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RESUMO 

 

Objetivo – O objetivo geral dessa pesquisa configura-se em analisar os desafios impostos 

à governança das contratações a partir da aprovação da Lei 14.133 e como se refletem no 

GAP-RJ.  

Metodologia – A presente pesquisa configura-se como um estudo de caso que pretendeu 

investigar como se deram as mudanças geradas na governança do macroprocesso de 

contratações realizadas no GAP-RJ, contexto da pesquisa, a partir de uma pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo, esta última recorrendo a entrevistas, utilizando o 

método de análise de conteúdo como técnica para inferência dos resultados. 

Resultados – Os resultados do estudo revelam que a governança das contratações 

desenvolvida no GAP-RJ ainda se revela bastante incipiente e que a aprovação da nova 

lei de licitações, a Lei 14.133 evidencia desafios ligados aos mecanismos de  liderança, 

estratégia e controle do órgão, principalmente relativos à definição estratégica da 

governança, gestão de competências, investimentos em recursos eletrônicos, integração 

dos setores no ciclo processual, monitoramento e avaliação, e direcionamento de práticas 

para os objetivos estratégicos. 

Limitações – A presente pesquisa apresentou como limitação o reduzido uso da Lei 

14133 nas atividades processuais do órgão, apenas relativas às dispensas eletrônicas e 

sanções, apontando algumas incertezas quanto ao seu uso.  

Aplicabilidade do trabalho – O presente trabalho se aplica, sobretudo, às organizações 

de apoio administrativo do Comando da Aeronáutica, mas também a órgãos que 

compõem a Administração Pública brasileira e que que desenvolvem atividades de 

contratações. 

Originalidade – Ao que se sabe, esta pesquisa é a primeira a analisar os desafios advindos 

da aprovação da Lei 14.133, associadas ao tema da governança das contratações.  

 

 

Palavras-chave: Contratações, Governança; Licitações, Lei 14.133. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado  
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ABSTRACT 

 

Purpose – The general objective of this research is to analyze the challenges imposed on 

the governance of hiring after the approval of law 14.133 and how they are reflected in 

the GAP-RJ. 

Methodology – The present research is configured as a case study that is intended to 

investigate how the changes generated in the governance of the macro process of hiring 

carried out in the GAP-RJ, the context of the research, took place, from a bibliographic, 

documentary, and field research, theLei 14.133: o ca latter using interviews, using the 

content analysis method as a technique for inferring the results. 

Findings – The results of the study reveal that the governance of contracts developed in 

the GAP-RJ is still very incipient and that the approval of the new bidding law, Law 

14.133, highlights challenges related to the mechanisms of leadership, strategy, and 

control of the body, mainly related to the strategic definition of governance, competence 

management, investments in electronic resources, integration of sectors in the procedural 

cycle, monitoring and evaluation, and directing practices towards strategic objectives. 

Research limitations – The present research presented as a limitation the reduced use of 

Law 14133 in the procedural activities of the body, only related to electronic waivers and 

sanctions, pointing out some uncertainties regarding its use. 

Practical implications – The present work applies, above all, to the administrative 

support organizations of the Air Force Command, but also to bodies that make up the 

Brazilian Public Administration and that develop contracting activities. 

Originality – As far as is known, this research is the first to analyze the challenges arising 

from the approval of Law 14.133, associated with the issue of governance of hiring. 

 

 

 

Keywords: Hiring, Governance; Bids, Law 14.133. 

Category: Master's Thesis 
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1. INTRODUÇÃO 

Pensar a gestão pública no contexto brasileiro é considerar os diversos órgãos 

envidando seus esforços para o alcance dos objetivos estratégicos do Estado, nos mais 

diferentes contextos de atuação de uma sociedade complexa e plural. Nessa conjuntura, a 

Administração Pública se cerca de diversos desafios tendo como objetivo servir a 

sociedade em forma de serviços públicos prestando o melhor serviço, conforme Matias-

Pereira (2014).  

Além disso, as organizações públicas brasileiras também vêm sofrendo inúmeras 

modificações inerentes aos desafios impostos pela sociedade em constante evolução. 

Segundo Chu e Wood (2008), as práticas de gestão oriundas do mercado de negócios e 

as peculiaridades inerentes ao setor público fazem com que as organizações se 

aperfeiçoem e busquem adaptar as suas atividades às novas características 

contemporâneas utilizando as diversas ferramentas gerenciais. Tudo isso, com o objetivo 

de revisar as estruturas que compõem o Estado no exercício da prestação do serviço 

público.   

Considerando que as contratações permeiam todas as atividades desenvolvidas 

pelas políticas públicas (OCDE, 2017), realizar essa atividade de maneira eficiente exige 

das organizações brasileiras vencerem os desafios contextuais para tornarem os objetivos 

políticos em serviços públicos de qualidade para a população. A busca por esses melhores 

resultados também exige um redesenho das atividades organizacionais para estarem 

alinhadas com as decisões governamentais, pretendendo equilibrar as demandas sociais, 

econômicas e políticas (J. N. Jr. Oliveira, 2020).  

Nesse sentido, Barzelay (2001) ao tratar de uma nova Administração Pública (New 

Public Management), a partir das características gerenciais voltada a práticas de 

eficiência, aborda as contratações como importante política de gestão relacionando essa 

atividade à mudança das regras institucionais de governo por meio das quais as 

organizações de serviço público são guiadas, controladas e motivadas.  

No Brasil, por sua vez, o conceito de eficiência ascendeu ao cenário administrativo 

governamental após ser introduzido na Constituição pela PEC19, em 1998, no contexto 

dos esforços de reforma administrativa protagonizados por Bresser Pereira, o qual 

buscava implementar a administração pública gerencial enfatizando a profissionalização 
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e o uso de práticas de gestão do setor privado, enquanto liderava o Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE), com fulcro no que aponta Paula (2005). 

Nesse contexto social e político o conceito de governança, antes aplicado apenas 

no modelo gerencial corporativo, de acordo com Ximenes (2018), introduziu os conceitos 

de eficiência e qualidade como um novo modelo de administração pública, permitindo 

que o Estado vislumbrasse ações mais efetivas na solução dos problemas públicos. A 

retórica do discurso gerencial proporcionado pela governança tem motivado as funções 

em direção a características de agregação de valor e maximização de resultados.  

Além disso, ao se tornar um paradigma administrativo, a governança se alia as 

funções administrativas, como as compras públicas, como uma forma de superar um 

contexto de descolamento da realidade e redução de conflitos de interesse a partir de um 

ambiente de arranjos institucionais mais integrados (Kooiman, 1999) coordenando os 

agentes envolvidos, sejam públicos ou privados, no alcance dos interesses públicos 

(Lynn, Heinrich & Hill, 2001).  

Considerando a perspectiva de Joia e Zamot (2002), as contratações configuram-

se como um macroprocesso que envolve não somente os procedimentos afetos à compra 

de serviços e produtos, mas também os processos logísticos envolvidos desde a definição 

da demanda até a avaliação final do atendimento da necessidade. De igual maneira, as 

contratações são entendidas de maneira multifacetada, uma vez que incorporam em seus 

aspectos temas legais, jurídicos, fiscais, de governança e gestão, de logística, de política 

de incentivos, de controle, de inovação, dentre outros. 

Sendo assim, essa atividade se apresenta como um importante instrumento 

estatal para realização dos seus objetivos, por meio das quais são contratadas empresas 

privadas para prover bens ou serviços, realizar obras ou fornecer soluções tecnológicas 

que poderiam ser realizadas pelos governos diretamente. Todavia, a racionalidade 

econômica sugere, na grande parte dos casos, que a melhor solução é contratar essas 

empresas que podem realizar essas atividades de forma mais eficiente (IPEA, 2021). 

Para a OCDE (2015) a governança tem assumido um papel de destaque na 

análise dos seus países membros. Em se tratando de governança pública, a Organização 

retrata que esse tema importa tanto quanto as políticas para o ambiente de investimentos.  
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Ao unir esses dois assuntos, governança e contratações, Ferrer (2015) destaca 

um terceiro aspecto que se refere ao arcabouço jurídico. Sobre isso, a autora defende a 

necessidade de reformulação dos normativos, sobretudo agregando características de 

governança e gestão, por serem os maiores entraves que afligem as contratações.  

A partir desse contexto, o presente estudo de caso buscou analisar a governança 

das contratações em virtude da recente mudança nas legislações que regem as licitações 

e contratos administrativos no âmbito de uma organização militar (OM), considerando os 

desafios que tal mudança traz a um órgão da administração pública brasileira, muito 

embora possua algumas peculiaridades.  

Sendo assim, partindo da metodologia de investigação do caso, verificou-se que 

a nova legislação possui diversas características que estimulam a governança. Contudo, 

aplicá-la a um contexto específico onde há carência de recursos humanos, sistêmicos, 

conflitos de interesse, ausência de direcionamento estratégico, dentre outros, revela a 

necessidade de ajustes dos arranjos organizacionais para melhora da performance dessa 

atividade. 

1.1. Problema de Pesquisa 

O problema de pesquisa concentra-se na dificuldade de implementação de 

estruturas de governança das contratações em ambientes administrativos hierarquizados. 

Oportunizado pela nova legislação que passou a reger a atividade, o presente estudo 

direciona-se pelo seguinte questionamento: Quais são os desafios impostos à governança 

das contratações, a partir da aprovação da Lei 14.133 e como se refletem no GAP-RJ?  

1.2. Objetivos (Geral e Específicos) 

O objetivo geral da pesquisa configura-se em analisar os desafios impostos à 

governança das contratações a partir da aprovação da Lei 14.133 e como se refletem no 

GAP-RJ.  

Para auxiliar o objetivo geral da pesquisa tem-se os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Identificar os aspectos de governança dos processos de contratação na 

Administração Pública;  
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2. Identificar os instrumentos de governança aplicados às contratações do 

Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (GAP-RJ); 

3. Especificar as características de governança presentes nas leis 8.666/93, que 

institui normas para licitações e contratos e a 14.133/21, lei geral de licitações e 

contratos administrativos;  

4. Destacar as tendências de governança das contratações no âmbito da 

Administração Pública e possíveis desafios após a aprovação da lei 14.133, lei 

geral das licitações e contratos administrativos. 

1.3.  Justificativa e Relevância da Pesquisa 

Pesquisas atuais relacionadas às aquisições públicas têm se voltado especialmente 

para o desempenho da cadeia processual em termos de economicidade (Costa & Terra, 

2019) revelando o quanto o aspecto estratégico do processo tem sido deixado à margem 

das análises acadêmicas. Já a ênfase em governança, tem refletido, em essência, as 

preocupações públicas com relação à capacidade de seus sistemas políticos em solucionar 

problemas públicos (Peters, 2013). Dessa forma, a presente pesquisa busca relacionar os 

dois aspectos: estratégico e processual, abordando os desafios da inflexão gerada por mais 

uma Lei Geral de Licitações, que busca envolver a área de compras públicas nesse novo 

paradigma gerencial.  

A importância dos estudos no tema das contratações é evidenciada por dados 

como do Painel de Compras1 Governamentais. Estima-se que em 2020, 

aproximadamente, 75,3 bilhões de reais foram homologados em processos licitatórios, 

excetuando as contratações diretas por dispensa e inexigibilidade. Costa e Terra (2019) 

ratificam o mérito trazendo as contratações públicas como um assunto de especial 

relevância em qualquer contexto econômico, por ser uma forma de empregar altos 

montantes orçamentários  

No período de 2006 a 2016, a relação entre as compras governamentais e produto 

interno bruto (PIB) brasileiro foi da ordem de 12,5%, sendo o Governo Federal 

responsável por pouco mais da metade desse mercado; 6,8% (Ribeiro & Inácio, 2019). 

No cenário global, as compras públicas correspondem próximo a 18% do PIB mundial, 

 
1http://paineldecompras.economia.gov.br/licitacao-sessao 
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chegando a quase 22% do PIB da União Europeia e a 15,5% entre os países da América 

Latina (Tridapalli, Fernandes & Machado, 2011; Araújo, 2018). 

Nesse contexto é que o tema tem sido frequentemente revisitado, desde a 

aprovação da Lei 8.666. Além do que o termo “aquisições” também tem se reformulado 

e evoluído alcançando maior importância quando tratado como “contratações públicas”, 

por agregar as principais ideias de governança relacionadas ao monitoramento e avaliação 

das compras públicas, envolvendo, ainda, fiscalização de obras e serviços e estudos de 

impacto (Costa, 1998; Joia e Zamot, 2002; Santana, Camarão e Chrispim, 2020). Neste 

sentido, ao longo da sua vigência, a Lei 8.666/93 tem sido alvo de várias propostas de 

modificações, em virtude dos avanços na gestão pública e a distância que o teor de suas 

normas mantém da realidade das organizações.  

Como justificativa, o estudo fundamenta-se no interesse em empreender um 

exame acurado do tema da governança dos processos de contratações no cenário 

governamental e econômico brasileiro, apontando os desafios propostos a uma 

organização militar do Governo Federal, sobretudo considerando a aprovação da nova Lei 

Geral de Licitações (LGL). Nessa esteira, Terra (2016) ratifica o entendimento, colocando 

as aquisições como um importante tema dentro da Administração Pública (AP) 

considerando a sua característica estratégica e complexidade e a sua funcionalidade como 

ferramenta de gestão. 

Costa e Terra (2019) ressaltam a importância da função compras como 

instrumento de políticas públicas maximizando a geração de benefícios para a sociedade. 

Sendo assim, identificar os desafios impostos à cadeia processual torna-se especialmente 

significativo na promoção de uma reflexão acadêmica de como a organização deverá agir 

para lidar com essas instigações. Além disso Thai (2001) ressalta o quanto o public 

procurement tem sido um assunto negligenciado na área acadêmica, ainda que as 

entidades governamentais e associações profissionais promovam intensa produção de 

relatórios e materiais de treinamento.  

Ter um novo marco legal para as compras públicas no Brasil impõe ao assunto 

peculiar incerteza acerca do futuro, pois se espera que sejam resolvidos os imbróglios que 

precederam a nova lei. Portanto, torna-se especialmente necessário avançar os estudos na 

área das contratações à luz da teoria da governança, que parece se revelar presente de 

forma ainda mais robusta na nova lei. Além disso, considerando a recenticidade dessa Lei 
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Geral de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.333, a presente pesquisa 

reveste-se de especial importância e interesse. 

A governança, por sua vez, é um tema de bastante interesse nas pesquisas 

acadêmicas. Diversos estudiosos têm pesquisado sobre a governança sob amplos aspectos 

organizacionais (Frederickson, 2005; Lynn, Heinrich & Hill, 2001; Kissler & Heidemann, 

2006; dentre outros). Nesse sentido, é apontado quanto a administração pública deve se 

valer dos ensinamentos do tema em busca de melhores oportunidades, por exemplo, de 

remoção de controles desnecessários que se tornam empecilhos à entrega de melhores 

resultados permitidas pela governança, conforme TCU (2020), ainda mais em se tratando 

de contratações públicas.  

Sob outra perspectiva, Santana et. al. (2020) ressaltam a necessidade de 

empreender um exame mais profundo e acurado da qualidade do gasto público no Brasil 

principalmente no tocante a área de suprimentos, considerando que o desperdício passivo, 

decorrente da ineficiência nas compras públicas, correspondem a maior parte dos desvios 

dos recursos públicos.  

1.4.  Estrutura da Dissertação 

A presente pesquisa desenvolve-se em cinco partes, da seguinte forma: essa 

introdução é seguida da metodologia da pesquisa onde, inicialmente, é identificado e 

detalhada a descrição do caso e o contexto da pesquisa; o Grupamento de Apoio do Rio 

de Janeiro (GAP-RJ), organização militar que representa o caso em estudo, seguido pelos 

métodos e procedimentos metodológicos utilizados, sequenciados pela explicação da 

coleta de dados e procedimentos de análise. O capítulo, então, é finalizado apresentando 

as limitações do método de pesquisa.  

Dando continuidade, são apresentados os capítulos teóricos, composto por três 

grandes tópicos, o primeiro trata-se do contexto administrativo, onde é delineada a 

evolução das características da Administração Pública global e brasileira que culminaram 

na governança como um novo paradigma administrativo; no segundo, aprofunda-se o 

tema governança e suas características, incluindo a governança no contexto do Comando 

da Aeronáutica e das contratações públicas; e no terceiro, tem-se o desenvolvimento 

teórico acerca das contratações públicas, inclusive com a evolução dos normativos legais 

até a nova lei de licitações e contratos administrativos, a Lei 14.133.  
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Em seguida, são apresentados os resultados da pesquisa combinados com os 

achados pela literatura a partir das inferências, conforme foi definido na metodologia, 

sendo seguido pelo capítulo de discussão onde se triangulam as análises das leis e das 

entrevistas. Nesses capítulos, buscou-se atingir cada um dos objetivos específicos 

traçados na introdução e, por fim, na sexta parte, o trabalho é concluído pelas 

considerações finais que contêm as limitações gerais da pesquisa e as contribuições 

acadêmicas. 

2. METODOLOGIA 

A partir do objetivo principal da pesquisa que trata de analisar os desafios 

impostos à governança das contratações, a partir da aprovação da lei 14.133 e como se 

refletem no GAP-RJ, o presente tópico ocupa-se em desenvolver o traçado metodológico 

dessa investigação. 

No item 2.1 é apresentada a descrição do caso e o contexto da pesquisa; no item 

2.2 os métodos e procedimentos metodológicos que nortearam o desenvolvimento da 

pesquisa, no item 2.3 os procedimentos de coleta e análise dos dados e, por fim, no item 

2.4 as limitações do método.  

2.1. Descrição do Caso e Contexto de Pesquisa 

O caso em questão consiste em investigar como se deram as mudanças geradas na 

governança do macroprocesso de contratações realizadas no GAP-RJ, contexto da 

pesquisa. A escolha orientou-se por critérios de intencionalidade ligados à atuação 

profissional da pesquisadora, que fazia parte do efetivo no momento da coleta dos dados.  

O órgão em questão foi criado em 1981 com o objetivo original de apoiar 

administrativamente as OMs localizadas no mesmo prédio (“PREDCOMAER”) nas 

atividades chamadas “essenciais”, dentre elas a de licitações (Gomes, 2021). Ao longo 

dos seus 40 anos, o GAP passou por diversos momentos de ampliação e redução do 

escopo de organizações de apoio, reestruturações de funções e atividades, contudo sempre 

mantendo a execução das atividades afetas a licitações e contratos próprios e das apoiadas 

(GAP-RJ, 2021).  
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O GAP-RJ foi definido como lócus de pesquisa, por se tratar de uma organização 

que funciona como uma espécie de central de compras concentradas, executando as 

atividades de contratação dos bens, serviços e obras não finalísticas para si e para aquelas 

organizações apoiadas. Ou seja, é uma organização de execução e gerencia os processos 

e procedimentos licitatórios e de gestão de contratos, por intermédio da sua chamada 

“Divisão de Obtenções”. Além dessa função, também concentra as atividades 

relacionadas à gestão de recursos humanos, bens móveis e imóveis, escalas de serviço, 

manutenção e serviços gerais, transporte de superfície e alimentação (subsistência). 

Atualmente é composta por um efetivo de aproximadamente 500 pessoas, essencialmente 

militares, e executa suas atividades para cerca de 4500 militares de diferentes 

organizações, seus “clientes”. Essas unidades, ao todo 24, são chamadas de 

“Unidades/Organizações Apoiadas” ou “Organização Militar Apoiada” (OM Apoiada), 

as quais são voltadas para suas respectivas atividades finalísticas, conforme objetivos 

específicos, permitindo que o GAP-RJ direcione os seus esforços na execução do apoio 

administrativo.  

Ser a organização que operacionaliza processos de aquisições tão diversificados e 

possui, com isso, o encargo da execução orçamentária de diversas outras organizações 

por meio dessa atividade, impõe ao GAP-RJ a responsabilidade em gerenciar as 

contratações da melhor maneira possível. Além disso, considerando que a Administração 

Pública se orienta pela legalidade, o contexto de mudanças normativas potencializa 

desafios relacionados a diversos aspectos organizacionais, sobretudo a forma como se 

desenvolve a governança dessas contratações.  

Em 2021, portanto, houve a aprovação da nova lei de licitações e contratos que 

trouxe um novo marco teórico-normativo aos processos desenvolvidos, acerca dos quais 

se pretendeu verificar os desafios impostos às atividades de contratações desenvolvidas 

no órgão. Tais atividades são desenvolvidas envolvendo diversos setores da organização, 

principalmente a Divisão de Obtenções e Contratos, subdividida nas seguintes seções: 

Análise e elaboração de contratos; Controle e acompanhamento (contratos); 

Planejamento; e Execução orçamentária. Além desse setor, envolve-se diretamente a 

Assessoria de Controle Interno, responsável pela conformidade processual.  

Como toda estrutura hierárquica, as contratações da organização também 

envolvem decisões essencialmente top-down, nas quais figuram como agentes diretos a 
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chefia e vice-chefia do órgão, além de toda a estrutura de “Cadeia de Comando da 

Aeronáutica” a qual o Grupamento está diretamente subordinado. Por isso, no caso em 

questão, também se torna relevante compreender que as decisões relativas ao 

macroprocesso também dependem de decisões estratégicas da instituição Comando da 

Aeronáutica. O órgão, por sua vez, subordina-se diretamente a Diretoria de Economia e 

Finanças da Aeronáutica (DIREF), que regula as contratações no âmbito do Comando da 

Aeronáutica (COMAER), à Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica (SEFA), 

para as atividades de execução financeira e patrimonial igualmente ligadas às 

contratações e à Subdiretoria de Apoio Administrativo (SDAP), responsável por 

padronizar os procedimentos e emitir orientações na área de licitações e contratos, assim 

como assegurar o cumprimento das normas e legislações pertinentes nos processos 

licitatórios das Organizações Militares subordinadas à SEFA. 

Na estrutura organizacional, os envolvidos no processo são militares e servidores 

civis efetivos. Os chamados “oficiais” são, essencialmente, os gerentes envolvidos na 

gestão, diretrizes operacionais, definições normativas e liderança. Os “graduados” são os 

militares envolvidos diretamente na operacionalização dos processos. Esses servidores, 

por estarem diretamente envolvidos na função, tornam-se os principais agentes de 

interesse de análise da percepção das mudanças trazidas pela nova lei.  

Em meio a essas atribuições, obter a resposta ao questionamento de quais são os 

desafios impostos à governança das contratações a partir da aprovação da Lei 14.133, e 

como se refletem no GAP-RJ, agrega ganhos não só a organização, quanto àquelas que, 

com ela, compartilham objetivos e a todo Comando da Aeronáutica, por consequência. 

Destarte, ao operacionalizar a presente pesquisa, não se deve olvidar de que o 

ambiente organizacional de uma Unidade Militar é permeado pelos valores de disciplina 

e hierarquia, bem como comportamentos decorrentes da profissão militar. Tais 

características perpassam todas as relações sociais e processuais das atividades 

desenvolvidas na organização. Dessa forma, é necessário levar em conta essa 

característica peculiar do contexto para melhor análise das inferências apresentadas a 

seguir.  

Dentro desse contexto e, levando em consideração a relevância da atividade no 

órgão, selecionou-se as contratações públicas como assunto de interesse, considerando as 
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atividades a ela relacionadas, procedimentos e fases processuais, como parte da 

investigação relacionada ao tema.   

O interesse deste estudo recai sobre o que os gestores envolvidos nas atividades 

processuais, tais quais: chefia e vice-chefia (dirigentes do órgão), gestores de licitações, 

gestores de contratos e assessores de controle interno percebem do contexto da 

governança das contratações do GAP-RJ. Sendo assim, de acordo com a visão de Bauer 

e Gaskell (2008) que se refere à preocupação da pesquisa social recaindo “na maneira 

como as pessoas espontaneamente se expressam e falam sobre o que é importante para 

elas e como elas pensam sobre suas ações e as dos outros” (p. 21), a visão desses sujeitos 

permite entender mais sobre o fenômeno em estudo. 

2.2. Métodos e procedimentos metodológicos 

Conforme a natureza do problema de pesquisa e seu objetivo: analisar os desafios 

impostos à governança das contratações, a partir da aprovação da Lei 14.133/21 e como 

se refletem no GAP-RJ, no âmbito do contexto e descrição do caso detalhados na seção 

2.1, os dados extraídos ao longo do processo de coleta foram analisados à luz do 

referencial teórico e do método de estudo de caso qualitativo sendo, portanto, uma 

pesquisa de natureza qualitativa.  

A partir da visão de Yin (2015) o método de estudo de caso é adequado para 

investigações que tratam de eventos contemporâneos sobre os quais não há controle ou 

influência do pesquisador envolvido. Ademais, ao estudar a influência da aprovação de 

uma lei em um contexto específico de contratações como o do GAP-RJ, para Stake 

(2005). torna-se necessário descrever uma imagem do caso em questão, produzindo um 

retrato que permita ao pesquisador extrair a análise correta de fenômeno dinâmico, 

concentrando em relacionamentos que conectam prática em ambientes naturais, como o 

caso do macroprocesso de contratações que acontecia e se ajustava às transformações 

normativas e procedimentais que ocorreram ao longo da pesquisa. Sendo assim, foi 

necessário ir a campo identificando, o contexto e o caso específico para entender a 

experiência vivida pelo órgão. 

Conforme a taxonomia de Yin (2015) e segundo Stake (2005), utilizou-se um 

estudo de caso único para aprofundar o conhecimento sobre o objeto de estudo, sem que 

se busque as causas, mas como as diversas atividades encontram-se interrelacionadas. 



25 
 

 
 

Ainda conforme Stake (2005), é possível compreender de maneira holística o fenômeno 

que se estende a um conjunto de outros casos, como é parte do objeto de estudo: a 

aprovação de uma nova lei de licitações. Assim, torna-se possível compreender a 

governança das contratações em diferentes contextos de pesquisa e em outros casos 

práticos.  

Na perspectiva de Ragin (1987), o estudo de caso é aplicável a presente pesquisa 

por outros aspectos diversos. Inicialmente, o autor vai tratar do profundo diálogo 

permitido entre o contexto, as evidências e a posição do investigador no estudo. Segundo 

que cada caso é examinado como um todo, como resultado de combinações de condições, 

permitindo a comparação com outros de maneira completa. Ademais, examinar um caso 

situado em um tempo e espaço específicos permite produzir algum conhecimento do 

fenômeno de interesse do cientista e sua audiência e, finalmente, um estudo orientado 

para o caso requer que o pesquisador se desvincule de seus pressupostos a partir de casos 

semelhantes. 

   Sem a pretensão de promover generalizações, como afirma Yin (2005), o caso 

ainda é classificado como um caso “intrínseco”, em virtude do interesse principal e 

duradouro centrado no próprio caso, conforme a perspectiva de Stake (2005). Quanto à 

natureza, classifica-se como um estudo de caso explicativo buscando, portanto, explicar 

como a aprovação da nova lei de licitações afetou a governança das contratações 

realizadas no órgão, utilizando a percepção dos agentes envolvidos como unidade de 

análise.   

 Para além do estudo de caso, Minayo, Deslandes e Gomes (2002) explicam que 

a pesquisa qualitativa se ocupa das investigações sociais que não podem ser quantificadas, 

analisando relações de processos e fenômenos que não podem ser reduzidos a variáveis. 

A preocupação, segundo eles, está em explicar ou compreender as dinâmicas das relações 

sociais que possuem crenças, valores, atitudes e hábitos e trabalham com a vivência, 

experiência, cotidianidade, bem como compreendendo estruturas e instituições como 

produto de ações humanas objetivas. Günther (2006) adiciona à essa natureza o caráter 

especialmente textual da pesquisa qualitativa, por ser uma ciência que se baseia em textos. 

Ou seja, a coleta dos dados produz elementos textuais que, nas diferentes técnicas 

analíticas, são interpretados hermeneuticamente. 
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E, ainda, conforme aponta Godoy (1995), a pesquisa qualitativa se trata de uma 

investigação que envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos por meio do contato direto do pesquisador com o evento estudado, 

procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 

envolvidos na situação em estudo, de forma que essa classificação metodológica se 

mostra mais adequada à presente investigação. 

Diante o exposto, Cardoso, Oliveira e Ghelli (2021) defendem que a escolha do 

melhor método de pesquisa dependerá, sobretudo, da natureza do objeto de pesquisa e 

dos objetivos sob investigação. Günter (2006) adiciona a necessidade de considerar, na 

pesquisa qualitativa, cada problema um objeto de uma pesquisa específica para a qual são 

necessários instrumentos e procedimentos específicos. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa se classifica como explicativa, visto que se ocupa 

da análise do objeto com a preocupação em identificar aspectos e fatores que determinam 

ou contribuem para a ocorrência de um fenômeno, buscando conhecer e aprofundar o 

conhecimento da realidade (Gil, 2002).  No presente caso, a classificação explicativa é a 

que melhor se relaciona com o objetivo proposto para este estudo. 

Os procedimentos técnicos para a realização da pesquisa são bibliográficos; 

documental e de campo. A pesquisa bibliográfica é definida por Gil (2002) como um 

estudo baseado em material já elaborado e disponível para consulta; sendo assim, 

objetivando construir a base teórica de presente estudo, foi realizado, inicialmente, um 

levantamento bibliográfico em bases de dados com publicações (livros; dissertações; 

teses e artigos científicos) referentes ao objeto de pesquisa.  

 A pesquisa documental se assemelha a bibliográfica, e como afirma Gil (Ibidem) 

a diferença encontra-se na natureza de suas fontes, visto que, esta forma se vale de 

materiais que ainda não receberam um tratamento analítico; considerando-se documentos 

de fontes primárias, a exemplo de: documentos legais; de arquivos, sindicatos, 

instituições; jornais etc.). Sendo assim, conforme o objetivo principal deste estudo toma-

se como fonte de análise documental a Lei 14.133/21 – Nova Lei Geral das Licitações e 

Contratos Administrativos, o texto legal normativo da Lei 8.666/91 que rege as Licitações 

e contratos; e publicações periódicas (artigos, dissertações, teses e manuais) que 

subsidiam o referencial teórico de base para identificar os aspectos de governança dos 
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processos de contratação na Administração Pública e especificar quais as características 

de governança estão presentes nas leis 8.666/93 e na 14.133/21.  

Para que fossem alcançados os objetivos específicos da pesquisa 1: identificar os 

aspectos de governança dos processos de contratação na Administração Pública e 4: 

destacar as tendências de governança das contratações no âmbito da Administração 

Pública e possíveis desafios após a aprovação da Lei 14.133, lei geral das licitações e 

contratos administrativos, definiu-se a pesquisa de campo através de coleta de dados por 

meio de entrevistas com informantes com a finalidade de captar as explicações e 

interpretações do que ocorrem na realidade estudada. Conforme explica Gil (2002) a 

pesquisa de campo busca, sobretudo, aprofundar as questões propostas no estudo.  

Dessa forma, foi necessário ir ao campo, recorrendo a entrevistas em 

profundidade, definidas por Richardson, Peres e Wanderley (1999) como uma 

conversação guiada, na qual se pretende obter mais detalhes a serem utilizados na análise 

qualitativa. Além disso, segundo esses autores, é possível saber como, porque e a 

frequência do fenômeno, utilizando essa estratégia de entrevista mais flexível do que um 

questionário de respostas pré-formuladas. Sendo assim, recorreu-se a utilizar esse tipo de 

entrevista com os nove sujeitos de pesquisa, identificados como gestores envolvidos com 

os processos de contratação, sendo eles: chefe e vice-chefe do GAP-RJ, dois gestores da 

Assessoria de Controle Interno, cinco da Divisão de Obtenções, sendo estes últimos 

divididos entre três de licitações e dois de contratos. 

Especialmente os oficiais foram o alvo das entrevistas, considerando que são os 

agentes de nível tático e estratégico, definidores das ações de governança. Ao captar a 

percepção desses militares, foi possível compreender como o fenômeno se desenvolveu 

no contexto da organização, considerando as peculiaridades do ambiente militar, 

caracterizado sobretudo por uma estrutura hierárquica rígida. O escopo do presente 

trabalho refere-se à avaliação das contratações no âmbito do Grupamento de Apoio do 

Rio de Janeiro. Contudo, essa organização está inserida em um ambiente de apoio 

administrativo maior, das unidades militares que compõem o Comando da Aeronáutica e 

concentra a execução administrativa militar no centro do Rio de Janeiro, tendo mais três2 

organizações semelhantes para apoio das demais unidades militares da cidade. 

 
2 As outras unidades de apoio administrativo no Rio de Janeiro são: Grupamento de Apoio do Galeão (GAP-

GL), Base Aérea dos Afonsos (BAAF) e Base Aérea de Santa Cruz (BASC).  
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Quanto à temporalidade, a aprovação da nova lei que rege as contratações (Lei 

14.133/21) permite a delimitação do estudo de caso quanto ao período de investigação. É 

considerado, portanto, as atividades, práticas e procedimentos desenvolvidos no âmbito 

processual das contratações do órgão ao longo do ano de 2021, segundo o critério de 

acessibilidade e intencionalidade (Vergara, 2015). Esse período relaciona o contexto pré-

aprovação da lei, compreendido entre 1º de janeiro e 31 de março, e pós aprovação, 

ocorrida em 1º de abril, tornando possível identificar e analisar os desafios que esse 

evento impôs à governança das contratações. 

2.3. Coleta de dados e procedimentos de análise 

Partindo do questionamento base da pesquisa que visa responder a quais são os 

desafios impostos à governança das contratações a partir da aprovação da Lei 14.133 e 

como se refletem no GAP-RJ, seguindo os métodos elencados no item anterior, a coleta 

de dados se deu em dois momentos: a identificação de aspectos da governança presente 

nas legislações, como dados secundários e, na coleta de dados primários, com entrevistas 

em profundidade.  

Inicialmente, utilizando de pesquisa documental, houve análise das leis 8.666/93 

e 14.133/21. Nessa investigação buscou-se identificar quais aspectos teóricos de 

governança esses instrumentos legais fazem referência ou baseiam as suas matérias, à luz 

do referencial teórico, conforme apresentado no item 3.2.  

