais ou de 

levantamento de dados; 

Descrever um contexto de vida real no qual uma intervenção ocorreu; 

Avaliar uma intervenção em curso e modificá-Ia com base em estudo de caso 

ilustrativo; 

. Explorar aquelas situações nas quais a intervenção não tem clareza no conjunto 

de resultados. 

Dessa forma, apresentamos seus componentes de projetos de pesquisa (Yin, 

2001, p. 42) 

Uma questão de estudo do tipo: como? e/ou por quê? 

Proposições orientadoras do estudo, enunciadas a partir de questões 

secundárias; 

Unidade de análise: Indivíduo? Organização? Setor? 

Lógica que ligará os dados às proposições do estudo; 

Critérios para interpretar os achados - referencial teórico e categorias. 
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Segundo Yin, não se deve confundir "generalização analítica" - própria do estudo 

de caso - com "generalização estatística" . O que se generaliza, no estudo de 

caso, são os aspectos do "modelo teórico encontrado". O caso não é um elemento 

amostrai (Yin, 2001, p. 53-54). 

O estudo de caso múltiplo pretende analisar, à luz dos conceitos da eficiência, 

eficácia e accountabilíty, o Pregão Eletrônico utilizado pelo governo brasileiro. O 

ponto principal reside no processo de procurement empregado pelo Ministério 

da Previdência e Assistência Social para a aquisição de produtos farmacêuticos 

de um grande número de potenciais fornecedores. Realizado pelo Ministério da 

Previdência e Assistência Social, o Pregão número 21/2001 foi composto de 164 

leilões, dos quais apenas 34 não foram adjudicados. Para Yin, as provas resultantes 

do estudo de casos múltiplos são consideradas mais convincentes, e o estudo 

global é visto, por conseguinte, como sendo mais robusto (Herriott & Firestone, 

1983). O estudo de caso em questão pretende responder como e por que adotar 

essa metodologia para se construir uma teoria numa área na qual existe pouca 

literatura disponível ( Yin, 2001). 

Isto permite ao pesquisador usar um oportunismo controlado para responder 

flexivelmente a novas descobertas realizadas enquanto se coletam novos dados 

(Eisenhardt, 1994). A metodologia de pesquisa usada no estudo de caso (Yin, 

2001) se vale da análise de um pregão formado por múltiplos leilões que compõem 

o pregão observado. Para tanto, recorremos ao modelo construído por Yin, que se 

vale dos seguintes elementos: validação da construção; validação interna; validação 
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externa; e confiabilidade. 

Validação da construção significa o estudo de múltiplas fontes de evidência 

contidas no conjunto de ofertas realizadas para diferentes produtos farmacêuticos. 

A validade da construção, em nosso entender, reside no fato de que o estudo de 

caso desenvolve um conjunto suficientemente operacional de medidas e que são 

utilizados julgamentos objetivos para a coleta de dados. Ou seja, estabelece 

medidas operacionais corretas para os conceitos que estão sob estudo. 

A validação interna, segundo Kidder & Judd (1986) apud Yin (2001), estabelece 

uma relação causal por meio da qual são mostradas certas condições que levem 

a outras condições. Neste sentido, fazemos uso da análise estatística, usando o 

modelo de regressão matemática, como ferramenta para a validação da hipótese. 

A validação externa (Yin, 2001) consiste em saber se as descobertas de um estudo 

são generalizáveis a partir do estudo de caso imediato. No estudo em questão, a 

resposta é afirmativa na medida em que aplicamos a mesma metodologia ao 

Pregão número 2/2002, realizado pela Advocacia Geral da União para contratação 

de empresa especializada pra prestação de serviços de recepção nas instalações 

da Procuradoria da União no estado de Goiás, quando ao utilizarmos o modelo de 

regressão estatística observamos que o R múltiplo alcançou a impressionante 

marca de 0,983271. Por outro lado, este mesmo estudo - já apresentado na 

International Conferency on E-Commerce ( ICEC 2001, em Viena, Áustria), bem 
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como publicado no Eletronic Journal, on Information Systems in Developing 

Countries, Ejisdc - Hong King, volume 9, Abril de 2002.- foi também apresentado 

no 15th Bled Electronic Commerce Conference: Bled, Slovenia, Junho de 2002. 

Segundo Yin (2001), a confiabilidade é um instrumento necessário para minimizar 

os erros e visões tendenciosas de um estudo, tarefa que, em nosso entender, é 

cumprida pelo modelo de regressão estatística realizado. 

A abordagem explanatória, muito usada para responder como e por que a 

intervenção funciona, é aplicada neste estudo de caso. A metodologia verifica 

problemas da intervenção e onde são necessárias alterações, além de explicar 

os prováveis efeitos. 

Para se proceder a uma análise comparativa são necessárias diferentes 

abordagens (Morra & Friedlander, 1999). As principais questões propostas por 

essa pesquisa são: 

1- como o processo de procurement utilizado pelo governo brasileiro 

(Pregão Eletrônico) melhora a sua eficiência? 

2- como o processo de procurementutilizado pelo governo brasileiro 

(Pregão Eletrônico) melhora a sua eficácia? 

3- como o processo de procurement utilizado pelo governo 

brasileiro (Pregão Eletrônico) torna o Estado mais accountable? 

38 



CAPíTULO 111 

REFERENCIAL TEÓRICO 

111.1 Comércio Eletrônico 

Para Albertin (2001; 15) o comércio eletrônico(CE) é a realização de toda a cadeia 

de valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação 

intensa das tecnologias de comunicação e informação, atendendo aos objetivos 

de negócio. Os processos podem ser realizados de forma completa ou parcial, 

incluindo as transações negócio-a-negócio, negócio-a-consumidor e intra

organizacional, numa estrutura predominantemente pública de fácil e livre acesso 

e baixo custo. 

