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RESUMO 
 
 

 
 
 
A negociação é a ferramenta mais eficiente de conseguir algo que se deseja, ela ocorre quando 
existem conflitos e alternativas a serem selecionadas que podem envolver toda a empresa. As 
diversas alternativas apresentam interesses comuns e conflitantes, expressando a 
complexidade das relações. Com a crescente demanda por agilidade na resposta aos novos 
perfis de procura, as organizações precisam ser mais versáteis nos processos e mais rápidas 
para reagir às mudanças do mercado, e as Negociações de Ganhos Mútuos (NGM) são uma 
forma atual de condução de criação de valor. Esta dissertação tem como objetivo propor a 
utilização das ferramentas da teoria de NGM como instrumento apoiador aos gestores de 
compras públicas adquirentes de produtos e serviços de TI a atingir os resultados esperados. 
Para isso, foi realizada uma pesquisa de natureza descritiva-exploratória por meio de 
abordagem qualitativa. Para atingir este objetivo, foram feitos estudos teóricos das temáticas: 
Flexibilidade Organizacional, Gestão de Compras Públicas, Sistemas de Informação, 
Alinhamento Estratégico e Teoria da Negociação, de forma a se obter um melhor 
entendimento da pesquisa. Foi elaborado um questionário não estruturado, sendo este o 
instrumento de pesquisa que foi utilizado neste estudo. Aplicado o questionário diretamente 
aos participantes, obteve-se uma participação de 10 respondentes, sendo todos participantes 
dos processos licitatórios na empresa pública Delta. Uma vez efetuada a coleta de dados, 
foram analisadas as respostas utilizando uma modalidade da técnica de análise de conteúdo, 
chamada pattern-matching, com o propósito de comparar os resultados com o referencial 
teórico utilizado no estudo. Como resultado do estudo, identificou-se a utilização da 
abordagem distributiva nos processos licitatórios. 
 
Palavras-chave: Negociações de Ganhos Mútuos (NGM) - Compras Públicas - Produtos e 
Serviços de TI. 
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ABSTRACT 

 
 

 
 
Negotiation is the most efficient tool to achieve something you want, it occurs when there are 
conflicts and alternatives to be selected that can involve the whole company. The various 
alternatives have common and conflicting interests, expressing the complexity of 
relationships. With the increasing demand for agility in responding to the new profiles to 
search, organizations need to be more versatile in the process and faster to react to market 
changes, and the Negotiation of Mutual Gains (NMG) are a current driving value-creation. 
This dissertation aims to propose the use of tools of the theory of the NMG for the managers 
as a tool supporter of public purchases purchasers of products and services at IT to achieve 
the expected results. For this, we performed a search of a descriptive and exploratory using 
qualitative approach. To achieve this objective, theoretical studies were made of themes: 
Organizational Flexibility, Management of Public Procurement, Information Systems, 
Strategic Alignment and theory of negotiation in order to get a better understanding of the 
research. It was not drawn up a structured questionnaire, the research instrument used in this 
study. Applied the questionnaire directly to participants, it was obtained a participation of 10 
respondents, all of participating in public bidding processes Delta. Once performed the data 
collection, the responses were analyzed using a form of the technique of content analysis, 
called pattern-matching in order to compare the results with the theoretical framework used in 
the study. As a result of the study, it was identified using the distributive approach in bidding 
processes. 
 
 
Keywords: Negotiations for Mutual Gains (NMG) - Public Purchases - IT Products and 
Services. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
1.1 Apresentação  

 

 

As organizações públicas se defrontam com um cenário altamente competitivo e em 

constante mutação. Essa dura realidade necessita de reações rápidas e inovações consistentes 

para a busca de instrumentos que auxiliem as práticas governamentais. Podemos dizer que a 

negociação é um veículo por meio do qual às empresas públicas poderão proporcionar os 

resultados esperados nos processos licitatórios.  

No setor público, as escolhas de fornecedores, de obras, de serviços e de bens são 

regidas pela Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, sendo um procedimento administrativo 

destinado a selecionar, entre outras coisas, a proposta mais vantajosa para a administração 

pública, seguindo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, igualdade, etc. (BRASIL, 2003). 

Segundo Batista e Maldonado, essas escolhas não estão sendo feitas com maestria, 

pois os compradores públicos, de um modo geral, estão distantes de se tornarem efetivamente 

proativos, resumidamente por dois motivos: 
 

em primeiro lugar, a legislação da licitação brasileira não permite ao 
comprador utilizar técnicas de compras mais apuradas, pois estabelece 
normas e procedimentos rígidos que inibem a capacidade de negociação do 
comprador público. Em segundo lugar, apresenta-se a própria falta de 
capacitação profissional dos compradores públicos, tanto do ponto de vista 
do entendimento total da legislação da licitação, quanto da falta de 
reciclagem e treinamento constante. (2008, p. 692) 

 

Os compradores públicos precisam ter um perfil ajustado às necessidades estratégicas 

da organização. Deve-se abandonar a função essencialmente burocrática e reativa, 

flexibilizando as relações internas com os departamentos e as relações externas com o 

mercado e a sociedade (CORRÊA, 1999). 

À medida que os produtos e serviços da tecnologia da informação (TI) estão cada vez 

mais complexos, pois há a demanda por alto desempenho no desenvolvimento, qualificação 

dos profissionais, baixo custo e cronograma reduzido, mais otimizado deve ser o processo de 

aquisição desses produtos e serviços. Demandas por agilidade, produtos adaptáveis, qualidade 

e menor tempo de entrega pressionam as práticas de aquisição existentes em busca de 

fornecedores mais preparados e qualificados.  
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As negociações complexas permitem que se abandone a racionalidade limitada e, por 

meio de diálogo, facilite uma melhor avaliação do risco e da tomada de decisão, envolvendo 

múltiplos participantes e critérios (DUZERT, 2007). 

Susskind et al (2008) nos ensinam que há a necessidade de se focar nos princípios e 

interesses e não em posições, incentivava-se a utilização de brainstorm, processo responsável 

pela criação de valor e cenários alternativos para além dos compromissos, inventando opções 

criativas e saídas para impasses. 

Para Albrecht e Albrecht (1995) a negociação é a busca conjunta para agregar valor ao 

negócio, nela as partes são colocadas lado a lado na mesa, em vez de lados opostos. 

Continuando, ambos os lados são vencedores quando são capazes de satisfazer as suas 

necessidades no acerto final do negócio. 

A negociação é um processo de comunicação bilateral com o objetivo de se chegar a 

uma decisão conjunta (FISHER; URY; PATTON, 1994). 

Este trabalho visa propor a utilização das ferramentas da teoria de Negociação de 

Ganhos Mútuos (NGM), com a função de auxiliar os servidores públicos que necessitam 

adquirir no mercado nacional produtos ou serviços de TI. 

 
 
1.2 Contextualização e Relevância do Assunto 

 

 

A administração pública é hoje um dos maiores adquirentes de produtos e serviços de 

TI, porém, tem passado por dificuldades para gerir os processos de aquisição de produtos e 

serviços de TI – desde a determinação do que comprar, do serviço a ser adquirido, até o 

acompanhamento e aceitação dos projetos de desenvolvimento (CARDOSO, 2006). 

A crescente busca pela alta qualidade dos produtos e serviços muitas vezes esbarra nas 

políticas governamentais de redução de custos e em orçamentos apertados, crescendo a 

necessidade de profissionalizar a gestão, seja por meio de novas ferramentas e metodologias, 

seja pela incorporação de técnicas avançadas à rotina do setor.  

As decisões ficaram bastante restritas e com controles excessivos, privilegiando o 

controle de processos, ao invés do controle de resultados, que é a principal orientação da 

administração pública gerencial (PEREIRA, 1998).  

Neste contexto, o assunto é de suma relevância para todos os agentes relacionados ao 

processo licitatório de produtos e serviços de TI: a empresa ou órgão público que elabora o 
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edital de licitação, os fornecedores que elaboram as propostas e os especialistas que analisam 

todas as propostas recebidas e apontam um ganhador, e também para as esferas indiretamente 

relacionadas como o mercado e a própria economia.  

 

 

1.3 Justificativa 
 

 

Muitos projetos de TI contratados pela administração pública não atendem 

devidamente os objetivos pelos quais foram criados, não apresentam o nível adequado de 

qualidade e/ou apresentam sérios problemas no acompanhamento dos projetos, na 

manutenção e evolução dos produtos. 

Sendo assim, ao aderir à utilização das ferramentas de NGM, como auxiliadoras na 

elaboração do processo licitatório e na fiscalização da qualidade do fornecedor vencedor, 

diversos benefícios podem ser alcançados.  
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2 MÉTODO DE PESQUISA 

 
Neste capítulo serão apresentadas: a natureza e o tipo de pesquisa, os sujeitos 

pesquisados, a coleta e o tratamento de dados, as limitações do método e o roteiro da 

pesquisa. 