Foi utilizada, para tanto, o método de análise de conteúdo, definido como um 

conjunto de técnica de análise de textos, utilizadas sistematicamente, com objetivo de 

explicar, sistematizar, inferir conhecimentos dos conteúdos descritos (Bardin, 2011) uma 

vez que os dados, puramente, constituem apenas informações brutas, que só terão sentido 

ao serem trabalhados de acordo com uma técnica de análise apropriada (Mozzato & 

Grzybovski, 2011). 

Utilizar esta técnica consiste também em seguir uma análise crítica e reflexiva 

acerca da comunicação. Sobre isso, Campos (2004) destaca a atitude do pesquisador que, 

no transcurso da análise, deve se valer da criatividade e da capacidade em lidar com 

diferentes situações no exercício de compreensão e discussão dos dados ou resultados. 
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Em seguida, foram realizadas entrevistas de roteiro semiestruturado com os 

gestores envolvidos nos processos de contratações do GAP-RJ, com objetivo de verificar 

também por análise dos conteúdos, tanto os instrumentos de governança aplicados à 

cadeia processual quanto às dificuldades do órgão na aplicação daqueles requisitos 

constantes no texto legal, esmiuçados no capítulo 4 conforme suas categorias descritivas. 

Essa análise seguiu as etapas definidas por Bardin (2011): pré-análise, análise, 

tratamento dos resultados, inferência e a interpretação. A pré-análise e análise foram 

feitas por meio da transcrição integral3 das falas do participante, permitindo identificar as 

seguintes categorias, definidas a priori estratégia, liderança e controle, conforme 

princípios estabelecidos pelo TCU (2020), de forma que as demais etapas serão vistas no 

capítulo de análise dos dados. A partir de então, foram observadas as falas dos 

participantes que possuíam relação com o tema principal e que indicavam alguma 

familiaridade com as categorias principais.  

Na sequência, o conteúdo das falas fora tabelado em planilha Excel, sendo 

categorizadas, realizando, portanto, o tratamento dos dados. Nela, cada trecho foi relido 

e ajustado para se manter somente as indicações centrais da fala de cada participante. 

Também foi indicado nesse tratamento qual participante emissor e qual era a principal 

ideia prévia que se poderia extrair do excerto, relacionando-as com os tópicos das 

categorias, de acordo com o referencial teórico. Com essas identificações, foram 

determinadas em quais categorias cada trecho seria inserido e classificado. Além disso, 

conforme o agrupamento de cada ideia, definiu-se as subcategorias de maneira emergente 

na categoria principal “Estratégia”, por se manifestarem de maneira empírica nas 

entrevistas. São elas: gestão de riscos, indicadores, planejamento e recursos eletrônicos.  

Posteriormente, seguindo a taxonomia de Bardin (2011), os dados foram 

analisados por inferência e interpretação a partir dos resultados obtidos combinados com 

os conteúdos apontados pelos autores no referencial teórico, sendo possível chegar às 

considerações presentes no capítulo de resultado e análises, e discussão.  

Além disso, buscou-se triangular os dados obtidos nas entrevistas com as 

evidências coletadas nas análises dos textos legais, de acordo com a definição dada por 

 
3 As falas foram transcritas integralmente e pontuadas de acordo com a forma que melhor exprimem o modo 

como o participante se expressou na entrevista, incluindo possíveis erros semânticos ou gramaticais, 

supressão de letras ou palavras, pausas e interrupções. 
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Patton (2002) como forma de utilização de diferentes tipos de dados como importante 

estratégia de investigação. Para o autor a triangulação, dentro de um processo de análise 

qualitativa, pode ser alcançada combinando entrevistas e outras observações, misturando 

diferentes tipos de resultados intencionais. 

Para as entrevistas, selecionou-se, dentre o universo de 493 militares e 47 civis 

pertencentes ao órgão, os nove participantes definidos no item anterior por amostragem 

de entrevista intencional, por serem os gestores envolvidos em todas as etapas do 

macroprocesso de contratações, sem contar fiscais de contratos e pregoeiros, esgotando 

as possibilidades dos gestores diretamente envolvidos na tramitação dos processos. Os 

participantes da pesquisa são os dirigentes (chefes) de cada setor responsável pelas etapas 

processuais de elaboração, conferência, análise, confecção e acompanhamento contratual. 

São, também, responsáveis pela definição das diretrizes processuais das atividades afetas 

às contratações, quer internas ou externas ao órgão (apoio administrativo) durante o 

período contemplado, ano de 2021, de acordo com as categorias analíticas: estratégia, 

liderança e controle. 

Partindo do nível da direção, entrevistou-se Chefe e Vice-chefe do órgão, que 

figuram na definição de estratégias, metas e estabelecimento de prioridades nas 

contratações. No âmbito do controle, foram entrevistados cinco gestores envolvidos no 

planejamento, elaboração, execução e fiscalização dos processos de contratação, 

conforme as subcategorias de análise. Esses gestores são um militar oficial chefe e seus 

adjuntos, que pertencem a Divisão de Obtenções da unidade, responsáveis por estabelecer 

as diretrizes e padronização dos processos relativamente à fase interna das contratações. 

Essas entrevistas foram realizadas entre os dias 17 de novembro e 08 de dezembro 

de 2021, conforme a disponibilidade de cada participante, sem uma ordem pré-

estabelecida. Foram utilizadas as dependências da organização e recursos de gravação em 

áudio mediante a concessão da autorização por parte dos entrevistados. Conforme 

protocolo padrão, para cada entrevista foi concedido termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice A), aprovado juntamente com o roteiro de entrevista (Apêndice B) 

pelo comitê de ética da Fundação Getulio Vargas. 

Não foram entrevistados os militares que operacionalizam a etapa externa dos 

processos, quais sejam pregoeiros, equipe de apoio, presidentes ou membros de 

comissões permanentes de licitação, uma vez que os aspectos de governança do presente 
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trabalho são delimitados ao macroprocesso, e não a governança da gestão que 

compreende a execução dos procedimentos relativos à fase externa, sendo, este, portanto, 

considerado como critério de exclusão.  

Para identificar os aspectos relacionados ao controle referente às subcategorias de 

controle interno e gestão de riscos entrevistou-se os militares que eram gestores da 

Assessoria de Controle Interno, responsáveis pela estruturação dos instrumentos de 

governança afetos a essa fase. Acerca da abrangência dos entrevistados àqueles que não 

mais desempenham a atividade, tal necessidade deu-se em virtude de movimentações e 

troca de gestores no transcurso da pesquisa.  

Sendo assim, objetivando dar mais fidedignidade às informações e maior espectro 

de observações e dados, como critério de inclusão optou-se por entrevistar os gestores 

que estiveram presentes durante o ano de 2021, período de interesse que compreende o 

recorte temporal da pesquisa, bem ao evento temporal de alternância das legislações que 

figuram como foco deste trabalho.  

Considerando que o evento temporal balizador da presente pesquisa é a aprovação 

e início da vigência da Lei 14.133/21, dado em 1º de abril de 2021, preferiu-se avaliar os 

aspectos de governança presentes nos procedimentos adotados no macroprocesso das 

contratações no ano de 2021. Além disso, esse critério de recorte transversal foi escolhido 

por considerar a possibilidade de coletar os dados recentes que revelam o mais próximo 

possível da realidade das observações, sendo permitido operacionalizar as entrevistas e 

coletar os dados com os gestores envolvidos. Ainda que não estejam presentes nos setores 

e na organização, a recenticidade dos fatos favoreceu a inquirição. 

A partir desses dados coletados, foram cruzadas às características processuais 

presentes no contexto da organização com aqueles observados na legislação para sendo 

possível elencar os desafios revelados pelo novo marco legal à estrutura organizacional 

que deve ser objeto de apreciação e, se desejável, alvo de mudança por parte dos gestores 

e da alta administração do órgão.  

2.4. Limitações do Método 

 

Ainda que se tenha seguido os rigores metodológicos, os métodos utilizados 

nesta pesquisa apresentam limitações, conforme descritas a seguir. 
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 Considerando o método de estudo de caso, algumas limitações são previamente 

percebidas. A primeira refere-se ao contexto da pesquisa. O mesmo estudo deve ser 

replicado em outros contextos para mensuração de validade externa, determinando as 

mesmas relações e inferências para extrapolação dos resultados. 

Em segundo lugar, tem-se a limitação relacionada à pesquisa documental que 

tem como fontes dados secundários que, por essência, já foram coletados e processados 

por seus autores. Diante disso, Gil (2002) aponta a possibilidade de que tenham sido 

ajuizados de maneira equivocada, possuindo incoerências ou contradições. No presente 

caso, leis, não se trata de incoerências, mas do entendimento possivelmente enviesado do 

legislador. Já a pesquisa documental, o autor destaca a não representatividade e a 

subjetividade dos documentos. 

Além disso, na realização da coleta dos dados primários por entrevistas, importa 

destacar que, por se tratar de uma organização militar, as falas captadas pelas entrevistas 

podem fornecer dados que, nem sempre, representam a opinião real dos entrevistados. 

Soma-se a isso, a possibilidade de escapar aspectos relevantes das falas dos participantes, 

em virtude da inexperiência do pesquisador ou, ainda, a omissão de informações nas 

entrevistas por critérios pessoais ou até mesmo políticos, incorrendo em ausências de 

informações que contribuiriam para o estudo. 

A análise de conteúdo, por sua vez, pode apresentar limitações relacionadas a 

fidedignidade, considerando que realizar a análise semântica é uma questão de 

julgamento do pesquisador (Bauer & Gaskell, 2008). Buscou-se tratar essa limitação 

ordenando analiticamente as categorias conforme os constructos teóricos definidos no 

referencial.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Kalakoka e Robinson (1999, citado por Joia e Zamot, 2002) distingue o 

macroprocesso de contratações (intitulado internacionalmente como procurement) das 

compras (purchasing), relacionando-o a um ciclo complexo que envolve diversas etapas 

desde a compra até o monitoramento e avaliação. Além disso, podem contar com a ajuda 

das tecnologias da informação para o desenvolvimento das suas etapas, principalmente a 

partir da internet, configurando, segundo os autores, o e-procurement. 

Da perspectiva governamental, as contratações figuram como um importante 

elemento de alcance de objetivos estratégicos (OCDE, 2017) e o The United Nations 

(2020) determina que as atividades ligadas às contratações são cruciais para aquisição de 

um bem ou serviços de qualidade para a sociedade.  

Aliado ao tema da governança como um novo paradigma administrativo que 

surgiu em substituição ao New Public Management, segundo Osborne (2006), as 

contratações agregam diversas características, principalmente oriundas do mercado 

corporativo, tais como transparência, integridade (OCDE, 2020), cooperação e 

efetividade (Kooiman, 2009). Santana (2012) relaciona os dois temas em função da 

relação desenvolvida pelos processos internos, com os normativos (leis, regulamentos, 

dentre outros), com todos os stakeholders e, ainda, com o mercado, agregando 

características de gestão corporativa. 

    A partir desses conceitos, o presente capítulo teórico discorre sobre governança 

e contratações, considerando as principais teorias e enfoques que evolvem esses assuntos. 

Para isso, visando uma compreensão linear, inicialmente, é tratado sobre a evolução da 

visão gerencial que conduziram a Administração Pública ao modelo da governança. Na 

sequência, a governança é aprofundada, seguida também pelo detalhamento teórico de 

procurement e do panorama teórico sobre as contratações e a atualização de seus 

normativos. Nesse sentido, e na tentativa de alcançar os objetivos do presente trabalho, 

também se discute os normativos anteriores e a Nova Lei de Licitações (NLL), dentro das 

teorias atuais que envolvem o tema.  
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3.1. Contexto Administrativo 

Considerando que a vertente estatal da Administração Pública é quem desenvolve 

operacionalmente as funções governamentais e políticas públicas de interesse social 

(Bobbio, Matteucci & Paquino, 1998), nesse capítulo teórico, buscou-se caracterizar 

brevemente o panorama da Administração Pública no Brasil e no mundo, servindo como 

pano de fundo das características normativas que tratam das contratações públicas e 

evidenciando as interrelações relevantes entre os processos e o contexto administrativo.  

Nesse sentido, torna-se oportuna a compreensão desse panorama que serviu de 

base para o desenvolvimento e evolução das contratações em virtude de as funções 

governamentais serem marcadas pelas principais características administrativas do seu 

tempo e, de igual maneira, as leis que as regem figurarem como produto das atividades 

legislativas de cada época.  

3.1.1. Evolução da visão gerencial da Administração Pública 

 A Administração Pública tem enfrentado a necessidade de achar respostas para 

problemas relacionados à eficiência, eficácia, efetividade, legitimidade democrática e 

impacto das tecnologias da informação, principalmente da perspectiva de que esses 

aspectos são impulsionadores das mudanças paradigmáticas que resultaram numa nova 

administração pública brasileira (Matias-Pereira, 2008; Frey 2007). Segundo Tenório 

(1981), essas disfunções surgem a partir do modelo burocrático weberiano que designava 

um padrão de referência de como os indivíduos (burocratas) deveriam agir dentro de uma 

organização.  

Ao tratar desse modelo, Pereira (1996) propõe sua adoção como alternativa ao 

patrimonialismo. Secchi (2009), por sua vez, ressalta a perspectiva da inadequação dessa 

estrutura para o contexto institucional contemporâneo, considerando sua presumida 

ineficiência, morosidade, estilo autorreferencial e descolamento das necessidades dos 

cidadãos, oriunda das características mais rígidas de conduzir os processos 

administrativos. 

Cavalcante (2017) adiciona a esse panorama, uma perspectiva mais histórica. 

Segundo ele, no período após a Segunda Guerra Mundial, passa-se a exigir um aumento 

da complexidade do aparelho estatal para suprir as necessidades sociais e indução de 
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economias que se encontravam devastadas. Nesse período, o autor argumenta que passou 

a prevalecer uma administração pública tradicional (weberiana) sobretudo no tocante à 

racionalidade e impessoalidade na prestação dos serviços.  

Quando a globalização adentra ao cenário mundial, as características dessa 

Administração Pública tradicional passam a ser incapazes de conter as desigualdades 

provocadas nos Estados, conforme aponta Pereira (1996). A partir dos anos 70, então, 

Cavalcante (2017) retrata o aumento das crises econômicas que passam a afetar diversas 

economias demandando soluções inovadoras, com vistas a reduzir o intervencionismo 

estatal revertendo a ineficácia e ineficiência da administração pública.  

 O New Public Management (NPM) surge nesse contexto como um conjunto de 

teorias e estudos sobre a modernização da gestão pública, incorporando lógicas de gestão, 

até então, específicas do setor privado, focadas em aumentar a qualidade e eficiência do 

serviço público. Segundo Iacovino, Barsanti e Cinquini (2017), o modelo inaugurava a 

administração pública gerencial (gerencialista), ou nova gestão pública (Cavalcante, 

2017).  

 As teorias administrativas até então pareciam sempre deixar uma lacuna entre 

os contextos históricos, sociais e teórico-organizacionais, bem como das práticas 

processuais onde estavam inseridas. Nem o PAM, tampouco o NPM foi suficiente para 

solucionar diversos impasses que se apresentavam. A partir disso, Kooiman (1999) 

aponta o surgimento da governança no cenário internacional partindo, novamente, de uma 

insatisfação das necessidades cotidianas com as teorias administrativas existentes. Já 

Cavalcante (2017) atribui a necessidade de mudanças incrementais ao NPM, chamada de 

agenda “pós-new public management” (também mencionada em Iacovino, et. al., 2017) 

relacionadas aos princípios e diretrizes do modelo. 

 Frey (2007), nesse sentido, destaca que a governança passou a suprir as novas 

tendências da Administração Pública, sobretudo no tocante às novas potencialidades 

relacionadas à participação social e promoção de maior valor na gestão da coisa pública, 

promovendo melhoria na performance administrativa. Iacovino, et. al. (2017) retratam 

esse novo paradigma administrativo como um aprimoramento do NPM, refinado pelos 

novos princípios de governança pública. 
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 Esse novo paradigma é denominado por Osborne (2006) como New Public 

Governance (NPG) e é considerado como um modelo administrativo emergente, ideia 

ratificada por Iacovino, et. al. (2017). A Governança surge, então, como uma abordagem 

teórica que integra à academia e à realidade das práticas organizacionais, sugerida como 

uma solução para os imbróglios entre a Public Administration Management e o New 

Public Management. 

 Sendo um dos temas centrais da presente pesquisa, a governança, será detalhada 

em tópico específico do referencial teórico, apresentando suas principais características e 

contribuições para administração pública, a partir do tópico 3.2. 

3.1.2. A Administração Pública no Contexto Brasileiro  

No Brasil, são várias as deficiências percebidas nas instituições que compõem o 

serviço público que, apesar das diversas tentativas de mudanças ao longo da história, 

sofrem com a sua origem patrimonialista pós-colonial. Muito dessa inadequação ainda 

parece estar presente mesmo após as diversas tentativas de reformas administrativas. 

Diferentes iniciativas reformadoras foram tomadas no contexto brasileiro ao longo 

do período republicano, com objetivos de promover as ideias de uma administração 

gerencial. Considerando a extensa oferta de modelos burocráticos e flertando com ideias 

oriundas do setor privado, o Brasil buscou, em diferentes momentos, tratar os problemas 

relativos ao contexto social, político e financeiro através de diferentes tipos de políticas 

públicas originárias de modelos de gestão diversos. 

Como aponta Gaetani (2003), a eloquência do discurso gerencial sempre se 

constituiu como uma profunda fonte de permanente apelo junto aos governantes e 

dirigentes administrativos que, ao se depararem com problemas que se lhes pareciam 

inéditos, buscaram nas teorias e doutrinas de administração, oriundas do setor privado, 

subsídios para suas formulações e decisões. Secchi (2009), por sua vez, ratifica o caráter 

retórico dessas tentativas de reformas.  

A Administração Pública brasileira viveu diversos momentos e características 

político-sociais. Na tentativa de promover mudanças, as duas principais reformas 

pretendidas na democracia brasileira foram: a implementada pelo Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE), liderada pelo ex-ministro Bresser-Pereira, 
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no período 1995 – 1998, e a proposta do Plano Plurianual (PPA) de 2000 a 2003. Essas 

“reformas” parecem resumir bem o sentimento de transformação e tentativas políticas de 

mudança das características burocráticas e performance estatais. 

3.1.3. Evolução gerencial no Brasil 

Desde 1936, quando houve a primeira tentativa de reforma administrativa no 

Brasil, a administração pública local passou por vários estágios. Almeida (2007) informa 

que, da promulgação da Constituição de 1988 para cá, as estruturas estatais e relações 

intergovernamentais que materializam o novo modelo federativo, fruto da 

democratização, foram ganhando forma e se distanciando dos ideais descentralizadores 

que pareciam estar na inspiração dos constituintes. Ou seja, as características de gestão 

também abandonaram a principal marca dos governos autoritários e, a cada período que 

o governo brasileiro passava amadurecendo sua democracia, a administração pública era 

influenciada em suas características essenciais.  

Gaetani (2003) ratifica esse entendimento ao tratar as mudanças de gestão como 

um fenômeno antigo, tanto no Brasil quanto no mundo. O autor aponta que o Brasil 

manteve ligações com sua administração científica e com o movimento conhecido nos 

Estados Unidos como “progressive public administration” datando de, pelo menos, um 

século. Informa, ainda, que as origens das reformas administrativas remontam a de 1967 

e trouxeram consigo a preocupação com a incorporação de técnicas de gestão em uso por 

governos e multinacionais, mesmo fazendo parte da do regime autoritário que se 

instalava. 

A partir de então, os governos que se seguiram passaram a se preocupar cada vez 

mais com a redemocratização do país e com os objetivos de reforma do Estado e 

construção de um modelo de gestão pública “capaz de torná-lo mais aberto às 

necessidades dos cidadãos brasileiros, mais voltado para o interesse público e mais 

eficiente na coordenação da economia e dos serviços públicos” (Paula, 2005, p.2).  

As contratações públicas também foram um tema de bastante proeminência no 

contexto das reformas, em especial a de 37. Fernandes (2016, p. 413) discorre que, 

naquele período, a reforma chamada de “reforma dos serviços de material” alterou 

profundamente as estruturas organizacionais, as regras e procedimentos da política de 
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compras públicas. Segundo o autor, as mudanças no arcabouço legal e normativo das 

contratações também eram um elemento central da proposta.  

Na reforma proposta pelo MARE, a partir de 1995, Paula (2005) discorre como 

Bresser-Pereira buscou soluções para a crise do nacional-desenvolvimentismo e as 

críticas ao patrimonialismo e autoritarismo do Estado brasileiro. No âmago da tentativa 

de reforma, a autora destaca que estava posta a necessidade de transformar a cultura 

burocrática do Estado em uma cultura gerencial e as vantagens das práticas de gestão 

deveriam ser mais e mais bem exploradas pelos administradores públicos brasileiros. 

Nessa reforma, também se tentou refletir as características gerenciais da administração 

para as contratações públicas, sobretudo com relação à Lei 8.666/93, “recém” aprovada. 

Segundo Fernandes (2016), o então ministro Bresser tentou, sem sucesso, reverter as 

características de rigidez, uniformidade, detalhismo e normativismo presente no 

regulamento.  

O PPA 2000-2003, também conhecido como Avança-Brasil, é tratado por Gaetani 

(2003). Em seu trabalho, o autor destaca que a elaboração do plano plurianual contava 

com um ímpeto em promover reformas gerenciais, sobretudo no tocante ao processo 

orçamentário. Sobre esse plano, Garces e Silveira (2002) abordam a característica de 

utilização como ferramenta de gestão pública. Segundo os autores, esse programa de 

governo funcionou como um “choque gerencial”, de forma que orientou toda a 

administração pública para resultados como consequência de uma visão estratégica 

plurianual. Em meio aos cortes orçamentários, Gaetani (2003) destaca que o Avança 

Brasil “proporcionava uma imagem objetivo de racionalidade acoplada a uma retórica 

gerencial aparentemente coerente” (p. 33).  

Ainda que não tão inovadoras quanto pareciam (Gaetani, 2003; Secchi, 2009), 

aliadas à retórica da “Nova Gestão Pública”, as ideias do Avança Brasil ganharam um 

novo impulso. Novamente, a tentativa de reforma que parecia disruptiva torna-se mais 

uma mudança incremental abandonada com a troca de governantes, que em nada 

impactou nas práticas de gestão e regulamentos das contratações.  

Passando pelas correntes gerencialistas, originárias dos ideais do New Public 

Management, a partir do governo Lula tem se desenvolvido a vertente societal (Paula, 

2005), perdurando até os dias atuais onde a governança e a co-governança parecem 
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despontar como modelos ideais para a gestão pública, uma vez que buscam melhores 

resultados e performance do Estado, o cenário brasileiro tem buscado transformar-se e 

incorporar os aspectos mais adequados a uma realidade instável e imersa em diversos e 

profundos problemas sociais e econômicos. 

Matias-Pereira (2010) traduz que a nova administração pública parece carregar 

características tais quais: “voltada para o cidadão é caracterizada, na atualidade, pelo 

reconhecimento dos limites de sua atuação, a qual passou a ser mediada pelo poder e pela 

ação do setor privado e das organizações do terceiro setor” (p. 112). Nesse sentido, como 

aponta Cheng (2019), faz-se necessário promover maior envolvimento dos cidadãos e até 

das organizações do terceiro setor na concepção e planejamento de serviços públicos, 

exigindo um conjunto de capacidades organizacionais e comunitárias de cooperação 

aliadas ao envolvimento de organizações sem fins lucrativos em a prestação de serviços 

públicos.  

A Administração Pública, atualmente, passou então a adotar novos métodos de 

atuação voltados para a cultura do diálogo e maior participação social, de modo a 

favorecer o trabalho da sociedade sobre ela mesma, ou seja, percebe-se que a 

administração depende da vitalidade das intervenções sociais e da dinâmica dos atores 

sociais (Vieira, 2008). Essas características revelam uma tendência com potencial de 

impacto nas atividades administrativas, inclusive nas contratações, que agora contam com 

maior escrutínio social. 

3.2. Governança 

O tema governança tem ganhado destaque por suas contribuições para a gestão 

pública no campo das ciências sociais e da administração pública, principalmente em um 

período mais recente (Frederickson, 2005), pautado pelas constantes transformações 

oriundas da globalização que, inevitavelmente, afetaram os governos e suas 

administrações. Kooiman (1999) já afirmava que a governança tem disciplinado relações 

internacionais, administração pública, gestão, assim também como o cenário político e 

econômico. Em outras palavras, o conceito de governança tem perpassado diversos temas 

e se tornado um conceito de especial interesse dos atores político-governamentais. 
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 A partir das demandas dos cidadãos para melhores práticas governamentais, os 

governantes ao redor do mundo iniciaram diversas tentativas de melhorias de gestão, com 

objetivo de suprir essa demanda social por qualidade nos serviços públicos e, 

consequente, resgate da confiança desses cidadãos no setor público (Macedo, 2019). 

Sendo assim, a governança pública passou a ser um tema central, por meio do qual as 

empresas e os Estados passariam a agir em busca de agregar valor aos serviços e políticas 

implementadas.  

A partir dos problemas gerados pela teoria de agência que, conforme Melo (2017), 

surgem em virtude da descentralização de poder e competências entre o gerente e o 

proprietário de uma empresa, a governança busca implementar mecanismos mitigadores 

dos conflitos de interesse entre empregado (visando interesses próprios e maximização 

do lucro) e o administrador (maximização da utilidade pessoal) que permeiam o processo 

decisório das organizações. Em paralelo, também se posiciona a relação agente-principal, 

que, conforme o autor, pode se concentrar em diversas outras relações, tais como: 

empregador-mercado; empregador-empregado, dentre outros, onde há assimetria de 

informações em que o agente possui mais informações que o principal. 

Lynn, et. al. (2001), inicialmente, vão retratar a governança como um tema 

inerente ao ambiente corporativo que vai lidar com a organização e com a direção das 

empresas e como elas devem se manter dentro de um mercado para garantir desempenho 

e estabilidade, orientando esforços e operações. Esses autores resumem a governança 

coorporativa (GC) como um conjunto de regras a qual as empresas se submetem com 

vistas à manutenção e continuidades das suas atividades no mercado.  

 Silveira (2006), à luz da teoria de agência, retrata a governança corporativa como 

mecanismos garantidores de retorno financeiro sobre os investimentos. Por sua vez, no 

contexto brasileiro, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) (2015) 

amplia o conceito, retratando a GC como um sistema por intermédio do qual as empresas 

e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre a sua alta direção e as demais partes interessadas. Para isso, o 

instituto estabelece princípios básicos que norteiam as práticas empresariais com a 

finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização e, 

dentre outros, contribuir para a qualidade da gestão da organização, sendo eles: 

transparência, equidade, accountability e responsabilidade corporativa.  
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3.2.1. Governança na Administração Pública  

As características estatais vêm se transformando em todo mundo. O Estado 

convencional, provedor, tem assumido um formato mais arrojado a partir de um novo 

modelo burocrático; mais preocupado com uma melhor gestão, que agrega valor aos seus 

serviços públicos, com características mais dirigentes configurando o Estado como agente 

de governança (Kissler & Heidemann, 2006). De maneira semelhante ao setor privado, 

que se preocupa em maximizar seus resultados, a governança também tem sido 

desenvolvida e praticada no setor público, inspirada nessas práticas corporativas, 

sobretudo com o advento das ideias gerencialistas introduzidas no contexto brasileiro no 

projeto de reforma administrativa.  

Em sintonia, Matias-Pereira (2010) defende similaridades entre os dois modelos. 

Por outro lado, apesar da influência do setor privado, pela visão de Lynn et. al. (2001), 

trata-se de práticas mais complexas do que as relativas ao ambiente corporativo.  

 No contexto de maior complexidade, os autores apontam como causas as seguintes 

razões:  

1. Tanto os objetivos como os resultados das atividades públicas carecem de 

transparência, amplamente difundida nas corporações privadas;  

2. Direção e controles organizacionais dispersos; e  

3. Os objetivos dos agentes envolvidos nos processos governamentais são 

multifacetados e, não raras vezes, encontram-se em conflito. 

Tendo nessas causas o pano de fundo das políticas e práticas públicas é que se tornou 

necessária uma nova abordagem de atuação que promovesse maior eficiência. Kissler e 

Heidemann (2006) vão classificar esse contexto como “condições insatisfatórias de 

modernização” (p. 480) praticadas ao longo das transformações estatais.  

A respeito do que venha a ser a governança aplicada ao setor público, existe um 

intenso debate acadêmico a respeito da sua definição. Também baseando-se no conflito 

agente-principal (TCU, 2020) e que não há conceito certo ou errado (IFAC & CIPFA, 

2014), Kooiman (1999) a definiu como uma forma de resolver problemas e criar 

oportunidades por meio de condições propícias de estruturas e processos, tendo como 

central as seguintes ferramentas: regras, qualidade de sistemas; cooperação; efetividade; 

novos processos, arranjos institucionais interativos e métodos. Esse autor foca o conceito 
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em uma perspectiva sociopolítica, que agrega atores públicos e privados na solução dos 

problemas sociais e na criação de novas oportunidades. 

Em seu trabalho, Matias-Pereira (2014) observa que o conceito de governança 

mais utilizado atualmente é aquele que foi o adotado pelo Banco Mundial, segundo o qual 

governança pode ser considerado como a maneira com que os recursos econômicos e 

sociais de um país são gerenciados, com vistas a promover o desenvolvimento. 

 Kissler e Heidemann (2006), definem o conceito a partir de uma perspectiva mais 

politizada, no sentido de um entendimento referindo-se a políticas de desenvolvimento 

que se orientavam por pressupostos envolvidos com elementos de gestão, 

responsabilidades, transparência e legalidade do setor público. Löffler (2001) adiciona 

características de sustentabilidade ao desenvolvimento social, comunicando a governança 

como uma solução inovadora dos problemas que envolvem a sociedade. Já Ache (2000), 

de forma mais holística, caracteriza a governança pública como estruturas e formas de 

gestão relativas aos sentidos administrativo, legal e público. 

 Lynn et. al. (2001) retratam a governança como um meio, com objetivo de 

alcançar direções, controle e coordenação de indivíduos ou organizações total ou 

parcialmente autônomos em nome de interesses para os quais contribuem conjuntamente. 

Para o IFAC e CIPFA (2014) a governança compreende arranjos políticos, econômicos, 

sociais, ambientais, administrativos e legais criados para garantir que os resultados 

pretendidos pelas partes envolvidas ou interessadas sejam definidos e alcançados. 

 Em um contexto de discussão sobre as abordagens da administração pública e 

os conflitos advindos do New Public Management, Osborne (2006) apresenta a 

governança como um novo paradigma administrativo, que possui uma teoria mais 

abrangente sobre as práticas da administração pública contemporânea, sugerindo, 

inclusive, o advento da “Nova Governança Pública” como a integração entre teoria e 

prática.  

 No Brasil, o TCU (2020) aprofunda a discussão da governança no setor público 

fazendo uma distinção de governança e gestão, bem como da governança pública 

(estratégica) para aquela de âmbito organizacional. Esta última compreende, 

essencialmente, diversos mecanismos com diferentes enfoques, dentre eles: liderança, 

estratégia e controle, a fim de que se viabilizem as práticas de avaliação, direcionamento 
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e monitoramento da atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 

prestação de serviços de interesse da sociedade, conforme figura abaixo.  

 

Figura 1. Representação da governança e gestão  

Fonte: Tribunal de Contas da União (2020). Referencial Básico de Governança Organizacional: para 

organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU. Brasília: TCU. p. 20. 

 Peters (2013) atribui à governança pública um significado mais generalístico, 

onde se atrela os resultados de uma boa governança aos objetivos propostos pelo Estado. 

Nesse sentido, ele define governança como a direção da economia e da sociedade visando 

objetivos coletivos, descobrindo formas de identificar metas e, posteriormente, identificar 

os meios para alcançar essas metas. O autor ainda considera as seguintes funções como 

as fundamentais para a governança: estabelecimento de metas, coordenação das metas, 

implementação, avaliação, reações e comentários. 
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 A OCDE (2020) tem como definição do conceito de governança o exercício das 

autoridades política, administrativa e econômica de um governo e, nesse sentido, utiliza-

se dos princípios de: transparência, participação, accountability e integridade, também 

chamados de “the core principles of public governance” (p.25). Nesse estudo, a 

organização destaca que, para implementar políticas eficazes, as funções centrais do 

governo, dentre elas as contratações, devem ser fortalecidas a partir da perspectiva da 

governança. Além disso, adiciona um caráter sociopolítico ao afirmar que a governança 

é uma condição sine qua non para efetivação de democracias pluralistas que promovam 

o respeito aos direitos humanos e às instituições (OCDE, 2018).   

 De maneira geral, observa-se que, independentemente dos enfoques dados a 

governança, no núcleo do conceito pressupõe-se cooperação entre os agentes envolvidos, 

sejam agentes locais, agentes políticos ou agentes públicos ao redor de um objetivo 

comum que é o de prover melhores serviços à sociedade. Nesse sentido, Matias-Pereira 

(2010) ao descortinar sobre os diferentes enfoques da governança (econômico e político), 

ressalta os aspectos em comum relacionados:  

à legitimidade do espaço público em constituição; à repartição do poder 

entre aqueles que governam e aqueles que são governados; aos 

processos de negociação entre os atores sociais (os procedimentos e as 

práticas, a gestão das interações e das interdependências que 

desembocam ou não em sistemas alternativos de regulação, o 

estabelecimento de redes e os mecanismos de coordenação); e à 

descentralização da autoridade e das funções ligadas ao ato de governar. 

(p. 115) 

 Sobre isso, Kooiman (1999) vai defender que cada abordagem e conceito de 

governança são melhor aplicados conforme o contexto, seja organizacional, social, 

político, econômico, ou outros, de forma que em diferentes circunstâncias continuará 

sendo igualmente útil. Matias-Pereira (2014) adiciona a essa multiplicidade de aplicações 

e perspectivas que, para o setor público, resta o desafio de articular um conjunto de 

princípios e recursos comuns que são relevantes em cada contexto e que podem ser 

considerados em uma estrutura de governança. Sendo assim, para essas diversas situações 

são criados frameworks específicos, conforme serão abordados nos próximos subtópicos. 