Segundo Kalakota e Whinston (1997), dependendo de para quem se pergunte, 

CE pode ter as seguintes definições: 

de uma perspectiva de comunicações, CE é a entrega de informações, 

produtos/serviços, ou pagamentos por meio de linhas de telefone, redes de 

computadores ou qualquer outro meio eletrônico; 

de uma perspectiva do processo de negócio, CE é a aplicação de 

tecnologia para a automação de transações de negócio e fluxos de dados; 

de uma perspectiva de serviço, CE é uma ferramenta que endereça o 

desejo das empresas, consumidores e gerência para cortar custos de 

serviços, enquanto melhora a qualidade das mercadorias e aumenta a 

velocidade da entrega dos serviços; 

de uma perspectiva on-line, CE provê a capacidade de comprar e vender 

produtos e informações na Internet e em outros serviços. 
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Podemos demonstrar que, para o varejo, o desenvolvimento científico-tecnológico 

também marca uma seqüência de rupturas. No pensamento de Christensen e 

Tedlow (2000), a primeira ruptura operou-se sobre a forma de lojas de 

departamento, cujo florescimento pode estar ligado a uma nova tecnologia: a 

estrada de ferro. Com este novo meio de transporte, tornou-se possível reunir 

mercadorias de todos os lugares do país e transportar consumidores de suas 

casas na periferia às grandes lojas. Outra inovação tecnológica que alterou as 

práticas comerciais, segundo os autores, foi o automóvel, que criou condições 

para o aparecimento dos shopping centers. A última ruptura, de grande relevância 

para este estudo, é marcada pelo varejo através da Internet, cujo maior exemplo é 

a Amazon.com. 

Não há dúvidas de que a tecnologia digital criou, e está criando, um novo ambiente 

para a realização do comércio, bem como dos negócios realizados entre empresas. 

Segundo Albertin (2000), o ambiente empresarial tem passado nos últimos anos 

por mudanças diretamente relacionadas com a tecnologia da informação, tanto 

em nível nacional quanto mundial. Um dos aspectos mais importantes deste novo 

contexto é o surgimento do ambiente digital, que passou a permitir, de fato, a 

realização do comércio digital na era eletrônica. 

"Depois do comércio eletrônico e do negócio eletrônico, a próxima revolução na 

Internet será a do governo eletrônico". A afirmação faz parte de uma pesquisa da 

revista "The Economist", publicada entre 24 e 30 de Junho de 2000, sobre a 
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aplicabilidade da tecnologia da informação aos processos de gestão pública. Em 

outras palavras, a pesquisa concluía que a tecnologia da informação daria um 

caráter inovador à administração pública. Segundo a referida pesquisa, as 

vantagens podem ser constatadas, tanto pelo governo, quanto pelo cidadão. Apesar 

da falta de dados, estima-se que seria possível, para o governo, uma economia 

da ordem de aproximadamente 20%, se alcançados os padrões de performance 

do setor privado. No orçamento americano, essa economia chegaria a um montante 

de 110 bilhões de dólares por ano. No Brasil, a economia do governo federal 

seria de 2 bilhões de reais. Para o cidadão, as mudanças também são significativas. 

Além da possibilidade de se ter acesso a um serviço 24 horas por dia, 7 dias na 

semana, sem filas e sem o tradicional burocratismo, a inovação gerencial e 

tecnológica não só altera a prestação do serviço pelo governo, mas, e 

principalmente, permite a reconformação do papel do Estado na relação com a 

sociedade, na direção da transparência, no sentido da democracia e ao encontro 

da cidadania. No farto material fornecido pela revista inglesa, um dos argumentos 

mais contundentes é o de que o governo eletrônico poderia se valer de ferramentas 

tecnológicas já disponíveis para o comércio eletrônico, as quais necessitariam 

de mínimas alterações para serem implementadas. Fala-se de aplicações ERP

Enterprise Resource Planning, CRM - Customer Relationship Management, 

SMC - Supply- Chain Management e Internet Procurement, assim como de 

protocolos de segurança, tire walls etc. 
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111.2 Procurement 

Segundo os autores Ari Segev, Judith Gebauer e Carrie Beam (1998), o 

procurement engloba todas as atividades envolvidas na obtenção de bens e 

serviços na gestão de seu inflowda organização em direção ao usuário final. Ele 

inclui a obtenção tanto de suprimentos para uma linha de montagem na indústria 

quanto de papéis e lápis para um banco. Posicionada entre os clientes internos 

de uma companhia necessitados de material para preencher suas tarefas e 

fornecedores externos que provêem bens e serviços, esta função gere 

simultaneamente as relações externas e internas, e equilibra os diferentes objetivos 

dos envolvidos. 

A compra, isto é, o ato de comprar bens e serviços, pode ser divida em três etapas 

básicas: informação, negociação e estabelecimento. 

Informação: os compradores estimados identificam as suas necessidades e 

avaliam as fontes potenciais para satisfazê-Ias, colhendo informações a respeito 

das condições de mercado, produtos e vendedores. 

Negociação: parceiros individuais de negócio começam a interagir uns com os 

outros e determinam preços e disponibilidade de bens e serviços assim como os 

termos de entrega. As negociações bem-sucedidas são geralmente finalizadas 

com um contrato. 

Estabelecimento: os termos dos contratos são executados e os bens e serviços 

são transferidos em troca de dinheiro ou outras formas de compensação. 
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Muito se tem escrito e falado sobre o potencial da Internet para revolucionar a 

maneira pela qual os negócios são feitos. De fato, suas características únicas 

como índices crescentes de difusão e conectividade, interatividade, recursos 

multimídia e uma interface universal a tornam uma plataforma poderosa para apoiar 

todos os aspectos do procurement. As novas tecnologias relacionadas à Internet 

têm o potencial para acionar mudanças significativas no procurement. Embora a 

maioria dos sistemas atualmente disponíveis esteja em fase inicial, eles apontam 

para a possibilidade de melhorias em termos de menores gastos administrativos, 

melhor qualidade dos serviços e maior flexibilidade. Se levarmos em conta que as 

organizações despedem um terço de seu orçamento total na aquisição de bens e 

serviços, a economia em relação ao procurement tem um valor significativo no 

negócio Ari Segev, Judith Gebauer e Carrie Beam (1998). 

A tecnologia da informação e, especialmente, a Internet ainda não revolucionaram 

o procurement. O telefone e o fax continuam sendo os meios mais importantes de 

comunicação entre as companhias que compram. Porém é positiva a reação às 

tecnologias emergentes. Podemos constatar que o porte de uma companhia influi 

definitivamente e cria diferenças na forma de uso da tecnologia da informação, 

bem como na intensidade dos relacionamentos com os fornecedores. Nas 

organizações maiores seu uso é mais difundido e sofisticado. No que se refere às 

menores, é crescente a expectativa em torno da Internet e das tecnologias 

emergentes para o estabelecimento de ligações eletrônicas com seus 

fornecedores, visando fortalecer suas posições. 
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Podemos identificar ainda enormes oportunidades proporcionadas pela Internet e 

pelas tecnologias em www para que as companhias possam alcançar seus 

objetivos e reduzir o processo de custo e tempo. Há, porém, alguns problemas 

que devem ser destacados. Nos assuntos referentes à segurança, verificam-se 

dificuldades em localizar e adquirir informações, bem como no nível de esforço 

necessário para o estabelecimento de ligações com as infra-estruturas existentes. 