 
 
2.1 Natureza e Tipo de Pesquisa 

 
 

A metodologia utilizada é a de estudo de caso único holístico, com ênfase qualitativa e 

viés descritivo-exploratório, por meio da análise de um processo licitatório na área de 

planejamento da empresa pública Delta, no estado do Rio de Janeiro. 

De acordo com Yin (2005), a preferência pelo uso do estudo de caso deve ser dada 

quando ocorrer eventos contemporâneos, em situações em que os comportamentos relevantes 

não podem ser manipulados e nem observados fora de contexto, mas em que é possível se 

fazer observações diretas e entrevistas sistemáticas. Apesar de ter pontos em comum com o 

método histórico, o estudo de caso se caracteriza pela capacidade de lidar com uma completa 

variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações. 

A escolha da utilização de um estudo de caso único foi baseada no fundamento lógico 

citado por Yin (2005), o caso longitudinal, no qual se estuda o mesmo caso em dois diferentes 

momentos, procurando identificar as alterações desejadas pela questão proposta no trabalho. 

A decisão de se conduzir uma pesquisa qualitativa foi tomada em função de se 

considerar “o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental”, “o caráter descritivo”, em que “valoriza-se o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada” e que existe uma 

preocupação com o processo, não apenas com os resultados finais (GODOY, 1995, p.62). 

O estudo exploratório, para Martins (1994, p.30), “trata-se de uma abordagem adotada 

para a busca de maiores informações sobre o determinado assunto. Possui um planejamento 

flexível, e é indicada quando se tem pouco conhecimento do assunto. Tem a finalidade de 

formular problemas e hipóteses para estudos posteriores, já o estudo descritivo tem a 

finalidade de observar, registrar e analisar fenômenos ou sistemas”.  
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2.2 Sujeitos Pesquisados 

 

 

Os sujeitos selecionados são funcionários das áreas de planejamento (GEPLA) e 

tecnologia da informação (GTIC), estratificados em: 

 

- usuários comuns do sistema: a condição é que eles estivessem trabalhando nas áreas 

desde antes dos processos licitatórios, de forma que possam oferecer uma visão comparativa 

entre os dois momentos; 

 

- usuários-chave do sistema: funcionários responsáveis por representar as áreas e os 

processos da empresa, atuando como replicadores de conhecimento do sistema; 

 

- gerentes das áreas: representantes da alta administração, responsáveis pela liderança 

no sistema. 

 

 

2.3 Coleta e Tratamento dos Dados 

 

 

 Na pesquisa de campo procurou-se contatar diretamente os sujeitos, identificando os 

motivos que levaram a GTIC a adotar o tipo “Menor Preço” nas licitações, as dificuldades 

encontradas antes, durante e depois dos processos licitatórios, e como as abordagens de 

ganhos mútuos foram utilizadas para ajudar a empresa Delta a maximizar seu valor. 

Veja abaixo os instrumentos utilizados na coleta de dados para que seja assegurado um 

efetivo direcionamento. 

 

- Questionário não estruturado – contendo questões abertas para serem respondidos 

pela equipe fiscalizadora do contrato GTIC e pela equipe cliente do contrato GEPLA.  

 

- Observação participante – à proporção que o pesquisador coordenava a equipe da 

empresa A e atualmente presta serviço pela empresa B. 

 

 



 
 

17

O tratamento dos dados foi efetuado qualitativamente, interpretando e agrupando as 

opiniões obtidas em categorias nas questões abertas do questionário não estruturado e 

comparando com o referencial teórico utilizado no estudo, modalidade da análise de conteúdo 

denominada pattern-matching. 

 

 

2.4 Limitações do Método 
 

 

Com relação à metodologia apresentada para o projeto, faz-se necessário destacar 

algumas dificuldades e limitações quanto à coleta e ao tratamento dos dados. Dentre as 

limitações, podemos citar: 

 
• ser, ainda, reduzida a literatura sobre o tema que aborda as negociações de ganhos 

mútuos em uma empresa pública; 
 

• estudo de caso único holístico, examinando uma unidade de análise; 
 

• respostas baseadas em percepção dos participantes; 
 

• o método de observação participante se por um lado permite, devido maior facilidade 
de obtenção de dados, um estudo mais aprofundado e abrangente da área a ser 
pesquisada, por outro lado pode acarretar um viés na análise dos dados obtidos visto 
que o pesquisador se encontra imerso no universo pesquisado. 

 
 
2.5 Roteiro da Pesquisa 
 
 

Para realização deste trabalho o modelo de pesquisa foi subdivido em seis passos, 

conforme observado na figura abaixo: 
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Figura 1. Modelo de pesquisa. 

Levantamento 
Referencial Teórico 

Elaboração de Método 
de Coleta de Dados 

Coleta de Dados 
na Organização 

Preparação dos 
Dados para Análise 

Análise dos 
Dados 

Formulação das 
Conclusões 

Feedback 

 
Fonte: Yin (2005). 
 

• Levantamento do referencial teórico – foi realizada uma análise do referencial 
teórico, visando à obtenção dos conhecimentos necessários sobre o tema; 

 

• Elaboração da Coleta de informações em estudo – foi elaborado um questionário 
com questões abertas para coleta de dados; 

 

• Coleta de informações em estudo – análise da documentação existente, 
questionário aberto e os registros das observações efetuadas da empresa Delta; 

 

• Preparação dos dados coletados – foram organizados a fim de serem analisados no 
passo seguinte; 

 

• Análise dos dados – utiliza-se a análise de conteúdo dos dados coletados 
anteriormente; 

 

• Formulação das conclusões – foram formuladas as conclusões encontradas a partir 

da análise de dados e utilizado o feedback para orientar novas pesquisas. 
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3 DIAGNÓSTICO 
 

 

3.1 Objetivo Geral 
 
 

O objetivo geral deste estudo é: descrever e analisar os processos licitatórios na 

empresa pública Delta, que teve como variável única o preço; e propor as ferramentas da 

NGM, como o Processo de Construção de Consenso (PCC) e a Matriz de Negociação 

Complexa (MNC), como apoio no processo de compras públicas na área de TI. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 

Para atender ao objetivo geral apresentado anteriormente, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

1) Identificar e analisar a utilização do PCC nas licitações da empresa pública Delta;  

2) Identificar e analisar a utilização do elemento interesse da MNC nas licitações da empresa 

pública Delta;  

3) Identificar e analisar a utilização do elemento relacionamento da MNC nas licitações da 

empresa pública Delta;  

4) Identificar e analisar a utilização do elemento comunicação da MNC nas licitações da 

empresa pública Delta; 

5) Identificar e analisar a utilização do elemento alternativas da MNC nas licitações da 

empresa pública Delta; 

6) Identificar e analisar a utilização da forma de negociação da MNC nas licitações da 

empresa pública Delta; 

7) Analisar o processo de aquisição da ferramenta de BI nas licitações da empresa pública 

Delta. 
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3.3 Limites do Problema 
 

Este estudo de caso é direcionado a uma empresa pública, Delta, localizada no Rio de 

Janeiro, na qual o pesquisador teve a oportunidade de observar e participar dos procedimentos 

licitatórios da aquisição de serviços de TI. 

Para Yin (2005) a possibilidade de utilizar múltiplos casos, além das conclusões 

analíticas que surgem de dois ou mais estudos, será mais contundente do que experimentos 

que surgem de um único caso. 

A posição do pesquisador que por ser parte observadora dos processos das licitações, 

pode interferir nas avaliações. 

 
 
3.4 Organização do Trabalho 
 

 
Segue a estrutura da organização do trabalho: 

 

Figura 2. Estrutura da composição do trabalho. 
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O primeiro capítulo representa uma visão geral do trabalho, introduzindo o tema de 

negociação, o contexto e a relevância do assunto na administração pública e a justificativa do 

tema. 

O capítulo dois apresenta a abordagem metodológica adotada na realização da 

dissertação que se constitui de um estudo de caso único holístico em que os dados foram 

obtidos por meio da aplicação de questionários abertos e observação participante.  

Este terceiro capítulo apresenta os objetivos principais e específicos, as limitações do 

problema do estudo de caso único holístico da empresa pública Delta e a estrutura do 

trabalho, além de continuar apresentando o caso estudado.  

Iniciando com a descrição da empresa Delta, apresentando as áreas de: Gerenciamento 

de Planejamento (GEPLA), de Gerenciamento de Tecnologia de Informação (GTIC), e 

apresentando também como as empresas envolvidas nas licitações (A, B e C) se inserem no 

contexto da empresa Delta; depois serão descritos os processos licitatórios e ao final serão 

identificados os conflitos internos existentes, que nos mostram a necessidade da adoção de 

uma gestão voltada para a negociação Win-Win. É informado o processo de coleta e análise 

dos dados na empresa Delta, sendo principalmente aplicado um questionário composto por 

questões abertas. 