 Na Tabela 1, a seguir, são esquematizados os conceitos de governança e seus 

princípios, conforme apresentados por cada autor ao longo do presente capítulo.  
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Tabela 1: 

Resumo das definições de Governança 

Estudo  Definição  Princípios 

Ache (2000) 

Estruturas e formas de gestão 

relativas aos sentidos 

administrativo, legal e público. 

 

IFAC e CIPFA (2014)  

Arranjos políticos, econômicos, 

sociais, ambientais, administrativos 

e legais criados para garantir que os 

resultados pretendidos pelas partes 

envolvidas ou interessadas sejam 

definidos e alcançados. 

 

Kissler e Heidemann (2006) 

Políticas de desenvolvimento que se 

orientavam por pressupostos 

envolvidos com elementos de 

gestão, responsabilidades, 

transparência e legalidade do setor 

público. 

 

Kooiman (2009) 

Forma de resolver problemas e criar 

oportunidades por meio de 

condições propícias de estruturas e 

processos. 

Regras, qualidade de sistemas, 

cooperação, efetividade, novos 

processos, arranjos institucionais 

interativos e métodos. 

Loffer (2001) 

Políticas de desenvolvimento que se 

orientavam por pressupostos 

envolvidos com elementos de 

gestão, responsabilidades, 

transparência,  legalidade do setor 

público e sustentabilidade. 

 

Lynn et. al. (2001)  

Um meio, com objetivo de alcançar 

direções, controle e coordenação de 

indivíduos ou organizações total ou 

parcialmente autônomos em nome 

de interesses para os quais 

contribuem conjuntamente. 

 

Matias-Pereira (2014) 

Maneira com que os recursos 

econômicos e sociais de um país são 

gerenciados, com vistas a promover 

o desenvolvimento. 
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OCDE (2020) 

Exercício das autoridades política, 

administrativa e econômica de um 

governo. 

Transparência, participação, 

accountability e integridade. 

Osborne (2006) 
Novo paradigma administrativo 

(New Public Governance). 
Alinhamento entre teoria e prática. 

Peters (2013) 

Direção da economia e da sociedade 

visando objetivos coletivos, 

descobrindo formas de identificar 

metas e, posteriormente, identificar 

os meios para alcançar essas metas. 

Estabelecimento de metas, 

coordenação das metas, 

implementação, avaliação, reações e 

comentários. 

TCU (2020) 

Viabilizar as práticas de avaliação, 

direcionamento e monitoramento da 

atuação da gestão, com vistas à 

condução de políticas públicas e à 

prestação de serviços de interesse 

da sociedade. 

Liderança, estratégia e controle. 

 
 

Considerando a presente revisão teórica, este estudo adota como definição de 

governança, a partir de uma perspectiva organizacional, um conjunto de práticas 

induzidas pelas lideranças com vistas a melhorar a qualidade dos serviços públicos e, 

consequentemente, dos processos desenvolvidos, buscando agregar valor e eficiência à 

gestão dos recursos por meio da avaliação (baseada em indicadores e metas), 

direcionamento (objetivos e práticas de gestão claras) e monitoramento (por meio de 

controles internos) dos mecanismos de liderança, estratégia e controle.   

3.2.2. Governança no Comando da Aeronáutica 

O tema da Governança tem permeado todas as atividades públicas no Brasil. A 

partir do Decreto n. 9.203 (2017), as organizações do Governo Federal passaram a se 

submeter à política de governança. Nesse documento o tema é disciplinado como: 

“conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para 

avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 

prestação de serviços de interesse da sociedade” (Inciso I do art. 2º). Nesse normativo, é 

utilizado como base os princípios de integridade; confiabilidade; capacidade de resposta; 

melhoria regulatória; prestação de contas e responsabilidade; e transparência. Observa-se 
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que o Governo Federal absorveu diversos conceitos e princípios presentes na literatura 

sobre o tema, conforme Tabela 1. 

A partir dessa linha, o COMAER definiu o exercício da governança 

organizacional como um conjunto de políticas e processos que moldam a forma como as 

suas unidades subordinadas são geridas (Brasil, 2017). Por meio de uma Diretriz de 

Comando (Brasil, 2019) as suas unidades pautam a governança das s atividades 

desenvolvidas. No que se refere à aplicação, a ênfase dos esforços tem se voltado 

principalmente para a análise de riscos dessas atividades. 

Sobre isso, a Força tem desenvolvido atividades de planejamento, gestão 

estratégica e acompanhamento, sobretudo pelos seus sistemas de controle interno e pelo 

Sistema de Gestão Estratégica da Aeronáutica (GPAer). Nesse sentido, ainda, foi 

institucionalizado um “Gestor de Risco”, definido como o responsável pela gestão dos 

riscos envolvidos em processos ou projetos desenvolvidos nas organizações (Brasil, 

2018b). 

Considerando a natureza operacional e a missão síntese institucional da 

Aeronáutica, qual seja: “manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território 

nacional, com vistas à defesa da Pátria” (Brasil, 2018) torna-se de especial importância a 

aplicação de uma gestão de riscos eficiente, seja sobre atividades finalísticas, projetos, 

portfólios de projetos ou processos administrativos. Como premissa da gestão estratégica 

de riscos, a instituição tem determinado que todas as suas atividades partem do 

pressuposto de haver um risco associado que poderia causar algum impacto nos objetivos 

do projeto (Brasil, 2018b). Sendo assim, evidencia-se a importância de gerenciar os riscos 

inerentes às atividades operacionais da Força que, além de, possivelmente, gerarem 

impactos humanos e materiais, também envolvem o uso de recursos governamentais. 

Nesse contexto, a governança aplicada às organizações é realizada, conforme o 

Regulamento da Administração da Aeronáutica (RADA), por meio das funções de 

decisão, direcionamento, supervisão, controle e integração (Brasil, 2017). Cada uma 

dessas atividades envolve partes processuais levando em conta as atividades adotadas 

pela Força (planejamento, gestão estratégica e acompanhamento). 

Sabendo que as organizações militares são caracterizadas por ambientes de 

estratificação hierárquica e critérios de poder, Kissler e Heidemann (2006) fazem um 
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contraponto, defendendo que a governança seja aplicada em um contexto antagônico ao 

hierárquico. O ambiente propício à governança, segundo eles, é marcado por cooperação, 

ainda que os grupos de atuação sejam hierarquizados funcionalmente. Os autores 

ressaltam também que esses contextos se tornam decisivos para o sucesso das práticas de 

governança, sugerindo que sejam realizados a partir de estatutos aplicáveis e ambientes 

favoráveis. 

Purdy (2012), por sua vez, sugere que, para soluções de impasses, há profundos 

benefícios em utilizar-se de modelos de governança colaborativa, de forma que sejam 

incluídos os benefícios dos processos colaborativos, em virtude de obterem maior 

capacidade de resposta a situações complexas e muito mais deliberação do que os 

processos de governança tradicionais. O autor ainda adiciona que a participação social 

nas decisões entre sistemas político; econômico; e administração pública e leis (Pollitt & 

Bouckaert, 2000), possibilita a inclusão de formas multidimensionais de poder, 

ferramentas para gerenciamento de desequilíbrios de poder entre os participantes e 

estratégias de interesse mútuo. 

Nesse sentido, a governança desenvolvida em burocracias de alto estilo permeadas 

por um ambiente de intensa percepção disciplinar, como as unidades da Força Aérea, 

sugerem características peculiares e desafios impostos à cooperação, sobretudo no que se 

refere a decisões gerenciais e participação social, se é que isso é praticável.  

3.2.3. Governança das Contratações 

Os processos de contratações desenvolvidos pela administração pública têm sido 

utilizados como ferramenta estratégica dos governos para suporte e implementação das 

suas políticas públicas (OCDE, 2017; IPEA, 2021). Considerando a proeminência dessa 

atividade, é que se torna de especial importância a implementação da governança como 

metodologia para alavancar os resultados pretendidos promovendo a melhoria da 

qualidade dos serviços públicos e da aplicação dos seus recursos. 

No âmbito da OCDE, a governança e as contratações são dois temas que se 

relacionam de maneira intrínseca; as compras públicas pertencem ao Diretório de 

Governança Pública, conforme figura a seguir, ressaltando como esses assuntos devem 

avançar em sinergia. Considerando esse ambiente, ainda que não seja um país membro 
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da OCDE, o Brasil tem atuado como participante desse comitê, ressaltando também a 

importância que os temas deste trabalho têm ocupado na agenda governamental, de 

maneira prática.   

 

Figura 2. Organograma simplificado do Diretório de Governança Pública com destaque para grupos 

ligados ao tema das compras públicas  

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2021). Cadernos Brasil na OCDE: compras 

públicas. Brasília: Thorstensen, V. C. & Giesteira, L. F. C. (Coord.).Naciones Unidas Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL). http://dx.doi.org/10.38116/cbocdecp/compraspublicas. p.11. 

Do ponto de vista acadêmico, considerando, ainda, ser cada vez maior a produção 

literária em torno da governança no setor público, Terra (2016) destaca em seu estudo a 

deficiência em pesquisas que relacionem esses dois assuntos. O autor também evidencia 

que a governança em “compras públicas” deve ser central no processo de governança no 

setor público. A partir desse ponto de vista, adiciona que a visão organizacional deve ser 

multidimensional, envolvendo todo o complexo ciclo das contratações, a partir da 

integração da gestão da cadeia de suprimentos ao planejamento organizacional.  

Santana (2015), por sua vez, deixa claro que a discussão das contratações, seja 

acadêmica ou pragmática, não deve se limitar apenas à visão jurídica, uma vez que 

também há vasta literatura a respeito desse aspecto. Ao tratar do planejamento das 

atividades de compras públicas, o autor se lança a uma perspectiva mais holística 

posicionando as contratações em uma visão estratégica, como no presente trabalho, e 

nesta esteira, Terra (2016) coloca as o aspecto legal normativo e a governança como duas 

das cinco dimensões das compras públicas inteligentes, ao lado da inovação, 

sustentabilidade e eficiência. 

http://dx.doi.org/10.38116/cbocdecp/compraspublicas.
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Hennigen (2018) evidencia que, no tocante à governança de aquisições públicas, 

os dados ainda são escassos, em virtude da profunda discussão que se segue nas 

estatísticas relativas à parte operacional das contratações, qual seja: pregões realizados, 

valores licitados, quantidade de dispensas de licitação, dentre outros, que não relacionam 

a função sobre a governança das contratações no contexto brasileiro. Além disso, no 

estudo, é feito o resumo da governança das contratações como as decisões e mecanismos 

implementados para que as atividades estejam alinhadas às necessidades da organização, 

contribuindo para o alcance das suas metas. 

O relacionamento entre a governança e as contratações ainda é um tema em 

construção (Gomes & Ferreira, 2020). O TCU, por sua vez, tem buscado contribuir no 

desenvolvimento de estudos nessa linha. Sendo assim, esse Tribunal (2015) define a 

governança das aquisições conforme a seguir, partindo da premissa de que esses 

mecanismos possibilitarão geração de resultados para a sociedade em virtude da elevada 

materialidade dos gastos associados às contratações públicas.  

pode-se entender a governança das aquisições como o conjunto de 

diretrizes, estruturas organizacionais, processos e mecanismos de 

controle que visam a assegurar que as decisões e as ações relativas à 

gestão das aquisições estejam alinhadas às necessidades da 

organização, contribuindo para o alcance das suas metas (p. 3) 

 Além disso, são apresentados os seguintes objetivos a partir da perspectiva de 

implementação da governança nas contratações, os quais imprimem a responsabilidade 

sobre a alta administração de promover a estrutura e os meios necessários para alcançá-

los:  

• Alinhamento entre as políticas e estratégias de gestão das aquisições às 

prioridades da organização visando maximizar os resultados; 

• Garantir um uso eficiente de recursos (humanos e materiais); 

• Otimizar a disponibilidade e o desempenho dos objetos adquiridos; 

• Mitigar riscos envolvidos nas contratações; 

• Auxiliar a tomada de decisão sobre aquisições; 

• Garantir o cumprimento dos papéis e das responsabilidades; e 

• Promover a transparência dos resultados na função aquisição. 

Do ponto de vista normativo, a OCDE (2015) considera que uma má governança 

é aplicada quando há alta carga administrativa, principalmente derivadas de 
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regulamentações excessivas. Para a Organização, nessa perspectiva, há o aumento dos 

custos de transação para os investidores e, consequentemente, perda de eficiência e 

eficácia para a administração. Nesse sentido, a governança das contratações também se 

volta para a questão de simplificação normativo-processual para aumento dos resultados 

das contratações públicas e agregação de valor na atividade.  

Aprofundando ainda mais as pesquisas a respeito do assunto, o TCU (2016) 

promoveu um estudo a partir de uma metodologia de Fiscalização de Orientação 

Centralizada (FOC) em governança e gestão das aquisições. Como resultado, ficou 

demonstrado que a situação da governança e gestão das aquisições nas organizações da 

Administração Pública Federal não é adequada, a partir da perspectiva de liderança, 

estratégia e controle. Considerando esse cenário, fica evidente a necessidade, cada vez 

maior, de promoção de práticas organizacionais que favoreçam um ambiente de 

governança das aquisições que, segundo propõe Fenili (2017) só se torna possível a partir 

da implantação e monitoramento de processos e controles na função de aquisição da 

organização. 

3.2.4. Mecanismos de Liderança  

Assim como no mercado de negócios, os profissionais do setor público devem 

estar cada vez mais preparados para promover um melhor desempenho organizacional. 

Silva, Mello e Torres (2013) atribuem aos fatores políticos e econômicos, especialmente 

na cultura brasileira, tais como a maior exigência de clientes, a cobrança por maior 

eficiência e o foco governamental em resultados como elementos que elucidam as 

mudanças recentes que incidem sobre o desempenho de mercados e sociedades e, 

consequentemente, sobre o das organizações.  

Nesse contexto atual, emerge a demanda por servidores com amplas habilidades 

e competências que consigam colaborar para a promoção das estratégias governamentais 

sem perder o foco no objetivo organizacional. No caso brasileiro, a Administração 

Pública tem passado a dar ênfase em melhores práticas de promoção de gestão e de 

competências individuais, sobretudo por meio das funções-chaves no governo que 

envolvam direção e liderança. A relevância de uma melhor qualificação dos servidores 

públicos, pela formação e capacitação continuada, é reconhecida dentro e fora do setor 

público (ENAP, 2020) muito embora, nesse setor, as lideranças sejam cada vez mais 
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necessárias para criar organizações flexíveis e adaptáveis, que tenham a capacidade de 

ser inovadoras e transformadoras (OCDE, 2019). 

A OCDE (2018) coloca a liderança como condição essencial para promoção de 

mudanças no setor público, sobretudo naquelas relacionadas a uma governança sólida. 

Nesse sentido, o TCU (2020) aponta a liderança como a instância definidora do modelo 

de governança, também responsável por sua constante avaliação e ajustes ao contexto e 

objetivos organizacionais em que o modelo seja a representação objetiva de como se dará 

funcionamento da governança dentro de uma determinada organização. 

Para isso, o Tribunal aponta que esse momento se refere às definições a partir de: 

diretrizes, orientações, definição de processos e estruturas de trabalho necessárias para as 

atividades de avaliação, direção e monitoramento da gestão. Sendo assim, a liderança 

figura como a estrutura basilar de uma governança organizacional, a partir da qual todas 

as demais funções serão desenvolvidas. 

Diversos são os mecanismos de liderança que podem ser aplicados em 

organizações para o desenvolvimento da governança das contratações. O presente 

trabalho não os aborda de maneira exaustiva, todavia, busca-se detalhar aqueles que mais 

se relacionam com o contexto de desenvolvimento da pesquisa. Sendo assim, são 

destacados, conforme TCU (2020), os seguintes: estabelecer o modelo de governança, 

promover a integridade e a capacidade de liderança. 

Quanto ao estabelecimento de um modelo de governança organizacional, pode ser 

ressaltados aqueles constantes a seguir:   

a. Definir as instâncias internas de governança e de apoio a governança, 

definindo suas finalidades e composições e necessidade de ajustes ou 

aprimoramento;   

b. Garantir os recursos (materiais e humanos) necessários às instâncias 

internas de governança; 

c. Garantir a prática de segregação de funções e balanceamento de poderes 

na tomada de decisões críticas, definindo quais sejam elas e os seus 

responsáveis; 

No tocante à integridade, a Open Government Partnership [OGP] (2011) destaca 

a prestação de contas como impulsionador de padrões éticos, sobretudo no combate à 
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corrupção e promoção da transparência na gestão dos recursos públicos e nas aquisições. 

Ou seja, as práticas de integridade promovidas pela alta liderança estão diretamente 

relacionadas a um melhor comportamento dos agentes de gestão e execução das funções 

organizacionais, a exemplo das contratações.  

Com relação à capacidade de liderança, diversas são as propostas para 

desenvolvimento das capacidades dos envolvidos nos processos organizacionais. 

Contudo, ressalta-se que os resultados pretendidos e alcançados pelas organizações 

dependem diretamente das competências e habilidades dos seus trabalhadores (TCU, 

2020). Nesse contexto, a gestão por competências desponta como um instrumento 

necessário para o desenvolvimento das funções organizacionais (Brandão & Bahry, 

2005). 

Brandão e Guimarães (2001) se referem a gestão por competências e do 

conhecimento como parte da estratégia da organização ao direcionar os esforços às 

ações de treinamento, gestão de carreiras, dentre outros, como forma de atingir seus 

objetivos. Em complemento, Brandão e Bahry (2005) colocam como etapa inicial dessa 

atividade a formulação da estratégia organizacional para que as competências internas 

necessárias possam ser delimitadas.  

Além disso, evidenciam a importância do aproveitamento das capacidades e 

conhecimentos internos pré-existentes. No tocante à capacitação necessária no processo, 

informam que as competências disponíveis na organização podem se tornar obsoletas. 

Sendo assim, é necessário avaliá-las e monitorá-las a partir de métricas e índices, sob a 

forma de referenciais de desempenho. No que se refere às contratações, Fiuza, 

Pompermayer e Rauen (2019) afirmam muitas características organizacionais, 

principalmente a dispersão dos profissionais de compras, desfavorece a gestão de 

conhecimento das boas práticas de aquisições.  

3.2.5. Mecanismos de Estratégia 

A estratégia é o segundo mecanismo consolidado pelo TCU (2020) como diretriz 

de promoção da governança nas organizações públicas. Nesse sentido, o Tribunal defende 

que, a partir da liderança, é definido o direcionamento estratégico em alinhamento com 

os objetivos de Estado e Governo. Depreende-se, portanto, um encadeamento das práticas 



54 
 

 
 

e dos mecanismos, de forma que a governança seja determinada a partir de instrumentos 

interligados. 

 Dentro da estratégia organizacional de governança, Macedo (2021) destaca a 

gestão de riscos tendo papel fundamental no alcance dos objetivos. Levando em conta as 

complexidades que envolvem as funções governamentais e as diversas variáveis 

relacionadas à gestão, o TCU (2020) coloca essa prática como um importante aliado da 

estrutura organizacional frente ao processo de tomada de decisão. Entender os riscos 

associados às atividades organizacionais possibilitam as lideranças respostas adequadas 

às operações, garantindo o alcance dos objetivos.  

A ABNT (2018, p. 1) define esse processo como "atividades coordenadas para 

dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos". Riscos, por sua vez, são 

definidos a partir de incertezas sobre eventos futuros (Macedo, 2019). Esses eventos, na 

perspectiva de COSO-ERM (2007), serão negativos frente aos objetivos organizacionais, 

contrapondo a visão da ABNT (2018), em que risco não significa incerteza, 

necessariamente, a partir de eventos negativos. 

 COSO (2017) coloca o gerenciamento de riscos, a estratégia e o estabelecimento 

de objetivos organizados em conjunto dentro do planejamento estratégico. Sendo assim, 

o TCU (2020) ilustra as seguintes atividades relativas à gestão de riscos: 

1. Estabelecimento e implementação da estrutura de gerenciamento de riscos, a 

partir da definição de uma política. Essa atividade, deve incluir, dentre outros: 

atribuição de autoridades e responsabilidades na tomada de decisão; 

disponibilização de recursos apropriados (humanos, sistemas, métodos, 

treinamento); e definição de formas de mensuração e avaliação de desempenho, 

por indicadores. 

2. Implantar processos de gestão de riscos, incorporando aos processos 

organizacionais (tais como os processos licitatórios), promovendo os registros de 

riscos que possam ser avaliados e revisados a partir de critérios definidos 

objetivamente;  

3. Gerenciar objetiva e precisamente riscos críticos observando planos de mitigação; 

e 

4. Estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos (Decreto n. 

9203/17).  
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Nesse contexto estratégico, gerenciar os riscos das atividades e processos de uma 

organização parece ser um fator crucial para a agregação de maior valor à atividade 

pública, como função precípua da governança. Todavia, importa destacar que o 

gerenciamento dos riscos é tarefa essencial da gestão, restando à governança a tarefa de 

monitorar e avaliar o desenvolvimento dessa atividade, conforme salienta o TCU (2016). 

Ressalta-se que o entendimento do TCU relativo à governança vem evoluindo ao 

longo dos anos. Muito embora esteja fortemente interligado ao conceito de gestão de 

riscos, a existência de riscos foi incluída no relatório de auditoria operacional (TCU, 

2014) referente à governança das contratações, no contexto da Universidade Federal do 

Ceará. Nesse documento é apresentada a governança das aquisições “com objetivo que 

as aquisições agreguem valor ao negócio da organização, com riscos aceitáveis.” (p.2).  

Nesse sentido e na ótica do Tribunal, os riscos devem envolver a governança das 

contratações a partir de parâmetros de aceitabilidade. Em outras palavras, a estratégia 

organizacional deve adotar uma postura proativa, voltando-se para a definição de quais 

são os riscos aceitáveis nas contratações para que os agentes envolvidos possam atuar 

dentro do apetite definido pela liderança organizacional.  

 É necessário, portanto, superar a ênfase em riscos, considerando os demais 

aspectos relacionados à governança, no sentido estratégico. Além da gestão de riscos, o 

planejamento estratégico também deve ser aplicado nas funções organizacionais, ao lado 

da promoção da gestão estratégica e o monitoramento do alcance dos resultados 

organizacionais. 

Para o planejamento, especialmente na governança das aquisições, Fenili (2017) 

estabelece que devem ser estabelecidos os objetivos organizacionais para a gestão das 

contratações, as iniciativas que permitirão atingir esses objetivos, apresentação de 

indicadores para monitoramento dos objetivos, acompanhados de suas respectivas metas 

e mecanismos de avaliação do desempenho da gestão das aquisições. Para o TCU (2020) 

essa prática deve traduzir o pensamento estratégico da organização. 

3.2.6. Mecanismos de Controle  

Ao lado dos mecanismos anteriores, o controle organizacional também tem um 

papel fundamental na governança de uma organização ou de uma função estratégica. Sem 
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confundir com a atuação dos controles internos, o controle, como parte da governança, 

segundo TCU (2020), se encarrega em controlar as partes interessadas, mantendo as 

direcionadas aos objetivos, a partir de práticas diversas que estimulem a responsabilidade 

e responsabilização dos agentes envolvidos.  

Em contraponto a cultura de controle formalístico predominante na administração 

pública, Kissler e Heidemann (2006) propõem que a governança seja baseada em relações 

de cooperação e, por isso, esse mecanismo também tem por objetivo descobrir 

oportunidades de remoção de controles desnecessários que se tornem empecilhos à 

entrega de melhores resultados (TCU, 2020). Nesse contexto, promover a governança 

pela redução de controles procedimentais agrega qualidade à atividade pública na medida 

em que se diminui a preocupação com o procedimento e aumenta-se a importância do 

resultado.  

A auditoria interna é um instrumento relevante nesse objetivo. O TCU (2020) 

revela que essa atividade organizacional está ligada à avaliação da governança como um 

todo, verificando sua eficácia. Dentre as suas principais contribuições para governança 

organizacional, o International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 

(2013) elenca as seguintes: aperfeiçoamento do accountability e da transparência, 

promoção da confiança da organização, fortalecimento da efetividade e incentivo a 

mudanças e inovações baseadas em conhecimentos e evidências. 

Além disso, o mecanismo controle também está imbuído de satisfazer os interesses 

das partes interessadas (TCU, 2020). Nesse sentido, considerando a governança das 

contratações, torna-se especialmente relevante que a organização adote as práticas 

necessárias para que o processo resulte naquilo que se pretendia contratar.  Ou seja, tendo 

como objetivo a satisfação da necessidade do demandante, uma vez que, segundo Santana 

et. al. (2020) não é razoável que haja uma contratação de objetos em desconformidade 

com a real necessidade ou que não tenha os padrões mínimos de qualidade.  

3.3.     Contratações Públicas 

No presente tópico, serão abordadas as principais características, práticas e teorias 

relacionadas ao tema das contratações públicas, passando, ainda, pelo contexto da 
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evolução dos normativos que culminaram na atualização da Nova Lei de Licitações, a Lei 

n. 14.133, que figura como um dos assuntos de interesse desta pesquisa.  

Definida pelo manual do The United Nations (2020), as contratações fazem parte 

de processo global de aquisição que, por sua vez, é um componente-chave do 

gerenciamento da cadeia de suprimentos de ponta a ponta de qualquer organização. O 

processo de aquisição, conforme o manual, refere-se aos passos necessários para adquirir 

bens e serviços, através da identificação e desenvolvimento de requisitos, planejamento, 

orçamento, realização de solicitações, obtenção de aprovações, celebração de contratos, 

negociações e cumprimento do contrato. 

Na vertente estatal, a OCDE4 a define como a compra realizada por governos e 

empresas estatais de bens, serviços e obras, adicionando a perspetiva de valor e interesse 

público para o gasto eficiente, uma vez que as contratações públicas envolvem parte 

substancial dos valores contribuídos pela sociedade mediante impostos. Sendo assim, 

espera-se que, por meio dessa função administrativa, sejam prestados serviços de 

qualidade.  

Fernandes (2016) incrementa a definição com as etapas processuais de 

“identificação de necessidades, seleção e encaminhamento de pedidos ao fornecedor, 

preparação e adjudicação do contrato e todas as fases de administração do contrato até o 

fim da prestação do serviço ou da vida útil de um bem” (p. 410). 

As contratações, portanto, desenvolvem-se e se materializam por diversas outras 

atividades. São compostas por uma diversidade de elementos que evidenciam a 

complexidade do macroprocesso. Além disso, quando se trata da esfera governamental, 

tais atividades se revestem de ainda mais especificidades tendo em vista que se 

subordinam a leis, regramentos e procedimentos específicos, bem como práticas 

orçamentárias e financeiras inerentes às atividades públicas.   

Considerando esses pontos, nos próximos capítulos, o presente trabalho se dedica 

em tratar essas principais questões e o debate teórico que envolve o tema, sem que se 

pretenda exaurir as considerações sobre o assunto. 

 
4 https://www.oecd.org/gov/public-procurement/  

https://www.oecd.org/gov/public-procurement/
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3.3.1. Public Procurement 

Em todo o mundo se tem buscado compreender e profissionalizar o tema das 

contratações públicas. Na literatura internacional, atualmente, o assunto é discutido 

basicamente como public procurement, principalmente por influência da legislação 

europeia (União Europeia), conforme Arrowsmith (2011). Contudo, pode, também, ser 

tratada como government procurement, baseada na terminologia da World Trade 

Organization, ou até mesmo government contracts ou public contracts, com menos 

incidência, influenciadas pela legislação americana, segundo o autor. 

Do ponto de vista acadêmico, as contratações estão situadas dentro do tema das 

finanças públicas, como uma das quatro principais atividades governamentais que é a de 

prover bens e serviços à sociedade (Thai, 2001). Na perspectiva governamental, a OCDE 

(2017) coloca as contratações como um importante instrumento, cada vez mais utilizado 

pelos países, como alavanca para o alcance de diversos objetivos estratégicos, tais como 

promover a sustentabilidade, fomento às micro e pequenas empresas e promoção da 

inovação. Em outras palavras, no texto do IPEA (2021), são denominadas pela literatura 

como compras governamentais os dispositivos legais encerram as contratações públicas 

em uma política de estado utilizada para promover o desenvolvimento interno.  

Sendo assim, baseando-se no conceito de Van Gigch (1991) de que a vida é 

organizada ao redor de sistemas e instituições, onde os sistemas são um conjunto de 

elementos relacionados entre si que podem ser conceitos, objetos ou sujeitos, Thai (2001) 

vai retratar as contratações academicamente como um sistema dinâmico que não pode ser 

compreendido apenas pelas suas partes ou elementos. Nesse sentido, o autor as designa 

como um “sistema em ação”. 

Em contrapartida, o autor também apresenta a abordagem institucional (ou a visão 

tradicional de sistemas) sendo a mais apropriada para análise dos elementos que o 

compõe. Considerando ainda, que em seu estudo são definidos os elementos que 

compõem as contratações como “caixas”, o presente trabalho se vale dessa visão 

institucional em virtude de ter como parte do objeto a definição da “Caixa 2”: 

regulamento das contratações. Além disso, partindo dessa abordagem, as contratações 

não são reduzidas a um simples aglomerado de elementos, uma vez que o pensamento 

sistêmico busca interligar as partes que compõem o objeto como um todo e diminuir a 
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distância entre elas permitindo visualizar o conjunto de maneira holística (sistema) sem 

perder de vista todos os seus componentes (Santana, 2012). 

As “caixas” a que o autor se refere são denominadas conforme segue, se 

relacionando internamente de acordo com a representação da figura 3.  

• Caixa 1: formulação e gestão de políticas; 

• Caixa 2: regulamento das compras; 

• Caixa 3: autorização e dotações de compras; 

• Caixa 4: operacionalização das aquisições;  

• Caixa 5: feedback. 

 

Figura 3 – Public Procurement System  

Fonte: Thai, K.V. (2001). Public procurement re-examined. Journal of Public 

Procurement, Vol. 1 No. 1, pp. 9-50. p. 18) 

A partir dela, é possível verificar a complexidade do processo de compras, 

considerando que cada “caixa” simboliza um conjunto maior de elementos 

interconectados e multidisciplinares se relacionando harmoniosamente. Entretanto, é 
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necessário compreender, para sistematização, que intencionalmente optou-se pelo foco 

na caixa 2, sem ignorar o fato de que não se pode, simplesmente, isolar o assunto sem 

considerar a interface e influência dos demais elementos no estudo de procurement. 

A definição desse termo, procurement, termo em inglês que se refere a compras, 

contratações e aquisições, de maneira intercambiável, segundo Thai (2001), está ligada a 

compras, aluguéis, arrendamentos, ou qualquer forma de adquirir bens e serviços 

(inclusive de obras ou engenharia). Essa definição foi enriquecida pela Federal 

Acquisition Regulation [FAR] (2019) no sentido de que podem ser realizadas mediante 

celebração de contrato ou não. Essa agência determina que uma aquisição se inicia no 

ponto em que são estabelecidas a necessidade, perpassando desde a descrição dos 

requisitos ou objetos, solicitação e seleção de fontes, estabelecimento dos contratos, 

financiamento, execução e administração de contratos, até as funções técnicas e de gestão 

diretamente relacionadas ao processo de atendimento das necessidades de um órgão. 

Com relação às etapas processuais Arrowsmith (2011) elenca as fases que 

permeiam o conceito de contratação da seguinte forma:  

1. Planejamento da contratação: onde são definidas as necessidades, os bens 

e serviços a serem contratados, e quando;  

2. Escolha do fornecedor e celebração do contrato: consiste em definir quem 

e como os elementos definidos no planejamento serão fornecidos; e  

3. Administração do contrato e avaliação de performance.  

A partir dessa definição, o autor ressalta que as leis e regulamentos tendem a focar 

na segunda etapa pois, segundo ele, é nessa fase que as normas se tornam instrumentos 

estratégicos para cumprimento das políticas governamentais. E, ainda, por ser um sistema 

dinâmico e estar em constante evolução, a American Bar Association [ABA] (2000) 

conclui que é imprescindível a revisão dos normativos, métodos e experiências 

relacionadas, para que sejam incorporadas aos estatutos as características contemporâneas 

de gestão. Todavia, um estatuto tende a tornar a estrutura do processo excessivamente 

rígida quando são adicionados detalhes em excesso, incorrendo na restrição de aquisições 

de qualidade, boas práticas, inovação e, ainda, pode levar a interpretações judiciais 

ambíguas. 
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Uma perspectiva mais ampla sobre compras públicas é adicionada pela OCDE, 

baseando-se na governança pública (IPEA, 2021). Nesse estudo, são distinguidas, 

contudo, as duas concepções que as envolvem. De um lado, as compras públicas são tidas 

como elemento fundamental da governança estratégica e, por outro lado, são tidas como 

a diretriz essencial diz respeito à forma que devem ser conduzidos os processos, baseando 

no foco estatal e na rule of law: pautados, principalmente, por transparência, lisura e 

accountability.  

Considerando cada uma das perspectivas apresentada pelas fontes citadas 

anteriormente, é importante destacar que, apesar da ênfase em certos elementos ou fases, 

as contratações públicas devem ser pensadas como um ciclo coeso, onde as etapas 

processuais bem como os elementos que os compõem precisam estar estreitamente 

ligados. Em concordância com Arrowsmith (ibidem), Terra (2016) retrata as compras 

públicas se referindo a um ciclo completo, que inicia no dimensionamento da demanda e 

finda na sua avaliação e, com esse olhar sistêmico sobre as compras públicas, fica 

evidente a incorporação de temas legais, jurídicos, fiscais, de governança e gestão, de 

logística, de política de incentivos, de controle, de sustentabilidade, de inovação, entre 

outros tantos. 

Além disso, ainda conforme Arrowsmith (Op.Cit), as contratações públicas 

envolvem diversos processos com características procedimentais diversas, regidos por 

regulamentos que se relacionam com o ambiente e as instituições onde estão inseridos. 

De acordo com essas características, cada sistema procurará atender seus objetivos mais 

específicos. Cada sistema de contratação, por sua vez, atribuirá ênfase a um objetivo, 

conforme a intenção determinada nas políticas de governo. Ou seja, segundo o autor, um 

governo pode enfatizar mais políticas de tratamento justo e igualitário de fornecedores, 

ao uso de compras para promover objetivos sociais ou accountability. 