A maioria das organizações deseja administrar o procurement com níveis mais 

baixos de risco e investimento, ao mesmo tempo garantindo a qualidade adequada, 

evitando duplicações e desperdício, e sustentando a posição competitiva e a 

imagem da organização (Perlman 1990, Zenz & Thompson 1994). 

Como argumento de grande valia para nosso trabalho, podemos afirmar que um 

número crescente de leilões e sistemas de lances on-line baseados na Internet 

testemunha o sucesso com o qual a rede mundial de computadores conecta 

facilmente um grande e disperso número de usuários. Por se tratar de uma inovação, 

constatamos a falta de sistemas prontamente disponíveis, o que não tem impedido 

várias organizações de desenvolverem soluções ín-house com alto desempenho. 

Neste cenário, as organizações governamentais desempenham papel importante 

(Ari Segev, Judith Gebauer e Carrie Beam (1998). 

A Agência de Logística de Defesa (DLA) e a Administração de Serviços Gerais 

dos Estados Unidos (GSA) desenvolveram sistemas baseados na Web para 

procurementde commodítíes, suprimentos e serviços. Os usuários das agências 
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federais e militares podem agora passar os olhos nos catálogos eletrônicos de 

uma multidão de fornecedores, rever opções de entrega, colocar pedidos on-line 

e pagar através de cartões de crédito da empresa. Os dois projetos são notáveis 

devido ao seu porte. O sistema de DLA mantém quase quatro milhões de itens e 

o da GSA calcula que o volume da transação atual manuseado pelo sistema 

alcançou as cifras de US$ 55-60 milhões por ano até 1998. Além disso, a segurança 

interna sofisticada e os mecanismos de pagamento poderão servir como modelos 

para empresas privadas e outras agências governamentais. Nos dois casos, os 

sistemas de TI permitiram mudanças importantes na maneira com que o 

procurement é feito. As agências centrais de procurement estabeleceram uma 

infra-estrutura geral em termos de procedimentos, contratos com os fornecedores 

e o sistema baseado na web que dá aos usuários finais o poder de manipularem 

operações de compra por eles mesmos. Como resultado, tanto o tempo da compra 

quanto os custos administrativos caíram dramaticamente. 

Os laboratórios nacionais Lawrence Livermore (LLNL) desenvolveram um sistema 

baseado na web para procurement de partes protótipos (Jordam et ali 1997, 

Gebauer & Schad 1998). O método é notável porque cai numa área normalmente 

não muito apoiada pela TIC, mas na qual os custos administrativos geralmente 

são superiores ao custo dos itens adquiridos. O novo sistema sustenta o fluxo do 

trabalho inteiro, desde a solicitação de um item pelo usuário final, passando por 

todas as etapas do estabelecimento e manuseio de um pedido, até o pagamento 

final. Enquanto as especificações técnicas para as partes são armazenadas em 
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um servidor da web, as ações individuais são acionadas via e-mail internamente 

(por exemplo, para aprovação), bem como entre os laboratórios e seus 

fornecedores. Estabelecer áreas seguras e direito de acesso individualizado se 

tornou uma parte essencial do sistema. Com seus processos de aprovação 

embutidos e outras características que asseguram obediência às regras de 

procurement dos laboratórios, o sistema permite aos usuários finais operações 

de rotina. A comunicação direta baseada na TI entre os peritos técnicos, isto é, o 

usuário final e o fornecedor das partes, permite uma melhoria nos processos de 

compra em termos de custo e velocidade, reduzindo-se os erros. 

Assim, podemos concluir que embora os sistemas de procurement da Internet 

não tenham sido ainda adotados numa ampla escala, a atitude geral das 

organizações compradoras é positiva. As organizações estão começando a se 

conscientizar do potencial das tecnologias emergentes para mudar o procurement 

da corporação; as organizações menores, especialmente, agora estão vendo a 

oportunidade de estabelecer elos eletrônicos com seus fornecedores nos modos 

reservados somente para os grandes players. Em particular os sistemas de 

procurement da nova geração prometem trazer as organizações para perto de 

um cenário de sistemas integrados, porém modularizados, que são bastante 

flexíveis para lidar, de forma eficiente, com todas as exigências. 
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111.3 Governo Eletrônico 

Para Perri , o governo eletrônico pode ser entendido através de três vieses. O 

primeiro refere-se ao fornecimento de serviços eletrônicos, que, atualmente, tem 

merecido a maior parte dos esforços, recursos e atenção política dos governos. 

Esta área envolve o fornecimento de serviços de utilidade pública para o 

contribuinte, assim como o relacionamento governo-empresas através das 

Tecnologias da Informação e Comunicação. 

o segundo, a democracia eletrônica (e-democracy), pode ser entendido como o 

uso de sistema de votação eletrônica nos parlamentos locais, adotado na Escócia 

e no País de Gales, assim como experiências-piloto da consulta on-line ao 

cidadãos. Poderíamos acrescentar que, quando efetuada em tempo real, essa 

modalidade de consulta nos remete ao modelo da Ágora grega. O Brasil, desde 

as eleições de 1994, vem usando o e-voting, sistema que permite uma grande 

economia de tempo e de recursos, mas que sido objeto de controvérsias em torno 

da segurança do processo. 

o terceiro viés, no entender de Kraemer & Debrick, consiste no e-governance, 

que, segundo os autores, é a área menos estudada do governo eletrônico. Entre 

outras atividades, ela incluiria todo o suporte digital para elaboração de políticas 

públicas; tomada de decisões; public choices e work groups, entre vários gestores 

públicos de diferentes escalões. 
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Gasco (2001) descreve governo eletrônico como sendo todas as atividades 

baseadas nas modernas tecnologias de informação e comunicação (em particular 

a Internet) que o Estado desenvolve para aumentar a eficiência da gestão pública, 

melhorar os serviços oferecidos aos cidadãos e prover ações de governo em 

padrões mais transparentes que os atuais. Gartner (2000) especifica que governo 

eletrônico se refere à contínua otimização, pelo governo, da prestação de serviço 

e da participação dos cidadãos na governança, com a transformação das relações 

internas e externas através da Internet e da nova mídia. 