O capítulo quatro apresentará a revisão teórica da literatura, sendo iniciado com a 

Flexibilização Organizacional, incluindo as definições de conceitos relevantes, continuando 

com a Gestão de Compras Públicas, descrevendo os tipos de compradores públicos, com o 

Business Inteligence – BI, tipo de sistema de informação altamente especializado, passando 

pelo Alinhamento Estratégico (AE) entre TI e a área de negócios, e terminando com as 

Negociações de Ganhos Mútuos com suas ferramentas PCC e MNC. 

No capítulo cinco serão apresentadas as considerações finais do trabalho, análise 

crítica, limitações do estudo e as sugestões para possíveis desenvolvimentos de estudos 

futuros. 

No capítulo seis estão as referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento do 

estudo de caso. 

Após o último capítulo, estão os anexos referentes à carta-modelo de solicitação de 

preenchimento do questionário e o questionário não estruturado aplicado na empresa Delta. 
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3.5 Descrição do Caso 
 

 

A Delta é uma empresa de grande porte e tem como atividade principal fornecer 

serviços de transporte e armazenagem de óleo e gás, tanto no mercado interno quanto no 

mercado externo. 

Ao longo de 2008 a empresa Delta realizou dois processos licitatórios, de modalidade 

“Convite” e tipo “Menor Preço” para aquisição de serviços de TI, para a área de planejamento 

– GEPLA. Esta área é responsável por todo o procedimento de orçamento e planejamento da 

empresa, suportando toda a diretoria e presidência nas tomadas de decisões estratégicas da 

empresa. 

As licitações tiveram como fiscalizador dos contratos a gerência de tecnologia da 

informação – GTIC, que possui como meta, a redução de custos e redefinição das atividades 

da empresa fornecedora do serviço de TI, transformando o projeto licitado de um serviço 

altamente técnico em um serviço de outsourcing. Esta mudança teve como conseqüência o 

descontentamento de toda GEPLA com a qualidade do serviço prestado pelos novos 

fornecedores, interferindo diretamente nas relações entre GTIC e GEPLA. 

Este estudo de caso simples expõe um conflito de interesses entre duas gerências de 

uma mesma empresa, tendo como pano de fundo um software de orçamentação e 

planejamento que requer um serviço especializado e estratégico. Nos próximos passos será 

feita a descrição do ambiente, do modelo anterior aos processos licitatórios e do modelo atual. 

 
3.6 Descrição do Ambiente 
 

 

Gerência de Planejamento (GEPLA) 
 

 

A GEPLA da empresa Delta é a principal cliente das soluções do sistema BI e é 

estruturada em três subgerências que são responsáveis pelos seguintes macro-processos 

suportados: 

 

• Elaboração do orçamento anual do plano anual de negócios: o principal objetivo 
deste subprocesso é a elaboração do orçamento anual contemplando todas as suas 
unidades de negócio, seguindo as premissas estabelecidas pela empresa Delta. 
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• Elaboração do orçamento anual do plano de dispêndio global: o principal objetivo 
deste subprocesso é a elaboração do orçamento anual, que por ser uma empresa 
estatal deverá gerar uma versão exclusiva para atendimento das necessidades do 
governo federal. 

 

• Acompanhamento de resultados mensais: integração das informações do realizado 
e disponibilização de vários demonstrativos que permitam o acompanhamento 
entre o orçado e o realizado. Preparação de relatório gerencial mensal para 
reuniões de acompanhamento internas e com o conselho de administração 
financeira. 

 

• Acompanhamento dos projetos das operações: elaboração de orçamentos e 
acompanhamento de resultados dos projetos de operações.  

 

• Acompanhamento dos projetos de investimentos. 
 

• Projeção do orçamento plurianual: elaboração do orçamento plurianual da empresa 
Delta com visão futura de 10 anos, com base nas premissas definidas no plano 
estratégico da empresa. 

 
• Simulação de orçamento de curto prazo e longo prazo: projeção dos resultados dos 

orçamentos de curto e longo prazo através de simulação de cenários. 
 

• Gestão dos indicadores de desempenho: definição e disponibilização das 
informações referente aos indicadores de desempenho para os gerentes e diretores. 

 
• Administração itinerante: elaboração de relatórios e participação nas visitas das 

unidades referentes ao processo da administração itinerante. 
 

 
Gerência de Tecnologia da Informação (GTIC) 
 

A GTIC contribui para companhia Delta provendo serviços e soluções de tecnologia 

da informação voltados para a excelência estratégica e operacional e para a integração dos 

processos de negócio, com qualidade, agilidade, segurança e ética. Possui os seguintes 

objetivos: 

 

• gestão: orientado para o alinhamento com os imperativos de negócio e 
maximização do valor agregado pela TI; 

 
• excelência: orientado para o desenvolvimento de conhecimento de novas 

tecnologias de informação apropriadas para o negócio dos clientes; 
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• serviços: orientado para a excelência operacional de serviços prestados associados 
a uma gestão eficiente dos ativos de infra-estrutura de TI; 

 
• agilidade: orientado para o conhecimento dos processos de negócios dos clientes 

de modo a possibilitar o pronto atendimento as suas necessidades, oferecendo 
soluções que agreguem valor ao negócio. 

 
 
Figura 3. Matriz de Posicionamento Estratégico da TI. 

 
 Tecnologia                    Negócio 

Excelência 
 

Gestão 

Agilidade Serviços 

 
Estratégico 
 

      

 

 
 
 
Operacional 
 

 
Fonte: GTIC (2009). 
 

Sendo agente de maximização de valor dentro da empresa Delta, a GTIC possui os 

seguintes valores: 

 
• comprometimento com os objetivos da empresa; 
 
• valorização das pessoas; 

 
• integração e cooperação; 

 
• ética e responsabilidade social; 

 
• excelência, agilidade e segurança. 

         
As Equipes 
 

As equipes prestadoras de serviços são compostas por profissionais responsáveis por 

transmitir os conhecimentos da ferramenta, orientar e desenvolver a modelagem do processo 

orçamentário, sendo: 

 

• Gerente de Projetos: especialista em implementações da ferramenta BI, será o 
responsável por planejar e gerenciar a aplicação de recursos e execução das 
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atividades da equipe para viabilizar a melhoria contínua e o desenvolvimento dos 
novos produtos. O gerente de projetos é o responsável pelo plano de projeto da 
contratada.  

 
• Consultor Funcional: especialista na ferramenta BI implementada em ambientes 

similares ao da empresa Delta, bem como nos requerimentos funcionais da 
plataforma. O consultor funcional estará orientado para o suporte funcional dos 
processos de orçamento e planejamento, bem como para o entendimento de novas 
necessidades de negócio, e para a adequação do desenho da solução de 
planejamento aos novos requerimentos do negócio. 

 
• Consultor Técnico: especialista na ferramenta BI implementada em ambientes 

similares ao da empresa Delta, responsável pela manutenção da solução, bem 
como na implementação de novos requerimentos técnicos da ferramenta BI. O 
consultor técnico deverá buscar o entendimento, apoiar e suportar a equipe 
funcional na elaboração das soluções e das alternativas sob aspectos técnicos. 

 

Os serviços prestados pela(s) contratada(s) subdividem-se entre suporte e melhorias: 

 

• Suporte: atendimento a usuários, treinamentos, criação e alteração de membros da 
estrutura do sistema, manutenção da interface entre sistemas, realização de 
operações de cargas e testes das prévias de fechamento, conclusão do fechamento 
mensal das demonstrações contábeis e financeiras mensalmente, execução de 
cálculos, simulações e participação nos processos orçamentários. 

 
• Melhorias: evolução das regras de negócio, desenvolvimento de novos relatórios, 

cálculos, quadros de visualização, views, mapeamento e construção de novas 
aplicações. 

 

Separaremos as empresas contratadas conforme os processos licitatórios, em que 

temos dois momentos distintos. No primeiro momento, antes das licitações, a empresa Delta 

contava apenas com o serviço da empresa A; após as licitações e subdivisões dos serviços 

prestados, passou a receber somente os serviços da empresa B (responsável pelo suporte) e da 

empresa C (responsável pelas melhorias).  
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3.7 Modelo Anterior às Licitações 
 

O modelo anterior às licitações tem como origem o ano de 2003, quando a empresa 

Delta adquiriu o BI, pois havia atingido um grau de maturidade de gestão que trouxe consigo 

novos entendimentos, uma demanda crescente por novas informações e, por conseqüência, a 

disseminação da cultura orçamentária. 

Toda a arquitetura conhecida da ferramenta de BI se deve a gestão da GEPLA na qual 

um conjunto de conceitos e princípios coerentes entre si foram modelados para garantir a 

consecução da missão da empresa Delta. Esse conjunto de conceitos e princípios caracteriza o 

modelo de gestão, que visa potencializar a atuação dos gestores. O modelo de gestão foi 

formado com base nas crenças e valores estabelecidos pela empresa, que acabam refletidos 

em princípios permanentes definidos no modelo e que condicionam a atuação dos gestores.  

Neste modelo a responsabilidade da avaliação e controle da qualidade dos serviços 

prestados era da GEPLA, desde a elaboração, acompanhamento e verificação das regras de 

negócios planejadas até a aprovação das horas trabalhadas no período pela empresa contratada 

A, por perfil profissional, por atividade e por serviço. 