 Quanto aos objetivos, Thai (2001) esclarece ser essencial a um governo 

estabelecer um sistema de compras com metas e políticas bem definidas e declaradas, 

considerando que as diferenças econômicas, sociais e ambiente político de cada país e até 

mesmo cada entidade governamental dentro de um país tem um objetivo ou política de 

aquisição diferente. Além disso, em países desenvolvidos e em desenvolvimento, como 

o Brasil, as metas de aquisição normalmente incluem qualidade, pontualidade, custo 
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(preço e custos de transação), minimizando os riscos comerciais, financeiros e técnicos, 

maximizando a concorrência e mantendo a integridade.  

 No que se refere aos possíveis objetivos, para a política de contratações 

Arrowsmith (2011) elenca alguns que podem ser verificados na fiigura a seguir, 

coadunando com o que foi apresentado por Thai (2001):  

 
Figura 4. Objectives of Public Procurement Systems 

Fonte: Arrowsmith, S. (2011). Public Procurement: Basic Concepts and the Coverage of Procurement 

Rules. In: Arrowsmith, S., Treumer, S., Fejo, J., & Jiang, L. Public procurement regulation: an 

introduction. Nottingham: EU-Asia Inter University Network for teaching and Research in Public 

Procurement Regulation. p.4). 

Dado que as contratações são um processo tão complexo e que envolvem diversos 

elementos em sua constituição, ao fazer parte da governança de um Estado torna-se 

necessário minimizar os interesses individuais envolvidos. Nessa seara, se percebe que, 

regulamentações sólidas são utilizadas como forma de aumentar a confiança do público 

nos procedimentos seguidos nas aquisições públicas e para garantir um tratamento justo 

e equitativo de todas as pessoas que lidam diretamente com o sistema (Thai, 2001) e, é, 

nesse sentido, que o autor coloca, dentre outros, as “legal forces” consideradas como 

regulamentos, regras e orientações como um ambiente de influência direta ao sistema de 

contratações governamentais.  

 É importante, todavia, que essas regulamentações sejam meios de promoção das 

melhores práticas de contratação, estabelecendo condições condizentes com o contexto 

em que estão inseridas, no tocante a procedimentos e prazos normatizados. Além disso, 

uma contratação não deve perder o foco, que é atender uma necessidade, seja ela social, 

institucional ou estatal, de forma que deve ser planejada cuidadosamente para garantir 

que as futuras aquisições sejam realizadas em tempo suficiente para executar um 
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procedimento de aquisição em total conformidade com os vários procedimentos e prazos 

estabelecidos na legislação de aquisições (Thai, 2001). 

 Portanto, utilizando o MPL framework de Rosenbloom, Kravchuk e Clerkin 

(2015) torna-se possível analisar a administração pública no tocante à lei, gestão e política 

(management, politics and law – MPL). Nesse modelo, são descritas as funções centrais 

da administração pública, como: as estruturas das organizações; administração de 

pessoal; orçamento e finanças; e tomada de decisão. Considerando compreender cada 

função a partir do MPL, os autores são capazes de identificar diversos tópicos 

relacionados a cada aspecto individualmente, como forma de definição das abordagens 

das políticas governamentais.  

 Ao atribuir esse framework às contratações Snider e Rendon (2012) promoveram 

uma análise que permite, separadamente, uma compreensão em detalhe cada tópico, 

enquanto considerar as abordagens em conjunto permite entendimento enriquecido das 

complexidades das funções centrais e dos desafios enfrentados por aqueles que as 

administram, conforme a figura a seguir. 

 

Figura 5. MPL Framework  

Fonte:  Snider, K. F., and Rendon, R. G. (2012). Public procurement: Public administration and public 

service perspectives. Journal of Public Affairs Education, 18(2), 327-348.  p. 335. 
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A partir da aplicação acima os autores concluem que, dentre outras causas, os 

objetivos legais relacionados a procedimentos éticos, tendem a gerar um processo 

igualitário, a ampliação do compliance e a garantia de direitos individuais dos 

participantes. Ou seja, cada tópico relacionado às contratações governamentais se 

relaciona diretamente com os aspectos centrais da administração pública, evidenciando 

ainda mais o seu caráter estratégico dentro de um contexto estatal. 

Outro aspecto relacionado ao tema envolve o conceito de custo de efetividade. A 

partir da complexidade do processo de contratação, considerando as diversas etapas 

envolvidas e a multidisciplinariedade das abordagens relacionadas, há que se considerar 

os custos envolvidos nesse processo. Por não existir um formato único de contratação 

governamental, a multiplicidade de processos de aquisição pública resulta em diferentes 

custos associados tanto ao processo de compra (quantidade de pessoas e horas trabalhadas 

para concluir o processo, por exemplo) como ao valor final da contratação (IPEA, 2021).  

O custo de efetividade, portanto, está relacionado em se adquirir um bem mais 

vantajoso, ou seja, no menor melhor preço: atendendo as condições desejadas, no menor 

tempo possível, de maneira efetiva e eficiente (Santana et. al, 2020; IPEA, 2021). Em 

outras palavras, o custo-efetividade envolvido no processo associa-se com a satisfação do 

interesse público, o tempo e a gestão do gasto eficiente.  

Frente à busca por uma redução desse custo nos processos de compras, sugere-se 

que o aumento da transparência, uma simplificação das normas envolvidas no processo 

licitatório e agregação de contratos que envolvam grandes volumes de bens (IPEA, 2021).   

Além disso, a ênfase em um controle processual também vai de encontro ao custo 

efetividade das contratações governamentais. Por meio da “explosão de auditoria” que o 

setor público vem passando revelado por Power (2007), também vem aumentando a 

morosidade dos processos e, consequentemente, os custos envolvidos, uma vez que os 

aparatos de controle, segundo o IPEA (2021, p. 30) “passaram a ser associados à 

excessiva burocratização, à perda de eficiência e ao aumento dos custos de transação em 

compras públicas”.  

Este estudo do Instituto, revela, ainda, que reformulações nos processos de 

compras públicas tendem a reduzir os custos de participação por parte das empresas, 

sobretudo com o uso de plataformas eletrônicas e a criação de centrais de compras, 
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ampliando a centralização, transparência e otimização das compras governamentais. 

Ademais, a teoria dos custos de transação ressalta a importância do acesso à informação 

aos participantes, uma vez que os agentes econômicos possuem informações limitadas 

sobre a qualidade ou preço dos produtos (Li & Fang, 2022) e, portanto, os custos de 

transação são incluídos nas operações econômicas para cobrir os interesses das empresas 

interessadas em negociar com o poder público. 

Sendo assim, investir na ampliação das plataformas de compras eletrônicas e nas 

diversas tecnologias capazes de ampliar o potencial de divulgação das necessidades de 

contratação pública, permitirá a redução dos custos envolvidos no processo e, ainda, tende 

a permitir o alcance dos objetivos estatais de maior competitividade e fomento do 

desenvolvimento do mercado nacional.  

3.3.2. E-procurement 

Os setores público e privado passaram por mudanças significativas ao longo dos 

anos e a implantação de serviços eletrônicos tem contribuído positivamente para essas 

transformações, segundo Costa, Arantes e Tavares (2013). Spricigo e Fonseca (2008) 

chegam a propor que o uso das tecnologias inaugurou no serviço público uma era “pós-

burocrática”, onde a circulação de informações e de grande volume de dados se tornou 

muito mais ágil, promovendo profundas mudanças na cultura administrativa. 

 Nesse sentido, o avanço das tecnologias da informação refletiu de maneira 

expressiva nas contratações, principalmente a partir dos anos 90, dando origem ao que 

viria ser o e-procurement, com base em investimentos crescentes e, especialmente, pelos 

avanços da globalização de mercados e de processos de abastecimento (Ronchi, Brun, 

Golini & Fan, 2010). 

A partir disso, Costa et. al. (2013) afirmam que as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) surgem, no contexto processual, como instrumentos 

estratégicos para melhorar a comunicação, colaboração e eficiência de processos 

e, também, melhorar as abordagens baseadas no desempenho. Johnson e Klassen (2005) 

tratam do impacto dessa categoria de aquisições (vantagens e desvantagens) gerados na 

gestão dos suprimentos organizacionais, sobretudo pela possibilidade de permitir práticas 

de negócios, em complexos sistemas, ocorrendo em tempo real. Quesada, González, 
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Mueller & Mueller (2010) ressaltam os benefícios oriundos desses investimentos em 

tecnologia permitindo a maior integração dos processos de aquisições.  

A teoria revela que os principais resultados ligados ao e-procurement estão 

relacionados principalmente aos ganhos em eficiência e redução dos custos das 

contratações (Costa et. al., 2013; Johnson & Klassen, 2005; Arrowsmith, 2011). No setor 

público, por sua vez, Costa et. al. (2013) defendem que o e-procurement surge como uma 

alternativa à complexidade do processo licitatório promovendo o aumento da 

competitividade entre os fornecedores, da transparência, da inovação e redução da 

burocracia. Arrowsmith (2011), além desses, agrega maior custo-benefício, economia de 

tempo, incentivo à legalidade e inovação, e fomento do desenvolvimento local.  

Ratificando tais conceitos Johnson e Klassen (2005) e Quesada et. al. (2010) 

adicionam à competitividade o ganho em performance organizacional. Segundo os 

autores, agregar sistemas informatizados às estratégias de abastecimento permitem novas 

formas de contratação, tais como os leilões reversos que promovem (dentre outros) a 

redução dos custos de transação, estabelecimento objetivo de preços estimados e, 

principalmente, redução dos tempos de ciclo processual. 

Arrowsmith (2011) afirma que as TICs podem ser utilizadas por qualquer órgão 

ou entidade governamental em qualquer tipo de processo para obter os seguintes 

benefícios: encontrar fornecedores, promover a transparência processual e publicidade e 

se integrar a outros órgãos e com a sociedade. Em complemento, o autor propõe que as 

tecnologias possam ser empregadas em todas as etapas do ciclo processual de aquisição 

(planejamento, condução do certame - publicidade, transmissão de documentos e 

informações como especificações e editais – licitação, dentre outros); e na administração 

do contrato (encomenda, faturamento, pagamento etc.). 

Peixoto (2007), por sua vez, aborda o uso da internet nas licitações como forma 

de modernização e facilitação do desenvolvimento das atividades afetas ao processo. Em 

seu estudo, o autor também salienta a flexibilização que as tecnologias permitiram às 

contratações públicas agregando a globalização, no encurtamento das distâncias entre a 

burocracia e o mercado fornecedor de demandas.  Spricigo e Fonseca (2008) ratificam, 

adicionando a democratização do processo licitatório ao assunto.   
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Em todo esse contexto, é possível perceber ganhos alinhados à governança das 

contratações ao realizá-las por sistemas eletrônicos também especialmente no que se 

refere aos aspectos relacionados à integridade, transparência (Armstrong, 2005; Joia & 

Zamot, 2002), serviço público de melhor qualidade, eficiência do gasto público 

(Tridapalli, Machado & Fernandes, 2007), além da possibilidade de maior controle social, 

competitividade e flexibilização (Spricigo & Fonseca, 2008).  

Nesse ensejo, Lember, Kattel e Kalvet (2014) associam duas abordagens do public 

e-procurement à inovação. Inicialmente, o assunto está ligado a uma ferramenta para 

estimular o desenvolvimento de novas formas de contratações de bens, serviços e 

sistemas e, segundo, como uma ferramenta para estimular o desenvolvimento de novos 

produtos.  

Considerando essas novas formas de contratar e a tendência do e-procurement 

utilizando de leilões reversos, o pregão, especialmente eletrônico, passou a ser uma 

modalidade licitatória agregadora ao contexto das aquisições brasileiras. A partir do 

Decreto n. 3.555, essa nova modalidade adentrou ao contexto das licitações brasileiras 

para aquisição de bens e serviços comuns, tendo sido sendo aperfeiçoado dois anos mais 

tarde pela modalidade eletrônica pela Lei nº 10.520. 

Sobre isso, Fernandes (2016) registra que, conforme a informatização avançava, 

a atenção pública se voltava para as compras públicas, especialmente por conta de todo 

debate político e social em volta da corrupção que envolvia o tema e direcionamento de 

contratos. Ou seja, a modernização avançava o accountability sobre essa função 

governamental.  

Para Joia e Zamot (2002), o Pregão Eletrônico entrou em operação sendo uma 

tentativa governamental de reduzir os custos incorridos pelo Estado na realização de 

licitações públicas para contratação de produtos e serviços de empresas privadas 

desburocratizando o processo licitatório e agilizando os serviços prestados.   

As principais vantagens desse procedimento, segundo Johnson e Klassen (2005), 

encontram-se na facilidade em especificar as necessidades que, consequentemente, 

podem ser agregadas em grandes lotes de compra suficientes para justificar o 

envolvimento de vários fornecedores e a economia de escala, condições adequadas do 
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mercado de abastecimento e infraestrutura organizacional existente, além daquelas já 

ligadas ao e-procurement. 

Por fim, Costa et. al. (2013) concluem que a adoção das contratações públicas 

eletrônicas (e-procurement) simplificam as estruturas organizacionais de 

tomada de decisão em virtude da incorporação de elementos de inovação e que, 

consequentemente, isso incorre no alcance de melhores resultados. 

3.3.3. Debate sobre as contratações públicas no Brasil 

Diferentemente do setor privado, onde há livre possibilidade de escolhas de 

fornecedores, Barbosa (2019) aponta que o Estado, na figura de responsável pela 

organização e controle social, é obrigado a seguir as normas e os procedimentos para 

aquisição e contratação dos seus bens e serviços, realização de alienação e até mesmos as 

obras públicas, para o desenvolvimento das suas funções administrativas. Esse 

procedimento de seleção, no Estado brasileiro, denomina-se “licitação”. 

Ao tratar do tema das contratações públicas é necessário, ainda, promover a 

distinção dos termos utilizados, em diversos momentos de maneira intercambiáveis. As 

contratações, conforme visto, tratam-se, segundo Joia e Zamot (2002), de um 

macroprocesso multifacetado. Dada a perspectiva oriunda do meio corporativo, em 

diversos momentos o tema, também, é representado por “compras”. Contudo, Costa 

(1998) entende que esse termo já não guarda mais a modernidade de sentido dos conceitos 

relacionados ao procurement, ainda que seja o termo utilizado pela Lei 8.666/93, devendo 

ser substituído.  

Nesse sentido, Santana et. al. (2020) consideram que somente ao ampliar a visão 

do processo que envolve as aquisições públicas é que se poderá realizar a “governança 

das aquisições brasileiras” ratificando o sentido de que as licitações representam um 

“metaprocesso de aquisições”, envolvendo: planejamento, seleção de fornecedores e 

execução do contrato ou instrumento congênere. Em outras palavras, o termo 

“aquisições” também preserva o sentido geral dos conceitos, utilizado no presente 

trabalho.  

Já a Lei 14.333/21 substitui o termo compras por contratações, acompanhando a 

evolução da teoria administrativa contemporânea. É necessário, portanto, definir que, 
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aparentemente, não se trata de um uso indevido dos termos quando intercambiados, mas 

de possível anacronismo e perda do real significado do que se pretende transmitir, ao 

delimitar todo um processo ao termo ou função “compras”.  

Ainda, neste contexto, Fernandes (2005) ratifica, ao caracterizar o processo de 

contratações governamentais como um conjunto de procedimentos multifacetados e 

determina estarem fundamentados em componentes comerciais e jurídico-legal. Ademais, 

o tema das contratações vincula-se diretamente à agenda política dos governos, uma vez 

que não há qualquer política pública que se concretize sem envolver ou tangenciar 

processos de contratação, seja por qual modalidade for.  

Sob o ponto de vista comercial, a licitação assume o aspecto de instrumento de 

promoção do acesso a todos os interessados em contratar com o setor público, por meio 

da apresentação de propostas que promove justa competição entre fornecedores 

negociando em igualdade de tratamento. Além disso, essa perpescitva resulta em uma 

melhor utilização dos recursos públicos (Herrmann, 1999; Hermany & Machado, 2018; 

Resende, 2018; Duarte, 2019) e na representação dos interesses sociais (Barbosa, 2009).  

Por sua vez, o inciso XXVII do art. 22 da Constituição da República Federativa 

do Brasil (1988) atribuiu privativamente à União a competência de legislar sobre as 

normas gerais de licitação e contratação. No bojo das suas competências, no art. 37, é 

definido o processo de licitação como a forma que as organizações públicas executarão 

as suas compras inaugurando a base estrutural do arcabouço de normas regulamentares 

da atividade, sob o ponto de vista jurídico do tema. 

Do ponto de vista político, Ribeiro et. al. (2018) destacam que a importância das 

contratações públicas se dá, em primeiro lugar, devido à magnitude do mercado público. 

Praticamente em todos os países, o governo é um importante comprador na economia. 

Nesse sentido, afirmam, existe um potencial econômico muito grande relacionado às 

compras de bens e serviços realizadas pelo setor público de um país. Entretanto, ao 

mesmo tempo, há grandes desafios para evitar problemas decorrentes dessas aquisições 

tais como desperdício, corrupção, dentre outros. 

Em segundo lugar, a política de contratação pública pode ser utilizada para atingir 

objetivos que vão além do desenvolvimento social (como desenvolvimento econômico, 

industrial, tecnológico e ambiental), por se tratar de um canal direto pelo qual o governo 
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interfere na demanda agregada e intervém diretamente na economia. Quando decidem 

utilizar seu poder de compra para estimular o mercado interno de produção de certos bens 

e serviços, o setor público promove o desenvolvimento da indústria local. Além disso, 

observam que a crescente competição observada em diferentes mercados, altos custos e 

riscos associados a atividades inovadoras, bem como o encurtamento de ciclos de vida de 

produtos e as rápidas mudanças das demandas dos consumidores compensa o 

desenvolvimento da indústria do país, que tem o poder de proporcionar maior criação de 

empregos, renda, exportações e etc. 

Sob a perspectiva administrativa, Di Pietro (2021) propõe a definição da licitação 

como um procedimento onde um ente público, no exercício de suas funções 

administrativas, faculta aos interessados a possibilidade de apresentar uma proposta, 

sujeitando-se às condições fixadas no instrumento convocatório, dentre as quais 

selecionar-se-á e aceitar-se-á a mais conveniente para a celebração de contrato. Já o 

Tribunal de Contas da União (TCU, 2010) resume a licitação ao processo administrativo 

por meio do qual as empresas interessadas em fornecer bens ou prestar serviços para a 

Administração Pública são convocadas, por intermédio de um instrumento próprio onde 

são definidas as condições em que se dará o regime de contratação.  

Com base nessas definições, é possível verificar uma perspectiva dupla de 

objetivos da licitação: contratar a proposta mais vantajosa, em outras palavras: que melhor 

atenda o interesse público, possuindo o melhor menor preço, bem como promover a 

competição entre os particulares. Ao ser taxativa, o texto da Lei n. 8.666 (1993) adiciona 

que essas perspectivas devem, ainda, fomentar o desenvolvimento nacional.  

Considerando que se trata de um procedimento administrativo, a licitação também 

está subordinada a diversos princípios, assim como os demais atos e processos 

governamentais. A lei estabelece os princípios da legalidade, impessoalidade, 

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

convocatório e julgamento objetivo5, como rol específico. Contudo a expressão “dos que 

 
5  Os princípios administrativos, são elementos do direito administrativo que norteiam a atuação de todas 

as atividades burocráticas, definindo os limites da atuação do agente público em cada circunstância, 

conforme Bobsin (2020), podendo ser explícitos no texto legal ou implícitos no sistema jurídico (Pinto, 

2008). Os princípios administrativos, de maneira geral, estão previstos no art. 37 da Constituição Federal. 

Com relação às licitações, a Lei 8.666 elenca o rol dos principais princípios que guiam os processos, 

entretanto, as contratações públicas se vinculam a um escopo ainda mais amplo, definido por doutrinadores 

(Di Pietro, 2021), tais como: igualdade entre os licitantes, vinculação ao instrumento convocatório, 

julgamento objetivo, indisponibilidade do interesse público, dentre outros. A Lei 14.133, no seu art. 5°, 
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lhes são correlatos” (Lei n. 8.666, 1993) amplia o escopo das aquisições aos princípios 

regentes da Administração Pública como um todo. Entendimento esse corroborado na Lei 

14.133/21 que aumentou o espectro de princípios positivados.  

Esses princípios aliados aos objetivos das contratações tornam-se o balizador das 

contratações, uma vez que não há como mensurar o que venha a ser uma “excelente 

aquisição”, senão por indicadores, tais como: tempo, qualidade e valor (Santana et. al, 

2020). Há ainda a percepção da satisfação da necessidade e do interesse público, de forma 

que haja a satisfação das necessidades definidas pelas organizações, a partir da 

identificação e comparação dos fornecedores, negociação, estabelecimento de contratos 

que serão instrumentos de recebimento e aceitação dos produtos e serviços requeridos 

(Baily, 1987).  

Em sentido último, como afirma Costa (1998), o que se pretende em uma licitação 

é obter o maior benefício possível do processo. Em contrapartida, o IPEA (2021) se 

sobrepõe a esse objetivo trazendo a seguinte perspectiva: “é notável a importância dada 

a temas como geração de emprego, inovação, sustentabilidade, médias, micro e pequenas 

empresas, entre outros. Essa perspectiva extravasa a de value for money e de custo-

benefício” (p. 25).  

No caso brasileiro, todavia, quando se pretende alcançar cada um desses objetivos, 

a administração pública esbarra em uma série de questões críticas com potencial de 

impedir a melhoria das contratações como ferramenta de gestão. Inicialmente Fiuza, 

Pompermayer e Rauen (2019) elencam o controle como elemento com capacidade 

prejudicar o sucesso de uma política de compras públicas, uma vez que tendem a doutrinar 

a gestão da execução pública por meio do estabelecimento dos limites de atuação dos 

gestores, competência essa que não lhes cabe. Para os autores, uma possibilidade de 

solução desse conflito seria a profissionalização da atividade de comprador público. 

Nesse segmento, almeja-se concentrar esforços de profissionais qualificados na atividade 

de “compras”, promovendo treinamento e capacitação que evidencie as habilidades e 

competências necessárias para o desempenho da função, aplicando às contratações 

 
define os seguintes: legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do 

interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, 

da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança 

jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável, além daqueles já definidos pelo Direito Administrativo, ampliando 

ainda mais a vinculação das contratações. 
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públicas a gestão por competências, relacionadas à governança, sendo esse último 

incentivado pela OCDE (2017).  

A gestão por competência é um assunto amplamente incentivado pela 

Organização sobretudo no que se refere às atividades relacionadas às contratações 

públicas, principalmente considerando as atividades das organizações de controle e a 

iminente insegurança quanto a execução de penalidades por parte dos gestores. Sobre 

isso, a OCDE (2021) ao revisar as compras públicas no âmbito federal, evidencia em 

números a ampla rotatividade dos agentes responsáveis pelas licitações no Brasil, se 

comparado com outras áreas.  

Os principais motivos da impopularidade da carreira entre os servidores, 

apontados pela organização, se dão: parte em razão do rigor na aplicação das penalidades 

aos funcionários públicos que aplicam incorretamente a legislação e a falta de clareza em 

relação à interpretação das leis de contratações públicas, parte pelo desincentivo por não 

haver uma carreira específica no serviço público brasileiro para os servidores 

responsáveis pelas contratações públicas. Além disso, os programas de treinamento e 

capacitação são incipientes e os salários são considerados muito baixos, de forma que 

esse sistema atual pode estar prejudicando o desenvolvimento de processos estratégicos 

nas áreas de contratações públicas e reduzindo a inovação.  

Quanto aos órgãos de controle, no estudo, é ressaltado também a questão do 

aumento da insegurança jurídica quanto às decisões contraditórias emitidas, uma vez que 

os ministros guardam prerrogativas discricionárias em suas decisões, em contraponto aos 

agentes de contratações. A organização, portanto, destaca criticamente a postura 

conservadora dos agentes envolvidos nas contratações, que não inovam nas suas 

atividades pelo risco iminente de serem penalizados por interpretações divergentes. 

Fiuza e Medeiros (2014) vão além, adicionam criticamente o foco no processo 

como uma característica potencialmente comprometedora de objetivos. Segundo eles, as 

licitações deveriam possibilitar maior flexibilidade aos gestores, retirando a 

economicidade como um princípio superior e mudando a perspectiva para o foco nos 

resultados em que uma contratação deve buscar sempre o maior custo-benefício para a 

sociedade. Além disso, de maneira ousada, sugerem o abandono das modalidades de 

licitação, de forma que uma legislação ideal previsse apenas as condições em que se 

aplicaria o procedimento.  Nesse sentido, tais autores parecem sugerir uma reforma 
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completa do sistema legal normativo das contratações, o que não se tratou ser a NLL, Lei 

14.133, conforme já visto.  

Todas essas questões, aqui apresentadas, tendem a revelar as principais críticas à 

política de contratações brasileiras, e, talvez, em sentido último, na cultura administrativa 

que revela uma gestão burocrática com características formalísticas e procedimentais. 

Dessa forma, segundo IPEA (2021), o debate interno brasileiro permanece focado nos 

problemas do elevado custo, da morosidade e da burocracia dos processos licitatórios, 

reiteradamente salientando o peso excessivo dos órgãos de controle e o foco exagerado 

em menor preço (em detrimento de qualidades do que se adquire e contrata nas 

organizações). 

Nesse contexto e em uma perspectiva ainda atual, Costa (1998) critica também a 

falta de proatividade característica do setor de contratações, considerando a dificuldade 

que se tem em encontrar e selecionar os melhores fornecedores:  

Na Lei de Licitação, há uma clara inquietação com a decisão de seleção. 

A licitação parece partir do princípio de que o mercado possui ampla 

capacidade e interesse em fornecer ao serviço público, pois exige para 

os processos de compras apenas "ampla publicidade" daquilo que se 

deseja comprar, como se isto por si só bastasse para encontrar um bom 

fornecedor. (p. 5)  

 A ausência de flexibilidade das contratações também é um assunto questionado 

no cenário da administração pública brasileira (IPEA, 2021). Influenciada pelo contexto 

pós-colonial da gestão pública que ainda carrega traços patrimonialistas (Alves, 2020) e 

os escândalos envolvendo o governo que enrijeceram os controles sobre as licitações 

(Fiuza & Medeiros, 2014), o avanço das características de gestão contemporâneas 

indicam uma tendência à flexibilização e maior autonomia dos gestores buscando 

favorecer a inovação (Fiuza & Medeiros, 2013; Terra, 2016). Ferrer (2015) adiciona à 

questão da flexibilidade a redução de custos aplicados em procedimentos desnecessários 

e Santana (2015), por sua vez, evidencia os ganhos em eficiência e governança.   

Considerando que a NLL foi aprovada com a expectativa de atender a esse 

impasse, especialmente com a modalidade de diálogo competitivo (Remedio, 2021), 

espera-se que as contratações públicas estejam caminhando para inauguração de um novo 

paradigma na Administração Pública, promovendo a redução da burocratização e 

aumento da eficiência, conforme trata o IPEA (2021) de que “o alto grau de 
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burocratização que imprime às licitações realizadas pelo setor público do país prejudica, 

em muitos casos, a eficiência da aquisição”.  

O debate teórico que foi desenvolvido e fundamentado acerca das contratações 

possui várias vertentes, que não pretendem ser esgotadas no presente trabalho, de forma 

que ainda se poderia levantar questões tais como judicialização, fomento às micro e 

pequenas empresas, sustentabilidade, dentre tantos outros relacionados ao tema, mas 

fogem ao foco desta pesquisa. 

Sendo assim, foram apresentados os pontos mais relevantes e atuais sobre o 

assunto para subsidiar as análises posteriores de quais dessas questões foram tratadas ou 

negligenciadas pela nova norma e, quais os desafios impostos ao tema ainda 

permanecerão à luz da governança. 

3.3.4. Evolução normativa das contratações públicas  

Com intuito de acompanhar as mudanças governamentais, as leis e regulamentos 

das funções administrativas também tem buscado se modernizar no sentido de adaptar os 

procedimentos ao ambiente onde se desenvolvem. No contexto das contratações não é 

diferente: “devido à sua importância, os países costumam regulamentar o processo 

licitatório, ou seja, o procedimento administrativo de compras públicas, objetivando 

garantir transparência, isonomia, eficiência e celeridade” (IPEA, 2021, p. 7), não sendo 

diferente no Brasil.  

Em se tratando de um procedimento tão complexo e relevante na gestão 

governamental, ao longo de todo processo histórico, a licitação sempre contou com 

regulamentações de seus assuntos em marcos legais legislativos, entendimentos 

doutrinários, instruções, dentre outros instrumentos inerentes do campo do direito 

administrativo. Na tentativa de aproximar-se da realidade das organizações, o 

aprimoramento desses normativos tem buscado melhorar a eficiência das compras 

públicas na promoção dos interesses sociais e na melhor aplicação dos recursos 

disponíveis. Além disso, Alves (2020) salienta que, o contexto brasileiro também exige a 

inserção de questões relacionadas à necessidade de maior transparência, combate à 

desvios administrativos e a enfrentamento à corrupção  
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A primeira referência a um normativo nessa área data do Brasil Império, quando 

o Decreto n. 2.926, de 14 de maio de 1862, regulamentou as Arrematações (fornecimento, 

construção ou conserto de obras públicas) no âmbito do Ministério da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas. Nesse sentido, Spricigo e Fonseca (2008) apresentam que 

apesar de não definir propriamente a licitação como instrumento de contratação pública, 

esse regulamento possuía uma série de características afetas ao gênero procedimental 

licitatório, tais como: definição de prazos para formulação e apresentação de propostas, 

o respeito à isonomia, sigilo das propostas, publicidade e a escolha da proposta mais 

vantajosa. 

Alves (Op.Cit) aponta, a edição do Decreto n. 2.926 como um marco na história 

das licitações e como o início da gestão pública eficiente, uma vez que a sociedade passou 

a se beneficiar da competição entre as empresas e do processo, que se tornou 

financeiramente mais vantajoso.  

Após esse período, houve a edição de outras leis que vislumbravam conceitos e 

princípios relacionados à licitação. Entretanto, segundo Barbosa (2009), a instituição do 

Decreto n.º 4.536, em janeiro de 1922, chamado de Código da Contabilidade Pública da 

União, estabeleceu um novo momento importante na história das licitações públicas. Por 

outro lado, Fortes (2017) argumenta que a referida legislação não inovou no tema das 

licitações, apesar de ter sido utilizado por cerca de 45 anos.  

Nesse período a gestão pública possuía um forte caráter privado e patrimonialista. 

Na prática, portanto, as contratações eram permeadas de favorecimento e nepotismo, 

sendo as legislações editadas, apenas, para cumprir requisitos formais (Alves, 2020). 

Em um outro período histórico, dos governos militares, houve o início de reformas 

administrativas que trouxeram a estruturação da licitação como gênero, segundo a 

taxonomia de Meirelles e Burle (2016). A reforma administrativa de 1967 é marcada pela 

edição do Decreto Lei 200 para organização da Administração Pública Federal, legislação 

essa que sistematizou de forma mais robusta o processo de contratação pública por meio 

de licitação, estabelecendo seus princípios e modalidades. Posteriormente, substituído 

pelo Decreto Lei 2.300, de 1986, Barbosa (2009) defende que houve a simplificação, pela 

primeira vez, da licitação em um texto didático e explicativo. 
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Importante destacar que, muito embora a regulamentação das licitações tenha 

avançado e em igual medida se tenha aumentado as características e etapas 

procedimentais das aquisições públicas, Fortes (2017) apresenta, por outro lado, o 

aumento da prática de corrupção administrativa vis-à-vis a evolução normativa. Nesse 

contexto, o estudo do Banco Mundial de fomento de transparência e integridade das 

atividades estatais também ressalta a incapacidade da lei de licitações, Lei 8.666 (1993) 

em erradicar as práticas de corrupção, ainda que tenha pretendido fornecer uma estrutura 

legal para isso (Banco Mundial, 2004). 

Em outro aspecto, todas essas legislações também promoveram discussões 

doutrinárias acerca da aplicabilidade do processo licitatório aos demais entes federativos. 

Tal imbróglio foi solucionado apenas pela Constituição de 88 (Di Pietro, 2021), que 

estabeleceu categoricamente as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

(Constituição do Brasil, 1988). 

A Lei n. 8.666/93, baseada nas diversas leis que a antecederam, inaugura uma 

nova fase do processo licitatório. Tendo sido criada no intuito de regulamentar as regras 

gerais mencionadas na constituição, suas normas permanecem em vigor até os dias de 

hoje, ampliando a robustez do procedimento, disciplinando e aprofundando os temas 

relacionados às atividades de gestão nas organizações.  

Sobre isso, o diploma legal foi concebido à luz das diversas críticas dadas ao 

Decreto-Lei nº 2.300/1986 e em substituição a ele, na tentativa de impor às contratações 

a tendência gerencial que circundava a administração pública. Surgiu também com uma 

promessa de que iria mitigar as práticas corruptas e as fraudes na formalização de 

contratos administrativos, por meio da implementação dos diversos princípios nela 

elencados (Tourinho, 2017). 

Do ponto de vista histórico, essa lei nasce em um contexto pós impeachement do 

Presidente da República por suspeitas de favorecimentos em contratações federais, 

culminando, não por acaso, no seu caráter enrijecido e pormenorizado (Carvalho, 2005). 

Fiuza e Medeiros (2013) também destacam que a Lei 8.666 surgiu como uma resposta 

aos sucessivos escândalos ocorridos no governo Collor, principalmente àquele conhecido 
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como “anões do orçamento”6.  Nesse sentido, os autores defendem que houve o aumento 

dos princípios administrativos e necessidades de controles formais que foram 

incorporados às características das licitações, endurecendo o caráter procedimental da 

norma.  