Para Almeida (Tema;153:40), coordenador da equipe do site 

www.governoeletronico.gov.br , as relações do Estado com a sociedade se 

concretizam em duas vertentes. Em primeiro lugar, o Estado, por meio do Governo, 

persegue objetivos estabelecidos pelos cidadãos e que devem ser alcançados 

na forma de políticas públicas, tais como política monetária, fiscal, sanitária, 

previdenciaria, de transportes, de desenvolvimento, de defesa do consumidor, entre 

as numerosas que hoje em dia compõem o leque de áreas de atuação do Estado. 

Na segunda vertente, principalmente em função de políticas públicas adotadas 

pelo governo, o Estado, por meio da administração pública, presta ou cria condições 

para fazer chegar à sociedade os serviços desejados, variados e direcionados 

para diversos públicos: o cidadão, as empresas, outros governos, (subnacionais 

ou supranacionais) e internos - para a própria administração. Em ambos, a 

intensificação do uso da Tecnologia da Informação e Comunicações, durante a 

segunda metade da década de 1990, tem permitido um ganho efetivo de eficácia 
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no primeiro e eficiência no segundo. De acordo ainda com Almeida (Tema;153:40), 

a segunda vertente abrange o provimento dos serviços à sociedade, o que pode 

acontecer através da relação governo cidadão - G2C, na relação governol 

empresas e mercado financeiro-G2B/G21, bem como na relação governol governo, 

em diferentes níveis e esferas - G2G. O que se pretende, neste trabalho, é o estudo 

da relação G2B, relacionada à compra de bens e serviços. 

A tabela 1, a seguir, ilustra a taxonomia dos Negócios Eletrônicos descrita 

anteriormente. 

Empresa Investidor Cidadão Governo 

Empresa B28 B21 B2C B2G 
Cadeia de Oportunidade Bens e Bens e 
suprimento s serviços serviços 

EDI de finalísticos finalísticos 
investimento 

Investidor 12B 121 12C 12G 
Capital Informação e Poupança Investimento 

oportunidades para 
desenvolvim 

ento 
Cidadão C2B C21 C2C C2G 

Bens e Recursos para Lazer Avaliação 
serviços investimentos sobre 

finalísticos qualidade de 
serviços 
públicos 

Governo G28 G21 G2C G2G 
Oportunidad Oportunidade Serviços e Orçamento, 

es de s de informaçõe titulos e 
negócios investimentos s públicas pagamentos 

Fonte: Revista Tema n° 153 

Tabela 1: Taxonomia dos Negócios Eletrônicos 
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Para Elizabeth Braga, Diretora do Departamento de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Tema;155:22), 

"estamos presenciando uma verdadeira revolução digital, onde o crescimento das 

informações, sem precedentes na história, determina mudança de postura e de 

visão, requerendo atitudes e ações empreendedoras na busca de soluções 

desejadas. O momento é único, e neste contexto, o governo federal está 

escrevendo uma nova página na história da administração pública ao criar um 

modelo de gestão governamental, colocando o cidadão como principal agente de 

controle. Como aliado ou parceiro, o cidadão brasileiro tem agora a oportunidade 

de participar interativamente da administração pública, opinando, fiscalizando ou 

fazendo valer seus interesses. E isso só é possível porque estão sendo 

disponibilizados recursos tecnológicos para utilização da Internet. Esse caminho 

é sem volta, não há como parar, por isso podemos afirmar que o futuro já chegou, 

não que ele seja perfeito, mas ele está presente, é fato, e o governo está fazendo 

acontecer' . 

Um passo de grande importância para a obtenção de instrumentos mais modernos 

e eficazes e também para a transparência nas ações governamentais foi a criação 

do www.comprasnet.gov.br. um sistema on-line que permite acesso a todos os 

convites, tomadas de preços e concorrências realizadas pela administração federal, 

direta, autárquica e fundacional. 
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111. 4 Processo Tradicional de Licitação Governamental 

Machado (2000) discorre sobre o estatuto das licitações no Brasil e sua evolução 

no tempo, evidenciando a trajetória da nossa legislação, no que tange às compras 

do setor público. Em primeiro lugar, são mencionadas as Ordenações Filipinas, 

as quais, segundo o autor, estabeleciam enorme contusão na distinção entre vida 

pública e privada. Aponta a lei de 29/08/28 como um marco na legislação, e diz 

que algumas referências ainda se encontram em vigor como, por exemplo, a 

definição de tipos de concorrência, prazo de publicação do edital e outros exemplos. 

Destaca que, no período em que o país esteve sob o regime militar, vigorou a lei 

n° 4401 /64, que firmou o conceito de licitação, e o Decreto-Lei 200/64, que se 

constituiu como um importante exemplar da reforma administrativa proposta pelo 

governo. Esta reforma tinha como objetivo um Estado ágil, descentralizado e 

desconcentrado, para que pudesse outorgar ao setor público a mesma agilidade 

própria do setor privado. O próximo passo foi o Decreto-Lei 2300/86, que vigorou 

até a promulgação da Constituição de 1988. 

Para regulamentação do artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, foi 

promulgada a Lei n° 8886/93, que ficou conhecida como Lei das Licitações, a 

qual especifica as modalidades, procedimentos e requisitos legais de compra e 

venda, por meio de licitações públicas. A Lei das Licitações foi elaborada e 

aprovada dentro de um contexto histórico peculiar, marcado pela preocupação da 

opinião pública com denúncias de corrupção, o que concorreu para o grande 
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número de detalhes em relação a procedimentos e à tentativa de se esgotar o 

assunto, deixando pouca margem para normatização autônoma ou adaptação de 

procedimentos às circunstâncias específicas. Ainda segundo Machado(2000), o 

texto desta mesma Lei estatui as seguintes modalidades de licitação para compras 

e contratações: 

a) Concorrência: os interessados devem atender aos requisitos de qualificação 

exigidos em edital; aplica-se a compras cujos valores estejam acima de R$ 

650.000,00 ou de 1.500.000,00 ( no caso de obras e serviços de engenharia). 

b) Tomada de Preços: convoca fornecedores previamente cadastrados, 

aplicando-se a compras de valores até os limites citados acima. 

c) Convite: prevê a escolha e convite a um mínimo de três fornecedores no ramo 

pertinente do objeto, podendo ser adotada para compras com valores de até R$ 

80.000,00 ou 150.000,00 ( para obras e serviços de engenharia). 

d) Concurso: adotado para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 

mediante atribuição de prêmio ou remuneração, conforme critérios definidos no 

edital. 

e) Leilão: modalidade adotada para venda de bens inservíveis, produtos 

apreendidos ou penhorados, através de lances. 