Todos os serviços de suporte e melhorias eram desempenhados por uma única empresa 

contratada A, com sua equipe trabalhando nas dependências da empresa Delta, facilitando a 

comunicação, execução e controle das tarefas solicitadas pela GEPLA. As solicitações das 

novas melhorias eram negociadas e só após a construção de consenso entre os participantes 

eram realizados o planejamento do escopo e a liberação para execução pela contratada A. 

O contrato estipulava um total de horas para a realização dos serviços de suporte e 

desenvolvimento de melhorias, subdividido entre os recursos, sendo consultor funcional, 

consultor técnico e gerente do projeto, este modelo tornava totalmente flexível o 

gerenciamento realizado pela empresa A, pois era possível a utilização das horas de suporte 

em desenvolvimento de melhorias e vice-versa, segue o quadro explicativo: 

 

Quadro 1. Recursos por HH (período de dois anos). 
 

Serviços Consultor 
Funcional 

Consultor 
Técnico 

Gerente do 
Projeto 

Suporte e Melhorias 8320 hh 8320 hh 3328 hh 
Valor Hora  R$ 130,00 R$ 120,00 R$ 150,00 
Total Receita R$ 1.081.600,00 R$ 998.400,00 R$ 499.200,00 

Fonte: Empresa A (2009). 
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Podemos verificar no quadro 1 que a receita total com o projeto gira em torno de R$ 

2.500.000,00 por um período definido de dois anos. Os serviços de suporte e de melhorias 

realizados eram faturados mediante aprovação da GEPLA de forma constante, possibilitando 

a empresa A compensar possíveis desnivelamentos entre os serviços. 

 

  

3.8 Modelo Atual 
 
 

A empresa Delta passou por um processo de reestruturação no ano de 2008, nele a 

GTIC deixou de ser originalmente vista como atividade de suporte aos processos 

administrativos que apoiavam a operação da empresa e passou a ser vista como parte 

integrante do negócio, responsável por prover soluções que apóiem os processos de negócio 

estratégicos. Neste momento a GTIC tomou para si todo o procedimento pela definição do 

tipo e modalidade da licitação para serviços de desenvolvimento e manutenção e na 

elaboração do edital.  

Com a reestruturação, os diversos serviços de informática, que antes estavam 

vinculadas às diversas áreas da empresa, foram incorporados à nova estrutura da TI. A nova 

estrutura organizacional é o resultado da mais abrangente reorganização da área de TI na 

companhia Delta. 

Face ao que foi exposto anteriormente, podemos verificar que ocorre uma mudança 

significativa, em que a responsabilidade pela avaliação e controle da qualidade dos serviços 

prestados que era da GEPLA passa a ser da GTIC. Essa substituição ocorre de forma 

burocrática e estrutural, pois negociações a respeito das necessidades do cliente, no caso a 

GEPLA, e o conhecimento da experiência do trabalho realizado pela contratada não são 

pautados. 

Como novo fiscalizador do contrato, a GTIC tem como estratégia a redução de custos 

e saneamento do orçamento da área, com esses objetivos são realizadas duas licitações e 

algumas reestruturações, seguem as mais importantes: 

 

• quantidade de empresas: são realizadas duas licitações, com isso são duas 

empresas prestadoras de serviços, B e C, diferentemente do modelo anterior no 

qual existia apenas a empresa A; 
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• forma do serviço: o serviço foi subdividido entre as duas empresas vencedoras das 

licitações, sendo uma empresa responsável pelo suporte operacional e outra pelo 

desenvolvimento de melhorias; 

 

• local de trabalho: os funcionários da empresa C, responsável pelo desenvolvimento 

das melhorias, devem trabalhar fora das instalações da empresa Delta; 

 

• receita total: devido à subdivisão dos serviços, as horas totais também foram 

subdividas entre as empresas, verificar o quadro 2. 

 

Quadro 2. Recursos por HH – suporte e melhorias (período de dois anos). 
 

Serviços Consultor 
Funcional 

Consultor 
Técnico 

Gerente do 
Projeto 

Empresa B 4160 hh 4160 hh 1248 hh 
Valor Hora  R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 150,00 
Total Receita R$ 416.000,00 R$ 332.800,00 R$ 187.200,00 
Empresa C 4160 hh 4160 hh 2080 hh 
Valor Hora  R$ 75,00  R$ 75,00  R$ 102,00 
Total Receita R$ 312.000,00 R$ 312.000,00 R$ 212.160,00 

 
Fonte: Empresas B e C (2009). 

 

No quadro acima verificamos que a empresa Delta teve o custo total com as empresas 

B e C diminuído em torno de R$ 800.000,00 por dois anos de serviços ou R$ 33.300,00 

mensais, em comparação com o modelo antigo, ver quadro 1, em que a empresa A possuía 

maior flexibilidade de utilização das horas dos serviços e uma receita total comparativamente 

maior, possibilitando uma margem maior para alocação de profissionais. 

Para esta dissertação o objeto de estudo se encontra justamente na transição entre o 

modelo anterior e o modelo atual, quando ocorre a troca de responsabilidade de avaliação e 

fiscalização dos serviços prestados entre a GEPLA e a GTIC. 
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3.9 Coleta de Dados 

 

 
Para compor o grupo da análise realizou-se o levantamento de dados utilizando-se de 

observação participante e questionário aberto. 

A observação participante é bastante facilitada, pois o pesquisador é conhecedor da 

organização e participou como observador desde a elaboração até a conclusão das licitações e 

ainda do acompanhamento dos serviços prestados pelas empresas vencedoras B e C. No 

momento da investigação, houve a preocupação de uma análise imparcial, recorrendo aos 

participantes de ambas as áreas da empresa Delta. 

O questionário, presente no anexo B, foi composto de perguntas essencialmente 

abertas, permitindo aos pesquisados se expressarem livremente. Nesse questionário se 

procurou identificar indicadores qualitativos que permitissem relacionar os mecanismos 

obtidos a partir do referencial teórico. 

Os participantes foram selecionados dentro do ambiente do estudo, entre GEPLA e 

GTIC; optando-se pelos indivíduos considerados essenciais no esclarecimento dos tópicos do 

questionário. 

As coletas dos dados ocorreram no período compreendido entre as datas 06/07/2009 e 

17/07/2009. Houve flexibilidade na sua condução, uma vez que não se delimitou um tempo 

fixo para sua realização. As perguntas mantiveram-se no escopo de competência dos 

participantes. 

No início do questionário foi anexada uma carta-modelo de preenchimento, que pode 

ser vista no anexo A, nela foram repetidos a cada participante do estudo os objetivos e a 

importância de se conhecer as suas opiniões, garantindo-lhes sigilo sobre as questões 

abordadas. 

Ao todo a pesquisa foi realizada com dez (10) funcionários, tendo este número sido 

adotado com base no critério da saturação dos dados e do atingimento dos objetivos, pois 

como argumentam Bogdan e Bilken (1994, p. 96), “nesta forma de abordagem [...] os 

investigadores qualitativos aferem a altura em que terminaram o estudo quando atingem 

aquilo que designam por ‘saturação de dados’, o ponto da recolha de dados a partir do qual a 

aquisição da informação se torna redundante”. 

A seleção dos participantes teve como critério a participação direta nos processos 

licitatórios e a experiência individual em atividades diárias relacionadas ao suporte 
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operacional e o desenvolvimento de melhorias com as empresas B e C e também com a antiga 

prestadora de serviço, a empresa A. 

 

 

3.10 Análise dos Dados 
 

 
De posse das informações colhidas, iniciou-se uma nova etapa do processo, a da 

análise e interpretação dos dados. 

Foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, modalidade pattern-matching, já que 

segundo Bauer (2002), trata-se de uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, 

permitindo de forma prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de 

um texto, replicáveis ao seu contexto social.  

Para Bardin (1977, p.42), a análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens”. 

Para esse mesmo autor (1977), a técnica de análise de conteúdo se compõe de três 

grandes etapas: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados e 

interpretação. A primeira etapa é descrita como uma fase de organização, que pode utilizar 

vários procedimentos, tais como: leitura flutuante, hipóteses, objetivos e elaboração de 

indicadores que fundamentem a interpretação. Na segunda etapa os dados são codificados a 

partir das unidades de registro. Na última etapa se faz a categorização, que consiste na 

classificação dos elementos segundo suas semelhanças e por diferenciação, com posterior 

reagrupamento, em função de características comuns. Portanto, a codificação e a 

categorização fazem parte da análise de conteúdo. 

Segundo Vergara (2006, p.19), as categorias são divididas em três grades: a) grade 

aberta, nesta grade as categorias são definidas durante o andamento da pesquisa, é uma grade 

flexível; b) grade fechada, as categorias são definidas anteriormente, com base no referencial 

teórico; c) grade mista, esta última grade incorpora características das duas anteriores.  