Além disso, eles colocam que, na busca pelo fortalecimento do controle, foram 

negligenciados aspectos orientados para resultados, tais como: maior eficiência, 

inovação, competição e melhor relação custo-benefício para o setor público, uma vez que 

o excesso de formalidade e a carga excessiva de ritos processuais  “não guardam qualquer 

correlação com a eficiência do processo produtivo de um órgão público, muito menos 

com o bem-estar do cidadão, e são unanimemente criticados por gestores de compras” 

(p.4). De maneira instigante, defendem ainda que as legislações de compras públicas 

deveriam ser orientadas pelas seguintes questões: “quais são os resultados esperados com 

a contratação? Quais são os objetivos do comprador? Quais são as condições de mercado 

para se comprar o que se pretende?” (p.5) desafiando o contexto administrativo brasileiro. 

Após o tema das licitações ter sido disciplinado pela Lei 8.666 em 1993, diversas 

outras legislações foram criadas, a posteriori, com o intuito de aperfeiçoar e aproximar as 

características procedimentais às realidades que se descortinaram durante o século 21, 

principalmente àquelas relacionadas aos avanços de tecnologia da informação (TIC). 

Dentre as principais inovações incrementais surgidas nesse contexto legal, destaca-se a 

criação da modalidade pregão, posteriormente modernizada pela forma eletrônica, a 

criação do portal Comprasnet e a disseminação do registro de preços que, conforme 

Spricigo e Fonseca (2008) assumiram um caráter precursor do governo eletrônico no país. 

Nesse ínterim, as licitações e contratos administrativos passaram a possuir um 

vasto rol de outros normativos infralegais, entendimentos, doutrinas e jurisprudências, 

que se afastavam do texto da lei, tornando-a obsoleta e configurando um campo teórico-

 
6 O escândalo orçamentário designado publicamente como “anões do orçamento” designa o caso de 

corrupção envolvendo parlamentares, ocorrido em 1992, que fraudavam o orçamento por meio da 

destinação e aprovação de emendas parlamentares mediante propina de prefeitos e empreiteiras para 

aprovação de obras superfaturadas, das quais recebiam de 5 a 10% do valor em propina, conforme Laranja 

(2005). De outra forma, os parlamentares também aprovavam emendas que direcionavam recursos para 

entidades filantrópicas de “laranjas”. Nos dois casos, o autor destaca o grandioso esquema a manipulação 

dos recursos públicos feita por deputados, em uma época em que a sociedade ansiava por um processo de 

moralização pós impeachment do presidente Collor. 
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normativo esparso e complexo, alvo de diversas críticas de seus estudiosos (Centro de 

Apoio ao Direito Público [CADIP], 2021). 

Como pano de fundo das contratações públicas, essas tentativas de 

modernização por meio de normas esparsas e difusas resultou em um enorme arcabouço 

de regras e princípios que, conforme Camara (2021), ao invés de facilitar, dificultavam 

ainda mais o dia a dia da Administração Pública por conta do aumento da complexidade 

do macroprocesso. 

Apesar da Lei 8.666 conceder às contratações um caráter mais democrático, a sua 

vigência sempre foi regada a críticas, tais como: distância da realidade dos gestores e 

morosidade (Spricigo & Fonseca, 2008); entrave administrativo, não agregou ao controle 

de desvios e inútil para a satisfação do interesse público (Pereira, 2003); burocrática, com 

excesso de formalismos documentais (Sanchez, 2002), dentre outros, que ressaltavam a 

necessidade de reformulação legal para que a Administração Pública brasileira pudesse 

acompanhar os avanços nas características de gerenciamento do macroprocesso das 

contratações, conforme as tendências contemporâneas ligadas ao public procurement. 

Quanto à necessidade de uma lei nova, Cavalcante e Monteiro (2021) concluem 

que a Lei 8.666/93 fracassou completamente em relação aos objetivos que se propôs, 

quais sejam: o combate a corrupção, que permeava as contratações públicas e a eficácia 

em contratar a proposta mais vantajosa. Em relação a esse último, conforme cita Oliveira 

(2020) o Estado acaba por pagar valores superiores ao de mercado, fazendo contratações 

antieconômicas, por ter de arcar com os custos de transação das empresas que, por sua 

vez, embutem nas suas propostas a morosidade e o excesso de exigências complexas e 

detalhadas, apenas, para que seja possível participar de um certame. 

Por sua vez, os agentes públicos também padeciam sob a égide da lei de 

licitações. Os procedimentos impostos aos órgãos, sobretudo aqueles mais distantes da 

esfera federal, também demandavam em muito dos gestores envolvidos na execução 

processos e fiscalização dos contratos. Além disso, Cavalcante e Monteiro (2021) 

também ressaltam o constante receio das punições impostas pelos órgãos de controle, que 

passaram a ser prática comum no acompanhamento das contratações de cujas penalidades 

não escapam também os demais membros das comissões, por prática solidária das “más” 

escolhas administrativas por vezes causada sem qualquer dolo ou má fé. Os autores ainda 

explicitam a demora em reconhecer o fracasso do normativo como a causa dos ajustes 
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incrementais nas legislações subsequentes, especialmente no que tange à celeridade 

necessárias às grandes obras permitida, então, pelo Regime Diferenciado de Contratações 

(RDC).    

3.3.5.  Lei n. 14.133 - Nova Lei de Licitações e Contratos   

Conforme visto nos tópicos anteriores, o tema das contratações públicas, por meio 

do procedimento licitatório, constitui um intenso debate ao longo da história democrática 

brasileira. Conforme cada momento histórico e/ou político, a importância do assunto foi 

diminuída ou aumentada segundo a agenda pública dos governos.  

Considerando o longo período de vigência da Lei 8.666/93, Oliveira (2020) sugere 

que a dificuldade de modernização das legislações esteja atrelada a um “custo político” 

haja vista a variedade de projetos enviados ao Congresso que não foram exitosos em 

substituir a norma. Sendo assim, diversas modificações foram promovidas de maneira 

incremental, a exemplo das legislações referentes ao pregão, registro de preços e o RDC, 

que agregaram inovações ao macroprocesso mantendo a estrutura da 8.666 preservada.  

Seguindo a necessidade de atualização normativa, o que hoje se conhece pela 

Nova Lei Geral de Licitações passou por um longo processo de tramitação legislativa. 

Haab (2021) definiu o histórico que culminou na nova lei em três “linhas do tempo 

convergentes”. A primeira linha do tempo consiste na proposição de alteração da Lei 

8.666/93, inicialmente como Projeto de Lei (PL) 163/95 no Senado e, posteriormente na 

Câmara dos deputados como PL 1.292/95, apenas para alterar um artigo LGL vigente. 

Percebe-se, dessa forma, que em pouco tempo após a sua aprovação a lei já foi alvo de 

tentativas de modificações.  

Na sequência, em 2013, foi instituída pelo Senado a Comissão Temporária de 

Modernização da Lei de Licitações e Contratos (CTLICON), que daria origem a PL 559 

que já ambicionava modernizar a LGL, com a revogação das leis 10.520/02 (Lei do 

Pregão) e a 12.462/11 (Lei do Regime Diferenciado de Contratação), dando origem ao 

que o autor propõe como segunda linha do tempo. Ao ser apresentado à Câmara, o projeto 

passou por audiências públicas e apensamentos, inclusive do Projeto de Lei do Senado 

(PLS) de 95, promovendo a convergência das duas primeiras linhas.  
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Após longa tramitação, tanto na Câmara quanto no Senado, bem como com a 

proposição de emendas e apresentação de Substitutivos, a terceira linha do tempo consiste 

na publicação do Substitutivo Final aos PLS 163, de 1995; e 559, de 2013 com PL 4.253, 

em 2020 que culminaria, posteriormente, na Nova LGL; Lei 14.133.  

Na sequência dessas diversas tentativas de reformulação, a Lei 14.133/21 foi 

aprovada, em 1º de abril de 2021, como Nova Lei Geral de Licitações e Contratos 

Administrativos, na tentativa de solucionar os diversos conflitos criados pela lei anterior. 

Entretanto, esse instrumento legal já nasceu sendo alvo de controvérsias, principalmente 

por seu nível de detalhamento e complexidade, afastando-se da realidade de estados e 

municípios, pelo seu caráter incremental e, em nada, disruptiva, que pouco avançou nas 

principais questões burocráticas da 8.666 (Dallari, 2021; Garcia, 2021).  

Cavalcante e Monteiro (2021) informam que, inicialmente, as discussões sobre 

a NLL se encaminhavam para a disrupção da 8.666 na tentativa de aproximar o modelo 

de contratação brasileiro ao americano que se baseia, principalmente, nos resultados e 

não nos detalhes procedimentais. Contudo, crises políticas, em especial do “petrolão” 

direcionou o debate das contratações à manutenção de um modelo menos “evoluído” em 

virtude da pressão dos órgãos de controle que carregam a característica formalística nas 

suas atividades, contrapondo o conceito de custo de efetividade abordado pelo IPEA 

(2021). 

Por outro lado, há quem defenda suas características inovadoras, como erigir a 

governança como pilar das contratações, a maior atenção dada aos agentes públicos 

envolvidos (Amorim, 2021), bem como a criação de um Portal Nacional de Compras, que 

figura como grande inovação na centralização das informações em âmbito nacional.  

No Relatório Final nº 4/2013 da CTLICON (Brasil, 2003) são ressaltados os 

aspectos que deram causa a necessidade de modernização da lei de licitação, conforme a 

seguir:  

A vigência da Lei nos últimos 20 anos significou avanços que, embora 

emblemáticos pela ruptura com o passado que representaram, não 

permitiram a adequada equalização entre as necessidades da 

administração e as complexidades do mercado. O seu conteúdo tem se 

mostrado com frequência pouco prático ou mesmo inexequível. Por um 

lado, cria insegurança para os administradores públicos responsáveis 

pelos procedimentos a que se refere – independentemente da 
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capacitação a eles oferecida –, e, de outro, deixa margens excessivas 

para práticas desleais de quem vende para a administração. 

Em seu conjunto, isto abriu espaço para certo ativismo dos órgãos de 

controle e para a proliferação de normativos infralegais que, apesar de 

terem tido como foco, em sua maioria, atualizar a legislação, acabaram 

por enrijecer os seus dispositivos, em prejuízo do próprio espírito da 

Lei (p. 4). 

Em evidência, no relatório, encontram-se as características processuais relativas 

à insegurança jurídica dos gestores envolvidos nas contratações, a distância da realidade 

dos órgãos e a prevalência de normas infralegais. Em contrapartida, no relatório, também 

são explicitados diversos méritos da Lei 8.666, os quais não permitiriam um novo marco 

regulatório totalmente disruptivo. Dessa forma, parece ter sido essa a intenção dos 

legisladores ao promover a compilação das normas esparsas sobre o tema, mantendo 

êxitos da lei anterior e promovendo inovações.  

Ainda em projeto de lei, Oliveira (2020), em seu ensaio, questionava as 

inovações da NLL colocando em xeque se a nova lei se trata de um “museu de novidades”. 

Como resultado, entretanto, o autor enaltece as tendências positivas das contratações 

públicas mantidas na nova legislação, mas que são oriundas dos diplomas normativos 

base para o PL, tais como:  planejamento e responsabilidade fiscal; redução de 

formalidades, que incorre em maior celeridade processual; utilização intensiva das TICs; 

promoção de valores constitucionais; preocupação com a eficiência econômica na 

contratação; incentivo à participação social e fomento da transparência.  

Adiciona também que, intrinsecamente, a nova legislação não dispõe de 

experimentalismo jurídico inclinado para inovação nas contratações públicas, ou 

flexibilidade que permitisse adequações aos diferentes cenários da AP brasileira, ainda 

que tenha trazido novidades, a exemplo, da incorporação da modalidade do diálogo 

competitivo importada do direito europeu e da positivação de orientações de órgãos de 

controle.  

Sobre esse último tópico, Zymler (2021) salienta a dificuldade em normatizar 

satisfatoriamente um macroprocesso tão complexo que atende a objetos com as 

características mais diversas, desde simples materiais de expedientes a obras vultuosas, 

realizados no âmbito dos diferentes entes da federação.  Em diferente perspectiva, 

também elenca a matriz de risco como inovação, a promoção de práticas de planejamento, 
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gestão de riscos, temáticas alinhadas com a promoção da governança no âmbito teórico-

normativo das contratações governamentais.  

Dessa forma a mudança de normativos, com suas semelhanças e peculiaridades, 

impõe sobre a administração pública o constante desafio de adaptar-se, incorporando as 

características processuais e procedimentais a fim de cumprir os inúmeros princípios que 

a atividade requer das organizações. Dado o contexto da aprovação recente da nova Lei 

Geral das Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.133/21 traz consigo inúmeras 

indagações a respeito das inovações apresentadas e se, de fato, inovam e apresenta as 

soluções das dificuldades e problemas apresentados pelo regulamento que a precedeu.  

Ao considerar a inauguração de um novo marco regulatório, também se faz 

necessário refletir as implicações em sentido mais amplo. Sobre isso, o IPEA (2021) 

discorre da seguinte forma:  

Adicionalmente, tendo em vista as mudanças normativas recentes, 

outro tema de preocupação brasileira está relacionado ao debate 

internacional sobre governança, em particular sobre a dificuldade 

crescente de os governos serem capazes de fazer e sustentar escolhas 

estratégicas. (p. 40) 

Por outro lado, não é objeto do presente estudo elencar cada novidade trazida pela 

NLL, senão aquelas relacionadas ao tema da governança, conforme o terceiro objetivo 

específico apresentado. Contudo, é preciso destacar o amplo debate em torno do tema que 

tem sido realizado pelos estudiosos da matéria.  

Camara (2021) trata como principal objetivo da NLL o de trazer coerência ao 

sistema de contratações ao reunir e positivar jurisprudências e entendimentos fixados em 

decisões de tribunais. Além disso, busca trazer maior simplicidade ao processo. Sobre 

isso, o assunto se torna extremamente controverso pela extensão e aumento do nível de 

detalhamento trazido pelo novo normativo, ainda mais em se tratando de uma regra geral 

que ainda será regulamentada, em diversos aspectos agregando outras normas ainda mais 

específicas ao processo.  

O autor ainda coloca como objetivos da nova lei àqueles não cumpridos, ou ainda 

os problemas que foram criados pela 8.666/93, sejam eles: aumento da qualidade das 

aquisições, maior previsibilidade dos contratos (sobretudo as obras, que sempre foram 

alvo de aditivos), combater atrasos e paralisações de obras, reduzir os litígios envolvidos 
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nos contratos e trazer ao gestor maior segurança jurídica na atuação frente aos 

procedimentos. Em contraposição à Camara (Op.Cit.) os autores Cavalcante e Monteiro 

(2021) consideram a lei como um novo sistema que deve ser visto, portanto, com novos 

pressupostos e um novo olhar hermenêutico. Os autores consideram que a NLL apenas 

alterou o que era necessário mudar da 8.666, tratando de um simples aperfeiçoamento.  

Neste sentido e com relação à governança, a nova lei de licitações tentou 

aproximar essa estrutura às contratações públicas na positivação de alguns instrumentos 

presentes na legislação, conforme será visto mais à frente, pretendendo fomentar essa 

temática na busca por uma Administração Pública brasileira mais eficiente. Em 

complemento, acredita-se que romper com o caráter formalístico-burocrático e mudar o 

foco governamental para o resultado do das contratações compreendem os maiores 

desafio que se avizinham com a aprovação da nova legislação.  

Além disso, o ambiente administrativo brasileiro também não parece estar 

preparado para uma legislação completamente nova e pautada por características de 

governança, sobretudo pelo histórico de corrupção envolvendo a atividade e a burocracia 

nacional e subnacional, bem como o apego às estratégias de controle procedimental que 

tentam sinalizar as virtudes intencionais que, por si só, não garantem a lisura processual 

e, ainda menos, os bons resultados esperados pela sociedade.  

4.     RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

Após acurada pesquisa e apanhado teórico presente no referencial deste trabalho, 

a presente sessão tenciona apresentar os resultados encontrados que respondam à 

pergunta norteadora da pesquisa: quais são os desafios impostos à governança das 

contratações, a partir da aprovação da Lei 14.133 e como se refletem no GAP-RJ? 

4.1. Revelações do campo 

Ao adentrar ao campo de pesquisa, percebeu-se que o tema das contratações 

públicas possui diversos aspectos e enfoques, seja na literatura internacional ou brasileira. 

O tema apresenta uma ampla gama de entendimentos e vertentes que não conseguem ser 

esgotadas em uma pesquisa. Especialmente no contexto brasileiro, o assunto ganha 
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proporções relevantes pelo montante de recursos públicos aplicados em qualquer que seja 

a esfera governamental ou poderes, como o é também é no presente caso em estudo.  

Além disso, o aspecto jurídico e normativo das contratações também concentra 

diversas tendências e implicações características do contexto administrativo brasileiro 

que, assim como o ambiente internacional, tem se modificado amplamente por meio das 

influências do tema da governança e, sobretudo, das características contemporâneas 

marcadas por um ambiente globalizado e tecnológico.  

Quanto ao caso em estudo, uma organização militar, o GAP-RJ revelou pouca 

maturidade no tema da governança quando associada às contratações. Quanto à função, 

por outro lado, a organização revelou ampla maturidade, sobretudo, ao se tratar da 

estrutura multidisciplinar estruturada para execução das atividades e aos procedimentos 

estabelecidos em cada um dos setores envolvidos. Na figura abaixo, a organização 

encontra-se retratada por seu organograma, ressaltando os setores diretamente 

relacionados nas atividades, os quais subsidiaram a base da escolha dos participantes da 

pesquisa por meio das entrevistas.  

 

Figura 6. Organograma do GAP-RJ 

Fonte: Site intraer do GAP-RJ, destaque feito para os setores envolvidos com as contratações.  
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No ano de 2021, período de aplicação da pesquisa, o órgão utilizou essa estrutura 

para realizar, aproximadamente, 97 processos, envolvendo um valor estimado de R$ 

487.578.189,667, revelando que é necessário possuir uma estrutura adequada, não só de 

operacionalização, mas também de governança para que a organização aproxime as 

teorias administrativas das suas necessidades cotidianas, conforme Kooiman (1999).  

Todavia, os dados extraídos dos respondentes revelam que toda essa estrutura possui 

deficiências, essencialmente, de dimensionamento e preparo do efetivo, conforme 

percebe-se a partir dos trechos estruturados na Tabela 2. 

O desempenho organizacional do órgão, em termos de execução orçamentária, por 

sua vez, apesar das limitações, se assemelha às demais unidades de apoio sediadas no 

estado do Rio de Janeiro. O GAP-GL executou um total de 115 processos, no valor de R$ 

488.046.670,31 apoiando 24 unidades. A BAAF, um total de 91, com valor total de R$ 

2001.677.852,69, apoiando 16 unidades e a BASC 32 processos, no total de R$ 

121.271.159,20, para 7 unidades8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Dados oriundos do Painel de compras do Governo Federal no link 

http://paineldecompras.economia.gov.br/processos-compra utilizando a aba “processo de compras” e os 

filtros: “UASG” 120039 (GAP-RJ) e “ano de compra” 2021. 
8 Os dados apresentados utilizaram os mesmos parâmetros de pesquisa no painel de compras do Governo 

Federal.  

http://paineldecompras.economia.gov.br/processos-compra
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Tabela 2:  
Compilação de trechos sobre o dimensionamento do efetivo do GAP-RJ nos setores envolvidos nas 

contratações. 

Participante Trecho  Participante Trecho 

#E1 

“Eu acho negativo a 

parte de efetivo. Nosso 

efetivo é muito limitado.” 

 

#E2 

“Os procedimentos já estão bem 

definidos, só que como a gente tem 

muita coisa para fazer e pouca gente, 

acaba que, às vezes, a gente não 

consegue dar tanta atenção a todos os 

detalhes mesmo.” 

#E1 

“Eu acho isso ruim, 

assim, eu acho isso ruim, 

mas entendo que se dá 

por conta da escassez de 

efetivo: antigo, 

qualificado, 

capacitado.” 

 

#E5 

“A gente tem um efetivo reduzido na 

conferência, basicamente eu e mais 

uma pessoa, é, não tem como pegar 

todos os erros, né? Aí acaba que 

eventualmente passa um, aí a gente, faz 

ali uma gestão de risco, olha com mais 

atenção os processos, é, de maior vulto, 

né, maior valor de global, né? Mas, a 

gente não está livre de que possa passar 

eventualmente algum problema. Isso é 

para que mais preocupa assim.” 

#E1 

“Mas a parte negativa é 

a parte de efetivo, não 

tem como fazer.” 

 

#E6 

“A gente tem muito oficial novo na 

área de ponta de linha de 

contratação.” 

#E1 

“Na minha concepção, 

muito pessoal, eu acho 

que a função da 

governança do GAP, da 

parte gerencial, tinha que 

fazer o equilíbrio de 

efetivo nas partes 

sensíveis antes do erro 

ocorrer.” 

 

#E8 
“Pontos negativos há, até em termos 

de experiência do pessoal.” 

#E1 

“Hoje a gente está 

extremamente defasado 

de pessoal. O que isso 

acarreta? Que os 

processos acabam 

ficando atrasados 

naturalmente.”  

 

#E9 

“É, mais gente, né, capacitada, não 

adianta você querer cobrar, tipo, muita 

coisa e você não ter gente, não digo 

nem por conta de qualidade, porque a 

equipe aqui é boa, tá, digo por conta de 

quantidade.” 

#E2 

“Acho que é uma 

demanda muito grande 

pra um efetivo 

responsável por fazer, 

pequeno. Então, faz com 

que, algumas vezes, a 

gente não consiga dar 

toda atenção necessária 

para a composição do 

processo. Se eu tivesse 

mais gente para fazer o 

processo, se eu tivesse 

mais tempo para 

trabalhar talvez eu 

pudesse, um ou outro 

 

#E9 

“Vai chegar num ponto que eles vão 

estar sobrecarregados, acaba que isso 

não vai funcionar, aí vai ter erro e aí 

vira uma bola de neve. (...) Então, 

assim, independente do pessoal ser 

qualificado ou não, tipo, a quantidade é 

essencial, quantidade com qualidade. 

Tem coisas simples que você não 

precisa de tanta qualificação, mas 

quando você não tem essas pessoas 

fazerem coisas simples, você 

sobrecarrega as pessoas que tem que 

fazer coisas mais complicadas, e elas 

perdem tempo com coisas de gente… 

que deveriam ser desnecessárias para 
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Nota: Na apresentação dos resultados, os participantes entrevistados foram codificados em “#E”, seguindo 

a sequência numérica temporal das entrevistas, que leva em conta, apenas, a ordem em que os participantes 

foram ouvidos pela pesquisadora. Nesse sentido, prezou-se pelo sigilo das informações e pretendeu-se 

evitar que haja quaisquer referências que possam levar a identificação do militar em questão. 

Quanto à capacitação dos agentes envolvidos nas contratações, a partir das 

informações da Tabela 3 (abaixo), verifica-se que a maior parte não possui qualquer tipo 

de aperfeiçoamento na sua área de atuação. Apesar de todos os militares entrevistados 

possuírem a mesma origem de formação acadêmico-militar (Academia da Força Aérea – 

Curso de Formação de Oficiais Intendentes), por outro lado, a partir do desempenho das 

atividades específicas, ainda permanece a necessidade aprimoramento do conhecimento.  

Nesse sentido, o órgão tem promovido a capacitação de 6 dos agentes a seguir por 

meio de pós-graduação em Licitações e Contratos, a ser concluída no ano de 2022. 

Tabela 3: 

Qualificação dos entrevistados na pesquisa. 

IDENTIFICAÇÃO 

TEMPO DE 

EXERCÍCIO DA 

FUNÇÃO 

CAPACITAÇÃO RELACIONADA À 

ATIVIDADE DESEMPENHADA NO 

ÓRGÃO9 

#E1 1 ano Não possui 

#E2 6 anos Pós-graduação em Controladoria 

#E3 6 meses Não possui 

#E4 2 anos Não possui 

#E5 1 ano Não possui 

#E6 7 meses Não possui 

#E7 9 anos  

Curso de elaboração de termos de 

referência; Curso de elaboração de editais; 

Curso de execução orçamentária; Pós-

graduação em Finanças; e Mestrado em 

Finanças 

#E8 1 ano 

Pós-graduação na área de gestão pública, 

planejamento orçamentário e gestão 

pública, Curso de Finanças Públicas; e 

Mestrado em Administração Financeira 

#E9 6 meses Não possui 

 

No GAP-RJ, além das leis e normas previstas, os procedimentos que regem as 

contratações são estruturados e padronizados a partir de Normas Padrão de Ação (NPAs) 

 
9 Os cursos inseridos na tabela são aqueles que os próprios participantes informaram ao serem perguntados 

se possuíam cursos relacionados à atividade que desempenhavam (roteiro constante no Apêndice B). 

detalhe que passa, 

atentar um pouco mais.” 

elas que elas não deveriam se 

preocupar.” 
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e Listas de Verificação. Essas ferramentas são balizadores da montagem dos processos, 

agregando uniformidade de entendimento, procedimentos mais completos e céleres 

conforme foi apontado nas falas dos entrevistados, como vemos a seguir:  

“A gente vê que já existe uma consciência, uma noção muito boa de como que 

deve ser a composição do processo.” (#E2) 

“A gente tem nossas normas também né, NPA, que dizem como são os 

procedimentos, a gente tem as listas de verificação e, também, reuniões 

constantes, com o efetivo, com os responsáveis né.” (#E2) 

“No nosso caso aqui, por exemplo, as listas de verificação estão dentro da 

nossa NPA, e é uma NPA que é revisada todo ano, a, aí, a NPA é um 

documento obrigatório, cada, cada agente da administração que está 

assumindo uma determinada função, ele precisa primeiro revisar NPA, fazer 

a leitura da NPA para tomar conhecimento da do funcionamento das 

atribuições de cada integrante daquele setor e, também, desses anexos que 

são as listas de verificação.” (#E7) 

“Hoje em dia, a gente já contempla toda essa documentação em listas de 

verificação (...) essas listas de verificações, por exemplo, as que nós temos 

no GAP, elas estão tão adaptadas à realidade que nós temos diversas, 

diversos tipos de lista de verificação de acordo com o tipo de contratação.” 

(#E7) 

“É, hoje tem lista de verificação para tudo, né? Então, se não for uma coisa 

que foge muito do padrão, uma coisa nova, o processo vai sair 

tranquilamente.” (#E9) 

Entretanto, a partir da fala do participante a seguir, verifica-se que há pontos 

deficientes relacionados ao fluxo processual. Partindo da definição sistêmica de Thai 

(2001) e Santana (2012), a fala revela uma desordem entre as partes que compõem o 

macroprocesso de contratações e os fluxos que interligam essas partes, os quais deveriam 

se relacionar harmoniosamente.  

“Hoje, a gente não existe uma metodologia específica, tipo assim: ó, 

acabou a licitação, chega por, sempre vai chegar por subprocesso, 

sempre vai chegar por e-mail, às vezes chega por e-mail, às vezes chega 

por subprocesso, às vezes chega por whatsapp.” (#E1) 

 As contratações executadas no órgão utilizam um sistema de tramitação interna 

chamado SILOMS (Sistema Integrado de Logística de Material e de Serviços) instituído 

para gerenciamento de processos no âmbito Comando da Aeronáutica, além daqueles já 
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padronizados nos órgãos do Governo Federal, tais como o SIASG (Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais)10.  

 Há também a classificação das contratações entre “demandas não recorrentes” 

(DNRs) e “calendário”. As demandas não recorrentes são as contratações específicas de 

uma OM Apoiada que, essencialmente, não pode ser prevista, como afirmou o 

entrevistado #E3: “(...) demanda não recorrente que são coisas eventuais, que nem todo 

ano tem, que nem todo ano tem necessidade de ser feita.”.  

Já os processos do “calendário” são as compras realizadas de maneira centralizada 

pelo Grupamento, para atender necessidades que podem ser previstas e planejadas. Elas 

são chamadas dessa maneira por comporem um calendário de contratações que é 

confeccionado anualmente, para atender as demandas do ano subsequente, conforme 

explica #E7: “(...) calendário, né, desses processos que a gente define como recorrentes, 

que se repetem todo ano, e que são comuns a mais de uma unidade e para o próprio 

GAP”  

Em complemento, o participante ainda coloca da seguinte forma: “A gente define 

como objeto de um calendário para que a gente faça uma contratação de forma unificada 

e dessa maneira economize meios ali para até de economia processual, para não ter que 

abrir diversos processos pra um mesmo objeto.”. Ou seja, as compras são delineadas a 

partir de uma perspectiva de economia processual, da concentração administrativa de 

demandas, em busca do que Thai (2001) define como metas de aquisição governamentais, 

nesse caso, voltadas para o custo, ou “value for money” de Arrowsmith (2011) e redução 

do custo de efetividade ligado a agregação das contratações, segundo IPEA (2021).  

Quanto à subordinação institucional e considerando a aprovação da nova lei de 

licitações, a DIREF emitiu algumas orientações e pareceres, ao longo do período de 

pesquisa, acerca de como seriam desenvolvidas as contratações a partir de então. Sobre 

isso, definiu-se que o GAP-RJ deveria adotar os procedimentos relativos às sanções e 

dispensas eletrônicas. 

Tendo sido verificadas, inicialmente, essas condições e revelações do campo de 

estudo, o caso da pesquisa, na seção a seguir serão apresentados os resultados da análise 

 
10 O SIASG é um sistema de uso dos órgãos do Governo Federal onde são executadas as operações de 

compras governamentais. https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/compras   

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/compras
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de conteúdo das duas legislações de licitações, a Lei 8.666 e a Lei 14.133 e dos dados 

coletados por meio das entrevistas.  

4.2. Legislações 

Iniciando as análises das legislações pela Lei 8.666, há que se considerar todo o 

contexto do período da época em que foi aprovada. Já em 1993, a lei estabeleceu 

taxativamente objetivos e princípios. Em um contexto de desenvolvimento nacional, o 

potencial das contratações passou a ser explorado como uma política pública progressista, 

corroborando com o entendimento da OCDE (2017) e de Ribeiro et. al. (2018), conforme 

se infere do trecho do art. 3º: “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e 

a promoção do desenvolvimento nacional sustentável (...)” (Brasil, 19993). 

Com fulcro no que Thai (2001) evidencia, as legislações atuam como uma legal 

force influenciando diretamente os ambientes onde as contratações se desenvolvem. 

Nesse sentido, ao vedar diversas posturas dos agentes públicos, como tratamento 

diferenciado ou atitudes que comprometam o caráter competitivo, também fica evidente 

que se pretendia tolher práticas de corrupção, corroborando com Fernandes (2016) e 

Alves (2020), e promover práticas de integridade diretamente ligadas à governança, 

alinhando com a OCDE (2020). Em complemento, a publicidade e transparência, ligadas 

à proibição do sigilo das licitações (§3º do art. 3º) aderem às práticas da governança 

segundo a perspectiva de Lynn et. al. (2001); Kissler e Heidemann (2006); IBGC (2015); 

TCU (2015) e OCDE (2020). 

A participação social no processo se dá pela possibilidade de um cidadão 

acompanhar o certame, requerer os quantitativos executados de obras ou serviços e 

impugnações (preço ou edital). Esse aspecto também corrobora com as características de 

governança trazidas na literatura por Frey (2007), Vieira (2008) e OCDE (2020). 

No tocante às modalidades, a Lei 8.666 possui como uma característica a de ser 

voltada para as disputas presenciais. Nesse sentido, a manutenção dos seus preceitos ao 

longo dos anos desafiou a administração contemporânea marcada pela inovação, 

globalização e a inserção das ferramentas de TIC nas atividades administrativas que, 

conforme Ronchi et. al. (2010), acentuam as tendências de e-procurement. Essas 
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modalidades também revelam características ultrapassadas de contratação baseadas em 

valores que, muita das vezes, não revelavam uma aproximação com o mercado, 

contrapondo Santana (2012).  

Com relação às características procedimentais e detalhamento de exigências, a 

exemplo das habilitatórias, percebe-se que a lei é extensa, detalhista e procedimental, se 

afastando do que propõe TCU (2020) de que a qualidade da atividade pública é aumentada 

na medida em que se diminui a preocupação com o procedimento e aumenta-se a 

importância do resultado. Por outro lado, corroboram com Arrowsmith (201) no sentido 

de que esse sistema de contratação atribuiu ênfase ao objetivo de mitigar práticas 

fraudulentas, conforme a intenção político-governamental.  

Em outro sentido, há também medidas compensatórias de eliminação de controle 

e simplificação das exigências que conferem alguma flexibilidade ao procedimento, 

corroborando com Fiuza e Medeiros (2013) e Terra (2016).  

Esse contexto, na perspectiva macro processual, permite às contratações ganhos 

em eficiência e celeridade que, conforme Kooiman (2009), concedem uma condição 

estrutural propícia ao melhor atendimento das necessidades. Corroborando com Fiuza e 

Medeiros (2014), essa tendência direciona as contratações para um padrão de atividade 

com foco em resultados que excede o value for money e o custo-benefício (IPEA, 2021), 

aumentando as vantagens do processo licitatório.  

Além dos procedimentos relativos a disputas presenciais, essa legislação está 

ligada, igualmente, a processos físicos. Nesse contexto, verifica-se também um zelo a 

composição processual e controle formal, tais como rubricas e assinaturas nos 

instrumentos convocatórios (§1º do art. 40) ou rubrica dos licitantes e da comissão nas 

propostas entregues (§2º do art. 43), ou ato unilateral escrito para rescisão de contrato 

(inciso I do art. 79) que, conforme Fiuza et. al. (2019), se configuram como elemento 

prejudicial ao sucesso de uma política de contratações. 

Passando para a análise da NLL, a Lei 14.133, considerando os objetivos do 

presente trabalho, não se pretende comparar as duas legislações, mas sim as 

características de governança presentes nos normativos. Nesse sentido, percebe-se 

inicialmente que, ao elencar os princípios a que se vinculam as contratações, no art. 5º, a 

nova legislação incorpora questões como planejamento (Fenili, 2017; The United 
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Nations, 2020; Arrowsmith, 2011), transparência (IPEA, 2021), segregação das funções 

(TCU, 2020) e segurança jurídica (OCDE, 2021; Fiuza & Medeiros, 2014; Camara, 2021) 

que se alinham a governança segundo Ache (2000), Löffler (2001), Kissler e Heidemann 

(2006) e TCU (2020). 