Para critério de julgamento, a lei prevê as alternativas de menor preço, melhor 

técnica, ou menor preço em combinação com melhor técnica. São admitidos dois 

tipos de exceção. No primeiro, a licitação é dispensada em razão do valor. No 

segundo, o certame licitatório não é exigido em face da natureza do serviço ou 

qualificação dos profissionais. A emenda constitucional n° 19/98, conhecida como 
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reforma administrativa, consagra a existência de agências executivas e de 

regulação que não estão obrigadas ao cumprimento deste diploma legal. 

111.5 Leilões Reversos na Web 

Os leilões são uma prática mercantil conhecida de longo tempo, significando venda 

pública de objetos a quem oferecer maior lance. Para Turban (2000; 179), os leilões 

oferecem a compradores e vendedores oportunidades que não estão disponíveis 

nos canais tradicionais. Quando realizados através da Internet, os leilões permitem 

o acesso de um número maior de participantes individuais e corporações, a um 

custo menor. Segundo o mesmo autor, este mercado está projetado para alcançar 

as cifras de 52 bilhões de dólares, em 2002. Leilões eletrônicos têm existido por 

muitos anos, como o de porcos, em Taiwan e Cingapura; de automóveis, no Japão; 

e o leilão de flores, na Holanda, que foi informatizado em 1995. Neste mesmo ano, 

os leilões passaram a ser realizados na Internet (Turban:2000). 

Os leilões eletrônicos, similares aos tradicionais, são realizados por uma nova 

ferramenta, o computador. Na Internet, sites "hospedeiros" funcionam como 

intermediários, oferecendo serviços para quem deseja vender, colocar suas 

mercadorias, e para quem quer comprar e realizar suas ofertas. Informações não 

faltam, estando disponíveis on-line. Para itens de maior valor, as informações 

podem ser conseguidas via e-mail. As ofertas podem ser feitas através de e-mail 

ou preenchimento de formulários eletrônicos. Aquelas que permanecem por prazos 
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maiores são mostradas no site, que, no entanto, mantém em sigilo o nome dos 

ofertantes. Pode ser observado que alguns sites utilizam padrões e normas de 

conduta, às quais os participantes devem aderir a fim de realizar seus negócios. 

Segundo Turban (2000), existem vários tipos de oferta nos leilões. Destaca-se o 

leilão Yankee, usado quando os vendedores oferecem, simultaneamente, muitos 

itens idênticos. Nesta modalidade, as ofertas vão crescendo incrementalmente, e 

os produtos são vendidos para as ofertas mais altas. No leilão holandês, 

patenteado pela Bid. Com International de Ontário, Canadá, os preços declinam 

até os compradores apresentarem uma oferta que venha a ser aceita. Geralmente, 

os leilões são abertos para o público. Os itens mais leiloados são computadores, 

antigüidades, moedas raras, pacotes turísticos de férias e passagens aéreas. 

Outros leilões são abertos somente a dealers. No Brasil, o Governo Federal adotou 

o Leilão Reverso no modelo holandês, para aquisição de bens e serviços. Sob o 

ponto de vista legal, optou-se por nomear a nova modalidade de licitação por 

"Pregão". 

Kambil e Heck (1999) trazem ao nosso conhecimento modalidades e diferentes 

métodos para leiloar e avaliar mercadorias trocadas entre compradores e 

vendedores. São os seguintes os principais tipos de leilão: 

o leilão holandês 

Seu nome decorre do uso desta modalidade nos mercados agrícolas de atacado 

naquele país. Sua principal característica é a de que os preços das ofertas 
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decrescem, seqüencialmente, segundo o leiloeiro, até que um comprador concorde 

em pagar o preço. Muitas vezes, é usado um relógio. Neste caso, o preço a ser 

pago será o do momento em que o relógio for parado. 

o leilão inglês 

Sua principal característica é a de que os preços das ofertas aumentam 

seqüencialmente, quando os vários concorrentes disputam, através de lances, a 

aquisição de bens ou serviços. É comumente usado para venda de obras de arte 

e objetos de valor. 

Leilão de oferta ( Offer Auction) 

No leilão de oferta, os vendedores vão apresentando ofertas seqüencialmente, 

que podem ou não ser aceitas pelos compradores; no entanto, é defeso o 

oferecimento de ofertas pelos compradores. 

Leilão de lance (Bid Auction) 

É exatamente o oposto do exemplo citado acima. Neste caso, somente os 

compradores podem realizar os lances; os vendedores podem ou não aceitar, 

porém não lhes cabe realizar lances. 

111.60 Pregão Eletrônico 

Foi a Medida Provisória n° 2.026/2000, de 04/05/2000, regulamentada pelo Decreto 

n° 3.555/00, de 08/08/2000, bastante recente, que estabeleceu o procedimento 
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do Pregão, como sendo adequado à aquisição de bens e serviço comuns, de 

qualquer valor, no âmbito da União Federal, o que inclui, segundo melhor doutrina, 

os poderes Judiciário e Legislativo. Estão excluídas desta modalidade compras 

que devem ser feitas através do critério de técnica e preço. Somando-se a todas 

estas iniciativas, o Pregão Eletrônico entrou em funcionamento no final do ano 

passado, como uma iniciativa clara da União de baratear custos ao realizar 

licitações para a contratação de produtos e serviços de empresas privadas. 

o ministério do Planejamento prevê a adoção prioritária do Pregão em todas as 

suas aquisições, para compra de bens e contratação de serviços, com base no 

critério de menor preço. Não se aplica o mesmo critério, por exemplo, para obras 

e serviços de engenharia, que continuarão seguindo os ritos da Lei de Licitações 

n° 8666/93. Sob o ponto de vista legal, o Pregão é um aperfeiçoamento de regime 

de licitações para a Administração Pública Federal. Esta nova modalidade 

possibilita o incremento da competitividade e a ampliação de participação nas 

licitações, contribuindo para o esforço de redução de despesas, de acordo com 

as metas do ajuste fiscal. O Pregão garante economia imediata na aquisição de 

bens e serviços, em especial aqueles compreendidos nas despesas de custeio 

da máquina administrativa federal. Essa modalidade permite, ainda, maior 

agilidade nas aquisições, ao desburocratizar os procedimentos para habilitação, 

e o cumprimento da seqüência das etapas da licitação. 

o Pregão Eletrônico foi regulamentado pelo decreto 3.697 de 21/12/2000, que 
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trata da utilização de recursos da tecnologia da informação. Para Braga, diretora 

do Departamento de Logística e Serviços Gerais da Secretaria de Logística e 

Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento (Tema;153:30), são dois 

os mecanismos de disputa que caracterizam o "Pregão Eletrônico" como ferramenta 

a serviço da celeridade e da desburocratização: a disputa pelo menor preço e a 

habilitação feita somente para o licitante vencedor. 

o Pregão pode ser adotado para os mesmos tipos de compras e contratações 

realizadas por meio das modalidades de concorrência, de tomada de preços e de 

convite. É realizado em sessão pública por meio de sistema que utilize a 

comunicação pela Internet. Ou seja, os licitantes promovem lances eletrônicos, 

dispondo de recursos de criptografia e autenticação que garantam a segurança 

das informações. Podem ser adquiridos, através de pregão, os bens e serviços 

comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade sejam objetivamente definidos 

por edital, por meio das especificações de uso corrente no mercado. 