Com base neste tipo de análise, frases e parágrafos foram definidos como unidades de 

análise, valendo-se da grade fechada, pois as categorias foram previamente definidas na 

literatura utilizada. 
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Na fase de análise procedeu-se de uma leitura inicial, desprovida de profundidade, até 

que ocorresse uma completa familiarização com os dados. Depois, uma nova leitura, mais 

minuciosa, com o propósito de classificar as respostas que atendiam os objetivos da pesquisa. 

Neste processo de classificação foram feitos recortes nas respostas dos questionários, 

agrupando-os de acordo com o conteúdo e o significado. 

O passo seguinte foi a classificação das unidades já separadas, tema por tema, em 

unidades de significado, para assim proceder-se as análises. 

Da análise desses dados emergiram aspectos relevantes para os objetivos propostos, os 

quais se constituíram em categorias, citadas no resultado das pesquisas. 
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4 PRESCRIÇÃO 
 

 

Para uma melhor compreensão do estudo proposto foram desenvolvidas cinco 

temáticas centrais que nortearam o estudo, descritas a seguir. 

 

 

4.1 Flexibilização Organizacional 
 

 
Flexibilizar a organização significa torná-la ágil na resposta aos novos perfis de 

procura, mais versátil nos processos e mais rápida a reagir às mudanças do mercado. É, 

portanto, uma forma de ajustar a organização às novas características do meio envolvente e do 

sistema de trabalho atual. 

Para Legge (1995), a capacidade da organização em planejar, programar, consolidar e 

sustentar mudanças tem sido rotineiramente relacionada ao nível de flexibilidade 

organizacional. As organizações que adotam práticas de gestão mais flexíveis têm maior 

possibilidade de reagir adequadamente às pressões e exigências do ambiente externo. O tipo 

de estrutura selecionado interferirá no maior ou menor grau de flexibilidade da empresa. 

Ainda segundo Legge (1995), para serem capazes de gerenciar e planejar seus 

processos de mudança, antecipar-se às pressões, e adaptar-se às mudanças ambientais e 

incertezas, as organizações procuram evitar as estruturas rígidas, de natureza burocrática, 

hierarquizada e com poderosos grupos de interesses, e inibir as demarcações entre grupos de 

trabalho. 

Tenório (2004) afirma que a flexibilidade organizacional seria uma tecnologia de 

gestão, que preconizaria a diferenciação integrada do processo de produção e organização do 

trabalho, em função das demandas externas e internas, sob uma trajetória de inovação 

tecnológica em condições de incerteza quanto ao futuro. 

Em sua obra anterior, Tenório (2002) informa que as inovações tecnológicas não terão 

significado algum se o quadro gerencial da organização não estiver atento para as vantagens e 

desvantagens quanto ao uso dessa tecnologia. 

De acordo com Volberda (1998), a flexibilidade está sendo tomada como marca de 

excelência organizacional e, ainda segundo o autor, a empresa flexível estimula a criatividade, 

a inovação e a velocidade, enquanto mantém a coordenação, o controle e o foco. Para o 
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pesquisador parece haver um crescente consenso entre os administradores de que o futuro das 

formas organizacionais passa longe das prescrições tradicionais burocráticas. 

Neste ambiente, Tenório (2002) afirma que a globalização da economia influenciou 

fortemente a gestão das empresas que, para sobreviverem ao novo mundo competitivo, 

adotam estratégia fundada em duas táticas: 

 

 Infra-estrutura de gestão apoiada no uso de tecnologia de base microeletrônica 

e/ou mecanismos operacionais flexíveis; 

 

 Gestão de pessoal que migra para modelo baseado no uso extensivo de mão-

de-obra qualificada, polivalente e cooperativa. 

 

Ainda para Tenório (2002), para alcançar plenamente o formato organizacional, são 

necessários dois elementos: gestão dialógica e circulação das informações.  

A gestão dialógica sustenta maior participação do trabalhador nas decisões sobre o 

processo e resultados do trabalho, objetivando a implementação da democratização e o 

entendimento, já a circulação das informações:  
 

favorecida em grande parte pelos equipamentos e programas de base 
microeletrônica, contribuiria para uma maior participação porque os 
diferentes atores, na estrutura hierarquizada das organizações, teriam 
conhecimento do que ocorre na empresa pelo fato de as informações agora 
circularem com mais intensidade e serem tratadas de maneira mais coletiva. 
(TENÓRIO, 2002, p.193).  

 

Para Corrêa (1999), a administração pública deve adotar uma visão sistêmica no 

processo de aquisição de produtos e serviços de informática, partindo do pressuposto que 

fatores organizacionais como: constituição de uma equipe multidisciplinar, planejamento 

efetivo da contratação e adoção de procedimentos mais flexíveis são essenciais na 

contribuição de uma maior efetividade nas contratações. 

Neste sentido o deslocamento do trabalho individual e linear, para o trabalho em grupo 

e voltado em processos, traz como conseqüência maior circulação de informação e a 

integração de diferentes setores no interior das organizações, objetivando o compartilhamento 

de problemas e a busca conjunta de soluções. 
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4.2 Gestão de Compras Públicas 
 

 

A regulamentação brasileira para licitações (Lei 8.666, de 21 de junho de 1993) 

estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 

serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito de órgãos da 

administração pública. Subordinam-se ao regime da lei, além dos órgãos da administração 

direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 

União, estados, Distrito Federal e municípios. Tal lei define termos comumente usados na 

licitação, o que deve ser exigido, as modalidades de licitação, forma de habilitação à licitação, 

julgamento da licitação e formalização dos contratos. 

A Lei 8.666/93 foi utilizada como base para a criação das atividades do processo de 

aquisição, de forma que os responsáveis pela aquisição na administração pública, seguindo o 

processo, executem uma compra de TI em conformidade com a referida lei. As atividades do 

processo levam à escolha do tipo do projeto e tipo de licitação mais adequada, criação do 

Edital, seleção do fornecedor, assinatura do contrato e acompanhamento do projeto de acordo 

com o contrato. A partir da assinatura do contrato, todo o projeto deve estar em conformidade 

com esse documento. Sendo assim, o mais importante do processo de acordo com a lei é a 

criação do Edital, que contém todo o conteúdo do projeto, que após sua publicação não pode 

mais ser alterado, a não ser que haja cancelamento do procedimento.  

O conteúdo principal do Edital é composto por: requisitos do projeto, critérios de 

seleção do fornecedor, critérios de aceitação do produto ou serviço adquirido, forma de 

acompanhamento do projeto e minuta do contrato. 

Para Cruz (2003, p.79-80), “qualquer processo dentro de uma estrutura funcional sofre 

de inúmeros males difíceis de ser corrigidos ou eliminados”. Batista e Maldonado citam como 

exemplo: 
 

a) O fluxo de informação é truncado. A informação flui pelas diversas 
atividades que compõem o processo de forma não-linear. Muitas vezes, 
quem as envia não sabe com certeza por que [sic] o faz e quem as recebe 
também ignora a real importância que ela pode ter para o desempenho de seu 
papel na empresa; 
b) Cada empregado só conhece, quando muito, sua própria atividade. Não 
conhece o papel que deve desempenhar; 
c) As melhorias no processo são raras e demoradas; 
d) Cada empregado só é responsável por sua atividade, uma vez que não 
conhece as atividades anteriores e posteriores. (2008, p. 683). 
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Esta situação acontece devido à adoção de estruturas funcionais, tradicionais e 

departamentadas, que apresentam rigidez em sua estrutura decisória, embora o processo seja 

flexível e dinâmico, adaptável às mudanças no meio em que se insere (BATISTA; 

MALDONADO, 2008). 

Neste sentido, Pereira (1998) afirma que o objetivo de uma reforma administrativa 

consiste na transformação de uma administração burocrática, possuidora de estruturas 

formais, para uma administração baseada na descentralização e na utilização de 

procedimentos mais flexíveis. 

O serviço público tende a utilizar, cada vez mais, os meios de comunicação como 

instrumento garantidor do avanço e da disseminação do conhecimento e do intercâmbio de 

informações generalizadas, capazes de acelerar a capacidade de entendimento dos gestores 

públicos (BATISTA; MALDONADO, 2008). 

Para Baily et al (2000, p.16) a “compra é vista pela organização bem-sucedida de hoje 

como uma atividade de importância estratégica considerável”. Seguindo o entendimento, 

Baily et al (2000) acrescentam ainda uma definição mais ampla para os objetivos, seguem os 

mais impactantes: 

 

 manter relacionamentos cooperativos (entre GTIC e GEPLA) sólidos com 

outros departamentos, fornecendo informações e aconselhamentos necessários 

para assegurar a operação eficaz de toda a organização; 

 comprar eficiente e sabiamente, obtendo o melhor custo-benefício por centavo 

gasto; 

 desenvolver funcionários e metodologias para assegurar que os objetivos 

planejados sejam atingidos. 