A gestão por competência também foi um assunto introduzido pela legislação 

como obrigação das autoridades dos órgãos e entidades e na especificação das 

características exigidas pelos agentes, exigindo formação compatível e qualificação 

formal, corroborando as práticas de governança defendidas pela OCDE (2017), TCU 

(2020), Brandão e Bahry (2005). Ao incluir esse aspecto como normativo, a partir de 

Brandão e Guimarães (2001), as contratações aumentam o seu potencial de aproximação 

dos objetivos estratégicos. 

Em complemento, também se verifica a presença de aspectos de integridade, tal 

qual a vedação de grau de parentesco com os contratados (inciso III do art. 7°), 

incentivadas pela OCDE (2020), como “the core principles of public governance”.  

Passando as características do processo licitatório trazidas pela nova lei, destaca-

se o objetivo das licitações relativas à proposta mais vantajosa que incluíram o ciclo de 

vida do objeto. Esse aspecto incentiva os processos licitatórios a superarem o foco no 

princípio da economicidade e migrarem para a qualidade, que é uma condição defendida 

pelo paradigma da governança, conforme Ximenes (2018) e cada vez mais exigidas pela 

sociedade (Macedo, 2019). 

Em total alinhamento com as proposições do TCU (2020), o parágrafo único do 

art. 11 prevê o seguinte: 

A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela 

governança das contratações e deve implementar processos e 

estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para 

avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os 

respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos 

estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente 

íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao 

planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover 

eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. (Brasil, 

2021) 
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A partir desse trecho, percebe-se que a nova lei de licitações também tenciona 

fomentar a governança das contratações em âmbito local, colocando a responsabilidade 

sobre a alta administração dos órgãos. 

            Indo além, verifica-se também um novo contexto de contratações que leva em 

conta os aspectos tecnológicos, dando preferência aos atos digitais para que as etapas 

possam ser realizadas, preferencialmente, por meio eletrônico. Além disso, as disputas 

presenciais devem contar com recursos de gravação de áudio e vídeo. Essa tendência 

eleva as contratações a um contexto global, aproximando a atividade do mercado, 

permitindo ganhos temporais e reduzindo custo de transação, corroborando com os 

autores Ronchi et. al. (2010), Quesada et. al. (2010) e Oliveira (2020), além de garantir a 

integridade do processo licitatório, quando presencial, alinhados a OGP (2011), OCDE 

(2020) e TCU (2020). 

            O planejamento, imposto pelo plano anual de contratações, também agrega à 

governança das contratações, conforme Zamyler (2021), Oliveira (2020), Fenili (2017); 

The United Nations (2020) e Arrowsmith (2011). Porém, de maneira inovadora, a lei 

positiva essa atividade com objetivo racionalizar as contratações, alinhar-se ao plano 

estratégico de cada organização e subsidiar a elaboração de leis orçamentárias, revelando 

intenções vanguardistas de promoção de maior eficiência e ganhos em resultados. 

A participação social nas contratações locais também é incentivada pela nova lei, 

sobretudo na forma de audiências ou consultas públicas antes da realização de certames 

licitatórios. Para além da promoção de valores relacionados à integridade, o escrutínio 

social defendido por Frey (2007) e OCDE (2020) permite a garantia do interesse público 

e uma administração pública voltada para os interesses do cidadão (Fernandes, 2016), 

favorecendo o que defende Cheng (2019) que é necessário maior envolvimento da 

sociedade no planejamento dos serviços públicos. 

A gestão de riscos também se mostra bastante evidente nas novas características 

da formalização dos contratos públicos. Seguindo a tendência do TCU (2020), além do já 

tratado no art. 11, a nova lei elenca uma série de análises de riscos vinculadas aos 

processos licitatórios e coloca esse mecanismo como uma obrigação de práticas contínuas 

e permanentes fomentando essa característica de governança associada a todas as etapas 

do macroprocesso.  
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Além do direcionamento da conduta do servidor público proibindo práticas 

passíveis de corrupção, a Lei 14.133 prevê a implantação de um programa de integridade 

relacionado a obras e serviços de grande vulto. Mesmo que ainda não haja 

regulamentação a respeito, essa atividade agrega a governança das contratações como já 

exposto. Por outro lado, há que se refletir a respeito de mais uma sobrecarga normativa 

que será adicionada às contratações. 

Acerca das modalidades licitatórias, a Lei 14.133 não inova ao positivar o pregão, 

considerando as tendências recentes relacionadas ao e-procurement. Contudo, o diálogo 

competitivo desponta como uma novidade disruptiva onde as contratações se aproximam 

do mercado em busca de melhores soluções. Essa modalidade moderniza o processo 

licitatório ao trazer alguma flexibilidade na procura por alternativas e desenvolvimento 

de soluções para atender uma necessidade. 

Essa modalidade, ao encontro do que defendem Fiuza e Medeiros (2014), também 

promove flexibilidade e maior custo-benefício, bem como imprime ao processo uma 

característica de foco em resultados, o que claramente parece ser a intenção do legislador. 

Nesse sentido, as contratações brasileiras podem ter suas características estritamente 

formalísticas e procedimentais transformadas pela inovação legal.  

Com relação aos casos em que é permitida ou vedada a competição e, com isso, 

não se exige o procedimento licitatório, destaca-se a situação de defesa de causas judiciais 

e administrativas, bem como de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Essas 

hipóteses de inexigibilidade se alinham com a governança das contratações ao incentivar 

a maior participação dos gestores no processo licitatório, com atitudes inovadoras e 

proativas a partir de determinação de riscos aceitáveis (TCU, 2014) e sem o temor de 

punições impostas por órgão de controle (Cavalcante & Monteiro, 2021). 

A NLL trouxe diversas novidades no que se refere à duração dos contratos 

administrativos. A principal tem sido a possibilidade de celebração de contratos gerais 

por até 10 anos, ou por prazo indeterminado, em casos de serviço público oferecido em 

regime de monopólio. Nesse sentido, a legislação aumenta o potencial de governança das 

contratações ao permitir a maximização dos resultados já obtidos em contratos bem-

sucedidos e, sobretudo, a otimização de meios com a redução de formalização de 

demandas e processos, conforme TCU (2015). Do ponto de vista da OCDE (2015), essa 

mudança também permite uma simplificação da carga normativa.  
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A nova lei também revela um caráter orientado à governança no estabelecimento 

de mecanismos de controle baseados em linhas de defesa. No Capítulo III, retornam 

conceitos importantes de governança que devem ser considerados na adoção dos 

procedimentos licitatórios. Nesse sentido, a lei já parte do pressuposto desse novo 

paradigma administrativo ao determinar que a primeira linha de defesa seja composta de 

agentes e autoridades da estrutura de governança dos órgãos.  

Na sequência, também são abordados aspectos de: segurança jurídica, eficiência, 

riscos, capacitação e treinamento de agentes públicos, adoção de controles preventivos, 

segregação de funções. Sobre o controle, também se destacam os critérios de 

oportunidade, materialidade, relevância e risco na apuração e fiscalização de atos e 

condutas ao lado da capacitação. Nessa senda, verifica-se uma tendência a redução de 

controles formalísticos que inibam a atuação dos gestores, potencializando as atividades 

administrativas, conforme Kissler e Heidemann (2006). 

Por fim, é instituído o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) 

integrando as práticas de integração e transparência, fomento ao e-procurement, 

permitindo a racionalização de meios disponíveis e maior alcance de fornecedores, que 

poderão acessar apenas um sítio eletrônico e ter acesso a diversas informações que antes 

se encontravam difusas. Nesse sentido, a implementação desse portal também fomenta 

práticas de integridade ao favorecer a transparência e facilitar o acesso público a dados 

das contratações públicas. 

 A seguir são apresentados os dados obtidos a partir da análise das entrevistas 

realizadas com os gestores envolvidos com as contratações no GAP-RJ, utilizando a 

análise de conteúdo para as inferências apresentadas.  

4.3. Entrevistas 

Conforme os métodos e procedimentos descritos nos itens 2.2 e 2.3, os resultados 

obtidos por meio dos dados das entrevistas serão apresentados conforme as categorias 

definidas por Liderança, Estratégia e Controle, com as respectivas subcategorias, 

apresentadas ao longo dos respectivos tópicos.  
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4.3.1. Liderança 

Com relação aos mecanismos de liderança que promovem a governança das 

contratações no órgão do estudo, inicialmente, não se verificou alguma estrutura ou área 

responsável pela governança organizacional ou que fosse responsável pela definição das 

diretrizes das contratações.  

No que compete ao aspecto orçamentário, o relato de #E1, abaixo, revela como as 

estratégias referentes às contratações são desenvolvidas: de maneira setorial e delegadas 

ao âmbito da gestão. Nesse último aspecto, fica delegado aos gestores os critérios 

direcionadores e balizadores da tomada de decisão.  

“Mas, aqui, junta e ainda junta com a situação de governança propriamente 

dita. Deveria ter uma pessoa que faz a função de governança que determina 

onde cada crédito poderia ser usado. (...) Se cair agora um portão e tem que 

fazer serviço às pressas, tem que fazer uma dispensa, a gente que vai gerir 

pra falar se tem crédito não tem crédito. Não tem um gestor do crédito 

propriamente dito.” 

E, ainda, sobre a questão funcional, o participante aponta a seguinte questão:  

“Uma coisa que é pertinente que, tipo assim, é... aqui a gente acompanha a 

parte contratual, mas também todo o crédito do GAP. Então, basicamente, o 

mesmo cara que faz um contrato é o cara que faz o risco do contrato. Tem 

Unidades que são à parte.”  

Observa-se, de acordo com a fala acima, como o GAP-RJ ainda necessita 

aprimorar a governança das contratações promovendo os ajustes organizacionais que 

garantam a correta adequação das funções dos setores, adequando a sua estrutura a um 

desenho que promova a segregação das funções e atividades. Esse aspecto se contrapõe 

às práticas orientadas pelo TCU (2020). 

Além disso, a OCDE (2018) orienta que os esforços gerenciais devem se 

direcionar a promover uma governança que se revele de maneira sólida, alinhada aos 

objetivos organizacionais. Nesse ponto, observa-se que o GAP-RJ carece de um modelo 

pré-determinado que defina objetivamente os critérios e prioridades das contratações no 

órgão, incluindo além de critérios orçamentários, de maneira alinhada aos objetivos 

organizacionais, agregando as de igual forma práticas de avaliação ex-post que permitam 

o ajuste constante dos procedimentos macro processuais, levando em conta os objetivos 

e preocupações propostos por Snider e Rendon (2012) como melhores processos. 
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Em relação à integridade como mecanismo a ser promovido pela liderança, na 

prática do órgão são realizadas as divulgações de resultados de processos em sítios 

eletrônicos governamentais. Além disso, num contexto de apoio administrativo, destaca-

se que o sistema SILOMS permite o escrutínio por parte das organizações apoiadas ao 

andamento dos processos. Além disso, o GAP também promove a divulgação e 

acompanhamento das etapas processuais por meio de um calendário no seu site 

institucional, conforme a o participante #E4 revela a seguir: “Essa planilha11 ela é 

divulgada (...) Então, essa planilha que nós vamos, é, fechar agora esse mês, ela serve 

tanto para licitações, tanto pro coronel e tanto pro próprio controle interno. E, também, 

fica até uma transparência para as apoiadas.”. 

Quanto a essas práticas de integridade, relacionando à prestação de contas, o GAP-

RJ se mostra aliado às ações do governo e corrobora com o que prevê a OGP (2011), a 

partir da transparência do andamento das etapas processuais promovida junto as suas 

unidades apoiadas, por meio da disponibilização de informações nos seu site. 

Também em sentido positivo, verificou-se que há uma preocupação da direção do 

órgão em promover a capacitação dos gestores na área das contratações, revelando há um 

aspecto da governança da atividade presente e com grande potencial de ser um 

instrumento propulsor da função organizacional, conforme apontam Brandão e Bahry 

(2005), na medida em que permitem aos gestores um maior conhecimento das atividades 

que estão envolvidos, garantindo maior segurança na tomada de decisão e auxiliando na 

forma de atingir os objetivos organizacionais (Bradão & Guimarães, 2001).  

Todavia, para além da capacitação técnica dos agentes, a gestão de competências 

do órgão de estudo também precisa ser aperfeiçoada na tentativa de superar a 

inexperiência dos gestores, combinando habilidades e características pessoais àqueles que 

estarão diretamente envolvidos nas atividades, configurando mais um desafio imposto 

quanto à atribuição de responsabilidades, segundo propões Escola Nacional de 

Administração Pública [ENAP] (2020) e OCDE (2019). 

Nesse contexto, é exigido da liderança do órgão, a partir da OCDE (2018), que os 

esforços, principalmente os recursos humanos, sejam direcionados e os resultados 

 
11 Nesse momento o participante se refere ao calendário de contratações como “planilha”. 
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canalizados para os objetivos estratégicos, uma vez que o ambiente não permite 

facilmente a troca dos agentes. 

Nos trechos abaixo, verifica-se também a carência em aperfeiçoamento específico 

das atividades desempenhadas no âmbito gestão setorial, considerando que o processo de 

compras públicas envolve uma composição multidisciplinar.  

“Aqui, não é assim, aqui se você não tem você tinha que ligar, ligar para o 

“coronel fulano” que eu conheço liga para “capitã ciclana” que já trabalhou 

aqui e aí até alguém meio que te apadrinha, pra tirar dúvida mesmo.” (#E1) 

““Ah, existe uma ICA de controle interno, pronto, é suficiente.” Não, não é 

suficiente. Existe “N” problemas aqui que vão aparecer, que não estão 

previstos, até os que estão previstos, às vezes não são tratados no nível de 

profundidade adequada e muitas questões ficam em aberto, né. Sim, é 

insuficiente.” (#E5) 

“Com relação aos processos? Assim, pontos negativos... É sim, sim, 

despreparo... É... o principal problema é o despreparo dos agentes 

envolvidos, né. (...) É tudo aprendido ali na, na vivência, na prática, no dia a 

dia.  Aí é, é aí volta aquela questão. O grande problema é: enquanto a gente 

está aprendendo, a gente erra, né.” (#E5) 

Os dados acima revelam que a falta de conhecimento específico e competências 

prévias afetam a qualidades dos processos, contrapondo o que defendem Fiuza et. al 

(2019) e OCDE (2017) no tocante a aplicação de ampla profissionalização dos 

profissionais envolvidos no processo. Nesse sentido, há uma deficiência no mecanismo 

de liderança ao tratar de um problema que já existe (efetivo defasado e inexperiente) 

dentro âmbito macro processual.  

Em complemento, ao tratar do aproveitamento das capacidades internas para 

alocação de recursos humanos nas funções, evidencia-se no órgão a ausência de atenção 

estratégica das lideranças para alocação dos gestores e demais envolvidos. Nesse sentido, 

perde-se conhecimento na transição de funções, conforme trechos abaixo.  

“Então, assim, eu, na minha opinião, quando eu assumi aqui, eu tive... Isso é 

um problema que eu, eu “A”12, detecto da Força, eu acho que tem dificuldade 

de transição de função.” (#E1) 

“Porque na Aeronáutica é, assim, não existe gestão de conhecimento, a 

pessoa tem que aprender na prática e isso implica em errar, no início e esses 

 
12 Ocultado para preservar a identidade do participante.  
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erros é, assim, como são tratados? Se for dando ao Erário, não importa, tem 

que ter um CPF pra ressarcir.” (#E5) 

“Não tenho como passar o conhecimento que eu acumulei ao longo desses 

“X”13 meses (...) Que foi com muito sacrifício ali na tentativa e erro, 

aprendendo as coisas. E a pessoa quando entrar no meu lugar vai ter 

exatamente a mesma dificuldade, vai cometer mais erros, no início, até 

conseguir aprender e a engrenagem começar a girar e... assim, é um óbice 

que a gente não vê num futuro próximo, que seja solucionada, até porque a 

Aeronáutica cada vez mais vai reduzindo seu efetivo.” (#E5) 

“A transmissão de conhecimento, aquele conhecimento adquirido da, das 

pessoas que estão alocadas num determinado setor, ele é praticamente se 

tornou um processo automático por meio dessa documentação.” (#E7) 

Consoante essa questão, os dados apresentados contrariam aquilo que é apresentado 

por Brandão e Bahry (2005) e Fiuza et. al. (2019) a respeito da importância do 

aproveitamento dos conhecimentos internos pré-existente, relacionando-os às boas 

práticas das aquisições. Entretanto, a otimização do RH a partir de mudança de 

paradigmas processuais por “gestão de projeto”14 e a otimização dos processos amparadas 

em normativos favorecem a melhoria da qualidade e melhores resultados (Fiuza et. al., 

2019).  

De uma perspectiva mais holística, portanto, é demandando do GAP-RJ que haja 

medidas de governança para mitigar os prejuízos impostos à função, por questões 

institucionais, muito embora se perceba que há preocupação dos gestores e proatividade 

em manter as atividades e funções em constante aprimoramento, mesmo em um contexto 

organizacional desfavorável. 

Conforme OCDE (2019) é necessário que as lideranças do GAP-RJ se envolvam nas 

questões relativas à perda do conhecimento dos gestores, para que isso não implique na 

perda de qualidade dos serviços, promovendo uma estrutura flexível e adaptável às 

questões de efetivo impostas pelo Comando da Aeronáutica. 

Sendo assim, no que se refere aos mecanismos de liderança promotores da governança 

das contratações no órgão, os resultados revelam uma estrutura ainda embrionária, 

 
13 Informação ocultada para que não seja possível fazer correspondências que determinem a identidade do 

participante 
14 Essa nomenclatura é utilizada em referência a fala do participante #E7 que ilustra a forma como os 

processos são confeccionados na fase interna. Em relação a isso, os processos são elaborados por um único 

servidor do início ao fim, confeccionando todos os documentos que o compõe. 
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contrapondo o que prevê a OCDE (2018), onde não se percebem esforços gerenciais para 

uma governança objetiva e sólida. 

4.3.2. Estratégia 

Os mecanismos estratégicos aplicados às contratações do GAP-RJ demonstraram 

diversas características conforme serão apresentadas a seguir. Parte dos resultados, em 

especial os relacionados a disponibilização de recursos humanos, já fora apresentado 

como uma revelação do campo de pesquisa.  

Os dados coletados através das entrevistas permitem verificar que, em relação às 

definições da governança das contratações do GAP-RJ, não há delimitações objetivas 

quanto ao direcionamento e decisões estratégicas das contratações, bem como relativas 

aos seus procedimentos correlatos. Esses procedimentos, ainda que sejam estabelecidos 

formalmente, apresentam uma ausência de definição clara aderente à atividade de 

compras, como pode ser observado na fala de #E8, a seguir: 

“Você cria a sua diretriz de comando alinhado ao plano setorial, que é uma 

visão estratégica do Comando da Aeronáutica e a partir daí, você vai 

estabelecendo ações locais com indicadores para medir, fazer, acompanhar. 

(...) Um exemplo é aquele, né, que aí você ganha celeridade a partir do 

momento que não precisa imprimir para assinar, você tem hoje um checklist 

dentro do setor de pessoal civil que acompanha toda a rotina de, de processos 

deles que fez é... reduzir e mitigar erros, tanto é que o processo não estão 

mais voltando da DIRAP. Você tem melhoria na parte de, de pagamentos que 

antigamente os pagamentos, os processos nossos eram 23 dias, hoje reduzido 

para 9 dias de pagamento. E, entre outras, outras benesses que já 

aconteceram a partir do momento que você realmente trabalha alinhado com 

diretriz.”  

Em relação à implementação da Governança, #E1 explica que:  

“Governança? Já se tentou implementar, mas não, na prática, não ocorreu. 

(...) Então acaba que a gente não vê uma governança, é uma governança 

interna, tipo de cada gestor se o seu próprio gerente, o que de um certo ponto 

é válido, mas não tem nenhum... Eu não vejo ninguém externo que faça esse 

acompanhamento antes de dar problema. Aí depois que dá problema, se der 

problema, aí “a vaca vai pro brejo”. Aí já começa...aí já muda o contexto, 

tipo assim não tem ninguém para acompanhar antes de dar problema. Aí se 

dá problema, não tem tanta tolerância ao erro. Mas também não tem 

preocupação em acompanhar antes de dar o erro, entendeu?”  (#E1) 

A fala do participante acima permite inferir que o entendimento do que venham a 

ser as práticas de governança ainda é abstrato para os agentes envolvidos, muito embora, 
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diversas das práticas já aplicadas na gestão, como exemplificadas acima, estejam 

relacionadas a um contexto maior de governança das contratações, pois incorrem em 

aumento de valor processual, em consonância ao que prevê a OCDE (2015). 

Além disso, a fala do entrevistado também deixa claro ser necessário ferramentas 

de gestão dos agentes para que os procedimentos internos aos setores possam ser 

executados, ainda que essas práticas venham a ser confundidas com práticas de 

governança, como também abaixo.  

“Eu tenho ali uma planilha e a planilha é bem minuciosa então eu sei 

exatamente, é, o passo de cada processo, onde está cada processo porque o 

processo tem que passar por diversos setores, alguns ainda voltam para a 

unidade deles, então a minha forma de, de governança, é essa planilha, 

assim, é, é o que eu consigo gerir ali.” (#E3) 

“Então eu tenho que ter a minha planilha (...) pra eu fazer o meu controle o 

SILOMS foge. Ele, então, teoricamente, me mostraria uma parte. E aí eu faço 

esse controle para ter uma visão geral.” (#E1) 

Essa necessidade de definições claras se mostra como um desafio presente, ainda 

mais quando se trata de processos que devem ser readequados a novas formas de 

contratação, após a mudança normativa das leis de licitações. De acordo com Terra (2016) 

definições estratégicas multidisciplinares, que promovam a governança das contratações 

como um todo, deve ser um assunto de especial atenção, visto que a função é uma 

atividade estratégica da organização. Nesse sentido, conforme o autor, as práticas não 

devem ser setorizadas, mas que permitam a integração da cadeia de suprimentos ao 

planejamento, favorecendo a mitigação de conflitos internos e o alcance dos objetivos 

definidos (Lynn et. al., 2001; IFAC & CIPFA, 2014). 

Além disso, os setores envolvidos nas contratações demonstram uma atuação 

feudalizada, onde há carência de atuação sinérgica e estabelecimento de padrões que 

levem em conta os objetivos estratégicos do macroprocesso e não os interesses de cada 

setor em cumprir estritamente sua função. Em contraponto, as unidades apoiadas se 

revelam abertas a cooperação intersetorial, conforme revela #E3: “Os pontos positivos é 

que a gente tem, assim, uma comunicação. Tem um elo, meio que tem um elo de ligação 

em cada OM apoiada.”. Sobre isso, outros participantes também acrescentam seus pontos 

de vista conforme abaixo:  

“Um pouco negativo que muitas coisas aqui que são de atribuição do setor 

técnico não são feitas pelo setor técnico.” (#E3) 
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“Eu acredito que seria mais a parte da comunicação do trâmite do processo 

entre setores do GAP. Então, essas pendências, esses empecilhos que eu disse 

que estão acontecendo com o controle, eu acho que é o ponto mais crítico 

hoje.” (#E4) 

“Em contrapartida, é, processos que o controle interno julgou importante, 

como demanda não recorrente, no caso, né, do GAP, que era até pro 

“XXX”15 vieram, quando bateu aqui eu falei: não tem como. Eu até falei: eu 

tenho um senso crítico, eu já sei que o meu senso não está batendo com o 

controle, porque coisas que eu, eu entendo que deveria prosseguir o controle 

tá devolvendo. Agora, imagina as coisas que eu olho, eu vi, não concordo, 

não mandaria para frente, o controle interno queria que eu seguisse.” (#E4) 

“Aí, aí é contraditório né, porque o calendário que eu acho que é importante 

por muito menos, infinitamente menos, voltou para retificação enquanto 

contratações diretas erradas seguiram, né.” (#E4) 

Nesse aspecto, o contexto administrativo do órgão se assemelha com as exigências 

burocráticas apontadas por Lynn et. al. (2001), principalmente aquelas relacionadas ao 

conflito de interesse entre os agentes envolvidos. Perceber também que a organização 

carece de um macroprocesso sinérgico, impõe maiores exigências de práticas de 

governança, que permitam arranjos institucionais internos interativos, de cooperação, 

com sistemas de qualidade que promovam maior efetividade, como propôs Kooiman 

(1999).  

Seguindo a linha de Purdy (2012), resta claro que o Grupamento necessita 

promover um ambiente de práticas colaborativas, para permitir que seja realizada uma 

governança de fato.  

• Gestão de Riscos 

O conceito de gestão de riscos foi definido como uma subcategoria emergente, em 

virtude de ser um tema de bastante proeminência nas falas apresentadas pelos 

participantes ao tratar do tema governança. A literatura do referencial teórico apresenta 

alguns aspectos relacionados à gestão de riscos e esses tópicos também serão 

segmentados na indicação dos resultados.  

Inicialmente, verifica-se que também não há critérios objetivos ou metodológicos 

referentes à gestão de riscos relativos à identificação e procedimentos setorizados. Cada 

gestor tem aplicado às suas atividades critérios empíricos para evitar aquilo que, 

individualmente, julgam como eventos futuros negativos. Esse esforço, se é que se pode 

 
15 Nome da Organização Apoiada ocultado para que não haja exposição.  
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chamar de gestão de risco, tenciona evitar que ocorram não só em problemas processuais, 

mas também pessoais, para aumento ou redução de esforços, especialmente pela escassez 

de tempo e de recursos humanos.  

“Então a nossa parte aqui a gente tenta mitigar ao máximo possível os riscos, 

porque se a gente não coloca num checklist e acaba por rotina, acaba por 

excesso de trabalho, pouco contingente, a gente acaba passando 

despercebido, chega lá na frente vai... a gente vai chegar, vai chegar a 

DIREF, vai cobrar...” (#E1) 

“O que a gente faz muito, é, é assim, desculpa, mas é na intuição, ali no olho, 

né. Esse processo aqui, provavelmente, vai dar, tem chance de dar problema? 

Ele, a gente vai voltar a atenção para ele, né. Não tem um valor assim: a 

partir de tantos milhões. (...) Aí acaba que eventualmente passa um, aí a 

gente, faz ali uma gestão de risco, olha com mais atenção os processos, é, de 

maior vulto, né, maior valor de global, né? Mas, a gente não está livre de que 

possa passar eventualmente algum problema. Isso é o que mais preocupa 

assim.” (#E5)  

“Assim, dá pra tocar a seção? Dá, mas é no gerenciamento de riscos, você 

vai pegar no que está apertando mais. (...) Então, a gente faz, meio que, um 

gerenciamento de risco e vê o que está apertando mais nosso calo e vai 

tocando.” (#E9) 

Em vista desses comentários, é possível inferir que os gestores atuam em direção 

a gestão de riscos de maneira discricionária, sem que haja capacitação e conhecimento 

técnico necessário. Nesse contexto, os gestores se alinham ao TCU (2016) ao desenvolver 

a mitigação de riscos no âmbito da gestão setorial, contudo também não se percebe o 

monitoramento e avaliação a que cabe a governança. Além disso, a OCDE (2021) aponta 

o aumento da insegurança jurídica que envolve esses gestores que não possuem 

competências e conhecimentos necessários para o desempenho da função. Além disso, no 

caso deste estudo fica mais evidente ainda a pressão das penalidades trazidas pela OCDE, 

revelando um outro desafio imposto. 

Em complemento, no órgão existe a chamada “comissão de gestão de riscos”, a 

qual designa todos os oficiais como membros efetivos, conforme os trechos abaixo. 

Considerando a heterogeneidade dos militares que compõem a comissão, sobretudo no 

que se refere a conhecimento técnico e envolvimento no macroprocesso, percebe-se que, 

novamente, há uma imposição de procedimentos empiricamente difusos e isentos de base 

metodológica, possivelmente motivadas pela tendência institucional em fomentar o 

conceito nas organizações, de acordo com o disposto no tópico 3.2.5.    
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“A equipe é designada em boletim interno, né, que aí a gente tem as equipes, 

mas acaba tendo envolvimento de todos os atores que estão aqui no GAP-Rio 

de Janeiro, inclusive você faz parte da, do grupo de riscos né. Aí o quê que a 

gente faz? Dependendo da complexidade, essa equipe é acionada, reúne na 

sala de reuniões ali, analisa um ponto que está sendo crítico pra uma tomada 

de, de decisão em relação à quantidade de itens que são adquiridos, porque 

o TCU se preocupa muito com isso mas, às vezes, a nossa licitação está dando 

uma quantidade unidade “50 milhões”, então, será que está realmente a 

metodologia de cálculo para aquisição dos quantitativos, tá ok?” (#E8) 

Nesse sentido, as práticas processuais de gestão de riscos se revelam muito 

incipientes, carentes de maturidade teórica e estrutural. Como cada setor envolvido no 

macroprocesso tem definido suas estratégias empiricamente, conforme COSO (2017), 

primeiramente, é necessário definir a atividade em conjunto com o planejamento 

estratégico classificando objetivamente os critérios de complexidade com fulcro no TCU 

(2016), definindo os critérios de aceitabilidade no que se refere aos riscos aceitáveis 

dentro do planejamento para uma atuação efetiva da comissão envolvida. Diante disso, 

no órgão, as iniciativas dessa prática se mostram difusas e, principalmente, voltadas para 

soluções imediatas, caracterizando não uma gestão de riscos, mas, possivelmente, um 

processo de tomada de decisões urgentes. 

Com relação à tomada de decisão, outro aspecto inerente à gestão de riscos que 

aflorou, ao realizar as entrevistas, foi a dificuldade na priorização dos processos e 

gerenciamento de demandas urgentes por parte dos gestores. 

Sobre isso, verifica-se um grande desafio estrutural uma vez que, dentro da gestão 

de riscos, as “urgências” são definidas por diferentes critérios oblíquos: cada setor 

percebe as urgências de maneira singular, mesmo quando os esforços devem ser 

sinérgicos, segundo Kissler e Heidemann (2006). Ou seja, a dificuldade dos gerentes tem 

sido lidar com as vontades políticas e critérios de poder que têm influenciado de maneira 

negativa a estrutura processual. Nesse sentido, a estratégia do órgão não se mostra 

suficiente para criação de mecanismos de defesa que garantam a governança das 

contratações.  

Adiante é possível verificar parte do que ocorre na prática do órgão.  

“É feito muito no, assim, tão, é, tão... falaram que isso é urgente, faça que é 

urgente, entendeu?” (#E3) 
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“É, chega o processo pra gente aí vem um e fala: ó, esse é urgente; ó esse 

tem que estar pronto para amanhã, esse aqui... então não tem métrica 

nenhuma urgência, só assim...” (#E3) 

“Então, é, isso também é outra coisa que vem do chefe da DO, vem do chefe 

do GAP, vem do controle interno, vem da OM Apoiada, então vem de diversos 

lugares assim... dizendo: “isso aí é urgente””. (#E3) 

“O das apoiadas, é, eu acho que muita coisa que as apoiadas mandam para 

gente dava para ter sido planejado e ser feito, é... em um outro, outro trâmite, 

entendeu? Muita coisa vem sem ter sido, assim, planejada, como urgência, e 

podia ter sido, assim, é, visto com antecedência e ter sido feito, assim, com 

mais, mais calma eu diria.” (#E3) 

“É normal vim o Coronel, vim uma apoiada pressionando ou de repente até 

uma ata nossa vigente por algum problema a empresa de repente ficou 

impedida de licitar e apesar do calendário nós termos tudo faseado de modo 

que quando ata vença um pelo menos um mês antes já tem uma nova né pra 

não ficar um período sem atas, mas pode calhar de por exemplo uma ata 

vigente com muito saldo, de seis meses de vigência ainda, por algum 

problema  a gente não poder utilizar, aí vem o Coronel, uma apoiada com a 

pressão. Aí imagina? Pressão.” (#E4) 

“Dá mais prioridade para um do que para outro? Literalmente pressão 

externa: vem o “M”16 e fala: Não, esse processo da Y17 que é do “brigadeiro 

fulano de tal” tem que sair logo, aí vem, aí o “N”18: esse processo do Z19... 

Então são literalmente pressões externas.” (#E4) 

“É, não vejo também um, um controle ali efetivo sobre isso, o que acontece 

muitas vezes é: ou a unidade enviar, né, demandar isso aí pro GAP, o 

ordenador de despesas falando que é urgente e acaba atropelando outros 

processos, né. Não, não tem, ali, uma ordem de qual o processo é mais 

importante que o outro. É basicamente o que a unidade falar, no militarismo 

é disciplina e hierarquia, se for um comandante mais antigo, né, que solicitou 

um processo, vai passar em relação a outros processos de comandante mais 

moderno, basicamente isso que acontece, né?” (#E5) 

“Assim é, o correto né seria a data de entrada do processo, né (...). A gente 

não vê com bons olhos, né, passar alguns processos que a gente até vê pelo 

objeto que não seriam, do nosso ponto de vista, tão importantes, né, em 

relação aos outros, mas que por ordens superiores a gente tem que passar o 

processo.” (#E5) 

 

Sendo assim, mais um desafio é imposto ao caso de estudo relacionado à sua 

hierarquia quando se fala em cadeia processual. Apesar de a organização possuir essa 

 
16 Nome ocultado para que não haja exposição. 
17 Nome da Organização Apoiada ocultado para que não haja exposição. 
18 Setor ocultado para mitigar uma possível exposição. 
19 Nome da Organização Apoiada ocultado para que não haja exposição. 
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característica de forma intrínseca, a estrutura processual se mostra prejudicada pelas 

influências de poder. Nesse sentido, verifica-se um ambiente contrário ao que defende 

Silva et. al. (2013) de que o serviço público prestado, tanto quanto possível, deve ser 

isento de influências hierárquicas, para que seja eficiente, isonômico e focado em 

resultados. 

Dessa forma, há um desafio presente no contexto do caso relativo à primazia da 

satisfação dos interesses público (no caso, a prevalência do apoio administrativo), 

conforme Santana et. al. (2020) de forma que os gestores e o órgão do caso possuam 

autonomia que assegurem que as contratações estejam alinhadas não só as suas 

necessidades, mas das suas unidades apoiadas, sem que haja distinção baseadas em 

critérios de poder. 