São considerados bens de consumo: 

Água mineral, combustível e lubrificante, gás, gênero alimentício, material 

hospitalar, médico e de laboratório; medicamentos drogas e insumos 

farmacêuticos; material de limpeza e conservação, oxigênio e uniformes, 

mobiliário, equipamentos em geral, exceto bens de informática, veículos 

automotivos em geral, microcomputador de mesa ou portátil (notebook), 

monitor de vídeo e impressora. 
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São considerados bens de serviços: 

Apoio administrativo (digitação e manutenção), assinaturas, assistência 

(hospitalar, médica e odontologia), atividades auxiliares, confecção de 

uniformes, copeiragem, eventos, filmagem, fornecimento de gás, gráficos, 

hotelaria, jardinagem, lavanderia, limpeza e conservação, locação, remoção 

e manutenção de bens móveis e imóveis, microfilmagem, reprografia, 

seguro-saúde, de gradação, tradução, telecomunicação de dados, imagem 

e voz, telefonia fixa e móvel, transporte, vale refeição, vigilância e segurança, 

fornecimento de energia elétrica, serviços de apoio marítimo, serviço de 

aperfeiçoamento, capacitação e treinamento. 
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CAPíTULO IV 

ANÁLISE DO CASO 

Segundo Michael E. Porter (2001), a Internet criou algumas novas indústrias tais 

como leilões on-line e nichos de mercados digitais. Entretanto, seu maior impacto 

foi o de permitir a reconfiguração de indústrias cujas atividades tinham ficado limi

tadas em razão dos elevados custos das transações, da comunicação e da coleta 

de informações. O aprendizado a distância, por exemplo, existe há décadas, com 

cerca de 1 milhão de estudantes matriculados em cursos por correspondência 

todo ano. A Internet tem o potencial para expandir o aprendizado a distância, mas 

ela não criou a indústria. De forma semelhante, a Internet oferece ao setor público 

um meio eficiente para a aquisição de bens e serviços. 

Desta forma, o estudo de caso que apresentamos tem por finalidade exibir o grau 

de eficiência alcançado por esta nova modalidade de licitação. O estudo refere

se ao Pregão n° 21 /2001, realizado pelo Ministério da Previdência e Assistência 

Social, Coordenação de Serviços Gerais, segundo o que consta da Ata de Reali

zação do Pregão Eletrônico, disponível em 18/08/01 no seguinte endereço: http;// 

www.comprasnet.gov.br/pregão/ata2.asp.iniciado às 15 horas do dia 9 de agosto 

de 2001, em conformidade aos preceitos legais, para aquisição de medicamen

tos com vistas a suprir as necessidades do Pool de Atendimento Médico do Mi

nistério. 
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Análise do leilão quanto ao tempo: 

O leilão foi iniciado no dia 09/08/2001, às 15 horas, sendo suspenso às 19h15 

do mesmo dia. Foi reiniciado às 8 horas do dia 10/08/2001 e encerrado às 9h25 

do dia 10/08/2001, perfazendo um total global de cinco horas e quarenta minutos. 

Algumas observações sobre o leilão são abaixo listadas: 

O pregão constou de 164 itens a serem leiloados, dos quais 34 não foram 

adjudicados. 

O valor referência oferecido pelo ministério importou na quantia de 

R$1.427.894,40, referente aos 130 itens leiloados. 

O valor total de aquisição, referente aos 130 itens adjudicados, importou na 

quantia de R$ 1.004.952,95. 

Os 34 itens que foram cancelados por falta de oferta, importam a quantia 

de R$143.030, 15 (valor referência). 

Não há registro de recursos, tendo o Pregão sido encerrado às 9h 25 do dia 

10/08/01 . 

. O Pregoeiro excluiu algumas propostas por discrepância ou inexequibilidade. 

Na figura 1, a seguir, pode-se observar, ao longo do tempo, de que forma ocorre a 

disputa, no leilão, por determinado item - no caso o item nO 2 (30 unidades de 

xarope acebrofilina pediátrico, com 120ml). 
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299,20 

Figura 1 

Evolução das ofertas, ao longo do tempo, referentes ao item nO 2 

Análise do leilão quanto aos custos: A taxa de variação entre o total previsto 

para aquisição e o total gasto com desconto para 134 itens adquiridos foi de -

29,62%. 

Total previsto: R$ 1.427.894,40 

Total gasto: R$ 1.004.952,95 

1427894,40 - 1 00495~95 
Portanto a taxa de variação é: = -0,2962 = -29,62% 

1427894,40 

Assim, a diferença entre o preço referência utilizado pelo ministério e o valor da 

aquisição dos produtos alcançou o expressivo número de 29,6193 %. 

o item número 6 (cinqüenta unidades de Acetato de Tocofenol e outros 
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medicamentos), alcançou o maior numero de lances, 33, oferecidos por duas 

empresas, e o valor da aquisição foi 21 % menor que o valor referência (fig.2). 

35% ~~~~~.~--~~~~-.-
30% +----+---------' 
25% f--....;,...-------
20% -I--...:.-r--
15%+---.., 
10% +---+-1 

5%+--H 
0% -I--_....i...L __ _ 

Percentual de N° total de lances 
redução do valor 

referência 

Leilão do item n° 6 

o item número 8 (30 unidades de acetonido de triancinolona), figura 3, alcançou 

32 lances, oferecidos por duas empresas, com uma diferença de 43% em relação 

ao preço referência. 