 

O alcance dos objetivos dos departamentos requisitantes de produtos e/ou serviços está 

intimamente relacionado com a função do gestor de compras e licitação, segue citação dos 

autores Batista e Maldonado: 

 

um comprador público deverá levar em consideração, na sua decisão final de 
compra, as opiniões e sugestões dadas pelos requisitantes dos produtos ou 
materiais solicitados, pois elas contribuem e motivam os atores envolvidos, 
além de aperfeiçoar os aspectos técnicos, provocando um constante 
aperfeiçoamento dos métodos e das atividades de compras. (2008, p. 688). 
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Continuando, Batista e Maldonado (2008) afirmam que os departamentos que 

necessitam adquirir produtos ou serviços para atingirem os resultados planejados são clientes 

de um setor de compras e licitações. Então é de suma importância que o setor de compras e 

licitações leve em consideração esses clientes, pois não há diferença entre a satisfação do 

usuário e o trabalho realizado pela gestão de compras.  

Baily et al (2000) propõem um quadro com os perfis dos compradores públicos ou 

privados, separado em cinco estágios de desenvolvimento, conforme aumenta o nível 

aumentará também o desapego pelas questões burocráticas e rotineiras, segue o quadro 

adaptado: 

  
Quadro 3. Perfil do comprador: estágio de desenvolvimento. 
 

Estágios de Desenvolvimento Características e Atribuições 
Primitivo Sem qualificações especiais; abordagem 

burocrática. 

Conscientização Sem qualificações especiais; rotinas 
básicas de compras. 

Desenvolvimento Qualificações acadêmicas formais 
exigidas; envolvimento em negociações. 

Maturação Qualificação gerencial exigida; 
envolvimento em negociações; integrado 
com as áreas funcionais. 

Avançado Qualificação profissional ou pós-
graduação; envolvimento com a estratégia 
da empresa; mínimo de tempo dedicado às 
atividades burocráticas. 

Fonte: adaptado de Baily et al (2000) . 
 

Com o aprimoramento das competências e qualificações, conseguidas através do 

acúmulo de conhecimento, capacitação e visão sistêmica, o comprador pode evoluir de um 

comprador burocrático, totalmente reativo, para um comprador moderno e proativo, 

preocupado com a estratégia da empresa. Em suma, o comprador reativo representa um 

estereótipo simplista, tem por finalidade encontrar um fornecedor que esteja disposto a aceitar 

determinada quantia, enquanto o comprador proativo representa a modernidade, preocupado 
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com as parcerias, os fornecedores e principalmente com a estratégia da empresa (BATISTA; 

MALDONADO, 2008). 

Nesta mesma linha de raciocínio, Baily et al (2000) apresentam um novo quadro que 

aborda esta comparação e apresenta as diferenças entre os tipos de compras por nível de 

atenção e ação das questões executadas pelo comprador, segue o quadro 4 adaptado: 

 

Quadro 4. Mudança de papéis de compras: compra reativa e compra proativa. 
 

Compra Reativa Compra Proativa 
Compras: um centro de custo. Compras: pode adicionar valor. 

Compras: recebe especificações. Compras e fornecedores contribuem para 
as especificações. 

Compras: rejeita materiais defeituosos. Compras: evita materiais defeituosos. 

Compras: subordina-se a finanças e 
produção. 

Compras: importante função gerencial. 

Os compradores respondem às condições 
do mercado. 

Compras: contribui para o 
desenvolvimento dos mercados. 

Os problemas são de responsabilidade do 
fornecedor. 

Os problemas são de responsabilidade 
compartilhada. 

Preço é variável-chave. O custo total e o valor são variáveis-
chave. 

Ênfase no hoje. Ênfase estratégica. 

Sistema independente de fornecedores. O sistema pode ser integrado aos sistemas 
dos fornecedores. 

As especificações são feitas por designers 
ou usuários. 

Compradores e fornecedores contribuem 
para as especificações. 

Negociação ganha-perde. Negociação ganha-ganha. 

Muitos fornecedores = segurança. Muitos fornecedores = perda de 
oportunidades. 

Estoque excessivo = segurança. Estoque excessivo = desperdício. 

Informação é poder. Informação é valiosa se compartilhada. 

Fonte: adaptado de Baily et al (2000). 
 

Corroborando o quadro dos autores acima, Batista e Maldonado citam: 

 
esta abordagem estratégica que concentra mais ênfase nas atividades de 
negociação e de relacionamento, do que em reagir, pura e simplesmente, às 
necessidades dos usuários, necessitará de profissionais mais capacitados e 
comprometidos institucionalmente no processo de modificar paradigmas e 
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que tenham uma visão institucional que perpasse todos os níveis da 
organização. (2008, p. 691). 
 

O gestor de compras público dentro de uma instituição precisa projetar uma imagem 

de profissionalismo e eficiência, além de estar propenso a colaborar com os departamentos no 

alcance dos objetivos pretendidos.  

 

 

4.3 Sistemas de Informação 
 

 
Os sistemas de informação podem ser definidos como ferramentas, ou seja, como um 

meio, na informatização e automatização do processo, na aplicação de técnicas, na utilização 

de métodos. Dessa forma, os sistemas de informação para Stair (1998, p.11) são “uma série de 

elementos ou componentes inter-relacionados que coletam (entrada), manipulam e 

armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e informações e fornecem mecanismo de 

feedback”. 

Segundo Laudon e Laudon (2004), sistema de informação é o conjunto organizado de 

fatos que cria valor para a empresa, ou seja, maneira pela qual se ajudam os tomadores de 

decisão a atingirem seus objetivos, com diferente uso para cada pessoa da organização. 

Continuando Laudon e Laudon (2004) definem que o objetivo de um sistema de 

informação é o de maximizar o uso das informações dentro da empresa, estimulando o 

trabalho integrado dos departamentos em busca de melhorias para toda a organização. 

Para Simcsik (2001) os sistemas de informação com base no computador são meios 

para coleta de dados e informações utilizados pelos colaboradores, na maximização do 

processamento, objetivando a obtenção de fontes seguras e de resultados sustentáveis, na 

forma de gráficos ou de relatórios como suporte fiel para a ação administrativa da tomada de 

decisão. 

Complementando a definição do sistema de informação, é também definido como o 

processamento de dados, que se transforma em informações e gera conhecimento para 

organização Arima: 
 

Dado pode ser conceituado com um elemento em estado bruto, primário e 
isolado, que tem um significado para gerar uma ação. Por exemplo: ativo, 
passivo, capital, vendas, lucro etc. Sem nenhum tipo de processamento, não 
leva as gerências de controladoria a nenhuma conclusão ou observação para 
a empresa. 
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Informação é um dado trabalhado e processado dentro das especificações 
exigidas pelos usuários com significado próprio, relevante e utilizada para 
gerar uma ação derivada do processo de tomada de decisão. Segundo a 
mesma linha de raciocínio do exemplo anterior, o ativo de uma empresa 
devidamente estruturada e organizada, agregado a outros dados como 
vendas, passivo e lucro, podem informar o giro do ativo, a participação de 
capital de terceiros e o retorno sobre o investimento. (ARIMA, 2002, p. 80).  

  

Portanto, para Arima (2002) os dados são formatados, filtrados e manipulados para 

criar informação. A criação de um ambiente, para armazenar esses dados e informações e 

estabelecer a estruturação de procedimentos, que forneça aos gestores condições para a 

tomada de decisão, é feita por meio do sistema de informação. 

Para fins de conceituação, o sistema de informação é dividido em três níveis: 

estratégico, tático ou gerencial e operacional, de acordo com Arima (2002). 

Sistemas de Informações Operacionais (SIO), “denominados também sistemas de 

apoio às operações, constituem sistemas de processamento das transações que correm em 

paralelo aos fluxos físicos e acompanham o dia-a-dia das operações”. São suas principais 

características: estruturados quanto às decisões, mantêm garantia de exatidão dos dados, têm 

relativa falta de flexibilidade na geração de informações e são padronizados e repetitivos 

quanto ao seu funcionamento. Stair (1998) destaca que os SIO podem ser classificados como 

sistemas de processamento de transações operacionais, com o objetivo de desempenhar um 

papel específico no suporte às atividades operacionais, que envolve a alimentação de dados, 

processamento e armazenamento, e a geração de documentos e relatórios rotineiros.  

Segundo Arima, Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) “têm como objetivo 

fornecer subsídios às diversas áreas funcionais da organização, dando assistência à tomada de 

decisões para identificar e corrigir problemas de competência gerencial, [...] auxiliando no 

processo de planejamento controle empresarial” (2002, p.84). Suas principais características: 

semi-estruturados para a tomada de decisões, customizados e ajustados pelas áreas funcionais, 

permitem consultas diversas, utilizam projeções, modelos e informações subjetivas. Stair 

(1998) corrobora a conceituação de SIG que auxilia a organização a atingir metas, fornecendo 

informações operacionais aos gestores, de maneira que possam controlar, coordenar, 

organizar e planejar mais eficaz e eficientemente, promovendo arcabouço útil para a tomada 

de decisão das operações empresariais. 