Apesar disso, importa destacar que se tem estabelecido um critério intersetorial 

para definição de prioridade, criticidade e importância das contratações baseado 

objetivamente pelo prazo de vigência e o fator de não solução de continuidade dos 

contratos, bem como por fatores supervenientes que possam impactar no fornecimento de 

serviço, por exemplo um impedimento de licitar da empresa contratada, consoante a fala 

do participante #E3 abaixo, que se encontram alinhada com a governança das 

contratações, segundo TCU (2015) .  

“Não tem, assim, um dos aspectos, é, que a gente leva em consideração é o 

caso do, do vencimento da vigência do contrato, né. Isso, talvez, seja um 

aspecto, mas nem todos também, nem tudo gera contrato então nem tudo, 

tem, todos têm esse parâmetro, mas os que geram contrato tem a métrica ai: 

ó, o contrato vence então o processo tem que estar pronto até o vencimento 

do contrato. Isso é uma métrica, mas aqueles que são aquisição de material 

não tem mais uma métrica.” (#E3) 

Nesse contexto, o “calendário” das contratações se mostra especialmente 

favorável ao processo, pois define cada etapa procedimental a partir dessas datas pré-

estabelecidas, corroborando com o que propõe Thai (2001) em que as contratações devem 

ser realizadas em tempo suficiente para executar um procedimento de aquisição em total 

conformidade com os vários procedimentos e prazos estabelecidos na legislação de 

aquisições. 

Os trechos abaixo revelam a imparcialidade dos gestores a partir dos critérios 

acima definidos. Para além desses, é atribuído às lideranças do órgão a responsabilidade 
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das priorizações, conforme aponta #E2: “A priorização, normalmente, ela vem da chefia 

ou da vice-chefia, né? E, também, a gente tem os contratos que têm prazos, né.”  

“Então, a primeira criticidade, da determinação de criticidade é a 

disponibilidade ou não da ata. Não tem ata disponível, o processo ficou 

crítico. É outro fator pra criticidade: um contrato, por exemplo, é algum 

impedimento da empresa em licitar” (#E4) 

“Eu não. Eu não, não tenho autonomia de julgar um processo mais 

importante do que o outro. Um processo chega, eu oriento meus militares eu 

vou fazer como, independente da apoiada, independente do valor, 

independente do objeto, vai seguir a nossa lista de prio... de sequência 

cronológica, conforme o calendário ou conforme chega.” (#E4) 

“O que está pegando mais. Tá. Basicamente se for um contrato é a vigência 

do contrato, o contrato é o que está vencendo mais próximo. (...) Então vai 

indo assim, tipo o que tá agarrando mais, o prazo tá mais apertado, a gente 

bota na frente, entendeu?” (#E9) 

Sendo assim, Thai (2001) revela que as diversas pressões impostas ao processo 

possuem um caráter prejudicial à função, uma vez que, segundo Santana et. al. (2020), o 

tempo é um dos balizadores de uma “excelente aquisição”. De maneira geral, 

considerando a gestão de riscos, o GAP-RJ apresenta um viés para esse aspecto 

possivelmente determinado pelas tendências governamentais, sobretudo dos tribunais de 

contas, de que a governança se resume a esse elemento. O órgão tem seguido nesse rumo, 

canalizando os esforços gerenciais de governança para essa atividade, sem que haja 

definições de critérios objetivos como propõe o TCU (2020).  

Nesse sentido, conforme OCDE (2018) recai sobre a direção a emissão de 

diretrizes específicas que envolva alinhar todas as estratégias dos gestores envolvidos, 

definir as prioridades claramente, promover um redimensionamento dos recursos 

humanos, principalmente, e sistêmicos, considerando fatores supervenientes promovendo 

as mudanças necessárias para um melhor serviço público.  

Além disso, a questão dos riscos que envolvem as contratações, deve ser 

metodologicamente tratada para que os gestores possam tomar melhores decisões 

baseadas em evidências e dados concretos (OCDE, 2021), bem como possam lidar com 

as urgências sem conflito de interesses para que as contratações sejam realizadas em 

tempo suficiente (Thai, 2001). 
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• Indicadores 

Considerando a questão de avaliação e mensuração de desempenho, métricas e 

indicadores de compras, o GAP-RJ revelou uma estrutura que carece de amadurecimento. 

A aplicação de métricas também tem sido setorizada, desenvolvidas no âmbito da gestão. 

Ao considerar o macroprocesso, as informações apresentam ambiguidades. Em outras 

palavras, o acompanhamento dos processos tem sido feito relacionando apenas alguns 

aspectos, por exemplo, o orçamentário. De maneira geral, não foi verificada uma análise 

de desempenho processual ou avaliação ex-post que considere os processos de forma 

global, segundo a perspectiva de Joia e Zamot (2002) e Santana (2020). 

“Hoje nós temos dentro da própria página do GAP-Rio de Janeiro, nós temos 

indicadores que foram construídas até pela Secretaria de Economia e 

Finanças. Então, a gente sabe como é que está toda a parte de execução 

orçamentária, que ponto de execução financeira. (...) Os indicadores são 

aplicados são o seguinte, são verificados todos os dias, a gente está sempre 

vendo como é que está a relação entre empenhos, créditos que chegarem, 

empenhos que foram, é, realmente efetivados, liquidados e pagos, até pra 

gente poder por meio de gráficos também saber se a gente vai conseguir 

alcançar a meta, tudo é estabelecido por meio de metas.”  (#E8) 

“A finalidade do controle de celeridade é essa: são fases do processo julgado 

de críticas, em que, quando forem finalizadas, manualmente, o responsável 

preenche para qualquer militar de fora, só com o número do PAG conseguir 

visualizar o status do processo. Aí como que é feito hoje? Essa divulgação 

né, como controle de celeridade, não está, não tá sendo a melhor plataforma, 

né?” (#E4) 

“Essa avaliação de metas, uma das ferramentas que a gente utiliza é o 

próprio SILOMS e junto com os parâmetros que ele traz para a gente ali de 

execução.(...) nós levamos isso mensalmente para a reunião da 

administração, que é onde a gente apresenta, é, esses dados aí para, pra a 

chefia e vice-chefia e, ali, eles são analisados, e com base neles é que são 

tomadas determinadas medidas, ali, determinadas, são definidas, 

determinadas diretrizes para acelerar ou diminuir aquele, aquele pace ali 

que a gente tá tendo ao longo do ano pra, dependendo, né, da necessidade ou 

da falta de recursos tentar pleitear recursos.” (#E7) 

“Tem também uma atividade ali de avaliação, comparação, né, ao longo do 

ano, né, verificação de metas, é, como que está sendo a progressão da nossa 

execução orçamentária dentro de um determinado exercício em comparação 

com o nosso plano de ação.” (#E7) 

Nesse sentido, torna-se um desafio para essa organização colocar em prática uma 

postura estratégica proativa, que conforme Fenili (2017) permita, na governança das 

contratações, implementando práticas de monitoramento que excedam a execução 
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orçamentária e se voltem para a avaliação de desempenho a partir de parâmetros 

aceitáveis. Parâmetros esses que traduzam a estratégia de apoio administrativo do órgão. 

Os trechos abaixo, em complemento, revelam que os indicadores atuam mais 

como uma forma de controle setorial do que um instrumento de avaliação apropriado à 

governança processual.  

“Então, é um controle de celeridade manual nosso. Então, maio tem que estar 

com o processo na CJU, em julho tem que estar com o pregoeiro...” (#E4) 

“A métrica que eu uso e que acho imprescindível é a planilha. Por quê? É ela 

que me resguarda de um termo aditivo ficar vencido ou estar na iminência 

de vencer e eu saber que, pelo menos, eu fiz tantos ofícios cobrando” (#E1) 

“A gente estabelece, dentro do calendário, datas limites para que cada etapa 

dele esteja cumprida. Então, o acompanhamento que a gente faz de data 

também é uma, é uma meta, é um indicador que a gente usa para saber o 

quanto que a gente está, está caminhando e se a gente está caminhando bem, 

da maneira correta.” (#E7) 

O controle de celeridade retromencionado é uma ferramenta sistêmica do 

SILOMS que demonstra a quantidade de dias em que as atividades foram executadas. Ou 

seja, é incluída a data de entrada do processo em cada etapa da tramitação entre os setores. 

Todavia, conforme apresentado, não tem demonstrado ser um instrumento fidedigno. 

Além disso, um participante adiciona:  

“Foi até uma coisa que o “B”20 já conversou com o controle interno, porque 

na verdade a pressão veio deles, porque nós não estávamos preenchendo, é 

verdade, mas nós passamos a preencher... (...), mas se você também for 

perceber é porque, acho que a... elaboração... o faseamento do processo não 

é padronizado na FAB. Se você for ver, por exemplo, elaboração de 

requisitos, na sequência, verificação do ACI e depois edital. No GAP, o ACI 

não verifica nada antes do edital”. (#E4) 

Um outro participante, ao tratar do sistema institucional de acompanhamento de 

contratos, que foi delineado como ferramenta de governança do COMAER, informa:  

“Governança pra mim, o que eu vejo de governança hoje que eu vejo, é um 

sistema que eu tenho que botar um monte de contrato lá, lá, que está dando 

um monte de pane. É uma planilha, no passado, que eu não peguei, eu não 

tava aqui e agora a gente tá tendo que botar um monte de contrato lá (...) pra 

evitar… o que aconteceu, pelo que eu soube, botaram na… era uma planilha, 

mas na hora de você ter que detalhar o que você estava pesquisando você 

 
20 Informação ocultada para que não seja possível fazer correspondências que determinem a identidade do 

participante. 
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não conseguia, por conta de uma vírgula alguma coisinha diferente numa 

planilha, porque eram várias unidades.” (#E9) 

“Aí, tipo, beleza, cobram da gente uma coisa, mas, tipo assim, meio que 

jogam, sempre a FAB é assim, esperam um sistema, ou o que for, se estruturar 

para você “Oh, agora você segue por esse caminho” “Não, tipo assim, a 

gente vai fazer isso, então começa a fazer aí, no caminho a gente vê como 

que é”, a FAB é assim.” (#E9) 

Nesse contexto, percebe-se que os indicadores setoriais parecem atender às 

expectativas dos gestores. Todavia, os procedimentos organizacionais e institucionais são 

falhos e imprimem diversas dificuldades aos gestores. Além disso, os procedimentos 

organizacionais e sistemas institucionais são falhos e imprimem diversas dificuldades aos 

gestores. Também tem sido necessárias ferramentas adicionais para que os processos 

possam ser acompanhados de maneira gerencial.  

Seguindo a linha estrutural do TCU (2015), ao definir a governança das 

contratações, fica evidente a necessidade de a organização promover diretrizes e 

readequar a estrutura macro processual se voltando para os indicadores de gestão. Para 

isso, é necessário incorporar estratégias que sejam comuns aos setores e que, de alguma 

forma, se alinhem às atividades individualizadas e ao objetivo de melhorar o apoio 

administrativo. Dessa forma, alta administração deve redirecionar os esforços 

organizacionais para as atividades e sistemas que tornem possível agregar a função uma 

cultura de avaliação constante.  

Para isso, revela-se fundamental a alocação de recursos apropriados para cada 

atividade, principalmente humanos e sistêmicos. A partir de Fenili (2016), percebe-se 

também a necessidade de monitorar e avaliar as contratações, com mecanismos de 

controle que excedam o controle procedimental e formalístico. 

• Planejamento 

Assim como a gestão de riscos, o planejamento também foi um tema bastante 

presente nas considerações dos participantes entrevistados durante a coleta de dados e, 

igualmente, foi considerado uma subcategoria emergente.  

Nesse aspecto, o GAP-RJ apresentou resultados maduros de planejamento no que 

se refere aos procedimentos de execução processual. Em outras palavras, o órgão tem 

despontado em iniciativas de gestão que se voltam para o planejamento das contratações. 

Tais iniciativas são fomentadas em todos os níveis de execução, conforme se percebe da 



111 
 

 
 

fala de #E8: “Se ganha, perde um pouquinho de tempo no planejamento, mas na execução 

ganha mais tempo.”  

A ferramenta “calendário”, que nada mais é do que o plano de contratações anual, 

previsto na Lei 14133, tem se destacado como um importante dispositivo utilizado para 

o planejamento das contratações no órgão. De maneira sensata, os setores têm se engajado 

nas atividades referentes a esse instrumento, demonstrando que o macroprocesso 

utilizado o planejamento como uma tendência na governança das suas contratações uma 

vez que, conforme os participantes a seguir, é possível mensurar as demandas e prever o 

andamento das etapas processuais, assentindo com as proposições de Fenili (2017) 

relativas a iniciativas de planejamento que favoreçam a governança das contratações. 

“Parte de planejamento que é o calendário que a gente segue o calendário 

certinho, tem datas certinhas para fazer cada etapa.” (#E3) 

“Como eu te falei, a gente tem prateleira. Hoje, com nosso processo andando, 

nós temos dois processos homologados e temos dois ali que já voltaram da 

CJU com os mesmos itens, que, praticamente, o rancho, a gente compra os 

mesmos itens pra fornecer, estão ali parados, quando eles, é, quando, daqui 

há uns 3 meses, próxima estação mudar, né, como a gente sabe que o alimento 

é meio sazonal, que que vai acontecer? Fez, deu 3 meses, eu vou lá, 

independente de ter essa ata aqui, eu vou lá e publico aqueles pregões e me 

preocupo sempre em comprar o mais barato.” (#E6) 

“A gente, atualmente, basicamente, começa a fazer um esboço da, do que é a 

proposta orçamentária para o exercício subsequente em abril do exercício 

anterior. Então, março/abril. Março, eu começo a trabalhar, levantar o 

quanto a gente despendeu no ano anterior ou, na verdade, a gente utiliza até 

dados de 3 anos anteriores pra fazer uma média de utilização, uma média de 

gasto para cada contrato, uma média de gastos para cada objeto do nosso 

calendário, para aí sim ter uma noção de quanto a gente vai, vai inserir na 

nossa proposta orçamentária para o ano seguinte.” (#E7) 

Entretanto, apesar de o calendário estar sendo um instrumento de planejamento 

favorável aos processos realizados no órgão, a percepção dos agentes ainda é relutante 

quando se trata de como o planejamento é vivenciado na prática do dia a dia das 

contratações, conforme se extrai da fala do participante #E3 “A gente ainda está para trás 

essa parte de planejamento e de governança, de gestão e questão processual mesmo, 

ferramentas.” e dos trechos abaixo.   

“Então, o que que eu quis dizer foi que, é, tem muita coisa que dava para ser 

é feita no calendário, com o cronograma todo certinho, porque são coisas de 

recorrente que as pessoas acabam não inserindo no calendário e se tornando 

demandas não recorrentes, entendeu? Então, nesse sentido, que eu quis dizer 
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que, às vezes, a estrutura, o processo acaba correndo errado, então, sem um 

cronograma certinho por não ter sido inserido no calendário, é... e não só 

das apoiadas, as apoiadas também, mas o próprio GAP também, às vezes, 

peca nesse sentido de, de, por exemplo, manutenção de elevador. Elevador 

está sempre aqui, e sempre precisa de manutenção então isso podia ser uma 

demanda do calendário que a gente ia fazer com as etapas ali todas 

cronometradas. Mas aí não coloca, não é posto no calendário, aí vira uma 

demanda não recorrente, aí tem que, a gente tem que fazer um processo que 

era para ser feito, sei lá, em x tempo em X menos, X menos 10, entendeu? Um 

tempo muito mais curto porque não foi planejado como deveria. Então, acho 

que a parte da estrutura peca muito, no planejamento, assim, no 

planejamento prévio.” (#E3) 

“Porque se a gente tivesse um cronograma ali certinho para ser cumprido ia 

ser muito mais fácil de se planejar (...) a gente acaba ficando com muita 

emergência, tudo, tudo é urgente, tudo é prioridade, e aí a gente que fica 

passando... sim, é sangrando efetivo, né, sangrando a unidade por conta de 

uma coisa que podia ter sido o planejado, a gente podia ter sido, já ter visto 

anteriormente.” (#E3) 

“Então, vou falar, vou ser sincero, não são todos os processos que nós 

conseguimos fazer isso de uma ata render a que vai acabar com pelo menos 

um mês de antecedência em períodos de atas que, de repente, nós ficamos 2,3 

meses sem ata.” (#E4) 

“A palavra planejamento me causa até medo. Por quê? Toda contratação 

começa com a formalização de demanda. Já começa que o GAP não faz a 

formalização de demanda, tá?” (#E5) 

Dessa forma, o órgão apresenta um contexto de práticas de planejamento que se 

alinham com a governança das contratações, muito embora, como todo contexto 

administrativo ainda possa melhorar suas características burocráticas e performance.  

• Recursos eletrônicos  

Durante as entrevistas também foi ressaltado o caráter agregador do uso das 

tecnologias nas etapas que compõem as contratações, evidenciando diferentes 

características tais como: aumento da competitividade, mitigação de riscos, facilitação de 

demandas e otimização dos processos. Sendo assim, neste tópico, serão apresentados os 

resultados observados pelo uso de recursos eletrônicos aplicados ao macroprocesso. 

Conforme retratado no tópico de revelações do campo, o Grupamento de Apoio 

utiliza o sistema corporativo SILOMS e os sistemas governamentais exigidos dos órgãos 

do Governo Federal. O SILOMS e todas as funcionalidades que o compõem dividem a 

opinião dos gestores.  



113 
 

 
 

De forma positiva é apresentado por #E7 o seguinte: “essa avaliação de metas, 

uma das ferramentas que a gente utiliza é o próprio SILOMS e junto com os parâmetros 

que ele traz para a gente ali de execução”, revelando que, de alguma forma, o sistema 

permite um controle orçamentário que agrega na gestão e acompanhamento da execução 

das contratações. 

Por outro lado, os resultados se mostram controversos quando se trata de uma 

percepção mais holística de gerenciamento da cadeia processual, na perspectiva de 

governança, conforme TCU (2020). Neste sentido, as falas dos entrevistados demonstram 

que há um ganho processual quando agrega o elemento da tecnologia, porém o SILOMS 

ainda apresenta limitações que acrescentam maior carga de procedimentos para que se 

alcance resultados como transparência e controle, conforme se verifica abaixo na fala do 

gestor acerca da necessidade de manter as informações para acompanhamento das 

apoiadas em um controle paralelo: “A gente atualiza ela (planilha) toda sexta-feira, uma 

vez por semana, também pra não ficar atualizando todo dia mas, é bom se eles quiserem 

saber exatamente aí tem que ligar mas se quiser saber como é que está a situação.” (#E1).  

Além disso, #E4 e #E9, respectivamente acrescentam:  

“Essa divulgação né, como controle de celeridade, não está, não tá sendo a 

melhor plataforma, né? Até porque o próprio SILOMS tem uma, tem um 

tópico, um controle de status dos processos e o controle celeridade não está 

alimentando essa planilha, nós temos uma planilha com todos os processos 

do calendário e uma planilha com todas as demandas não recorrentes que 

chegam no GAP. Nós atualizamos elas diariamente e, semanalmente, nós 

divulgamos no site do GAP, pro, pra apoiada ou pra quem quiser, saber, né, 

o status.” 

“Um ponto negativo a gente fica muito dependente de um sistema. É, não ter 

pra onde correr. Se o SILOMS parar e aí? Faz o que? Não faz. Pra onde você 

vai mandar um... Você vai tocar o subprocesso todo ali, se a documentação 

tiver de toda no SILOMS. A gente tem tudo numa pasta, a gente bota tudo 

numa pasta, além do SILOMS, a gente tem tudo numa pasta da licitações, 

divisão de contratos e os contratos estão no SILOMS e tão lá. Mas, às vezes, 

a gente precisa baixar um arquivo pra botar e não tem, entendeu? Parou o 

sistema a gente toma um baque, assim... você fica meio sem o que fazer, se 

tiver que fazer um empenho correndo, não consegue, porque tem que fazer 

no SILOMS primeiro.” 

Ao contrário do que os autores Quesada et. al. (2010) percebe-se a partir da 

perspectiva dos participantes que agregar um sistema eletrônico se mostra como um 

entrave, não possibilitando maior integração do processo. Além disso, também vai de 
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encontro à literatura defendida pelos autores Costa et. al. (2013), Johnson e Klassen 

(2005) e Arrowsmith (2011) em não agregar em eficiência pois adiciona maior sobrecarga 

de trabalho à carência de recursos humanos. 

Essa imposição de retrabalho aos gestores vai totalmente contra ao pretendido 

numa excelente aquisição e ao melhor custo de efetividade de uma contratação, conforme 

Santana et. al. (2020) e IPEA (2021), ao aumento da performance organizacional e 

otimização do tempo processual, defendida por Quesada et. al. (2010).  

Ademais, a fala de #E6, a seguir, ilustra bem a necessidade de investimentos em 

estratégias de governança das contratações que envolvam inovação e ferramentas 

sistêmicas de TIC, para que não haja solução de continuidade processual em virtude de 

situações adversas que poderiam ser previstas em diretrizes processuais objetivas.  

“Então, às vezes, nosso, nossa logística aqui, nosso material, não é tão 

avançado pra, pro que tá acontecendo, pras novas demandas que vão 

surgindo né. Aí trava isso. Aí o SILOMS ficou, que coisa linda, a gente ficou 

“passando mal” aí semana passada. Não conseguia publicar nada.” (#E6) 

Nesse sentido, o GAP-RJ tem se distanciado do que propõe o IPEA (2021) quanto 

às características além do value for money das contratações, de forma que ao aplicar 

corretamente recursos sistêmicos, não só se promove maior governança como se promove 

a inovação, facilitando o acesso aos fornecedores, negociação e aproximação do mercado, 

conforme Arrowsmith (2011) e Peixoto (2007) e, consequente, satisfação das 

necessidades, segundo Baily (1987). 

O participante #E6 também destaca, abaixo, a carência de integração do sistema 

com os demais sistemas demandados no processo, revelando-o como um aspecto que 

obstaculiza o ciclo processual no sentido de agregar demandas que poderiam estar sendo 

suprimidas, dado o volume de processos executados no órgão indo de encontro com o que 

preconiza Terra (2016) e Arrowsmith (2011) ao tratar da integração do ciclo de 

suprimento na governança das contratações.  

“Então, eu acho que essa parte processual, SILOMS, SIAFI, as coisas todas 

aparecendo aqui, o SILOMS até poderia, pra mim, acabar e vir o SIADS21, 

 
21 O SIADS é um sistema de controle do Governo Federal referente a estoques de materiais, bens 

patrimoniais e serviços de transporte que, de maneira integrada com o SIAFI, executa as suas atividades 

ampliando a automação dos registros contábeis das atividades. Fonte: 

https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/gestao-patrimonial/siads  

https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/gestao-patrimonial/siads
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que já é uma coisa muito melhor, não sei se você conhece, é uma integração 

forte e é direto e você lança nota fiscal e já entra no estoque e você faz NL, a 

NL já liquida, já liquida de uma vez, já vai pra pagamento, é tudo 

automatizado o negócio.”  

Em complemento, a mudança na legislação das contratações também gerou 

percepções relacionadas ao uso de recursos eletrônicos, conforme o seguinte extrato: “a 

gente conseguiu, é, chegar hoje na 14133, que vem, é, já, muito nesse sentido aí da 

digitalização e da realização mais à distância” (#E7) de forma que se percebe uma 

tendência de fomento ao e-procurement, a partir de Peixoto (2007). 

 Somado a isso, as cotações eletrônicas, que passaram a ser obrigatórias em 

substituição às dispensas (serviço e material) são assemelhadas aos pregões eletrônicos, 

modalidade já existente. Nesse sentido, a percepção dominante dos participantes é de que 

essa mudança promoveu maior disputa e agregou maior promoção de princípios tais como 

a isonomia sem deixar de atender a celeridade processual, corroborando com Silva et. al. 

(2013), Spricigo e Fonseca (2008), Joia e Zamot (2002), e Johnson e Klassen (2005) 

conforme abaixo.  

“Então, não existe mais o caso da contratação, de contratar direto aquela 

empresa. Qualquer contratação é direta, né, que agora é a cotação 

eletrônica, vai ter uma disputazinha ali, que é exatamente como se fosse um 

mini pregão. Assim, vai ter a disputa ali, mas uma disputazinha bem menor 

que vai bem mais rápido, mais simples, não vai ter mais o caso da 

contratação direta. Fazer uma dispensa para contratar aquela empresa.” 

(#E3) 

“Eles faziam sempre com um mesmo fornecedor, previsto em lei, 8.666, fazia 

dispensa, pequeno valor, 3 orçamentos, menor orçamento é declarado 

vencedor. É, na 133 já mudou não existe mais contratação direta. (...) Então, 

na 133, as dispensas agora são dispensas eletrônicas, “mini pregões”.” 

(#E4) 

“Apesar de ser uma dispensa, é como se fosse um “mini pregão”, né. (...) 

Você não vai ter um… você não vai direto na empresa, não vai ter aquela 

coisa que a gente sabe que acontece, pega orçamento, às vezes pega um 

orçamento de 3 empresas com a mesma empresa, né, e direciona ali. Não sei 

se vai ter isso, mas eu acredito que não. Vai ser tudo por cotação aí vai ser 

uma disputa, independente de ser disputa…só que se não vai ser a dispensa, 

não vai ser tão rápida quanto era a outra, porque era tudo direcionado, mas 

vai ser mais rápida que o processo inteiro.” (#E9) 

Em complemento, o participante a seguir elenca as ferramentas tecnológicas como 

alternativas estratégicas para otimização dos recursos humanos disponíveis e aumento da 
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qualidade das atividades de gestão dos processos licitatórios seguindo a linha de Costa 

(1998) de extração do maior benefício possível do processo utilizando essas ferramentas.  

“Essa diminui... a diminuição de efetivo, de pessoal trabalhando, é, aí sim, é 

cada vez mais evidente que a gente precisa, é, que essas tecnologias de 

informação, elas melhorem, que elas não melhorando, e não funcionando da 

forma mais adequada , por exemplo, emitindo relatórios que cruzem dados 

no, não utilizando só a dados específicos que foram lançados por um 

determinado gestor, mas fazendo um cruzamento de dados para a gente ter 

uma comparação ter um parâmetro, isso aí ajudaria bastante, diminuiria ali 

com o processo, de o andamento do processo. Tornaria mais ágil.” (#E7) 

Sendo assim, percebe-se que, tanto no contexto macro processual das contratações, 

quanto no contexto do caso em análise, há forte tendência que a governança das 

contratações se utilize dos conceitos ligados ao e-procurement para incremento dos 

benefícios ligados ao uso intensivo das TICs.  

4.3.3. Controle 

As evidências empíricas revelam que os mecanismos de controle são quase 

inexistentes na governança das contratações do GAP-RJ. Relacionados a ele, percebe-se 

que apenas a transparência processual tem sido fomentada, sobretudo, no que se refere ao 

zelo pela composição dos processos, corroborando com Kissler e Heidemann (2006) e 

OCDE (2020). É possível verificar essa característica tanto nas falas a seguir, como 

também naquilo que já foi visto a respeito das listas de verificação nas revelações do 

campo de pesquisa.  

Essa ferramenta, lista de verificação, permitiu ao GAP-RJ aperfeiçoar a 

composição dos processos como uma prática de fortalecimento macro processual. Aliado 

a ela, também, o controle de celeridade do SILOMS. Sobre ele, o participante #E4 

elucida: “Também, fica até uma transparência para as apoiadas. A apoiada consegue 

ver, mas não é normal a Apoiada vir nos questionar é mais o nosso próprio senso crítico 

do setor e o Coronel.”. Já #E2 informa:  

“Em termos de governança, eu acredito que a gente tem tentado fazer compor 

no processo mais as informações que... dos os nossos pareceres, que, 

anteriormente, as informações eram... as necessidades de correções eram 

tratadas de forma, é, mais extra processo: por meio de mensagens, por e-

mail. E, hoje em dia, a gente já tem pareceres que vão compor um processo 

e fazem o processo, como um todo, fique mais transparente, que a gente saiba 
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tudo que tem, que está sendo observado, que está sendo relatado né, vem a 

resposta do dos setores que têm que que apresentar.”  

Sem mencionar a fala dos dirigentes para que não seja direcionada a identificação 

dos participantes, percebeu-se também que a direção tem se envolvido no processo no 

monitoramento e avaliação das atividades, acompanhando “in loco” as atividades da 

gestão. Na figura da vice-chefia, principalmente, há um acompanhamento para 

direcionamento dos esforços setoriais, a exemplo de promoção de práticas de diligência, 

aumento da interação com os demandantes e OMs apoiadas, fortalecimento do corpo 

técnico para aprimoramento da metodologia de suporte às solicitações, por exemplo, 

aproximação do mercado na composição de preços, solicitação de suporte de ergonomista 

na formulação de solicitações aquisição de mobiliário, dentre outras. 

Em contraponto, a cultura de controle procedimental se sobressai no contexto 

processual como um importante desafio imposto à função, ligada a um controle interno 

“burocrático”, a partir da visão de Secchi (2009).  

As atividades de controle interno são resumidas a excessos formalísticos, 

conforme apontam, respectivamente #E4 e #E2: “Excessos também, que eu acho, de 

formalísticas, que eu vejo, é, no controle interno.” e “ponto negativo que eu tinha citado 

antes, da burocracia, de excesso de formalidade.”. Nesse sentido, essas atividades se 

mostram opostas aos esforços de governança que pressupõem cooperação e eliminação 

de controles desnecessários, proporcionais às atividades e riscos envolvidos (Kissler & 

Heidemann, 2006; TCU, 2020). 

Somado a isso, esses excessos também têm se demonstrado como prejudiciais à 

eficiência, segundo as diversas falas do entrevistado #E4, abaixo, promovendo um 

aumento dos conflitos internos e do custo de efetividade das contratações, segundo a 

perspectiva de Power (2007) e IPEA (2021).  

“Quando o processo voltou da análise jurídica, nós fizemos o saneamento e 

mandamos para o controle interno, o controle interno fez um apontamento 

que não fez antes, que a análise jurídica também não fez e ele fez agora. Eu 

até brinquei, falei: pô, nós, estamos tendo duas análises jurídicas, porque tem 

a CJU e, tem um controle interno, fazendo coisa que nem a CJU está 

apontando. Então eu acho que trava, realmente, trava.”  

“Em contrapartida também, eu acredito que tenham excessos por parte de lá 

como, por exemplo: é... uma planilha, dois mil reais, o valor total, no lugar 
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de ta 2.00,00 tava, acho que, no americano que é 2,000.00. Devolveram por 

isso, e era uma dispensa de pequeno valor, que não ia pra CJU sendo que do 

lado do numeral, entre parêntesis, estava escrito o valor. Devolveram e era 

um processo crítico com pressão de apoiada por ser uma demanda não 

recorrente.” 

“Não preenchemos a fase do controle interno. Devolveram por causa disso. 

É, exemplo: lista de verificação, como eu disse, né, que é o que nós temos que 

seguir para cada processo, nós temos uma coluna que nós colocamos “sim”, 

se nós incluímos aquele documento, ou incluímos aquela informação no 

processo, ou “não se aplica”. Só que nas linhas, tem linhas sobre 

responsabilidade do controle interno, nós não preenchemos. Controle 

interno devolveu porque não estávamos preenchendo a linha deles.  Então, 

tem alguns ruídos, acredito também trava, trava o processo.” 

Por outro lado, foi verificado que há grandes esforços de gestão para o 

cumprimento dos objetivos, muito embora o órgão possua inúmeras carências recursais, 

em virtude de a unidade carregar como característica basilar a atividade de apoio 

administrativo. 

Ainda assim, percebe-se que as contratações ainda carecem de fortalecimento de 

práticas que agreguem relações de cooperação intersetoriais. Nesse sentido, os desafios 

se somam à característica organizacional de uma hierarquia como podemos perceber na 

fala de #E1 e #E5, respectivamente, a seguir:   

“Cara, no final das contas sempre dá certo, porque tipo, o efetivo faz dar 

certo, sendo bem realista. O efetivo faz dar certo, e aí, pô, eu acho que, tipo 

assim, muita coisa, na minha concepção, passa no limite de, de dar errado.” 

“A gente tenta, né, na medida do possível, quando a gente analisa o, por 

exemplo, os termos de referência, verifica se foi feito alguma combinação né, 

de lei, das legislações. Eventualmente, acaba passando. (...) É, difícil mapear 

esses erros, esses riscos e aí a gente segue seguindo as ordens, né.” 

Esses esforços, por vezes, mostram-se insuficientes para o monitoramento 

contínuo do macroprocesso, como explica #E3: “Hoje em dia, a gente só tem controle 

mesmo das demandas não recorrentes desse ano.”  

Com relação à atuação procedimental, no contexto do caso em estudo, percebeu-

se uma prática processual similar à gestão de projetos na condução e elaboração dos 

processos licitatórios. Os militares encarregados da confecção das etapas preliminares, 

relativos à fase interna, deixaram de ser especializados em uma única função e agora 

conduzem o processo do início ao fim. Nesse sentido, tendo como referência práticas 
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corporativas, o cenário se configura da seguinte forma “eu ainda não tenho uma definição 

oficializada que os meus sargentos são gerentes de projeto22, mas é como se fossem (...)” 

(#E7).  

Sobre isso o participante #E4 adiciona, demonstrando os ganhos agregados ao 

processo a partir de uma metodologia de trabalho bem delineada aos objetivos de 

promover processos mais bem elaborados, aproveitar as competências do efetivo 

reduzindo etapas e formalismos desnecessários.  

“Então, hoje, todo mundo tem que saber... todo mundo sabe tudo. Ah, o 

militar “A” tá responsável por um processo crítico e... problemas 

particulares, o processo não vai parar eu simplesmente vou pegar: ele parou 

aonde? Termo de referência? Outro militar que eu confio, ou que está mais 

folgado continua daqui, porque você vai saber fazer antes não tinha como 

fazer isso. Antes: “Ah, não... eu só faço termo de referência, me desculpe." 

Então, também era mais uma coisa que... não existe. Então acho que... os 

moldes atual, eu gosto e, não sei (...) espero que também fique essa 

metodologia.”  

“Acredito que, primeiro, o conhecimento integral do processo não fica cada 

um no seu mundo cada um na sua ilha de: “Ah, só sei fazer isso” então todo 

mundo sabe tudo. Eu acredito que nós ganhamos mais tempo também (...)”  