50% 

40% 

30% i---40-

20%~-

10% 

0% 1 
Percentual de nO lotai de lances 

redução do valor 
referência 

Figura 3 

Leilão do item 8 
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o item número 22 (cinqüenta unidades de amoxilina, 150ml), figura 4, alcançou 12 

lances disputados por 3 empresas e proporcionou uma diferença entre o preço 

referência e preço de aquisição de aproximadamente 69%. 
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Figura 4 

Leilão do item 22 

Analisando-se por completo os lances dados a todos os itens leiloados, aplicando-

se testes estatísticos e trabalhando-se com In (lance) -logaritmo neperiano dos 

números de lances como variável de referência, obteve-se: 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,575968478 

R-Q ua orado 0,331739687 

R-quadrada ajustado 0,326436034 

Erro fladrão 15,80708637 

Observaç ôes 128 

GL SQ MQ F F de .significação 

Reg ressã a 15628,8 15628,8 62,5492 1,13627E-12 

Resíduo 126 31482,8 249,864 

Total 127 47111,6 
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Isso levou às seguintes observações: 

Existiu correlação positiva entre os lances e desconto em percentual (%), 

(fig. 5). 

A regressão simples apresentou R2=0;33; que para uma regressão simples é 

significativo. 

A regressão é significativa com um p-valor de 1 ;13627E-12. 

A regressão ajustada encontrada foi: Desconto = 7,5635 + 11, 0856ln(lance) 

Para cada unidade de variação em In(lance), observou-se um aumento médio 

de 1,0856 % de desconto. 

Pregão Eletrônico 
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Figura 5 

Correlação Estatística no Pregão Eletrônico 
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CONCLUSÃO E ESTUDOS FUTUROS 

o trabalho apresentado repousa sobre duas grandes questões teóricas. A primeira 

delas diz respeito ao avanço científico-tecnológico. Neste sentido, podemos afirmar 

que ficou patente a relação do caso em estudo com duas dimensões: o tempo e o 

espaço. A experiência do tempo e do espaço pode ser ilustrada com o pensamento 

de James Joyce: "Ouço a ruína de todo espaço, de vidro quebrado e de paredes 

que caem, e o tempo, uma lívida flama final". No que se refere ao tempo, restou 

provado que ele foi drasticamente reduzido com o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação, propiciado pelo advento da terceira revolução 

industrial, quando se deu a interação da microeletrônica, da informatização e da 

telecomunicação. Quanto ao espaço, verificamos sua compressão, o que significa 

dizer que as distâncias foram severamente encurtadas. 

A segunda questão refere-se às conseqüências da primeira no que tange à cultura, 

à economia, à política e suas instituições. Com relação à cultura: volatilidade e 

efemeridade de modas, produtos, técnicas de produção, processos de trabalho, 

ideologias. Na economia: fluxo livre e veloz de capitais, aumento da velocidade no 

giro da produção, deslocamento da força de trabalho, ênfase nos valores e virtudes 

da instantaneidade. Na política: queda das fronteiras geográficas e nacionais, 

fortalecimento de organizações supranacionais como Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Mundial, bem como a necessidade de uma radical 

adaptação dos sistemas de governo a uma nova realidade, que busca a 
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flexibilidade como instrumento de eficiência. No contexto da busca de maior 

eficiência e flexibilidade é que se insere o Pregão Eletrônico como uma nova 

racionalidade na aquisição de bens e produtos pelo setor público. 

Abordadas duas importantes questões teóricas, entendemos ser oportuno retomar 

indagações de natureza metodológica formuladas no capítulo 11, quais sejam: 

Como o processo de procurement utilizado pelo governo brasileiro (Pregão 

Eletrônico) melhora a sua eficiência? 

Ficou demonstrado que através da modalidade Pregão Eletrônico é possível: 

Uma redução dos custos de aquisição de produtos para o setor público, sem 

contar a redução nos custos dos próprios procedimentos burocráticos. Embora 

não haja dados disponíveis sobre o quanto é gasto com tais procedimentos, nossa 

experiência atesta que o mecanismo racional-legal para quaisquer aquisições se 

transforma em um sorvedouro de recursos do contribuinte. O processo tradicional 

de aquisição de bens pelo serviço público impõe uma série de etapas, um 

verdadeiro ritual litúrgico de troca de informações, carimbos e assinaturas na 

própria "repartição". Essas etapas são, em grande medida, eliminadas pelo 

sistema focalizado por nosso estudo. 

Uma redução no número de intermediários, pois o sistema abre a possibilidade 

de o produtor vender diretamente ao consumidor. Em conseqüência, há um provável 

aumento do número de fornecedores, uma vez que a inovação tecnológica quebra 

a barreira do espaço ao tornar o procedimento disponível, via Web, para todo o 

Brasil. 
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Uma tendência de queda nos preços dos produtos diretamente proporcional 

ao número de participantes envolvidos e ao número de lances oferecidos. 

Eficiência significa realizar mais com menos. No estudo de caso apresentado, 

pudemos constatar que a média do percentual de redução do custo dos bens e 

serviços adquiridos por meio do Pregão Eletrônico gira em torno de 20 por cento, 

o que nos permite afirmar que esta modalidade de aquisição é eficiente. Utilizando 

a metodologia proposta por Heeks (1999), podemos concluir que além de uma 

sensível baixa no custo total, este resultado foi alcançado com uma drástica redução 

de tempo, se comparado aos procedimentos li citatórios existentes. 

Um outro conceito relacionado à eficiência em nossos dias diz respeito à 

flexibilidade. Assim, o modelo utilizado para realização do Pregão Eletrônico 

contempla a possibilidade de redução do valor dos produtos e serviços, uma vez 

que, a partir de um preço máximo, os lances podem decrescer a exemplo do leilão 

de tulipas do mercado de Amsterdã. Nesta modalidade, a competição se dá entre 

aqueles que desejam vender, ao contrário do leilão yankee, no qual os competidores 

desejam comprar, oferecendo lances crescentes a partir de um valor mínimo. 

Como o processo de procurement utilizado pelo governo brasileiro (Pregão 

Eletrônico) melhora a sua eficácia? 

Seguindo a conceituação de Mokate, podemos afirmar que: 

O Pregão Eletrônico (leilão reverso) cumpre os objetivos no tempo previsto, 
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alcançando resultados muitas vezes além das melhores expectativas. O estudo 

de caso número 1 ilustra um exemplo de drástica redução de preço, fato 

extremamente relevante por se tratar de aquisição de medicamentos, num contexto 

orçamentário de contenção de despesas e escassez de recursos. 

Como o processo de procurement utilizado pelo governo brasileiro (Pregão 

Eletrônico) torna o Estado mais accountable? 