Ainda segundo Arima, os sistemas de informações estratégicas “fornecem informações 

sintéticas provenientes do ambiente interno correlacionado com o externo, permitindo ao 

executivo tomar as decisões estratégicas, isto é, corrigir ou melhorar a colocação da empresa 

 



 
 

40

em relação ao mercado em que atua” (2002, p. 84). Compõem os sistemas de informações 

estratégicas os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) e os Sistemas de Informação Executiva 

(SIE). 

Para Stair (1998, p.250) o SAD é um “conjunto organizado de pessoas, procedimentos, 

software, banco de dados e dispositivos que dão assistência em todas as fases do processo 

decisório, com o tratamento a problemas que podem ser estruturados e não estruturados, 

ocasionais ou rotineiros e repetitivos de alto grau de complexidade”. Laudon e Laudon (2004) 

ressaltam outro aspecto relevante no SAD: sendo uma ferramenta computacional interativa 

que ajuda os gestores a tomarem decisões não usuais, que pode não ter sido totalmente 

predefinido. O autor complementa que os SADs são de fácil utilização, podem ser operados 

por usuários não especializados em computadores e auxiliam a planejar e tomar decisões. 

Laudon e Laudon (2004) destacam que os SIEs, também denominados sistemas de 

apoio aos executivos, são sistemas que enfocam a estratégia da informação pelos gestores da 

organização, que abordam decisões não estruturadas, que exigem bom senso, avaliação, 

percepção, por meio do uso de gráficos, simulação de dados, monitoramento da informação, 

agregando informações dos níveis inferiores, além de informações externas à empresa. 

Beuren e Martins (2001) destacam que os limites entre o SIE e o SAD estarão cada 

vez mais estreitos, uma vez que a tecnologia de informação contribui para ambos atenderem 

as necessidades dos altos executivos e gestores na tomada de decisão. Os autores 

complementam que a tendência de estreitamento do SIE e SAD é uma conseqüência de 

entrada dos sistemas híbridos, com base na tecnologia On-line Analytical Processing (OLAP) 

ou processamento analítico on-line. As camadas do sistema de processamento de transação 

são caracterizadas pelo On-line Transaction Processing (OLTP). 
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Figura 4. Um modelo de Sistemas de Informações Executivas (SIE).
 

 
Fonte: Beuren e Martins (2001). 

 
O termo OLAP se refere ao tipo de processamento e ferramentas voltados para a 

análise de dados típica do suporte à decisão, cujos dados são apresentados por meio de uma 

visão multidimensional. Os dados contidos nos sistemas transacionais (banco de dados) são 

formatados em uma análise multidimensional que habilita os usuários a verem o mesmo dado 

de diferentes formas, pois cada aspecto da informação representa uma dimensão. Os SIEs são 

contemplados pela tecnologia de informação com base em banco de dados multidimensional. 

No momento, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta com recursos avançados, que permite 

aos usuários analisarem suas necessidades de forma multidimensional, para mergulhar nos 

dados até seus últimos níveis de detalhes ou agregação, conforme afirma Beuren e Martins 

(2001). 

O próximo tópico deste referencial é o Business Intelligence (BI), alvo das licitações e 

categoria de software utilizada em toda a empresa pública Delta na elaboração de seu 

planejamento orçamentário e no controle dos resultados realizados.  

 
 

4.3.1 Business Inteligence (BI) 
 

 
Em 1990 surge o Business Intelligence (BI), software construído sob o conceito de 

banco de dados multidimensional com ênfase na agilidade de planejar, reportar e analisar 

processos. Os sistemas transacionais de processamento são fornecedores de dados para os 

softwares de BI. Esse avanço da tecnologia de informação possibilitou explorar os dados dos 
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softwares Enterprise Resources Planning (ERP) para tomada de decisão. O BI entrou como 

nova categoria de software para o desenvolvimento dos SADs e SIEs. 

Serra (2003, p.79) caracteriza como principal fundamento do BI o “armazenamento de 

uma grande massa de dados que compõem o negócio da organização e seu ambiente externo, 

permitindo depois sua exploração e análise que se traduzem em informações úteis e 

necessárias para decisões a serem tomadas”. 

Com base no gerenciamento de processos e sistemas de estratégico (SAD e SIE), surge 

uma nova categoria de software empresarial, cujo objetivo é o de auxiliar o trabalho no 

desempenho organizacional, o Business Performance Management (BPM). Essa nova 

categoria de software substitui as planilhas eletrônicas e ou relatórios estatísticos, com mais 

flexibilidade, escalabilidade e dinâmica.  

Para Rodek (2004), o BPM consiste na plataforma de análise de informação e 

aplicações financeiras da empresa, utilizando dados dos sistemas transacionais, para fornecer 

melhor visibilidade da informação, na predição de resultados, na projeção de direcionamentos 

estratégicos, através de dimensões econômicas, financeiras e físicas operacionais e na 

avaliação do desempenho da organização, fornecendo relatórios de saída para usuários 

internos e externos. 

Seguindo com Rodek (2004), o BPM proporciona aos gestores uma profunda 

percepção do negócio da organização, e é uma ferramenta que condiciona um desempenho 

melhor para o futuro. O objetivo-fim do BPM é o de construir um processo da disseminação 

da responsabilidade em todos os níveis de colaboração da empresa, compartilhando objetivos 

e metas, focalizando esforços para inovação de desempenho. 

O BPM é construído sob a tecnologia de banco de dados multidimensional OLAP, que 

utiliza todas as características do BI. Acrescente-se que a administração da ferramenta é 

constituída de forma holística, desenvolvido sobre uma plataforma integrada de dados, 

informações e funções, com características de acesso rápido, analítico e compartilhado, com a 

capacidade de promover melhores idéias aos gestores para analisar o desempenho, em 

diversos níveis da organização em qualquer tempo e localidade. 

Stair (1998) define o BPM como categoria de software que envolve todos os aspectos, 

desde a formulação da estratégia, operacionalização, até a avaliação financeira e do 

desempenho da estratégia, construída numa plataforma tecnológica integrada. Em síntese, é o 

ciclo do fluxo de decisões incorporadas na formulação das estratégias, na implementação de 

ações táticas, que monitoram e avaliam, por meio de medidas de desempenho. 
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De acordo com o BPM Standards Group (2004 apud YOSHIKUNI, 2005), a 

arquitetura tecnológica que dá sustentação ao BPM deve permitir o fluxo de informações 

entre as diferentes partes da organização. A informação trafega entre os sistemas operacionais 

para os sistemas de planejamento estratégico e tático e dá suporte às ações focadas no 

resultado do gerenciamento do desempenho dos processos principais, ao revisar planos, metas 

e objetivos, e atividades operacionais. 
A arquitetura tecnológica do BPM é dividida em seis camadas, verifique a seguir. 

 

1. Interface com o usuário – por meio de interface gráfica e amigável, utiliza recursos 
da internet; permite planilhas eletrônicas entre outros softwares pessoais. 
 
2. Camada de integração de análises de visões e relatórios – por meio do uso de 
ferramentas de gerador de relatórios; Portal; Colaboração e Painel de controle. 
 
3. Aplicações que contemplam o ciclo fechado da formulação da estratégia, 
desdobramento em indicadores financeiros e não financeiros, promovendo análise de 
processos críticos, monitorando e comunicando metas e objetivos. 
 
4. Base de dados – integração de dados e informações estruturadas e não estruturadas, 
suportadas por banco de dados relacionais e multidimensionais. 
 
5. Extração, transformação e carga de dados – consiste em buscar o dado na base de 
origem, limpar e padronizar as características do dado e carregá-lo para o banco de 
dados, além de registrar e formatar glossário do processo. 
 
6. Origem dos dados – são diversas bases primárias de dados, como os sistemas de 
relacionamento com cliente, sistemas de suprimentos da cadeia de valor, sistema de 
gestão empresarial, base de dados de legados; planilhas eletrônicas; arquivos-textos e 
arquivos externos. 
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Figura 5. Arquitetura tecnológica do BPM 

 
Fonte: adaptado de Yoshikuni (2005). 
 

Concluindo, Simcsik (2001) afirma que as ferramentas modernas e avançadas, por 

meio da automação das tarefas da organização, com a utilização de tecnologia de informação, 

são capazes de incorporar características do raciocínio humano e de auxiliar o processo de 

gestão de negócios. É o meio de promover a visão sistêmica da empresa, detalhada em 

processos de hierarquização da tomada de decisão. 
 

 

4.4 Alinhamento Estratégico de TI (AE) 
 
 

Para Luftman (2000), o Alinhamento Estratégico (AE) pode ser visto como as 

atividades executadas de forma coordenada pelo alto escalão da organização, tendo como 

objetivo alcançar suas metas através da coordenação de várias áreas funcionais, tais como: 

Tecnologia da Informação, Finanças, Planejamento, Marketing, Recursos Humanos, 

Manufatura etc.  