Ao tratar das mudanças advindas com a transição de legislações, conforme 

descrito nas revelações do campo, no âmbito do COMAER, só fora autorizada a utilização 

da nova legislação para os processos de dispensas eletrônicas e sanções. Sobre isso, 

também foi verificada as percepções dos gestores. 

Essa alteração requereu algumas adaptações daquilo que já vinha sendo feito, de 

alguma forma até retrabalho. Muitos processos precisaram de correção e foram apontados 

pelos órgãos superiores. Essa dificuldade tem sido potencializada pela inércia dos órgãos 

superiores em adaptar os procedimentos.  

“Então, eu tenho muitos modelos da CJU que são enquadrados na 8.666, eu 

vou utilizar agora uma dispensa eletrônica com a legislação nova, então eu 

não posso pegar aquilo enquadrado com uma lei e jogar na dispensa 

eletrônica. Então, tem que refazer o modelo inteiro, reenquadrar, ou 

enquadrar na legislação nova e utilizar.” (#E2) 

“Nós recebemos quatro mensagens SIAFIs da DIREF, de quatro cotações 

eletrônicas que nós publicamos e que em alguma parte do processo citava a 

 
22 Essa nomenclatura é utilizada em referência a fala do participante #E7 que ilustra a forma como os 

processos são confeccionados na fase interna. Em relação a isso, os processos são elaborados por um único 

servidor do início ao fim, confeccionando todos os documentos que o compõe. 
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866. Então, foi um erro nosso também de não ter plotado, né, essa menção 

equivocada, né, então, mas acredito que já diminuiu, porque foram logo 

quatro, na sequência. Nós vimos o erro, aprendemos com o erro. Então, nós 

agora botamos “CTRL F”, de repente, o arquivo não é localizado por “CTRL 

F”, nós vamos lendo, literalmente, inclusive os anexos, porque se tiver 

qualquer menção com uma legislação revogada ou que a DIREF falou que 

não é mais pra usar, a gente ou edita ou pede para, para apoiada mudar.” 

(#E4) 

“Muitas vezes, a pessoa pega um Termo de referência da 8.666, né, de 

compra normal e vai tentando adaptar, e nisso que, tentando adaptar, 

incorrem alguns erros, por exemplo, acaba fazendo a combinação ali de leis 

que não poderia”. (#E5) 

 Pela percepção dos gestores, a Lei 8.666 já estava sedimentada e favorecia o 

andamento dos processos em virtude da padronização dos procedimentos, manuais e das, 

já comentadas, listas de verificação. Contudo, pela temporalidade da legislação, de 1993, 

muitos procedimentos já haviam caducado, os participantes a consideram como uma lei 

defasada, de forma que já havia sido substituída por legislações esparsas e diversos outros 

entendimentos jurídicos que se sobrepunham ao texto legal. Em complemento, #E7 

informa:  

“É, aqui, basicamente, a gente, ainda mais nesse período de transição, né, 

de, de uma lei para outra, no dia a dia a gente tem precisado adaptar 

bastante, bastante rotina ali. Muitas coisas da rotina, a gente tem mudado 

conforme, é, o, o estudo da, da nova legislação vai evoluindo e isso vai sendo 

autorizado também a aplicação, por parte da, da DIREF.” 

Sobre isso o participante #E6 adiciona: “os acórdãos que tiraram a moral da lei.”  

A respeito da impressão da nova lei, os participantes #E2 e #E8, respectivamente, 

consideram que não há grandes novidades, uma vez que a NLL se revela da seguinte 

forma:  

“Ao longo do tempo, foram surgindo...a 8.666 é de 93, então foram surgindo 

coisas novas tipo lei de pregão, decreto de pregão eletrônico, sistema de 

registro preço. Então, ao longo do tempo, vários, até na prática das 

licitações, nas licitações, a gente foi vendo que novos procedimentos foram 

surgindo. E aí, eu acho interessante essa legislação nova que de certa forma 

consolida tudo, né.” 

“A 14133, se você for ver, é mais um, um compilado de experiências de boas 

práticas passadas, né? (...) Mas eu vejo mais como, hoje, essa 14133, um 

compilado. É um ganho, porém, é mais um compilado de boas práticas que 

foram feitos... decisão do Tribunal de Contas...” 
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Nesse contexto, a Lei 14.133 também já é considerada de extenso detalhamento 

pelos participantes e, em algum sentido, não disruptiva, sendo um compilado de boas 

práticas e reunião de legislações anteriores. Esses dados, apresentados no contexto do 

caso, ratificam Dallari (2021) e Garcia (2021), ou seja, há pontos em que a legislação 

segue os rumos da 8.666, extensa, detalhista, formalista, mas que não trata os aspectos 

práticos. 

Já a respeito das mudanças impostas pela nova lei de licitações o participante #E6 

comenta:  

“Então, acho que a lei, ela foi perdendo a força, né, de agilizar as coisas. 

(...) A dispensa de licitação aí, aqui, agora acabou também no modelo da 

8.666 que a gente fazia, pegava lá, fazia as campanhas, era uma dispensa 

rápida, a dispensa só era usada para questões assim, emergenciais. Hoje já 

não virou mais emergência, porque você tem que montar a dispensa, 8 dias 

para “P”23, depois que você publica, é um pregão. É um pregão que não vai 

para o CJU.” 

Esses comentários divergem em certo sentido, por considerarem não haver 

grandes mudanças e, ainda, que a nova lei impõe maior dificuldade ao processo. Todavia, 

os trechos abaixo mostram que a percepção dos gestores a respeito das mudanças impõe 

grandes esforços a processos que deveriam ter sido simplificados.  Esses novos critérios 

determinaram duas posições no órgão: as favoráveis, pelo benefício da ampliação da 

competição (que incorre em maior economia); e as desfavoráveis, uma vez que as 

características administrativas de um órgão carente de recursos exigem simplificação e 

celeridade.  

“Muitas vezes também esse arcabouço todo trava um pouco e traz uma carga 

de trabalho muito grande, às vezes, para coisas que são um vulto muito 

pequeno.” (#E2) 

“Mas, é, às vezes, esse tanto de formalidade gera alguns entraves que, às 

vezes, uma licitação pequena com um valor baixo você ainda tem que cumprir 

uma série de, de regramentos que tornam às vezes uma compra pequena, num 

trabalho que vai te tomar quase um mês de processo, para você possa 

realmente cumprir todos os ritos que estão estabelecidos, né?” (#E2) 

“Agora, como outras podem participar então, se esse preço, né, for... tiver 

algum erro ali, um, entre aspas, um superfaturamento, foi um pouco elevado. 

Ele pode acabar sendo corrigido com a participação de novas empresas aí, 

e reduzido.” (#E5) 

 
23 Omissão em virtude de ter sido utilizada uma palavra imprópria pelo entrevistado. 
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“Não, dificuldade não, né, não é dificuldade. O processo demorou um pouco, 

de dificuldade é que se perdeu a celeridade do processo de serviços da, de 

você poder montar o processo mais rápido. É como eu te falei, fazer as três 

propostas e "vup", contratar rápido, né, coisa que hoje você não consegue 

mais. De uma para outra, mudou? O material já era, já era cotação 

eletrônica, não mudou quase nada, mas o serviço a gente tinha essa válvula 

de escape que não temos mais hoje.” (#E6) 

“Hoje determinadas compras por meio dessa Lei 14133 é que nem um 

arquivo científico, né? Você tem que escrever um artigo científico hoje pra 

poder fazer uma licitação. Tem que fazer um estudo pormenorizado das 

compras aí, pessoal, tem que ver, é, aquele detalhe, nem tanto ao céu nem 

tanto ao inferno. Determinadas compras menores não precisariam 

arcabouço de, de estudos preliminares tão pesados. Para coisas mais 

complexas, a gente faria, agora, para coisas mais simples, não. Isso gera um 

impacto muito grande, porque, às vezes, para, para comprar uma caneta, 

fazer todo um estudo técnico preliminar, impacto de meio ambiente, isso... Às 

vezes os custos envolvidos pra fazer isso, vai ser maior do que o bem que vai 

ser adquirido.” (#E8) 

A maioria dos entrevistados corrobora com os autores Spricigo e Fonseca (2008) 

e Sanchez (2002) no tocante a morosidade dos processos, as exigências demasiadamente 

formais e as dificuldades que as legislações, muitas vezes, impõem à realidade das 

contratações, conforme Camara (2001). Além disso, os processos também pareciam não 

conseguir atender a proposta mais vantajosa, combinando o binômio preço e qualidade, 

bem como se aproximar das características do mercado nos preços praticados, ratificando 

o entendimento de Oliveira (2020) e Cavalcante e Monteiro (2021).  

Além das características retromencionadas, no dia-dia da organização as 

mudanças advindas da lei trazem a dificuldade em equalizar questões como qualidade e 

técnica. Sendo assim, o desafio imposto ao caso em estudo consiste em atingir aquilo que 

defende Santana et. al. (2020) quanto aos padrões de qualidade. Além disso, na 

governança das contratações, o órgão deve se valer também da mudança legislativa para 

promover os ajustes necessários ao processo se baseando nessas inovações, conforme 

INTOSAI (2013). 

 Nesse contexto, ao tratar da nova legislação também, #E6 e #E9, respectivamente, 

mencionam:  

“Eles abaixaram a parte técnica, é, aquela técnica e preço, foi agora, e 

focaram no preço. A técnica, estão deixando meio de lado. E aí, quando você 

contrata um cara menos capacitado tecnicamente, a possibilidade do 

insucesso é muito grande. Vemos aqui a empresa que era de móvel, agora 

está fazendo obra, vendendo no rancho, tanto a madeira, de tudo, entendeu? 
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Estão quase construindo um foguete, um satélite, os caras se tiver um pregão 

de satélite aqui, você vai ver vai entrar as empresas, e está arriscado essas 

empresas ganharem para depois ver o que acontece, entendeu?” 

“Primeiro, um erro que eu acho que não tão preocupado com o melhor, e sim 

com o mais barato, com o que custa menos pra União.” 

Sendo assim, a perspectiva dos participantes se alinha a de Fiuza e Medeiros 

(2014) onde a economicidade se sobrepõe aos demais princípios, impondo um desafio 

ainda maior de fazer melhores aquisições e satisfazer o interesse dos demandantes, 

mesmo com inovações legislativas.  

Outro ponto bastante comentado acerca das mudanças processuais advindas da 

nova lei foi o aspecto da insegurança jurídica que a vigência concomitante tem gerado. 

Alguns entrevistados ainda adicionaram questões que já traziam essa insegurança que, 

apesar da expectativa de solução na nova lei, ainda permanecem como dificuldades, 

conforme excertos a seguir.  

“Ainda tem coisas que antes estava ambígua e ainda continuam ambíguo, 

entendeu? Por mais que tenha sido alterado, mudado, mas ainda fica um 

pouco, um pouco de debate.” (#E3) 

“A 133 também não tem. Então, nesse tempo aqui que eu to, a gente percebe, 

né, nos pregões, as empresas dão lance muito baixos. Em contrapartida, a 

legislação não dá embasamento legal para o pregoeiro fazer com que a 

Administração consiga ou adquirir materiais ou contratar serviços com 

preços reais. Tanto 8.666 quanto pra 133, é, não dar esse embasamento pro 

pregoeiro em relação a determinação da exequibilidade.” (#E4) 

“Eu acho que o que deveria mudar mesmo não mudou.” (#E4) 

“Eu acredito que a maior dificuldade esteja relacionada à insegurança 

jurídica. A insegurança jurídica, ela, ela é um reflexo ali também da rapidez 

e da evolução com que o nosso assessoramento jurídico consegue tratar essas 

mudanças. (...) ainda não há, ainda não foram divulgados, é, muitos modelos 

de documentos. Então acho, acredito que a principal, o principal óbice aí 

com essa mudança, a principal dificuldade que a gente tá tendo e vai 

continuar tendo ao longo de um determinado tempo, seja essa insegurança 

jurídica pelo fato de ser, de ainda não ter muita, muito material para a gente 

poder usar como parâmetro.” (#E7) 

“Uma coisa que eu vi que não vai mudar, que também parte dessa parte de 

pregão, é a parte de inexequibilidade. Não vai mudar, não vai mudar nada, 

não vai mudar nada. Enquanto não for algo objetivo, não vai mudar, não vai 

mudar. Tipo, tem coisas que ficam muito subjetivas, eu acho que quando você 

deixa uma coisa que não é objetiva, surge dúvidas, surgem várias 

interpretações de uma mesma coisa, é, e como você vai poder falar que tá 
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errado, que está certo. Então, acho que um ponto negativo é não ser 

completamente objetiva, ser subjetiva.” (#E9) 

Com relação a isso, a insegurança jurídica é um desafio que já se fazia presente 

no dia a dia das contratações e parece permanecer mesmo com a edição da nova lei de 

licitações. Os mecanismos de governança, portanto, devem ser aliados ao órgão, ainda 

que haja um custo político envolvido nesse processo, conforme sugere Oliveira 

(2020).  Com isso, os gestores poderão agir tecnicamente movido em direção aos 

resultados e não pelo receio, conforme apontam Cavalcante e Monteiro (2021). 

Um outro exemplo comentado foi acerca da utilização do Painel de Preços24, que 

tem sido utilizado como ferramenta metodológica de cotação de valores de mercado, 

contudo tem se revelado como prejudicial ao processo.  

“Vários processos nós, a gente viu aí antes da gente chegar, principalmente, 

que uma pessoa chega, cota para ter um número e não ter um item para 

fornecer, ter um número, ter uma ata, e o Painel de preços ele favorece a isso 

tendo os preços assim esdrúxulos que são publicados. (...) Então, isso aí, 

também, ele atrapalha, são um entrave do nosso processo. Por isso nós 

fizemos ali uma gestão de risco, então nós preparamos uma arrazoado, 

incluindo, é, a pesquisa de mercado mesmo, mercado, grandes 

distribuidores, né, de alimentos. A gente pega uma Macro, um Atacadão, um 

Assai e a gente faz de pesquisa mesmo para comparar com o que está no 

Painel de preço e a pesquisa dos fornecedores, que sempre também 

participam de outras licitações. A gente entra aqui no comprasnet, vê o 

fornecedor que também participou de outras licitações e pronto. Realmente 

esse preço que você vai fornecer? E tal...e o pra compor... A gente tem um 

preço, já começar um processo que você sabe que pode estar, ter êxito, e não 

já começar com um preço do Painel de preços aí que você já está fadado ao 

insucesso.” (#E6) 

“Os preços inexequíveis. Como eu falo, acho que falta esse embasamento 

legal pro pregoeiro bater nas empresas que dão preços inexequíveis, se faz 

uma pesquisa no painel de presos, muitos preços defasados. Aí, enquanto que 

uma IN tá pedindo pra eu priorizar o painel de preços, a gente sabe que, na 

realidade, aquele preço, não é, não é, não é exequível. A empresa não cumpre 

aquele valor. (...) Beleza, a IN prevê painel de preços, mas, em contrapartida, 

a administração, a legislação deveria me dar embasamento para poder não 

fazer nenhuma contratação inexequível. Se não, é uma bola de neve, porque 

o contrato inexequível, a próxima contratação vai ser inexequível, porque 

vão fazer a pesquisa de mercado em cima do preço homologado.” (#E4) 

 
24 O Painel de Preços é uma ferramenta do Governo Federal, instituída como obrigatória para 

estabelecimento dos preços de referências dos pregões dos órgãos de nível federal, por meio da Instrução 

Normativa Nº 5, de 27 de junho de 2014. Acesso em https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/. 

https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
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Em se tratando de uma ferramenta de uso obrigatório nos procedimentos 

licitatórios, o GAP-RJ tem desenvolvido mecanismos para evitar os maus 

desdobramentos inerentes à imposição normativa que parece não ter sido solucionada a 

partir da nova lei de licitações. Nesse sentido, ao definir objetivamente essa estratégia 

conduzindo um melhor processo, tem possibilitado melhor qualidade aos procedimentos 

e reduzido os problemas inerentes a variação de preços dos objetos.  

Já com relação aos preços, a nova lei parece ainda não resolver a questão da 

inexequibilidade, que também se relaciona com a insegurança jurídica abordada 

anteriormente. Nesse sentido, resta mais um desafio é imposto à governança das 

contratações públicas, conforme Brasil (2003) e OCDE (2021). Assim, vislumbra-se, 

ainda, a necessidade de novas legislações complementares, tais como instruções 

normativas, que possam a vir a regulamentar esses casos retomando as características 

anteriores propostas pelo CADIP (2021) quanto aos entendimentos, doutrinas e 

jurisprudências que fazem do arcabouço normativo das contratações um campo esparso 

e complexo.  

Como ponto positivo associado às melhorias, possivelmente, trazidas ao 

macroprocesso, três foram tratados pelos gestores: a ampliação do período de manutenção 

contratual, de 5 para 10 anos; as dispensas eletrônicas que ampliam a disputa e 

resguardam o órgão de processos direcionados pelas organizações apoiadas; e o aumento 

do limite orçamentário permitido no caso das dispensas. 

Sobre essa questão, um dos gestores entrevistados afirma que: “Agora, com um 

aumento do limite, já consigo ter um serviço um pouco mais elaborado.” (#E1). 

Complementado essa informação, outros comentam:  

“O fato de ter aumentado o limite para dispensa, eu acho algo favorável 

porque antes era um limite muito baixo, oito mil reais, que era previsto antes, 

valor irrisório, dificilmente você conseguia atender alguma coisa, e agora 

com cinquenta mil reais você consegue com um processo mais simples 

atender, ainda mais a gente que é uma unidade apoiadora de vinte e cinco 

unidades, a gente tem muitas demandas pequenas de várias unidades, então 

com esse valor maior, eu consigo com processos mais simples, mais céleres, 

atender esses casos pontuais que são um valor mais baixo.” (#E2) 

“Eu já vi processos aqui de contratação direta que eu falei: pô, não tinha 

necessidade de ser contratação direta. Por exemplo, contratação de curso de 



126 
 

 
 

inglês pro “F”25. Uma empresa “temque26 alguma coisa”. Pode ser qualquer 

uma. Então, mais uma mudança considerável, né, dessa, da 133 pra 866. 

Então, acho que essa parte da contratação direta que mudou pra dispensa 

eletrônica e a parte da vigência do contrato.” (#E4) 

“Eu quero contratar a empresa “x” porque foi aquela de menor orçamento, 

mas eu abro a oportunidade para mais empresas participarem e tentarem 

cobrir a oferta, né. E aí eu mitigo, acabo mitigando um risco, que é a falha 

ali no meu orçamento.” (#E5) 

No que se refere ao aumento do limite da dispensa, os resultados apresentados 

revelam que esse novo aspecto normativo conduz o macroprocesso das contratações a 

uma maior celeridade e ganho de qualidade. Essas características agregam valor aos bens 

e serviços, bem como princípios desejáveis para a administração pública, segundo 

conforme Matias-Pereira (2008) e Frey (2007). 

Assim, fica evidente que os resultados da presente pesquisa trazem diversos 

aspectos e pontos de vista dos participantes que ora divergem ora convergem com a 

literatura do tema em questão, mas que apresentam características relevantes para se 

compreender o contexto do caso tratado.  

5. DISCUSSÃO 

No presente capítulo, será realizada a discussão dos resultados apresentados 

anteriormente, à luz da análise das leis e das entrevistas para revelar o que esses dados 

representam para o caso em questão, e buscando atingir os objetivos estabelecidos a partir 

da triangulação dessas evidências.  

Inicialmente, ao se verificar as duas legislações que vigoram em concomitância, 

é possível perceber que ambas aderem princípios de governança, ainda que a Lei 8.666 

os apresente de maneira extremamente incipiente. Por outro lado, a Lei 14.133 os 

apresenta de maneira robusta, fortalecendo as características desse novo paradigma 

administrativo nas contratações que são fortemente influenciadas pelos contextos 

administrativos de suas épocas.  

O caso em estudo, GAP-RJ, percebe essa transformação paradigmática legislativa, 

sobretudo, nas práticas processuais desenvolvidas no âmbito da gestão. O órgão é uma 

 
25 Nome da Organização Apoiada ocultado para que não haja exposição. 
26 O participante não soube informar o nome da empresa e usou essa expressão para se referir a ela.  
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estrutura burocrática hierarquizada em essência onde práticas como flexibilidade, 

inovação, participação social, dentre outras, não são comuns, tampouco incentivadas. Em 

complemento, o caráter institucional da caserna também limita investimentos e restringe 

as formas de atuação àquilo que é determinado pelo Comando da Aeronáutica, a exemplo 

dos sistemas corporativos, demonstrando que há um grande desafio presente no órgão 

inerente a sua característica hierárquica em se adaptar às características da nova lei. 

Nesse sentido, a governança se revela ainda mais difícil de ser praticada no caso 

em estudo. Ao dar ênfase a gestão de riscos, o órgão demonstra que esse é o aspecto que 

mais se adequa a sua estrutura de concentração de poder institucional, ainda que as 

promessas de ganhos oriundos das demais práticas que circundam o tema sejam 

sobremaneira relevantes nos resultados das atividades desenvolvidas. Ou seja, a 

governança das contratações, ao ser implementada, exigirá esforços que não se revelam 

como uma prioridade organizacional.  

Em complemento, gerir questões relativas à influência dos poderes presentes no 

apoio administrativo revela-se como um grande desafio imposto às lideranças tendo 

potencial de alavancar os resultados dessa tendência e, também, os resultados macro 

processuais. Além disso, as práticas introduzidas pela legislação, especialmente gestão 

por competências e segregação das funções, têm um aspecto desafiador em virtude dos 

recursos humanos limitados e inexperientes. É preciso voltar a atenção para esse aspecto, 

sobretudo, quando se considera a rotatividade dos agentes militares, sujeitos a constantes 

movimentações, e a perda de conhecimento que ocorre durante as substituições. 

Todas essas questões recaem sobre a liderança do órgão responsável pelo 

direcionamento estratégico e pelas decisões administrativas. Além disso, conforme 

positivado pela norma, a alta administração também tem o dever de implementar 

estruturas que promovam a governança das contratações. Essa imposição legal imprime 

um grande desafio ao órgão no sentido de definir objetivamente, a partir dos comandantes, 

como todos os demais setores da estrutura organizacional deve desenvolver a gestão, a 

partir de critérios definidos que blindem os processos de influências exógenas com 

potencial de interferir nos resultados das contratações.  

Em complemento, torna-se especialmente importante que essa definição promova 

a integração dos setores que estão envolvidos em todo o ciclo processual promovendo 

uma atuação orientada para um sentido único, convergindo aos objetivos estratégicos das 
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contratações e ao interesse público. No mesmo sentido, devem orientar as expectativas 

dos demandantes com relação ao que se deve esperar como resultado dos processos, no 

tocante a tempo, qualidade e recursos envolvidos.  

Ademais, o monitoramento e avaliação macro processual também se revelam 

como um desafio permanente, em virtude da necessidade de mensuração do ciclo 

processual com indicadores efetivos, que permitam aferição de resultados para além do 

pace da execução orçamentária, mas se os resultados têm se alinhado ao interesse público, 

de maneira geral, ou do ponto de vista da satisfação da necessidade dos interessados, mais 

especificamente.  

O controle também se mostra como um grande desafio presente no órgão, uma 

vez que, conforme sua tendência estrutural burocrática, desenvolve suas atividades a 

partir de um controle interno altamente formalístico e procedimental, alinhado às 

características organizacionais brasileiras. Superar essa característica da atividade de 

gestão e assessoramento, como visto durante todo o trabalho, potencializa características 

de governança e de melhoria das contratações. 

Ou seja, a nova legislação exige do GAP-RJ uma posição proativa na adequação 

das suas estruturas interna e processual para que seja, de fato, promovida uma governança 

das contratações, nessa que é uma das atividades principais do órgão. Assim sendo, as 

ações e atividades que promovem algum benefício às contratações, ainda que difusas, 

devem ser repensadas e orientadas aos propósitos que conduzam aos objetivos 

estratégicos e uma constante melhoria dos resultados.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo de caso consistiu em uma pesquisa sui generis das práticas de 

governança das contratações públicas que tentou investigar um pouco mais acerca dos 

desafios que a aprovação recente da nova lei de licitações e contratos administrativos 

impôs à governança das contratações.  

Considerando que a governança tem se configurado como um novo paradigma 

administrativo, substituindo o new public management, a cultura burocrática brasileira 

também tem sido fortemente influenciada por essa tendência internacional, 

principalmente quando se considera o contexto globalizado pós-moderno. Sendo assim, 
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as contratações, como importante instrumento estatal, não têm ficado de fora dessa 

ingerência. Além disso, a distância temporal, procedimental e paradigmática da Lei 8.666 

da realidade das contratações brasileiras forçaram uma mudança legislativa, na tentativa 

de promover melhores resultados na atuação governamental.  

Nesse sentido, no estudo de caso que se conduziu, foi possível perceber diversos 

desafios impostos ao contexto das organizações administrativas, a partir de uma 

investigação feita em um órgão militar essencialmente administrativo. No contexto, 

verificou-se que os desafios recaem especialmente sobre as lideranças organizacionais, 

pois são esses agentes que são responsáveis por todo direcionamento estratégico e 

orientação dos objetivos das contratações públicas.  

Dentre os principais, observou-se que, mais do que gerir os servidores, é 

necessário possibilitar o conhecimento técnico necessários para o desempenho das 

atividades do ciclo de abastecimento. Além disso, é fundamental gerenciar suas 

habilidades e competências em prol da eficiência dos procedimentos.  

Outro grande desafio é relativo ao controle, também oriundo da forte característica 

contextual brasileira, a governança exige um controle mais orientado aos resultados e não 

aos procedimentos ou forma. A administração, assim como o GAP-RJ, deve se esforçar 

na superação dessa tendência, implementando ações sinérgicas que promovam a 

flexibilidade das atividades e fomentem a inovação de procedimentos, muito embora 

ainda sejam vinculadas a diversos princípios administrativos.  

De igual maneira, é necessário investir em sistemas de informação para 

acompanhar a tendência contemporânea das contratações, investimentos esses que 

serviriam de start para diversos outros aspectos de governança, tais como mensuração de 

desempenho, acompanhamento de indicadores, integração de etapas processuais, redução 

dos custos de transação e do tempo de processamento das contratações, de maneira geral. 

Nesse sentido, ganha-se em diversas outras características que possibilitam a melhoria do 

serviço prestado, tanto pelo GAP-RJ, quanto pelo serviço público brasileiro.  

Portanto, o presente trabalho revela que o contexto governamental e 

administrativo brasileiro tem evoluído, se modernizado e, de certa forma, se aproximado 

das técnicas de gestão corporativa, agregando habilidades do mundo de negócios que se 

revelam favoráveis à melhoria de resultados. Ainda que, diferentemente do setor privado, 
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o setor público não tenha como objetivo o lucro, mas a satisfação das necessidades 

sociais, pensar em melhores formas de desenvolver essas atividades revelam produto 

social onde todos ganham.  

Desse modo, as organizações públicas, sejam elas civis ou militares, devem buscar 

romper com antigas estruturas e formas de trabalho que apenas replicam uma cultura 

burocrática de impessoalidade e excessos, visto que as leis têm se modificado e, ainda 

que de maneira incipiente, tentado promover as mudanças aliadas a governança estatal.   

Apesar dos esforços da pesquisadora, este trabalho apresenta certas limitações. 

Inicialmente, a pesquisa ficou restrita ao período de vacância entre as leis 8.666 e a 

14.133, no qual o uso da NLL se limitou às atividades processuais referentes a dispensas 

e sanções, apontando algumas incertezas quanto aos desafios de governança que 

poderiam ser revelados no uso em outras modalidades, tais como pregão e concorrência. 

Em segundo lugar, sugere-se a realização do mesmo estudo após o lastro de 

vigência que permite o uso das duas leis regendo as atividades de contratações públicas, 

considerando que mudanças legislativas reverberam aos poucos na estrutura da 

Administração pública. Além disso, o mesmo estudo poderia ser desenvolvido em outras 

organizações militares, de características semelhantes, para ampliação do conhecimento 

a partir dos resultados obtidos 

E, por último, ao focalizar somente nos gestores do GAP-RJ, o presente estudo de 

caso limitou-se nas relações do órgão com outras unidades do COMAER definidoras das 

atividades de contratações, restringindo a percepção mais estratégica desse tipo de 

governança. 

Por fim, esta pesquisa deixa como contribuição um chamado para a reflexão sobre 

a necessidade de se avançar os estudos, ora escassos, que tratem de relacionar o tema das 

contratações públicas ao da governança, para que seja ampliado o espectro de 

conhecimento do assunto que se volta, principalmente, à parte operacional das 

contratações, qual seja: pregões realizados, valores licitados, quantidade de dispensas de 

licitação, dentre outros, adicionando também a variável normativa. Sendo assim, ainda, 

buscou-se acrescentar algum conhecimento ao contexto da administração pública 

brasileira. 
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Mestranda Administração Pública 

Oficial Intendente – Força Aérea Brasileira 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Caro (a) participante,  

 

Convido-lhe a participar como entrevistado de nossa pesquisa a ser desenvolvida como 

Dissertação cujo objetivo principal é “analisar os desafios impostos à governança das 

contratações no GAP-RJ a partir da aprovação da Lei 14.133” que está sendo conduzida 

por Jileiny da Silva Santos, aluna do Mestrado Profissional em Administração Pública na 

Fundação Getulio Vargas e oficial intendente da Força Aérea Brasileira atuando no 

Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro, e conta com o financiamento do Comando da 

Aeronáutica.  

Devido ao seu conhecimento e atuação nas diferentes áreas relacionadas aos processos de 

contratações do GAP-RJ considero a sua participação em meu estudo a partir de uma 

entrevista semiestruturada, como metodologia, de grande relevância e contribuição para 

efetivas reflexões pertinentes à realidade estudada. Sua participação nesta pesquisa 

consistirá em responder as perguntas feitas pela pesquisadora conforme seu julgamento e 

conhecimento relativo às atividades de contratações públicas. 

Sua participação não é obrigatória. Peço, por gentileza, sendo a sua resposta positiva, 

informar qual são os seus dias e horários disponíveis, para agendarmos a entrevista. 

Reitero que será resguardada a sua identificação com o sigilo no momento da exposição 

dos dados coletados e analisados na pesquisa e que Pesquisadores da FGV terão acesso 

ao conteúdo e se os dados pessoais serão anonimizados/desidentificados nos resultados 

de pesquisa. 
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Quanto à possibilidade de riscos e benefícios, a presente pesquisa apresenta apenas riscos 

inerentes ao cargo hierárquico da instituição. Além disso, a sua participação não implicará 

em gastos 

Caso haja alguma dúvida ou questionamento acerca da pesquisa, seguem os dados de 

contato desta pesquisadora, que poderá ser realizado a qualquer momento.  

Contato: (21) 983262739 

E-mail: jileiny.santos@fgv.edu.br ou jileiny.santos@gmail.com 

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação 

Getulio Vargas – CEPH/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 1611, Botafogo, Rio de 

Janeiro, RJ, CEP 22250-900. Telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

 

Certa de vossa atenção,  

Agradeço. 

 

___________________________ 

JILEINY DA SILVA SANTOS 

 

EU ___________________________________________________________________ 

 

Identidade: _______________________ 

 

Estou ciente de que a minha participação voluntária implica nas respostas às questões 

apresentadas na entrevista, que servirão apenas para compor a referida pesquisa, sendo 

resguardado o sigilo da minha identidade no momento de exposição dos dados coletados 

e analisados. Sei que poderei me recusar a participar da pesquisa, retirando o meu 

consentimento a qualquer momento, sem haver necessidade de justificativa, e que não 

sofrerei nenhum prejuízo em decorrência dessa atitude. 

Após ter sido orientada (o) quanto aos objetivos da pesquisa, ora realizada, manifesto 

meu livre consentimento em participar. 

 

Rio de Janeiro, ____/____/_____ 

 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa 
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Roteiro de entrevista Semiestruturada: 

 

I. DADOS SOBRE O (A) ENTREVISTADO (A): 

1.1. Nome:  

1.2. Local de trabalho: Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro 

1.3. Função que exerce: __________________________________ 

1.5. Tempo de exercício na função: _________________________ 

1.6. Você possui cursos relacionados a sua atividade?  

       (  ) SIM (  ) NÃO 

1.7. Se a resposta anterior for SIM, especifique, qual ou quais (Curso):  

       ___________________________________________________ 

Perguntas 

1) Quais são as funções e atividades desenvolvidas pelo Sr.(a) no GAP-RJ? Poderia 

detalhar mais as tarefas dentro dos processos de contratações? 

2) Poderia me falar um pouco qual a avaliação do Sr.(a) sobre a estruturação dos 

processos de contratação?  

3) Cite quais os principais pontos positivos dos procedimentos. 

4) O Sr.(a) considera haver pontos negativos? Se sim, quais?   

5) Esses pontos negativos, podem ser considerados como entraves para o pleno 

alcance dos objetivos das contratações? 

6) Como o sr. (a) considera que esses entraves poderiam ser melhorados?  

7) O Sr. (a) percebe aspectos de governança nesses processos? Se sim, quais?  
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8) Quais desses aspectos de governança o Sr.(a) considera mais importante, dentro 

da sua atividade? 

9) Como esses aspectos são desenvolvidos na sua rotina de trabalho? Poderia 

comentar a respeito?  

10) Qual a impressão do Sr.(a) sobre as leis de licitações 8.666 e 14.133?  

11) (Caso não mencione pontos positivos ou negativos) O Sr.(a) poderia mencionar 

aspectos positivos e negativos nessas leis?  

12) O Sr.(a) considera ter havido mudanças nas atividades processuais a partir da 

aprovação da Lei 14.133? 

13) Após a aprovação da nova lei de licitações, o Sr.(a) tem enfrentado alguma 

dificuldade ou melhora nos procedimentos?  

14) Como Sr.(a) tem lidado com essas dificuldades?  

15) Há alguma sugestão sobre como essas dificuldades poderiam ser superadas?  

16) O Sr.(a) deseja expor algo que considere complementares as suas informações?  

 

Agradecimentos. 

 

 

 