Podemos afirmar que: 

Se comparado ao processo tradicional de licitação, o Pregão Eletrônico 

é mais transparente, pois permite o maior acesso do cidadão às informações e o 

acompanhamento do processo em tempo real, facilitando o controle da sociedade 

sobre a aplicação dos recursos públicos. 

Uma vez que conseguimos provar que a aplicação da Tecnologia da Informação e 

Comunicação aos processos de gestão pública possibilita o alcance da eficiência, 

da eficácia e da accoutability, e sabedores de que esses três elementos alteram 

a relação Estado-sociedade, podemos concluir que estamos no caminho do grande 

processo da Reforma do Estado. 

A aplicação da TIC aos processos de gestão governamental inaugura um novo 

paradigma de administração pública. Sob o ponto de vista quantitativo, o tratamento 

dos dados nos permite inferir que houve realmente uma redução no custo da 

aquisição dos bens, o que não ocorria no processo tradicional de licitação. Ao 
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contrário do que se verificava anteriormente, hoje a redução dos custos se dá no 

decorrer do processo licitatório. Em termos qualitativos, verificou-se que é possível 

se alterar o modo pelo qual o governo presta seu serviço. Agindo de maneira 

flexível, responsável, democrática e transparente, o governo redefine, a nosso ver, 

a relação Estado-sociedade. Cláudio Weber Abramo, secretário geral da 

Transparência Brasil e membro da Transparency International, endossa nossa 

argumentação quando afirma que "o direito de acesso à informação gerada ou 

detida pelo setor público tornou-se uma das pedras de toque do esforço de ampliar 

a transparência do Estado e de tornar mais responsáveis os detentores de cargos 

públicos". De acordo ainda com o jornalista, tem sido inaugurada uma boa 

quantidade de iniciativas no plano federal. "Recentemente, licitações de bens e 

serviços padronizados foram centralizadas pelo governo federal no comprasnet, o 

que permite comparações instantâneas de preços praticados em milhares de 

órgãos espalhados por todo o país". 

Se para Ana Maria Campos (1990) este conceito pode ser entendido como 

derivado da democracia, para nós ele diz respeito não só às ferramentas utilizadas 

na gestão pública, mas também, e principalmente, ao treinamento de agentes 

públicos para a prática de ações mais transparentes e democráticas. Ao tratarmos 

o conceito de democracia, o fazemos com a necessária reserva, na medida em 

que a TIC reproduz um padrão de exclusão semelhante ao que se verifica no Brasil 

em nossos dias. Essa exclusão refere-se a um modelo de alta concentração de 

renda, num país que, em seus 500 anos de existência, viveu 350 deles sob o regime 
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da escravidão. Onde há excluídos sociais sem acesso ao saneamento - recente 

pesquisa do IBGE indica que 47,8 dos municípios brasileiros não têm rede coletora 

de esgotos - à saúde, à educação - 22% dos catadores de lixo do país têm 

menos de 14 anos de idade - e à moradia, há também os digitalmente excluídos. 

Não podemos nos afastar da realidade de que apenas 3 por cento da população 

brasileira está conectada à Internet. 

No livro "Código e outras leis do ciberespaço", Lessig (1999), afirma que, 

diferentemente do mundo real, regido por leis, o que regula a vida no ciberespaço 

são os códigos (ou softwares) de computador. Ou seja: "código" é a lei do 

ciberespaço na Internet. São os códigos que controlam a vida no ciberespaço: a 

linguagem para montar uma página, como acessamos a Internet, como participamos 

de um bate-papo, como trocamos correspondência e muito mais. "Arquitetura" é o 

conjunto de códigos que regulamentam o ciberespaço, assim como as leis formam 

a Constituição no mundo real. A diferença entre os dois mundos, no pensar do 

professor, é que, com controle cada vez maior do interesse privado, os "valores" 

do mundo real estão sendo deixados de lado no ciberespaço. 

A equação de Lessig (1999) é simples: quem controlar o código terá maior poder 

sobre a Internet. Em nossa opinião, os temores do autor se revelam extremamente 

relevantes, pois no início deste trabalho afirmamos que o governo eletrônico pode 

se valer de ferramentas já disponíveis para o comércio eletrônico, necessitando 

apenas de poucas alterações. Assim, vale a oportunidade de questionarmos: se a 
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lógica do comércio eletrônico é privada e visa à acumulação, como esta mesma 

lógica pode ser aplicada no que é público e deve visar à solidariedade? 

Em resposta a esta relevante questão, trazemos o pensamento de Marcuse (1999) 

em artigo no qual questiona "Algumas implicações sociais da tecnologia moderna". 

De acordo com o autor, "a tecnologia, como modo de produção, como a totalidade 

dos instrumentos, dispositivos e invenções que caracterizam a era da máquina, é, 

assim, ao mesmo tempo, uma forma de organizar e perpetuar (ou modificar) as 

relações sociais, uma manifestação do pensamento e dos padrões do 

comportamento dominante, um instrumento de controle e dominação". E prossegue 

o autor: "A técnica por si só pode promover tanto o autoritarismo quanto a liberdade, 

tanto a escassez quanto a abundância, tanto o aumento quanto a abolição do 

trabalho árduo". 

A questão abordada por Marcuse é oportuna e conveniente, uma vez que a 

indagação fundamental é saber a quem serve esse aparato tecnológico. No caso 

específico do Brasil, perguntamos até que ponto os 97 por cento digitalmente 

excluídos poderiam ser alcançados pela democracia e transparência desse 

aparato? A nosso ver, essa pergunta só pode ser respondida se levarmos em 

conta a responsabilidade daqueles que estão investidos nas funções públicas e, 

em última análise, detêm o controle da administração. Nenhum sistema, por mais 

avançado que seja, será capaz de resolver questões que dizem respeito aos nossos 

"valores". Nada supera a ética. 
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A questão de estudos futuros diz respeito à importância da discussão que 

pretendemos realizar e também à validação externa deste trabalho, que, no 

entender de Yin(2001), significa saber se as descobertas de um estudo são 

generalizáveis para além de um estudo de caso imediato. Entendemos que a 

afirmativa se aplica, já que comprovamos resultados surpreendentemente ainda 

mais positivos no estudo do caso do Pregão n° 2/2002, realizado pela Advocacia 

Geral da União, no dia 20 de fevereiro de 2002, com o objetivo de contratar empresa 

especializada para prestação de serviços de recepção nas instalações da 

Procuradoria da União no Estado de Goiás. Trata-se, portanto, de uma 

oportunidade ímpar para prosseguirmos na discussão da matéria. 
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