Segundo Henderson e Venkatraman (1993), alcançar o AE é um processo dinâmico e 

evolutivo. O AE requer uma mudança substancial no pensamento gerencial sobre o papel da 

TI na organização, assim como um entendimento da estratégia de TI e de sua importância 

tanto no suporte como no direcionamento das decisões de estratégia de negócios.  
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O uso eficaz da TI e a integração entre sua estratégia e a estratégia do negócio vão 

além da idéia de TI como simples ferramenta de automação de processos e produtividade. 

Através do AE, busca-se o ajuste tanto entre as estratégias de negócio e de TI, quanto entre as 

estruturas internas da empresa (HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993). 

A figura 6 abaixo é um modelo definido por Henderson e Venkatraman (1993), que 

sustentam que o AE de TI é composto primeiramente pelo ajuste estratégico entre o 

posicionamento da organização e de TI no mercado e a infra-estrutura administrativa 

adequada para suportar tal posicionamento. Em segundo o AE de TI é baseado na integração 

funcional entre as áreas de Negócio e TI, tanto no nível estratégico quanto no nível de 

processo e infra-estrutura.  

 

Figura 6. Modelo Alinhamento Estratégico de TI 
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Fonte: Henderson e Venkatraman (1993). 

 

O segundo modelo apresentado faz associação direta entre o AE de TI e a efetividade 

de TI e o desempenho organizacional (CHAN et al, 1997). 
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Figura 7. Modelo de Chan. 
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Fonte: Chan et al (1997). 
 

Segundo Chan et al (1997) as organizações que demonstram melhores resultados são 

aquelas que possuem alinhamento entre as estratégias realizadas de Negócio e de TI. O autor 

ainda acrescenta que a formulação da estratégia de TI deve receber atenção especial 

envolvendo a participação da alta administração, pois os resultados impactarão em 

conseqüências fundamentais no desempenho da organização. 

Brodbeck e Hoppen (2003) propõem um modelo de promoção do alinhamento 

estratégico de TI, estendido à etapa de execução da estratégia. Trata-se de uma extensão do 

modelo original de Henderson e Venkatraman (1993). 
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Figura 8. Modelo de Brodbeck e Hoppen. 

 
Fonte: Brodbeck e Hoppen (2003). 
 

O modelo apresenta duas etapas, a etapa de formulação do planejamento estratégico, 

contendo um plano de frente representando a promoção do alinhamento entre negócios e TI e 

a etapa de implementação da estratégia na qual vários planos de fundo representam a 

promoção do alinhamento contínuo (BRODBECK e HOPPEN, 2003). 

De acordo com Brodbeck e Hoppen (2003), o modelo pode ser interpretado como um 

cubo formado pelo ciclo de cada processo de planejamento, representando a continuidade da 

promoção do alinhamento, expresso pelo:  

 

 alinhamento circular entre objetivos e estratégias de Negócio e de TI, indicando 

que o redirecionamento do AE pode ser feito por ambos, a qualquer momento;  

 

 alinhamento cíclico e crescente no tempo e espaço, indicando o movimento dos 

itens planejados do estado presente para o estado futuro. 

 

As estratégias de TI devem estar em harmonia com as estratégias e objetivos do 

Negócio. Assim, este alinhamento compreende de um lado que a TI deva estar em harmonia 
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com os negócios e, de outro, que os negócios possam ou devam estar alinhados com a TI 

(LUFTMAN, 2000). 

 

 

4.5 Teoria da Negociação 
 

 

São nos conflitos que as teorias de negociação são confrontadas. O conflito está 

presente em todos os relacionamentos humanos e em todas as sociedades. As disputas 

acontecem entre pessoas de uma mesma família, vizinhos, grupos religiosos e esportistas, 

organizações e governo, cidadãos, dentre outros. Podem ser das áreas trabalhistas ou 

comerciais, sendo constituídas por múltiplos participantes e múltiplos critérios. Devido aos 

altos custos físico, emocional e financeiro que resultam de uma situação conflituosa, os 

indivíduos têm buscado maneiras de resolver suas discordâncias e diferenças de pontos de 

vista. Ao buscar administrar e resolver as diferenças tem-se procurado estabelecer 

procedimentos que atendam os interesses das partes envolvidas, minimizando o desgaste e os 

gastos desnecessários. 

“A negociação pode ser definida como o meio básico de conseguir o que se quer de 

outrem. É uma comunicação bidirecional concebida para chegar a um acordo, quando você e 

o outro lado têm alguns interesses em comum e outros opostos” (FISHER; URY; PATTON, 

1994, p.15). 

Para Marcondes (1992), a negociação pode ser avaliada como um indicador seguro do 

grau de desenvolvimento e maturidade das instituições, pois ela evidencia claramente que as 

pessoas abandonaram a força como forma disponível para solução de conflitos. 

Shell entende que a negociação é “uma atividade humana facilmente identificável que 

ajuda as pessoas a atingir metas e solucionar problemas” (2001, p.5). 

Para Pessoa (2009), a negociação deve ser definida como um procedimento em que 

grupos de pessoas se deslocam de suas posições originais no sentido de alcançar a satisfação 

percebida de suas mútuas necessidades com o objetivo de construir uma relação duradoura. 

“Negociação é um processo interativo, potencialmente oportunista, pelo qual duas ou 

mais partes, com algum conflito aparente, procuram um melhor resultado através de uma ação 

conjunta do que se a tomassem isoladamente” (SEBENIUS; LAX, 1986, p.11). 
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Segundo Duzert (2007), a negociação é a ferramenta mais eficiente de conseguir algo 

que se deseja. A negociação ocorre quando existem conflitos e alternativas a serem 

selecionados, e essas alternativas envolvem a própria pessoa ou terceiros. Para ambos os 

lados, as diversas alternativas apresentam interesses comuns e interesses conflitantes, 

expressando a complexidade das relações. Complementa ainda informando que a negociação 

é um processo de identificação e de escolhas específicas a partir de uma situação de incerteza, 

e não a combinação de posições fixas. 

Segundo Pessoa (2009), as negociações podem ser caracterizadas como: 

 

– Negociação Competitiva ou Distributiva: tem-se para cada ganho uma perda 

correspondente. É o jogo do ganha-perde (Win-Lose). São jogos competitivos de pura 

oposição de interesses. O relacionamento competitivo freqüentemente provocará o impasse 

entre as partes. 

 

– Negociação Cooperativa ou Integrativa: tem-se que cada parte oferece um ponto 

para o oponente e vice-versa. É o jogo do ganha-ganha (Win-Win), corresponde a uma 

negociação que tem ganhos mútuos. Neste caso o relacionamento cooperativo favorece o 

alcance dos resultados esperados, os negociadores se enxergam como parceiros. 

 

Neste estudo de caso o tipo de negociação a ser proposto como referencial será o da 

Negociação Cooperativa ou Integrativa, objetivando ganhos mútuos. Analisaremos as 

metodologias utilizadas por essa abordagem que poderão ajudar na busca de caminhos 

pacíficos para resolver os conflitos de interesses e criar valor com a participação coletiva 

entre os departamentos GEPLA e GTIC, da empresa pública Delta. 

 

 
4.5.1 Negociações de Ganhos Mútuos (Win-Win) 

 

 

Segundo Pessoa,  

 

a abordagem Win-Win favorece o alcance dos mútuos objetivos e consolida a 
proposta colaborativa entre os negociadores, pois: 
 

 ajuda a resolver questões com sucesso; 
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 aumenta o respeito, a confiança e o comprometimento entre as partes 
que possuem negociações repetidas (ou em andamento); 

 minimiza o tempo gasto nas negociações. (PESSOA, 2009, p.14). 
 

Para Duzert (2009), a abordagem de Ganhos Mútuos difere das demais abordagens por 

ser um conjunto de princípios e estratégias que permite:  

 

 maximizar as chances de se encontrar seus interesses, ao mesmo tempo em 

que as outras partes também alcançam seus interesses; 

 criar e manter um bom relacionamento entre as partes que estão na 

negociação.  

 

Marcondes (1992) afirma que uma negociação é uma oportunidade para as partes 

encontrarem soluções que atendam seus interesses, sem atrapalhar os interesses da outra parte. 

O segredo da abordagem Win-Win é atender os meus interesses sem trabalhar contra os do 

outro, produzindo várias alternativas boas para ambos os lados da mesa. 

A abordagem Win-Win garante que o processo seja eficiente, viabiliza a realização de 

ganhos mútuos e, caso os negociadores não alcancem o acordo, sairão menos desgastados. 

Buscar desfechos objetivando a construção de parcerias duradouras é uma alternativa 

inteligente e estratégica (MARCONDES, 1992). 

Fisher, Ury e Patton (1994) recomendam inventar opções criativas de ganhos mútuos, 

segundo os autores precisa-se:  

 
1) separar as invenções das decisões, pois se deve considerar uma sessão de 

sugestões livres (brainstorming session), objetivando a produção de idéias para 
resolução do problema em pauta. O fundamental é adiar qualquer crítica, as 
idéias devem surgir sem qualquer restrição. 

 
2) ampliar as opções das sugestões livres liberadas, refletindo sobre seus 

problemas e gerando soluções construtivas. 
 
3) buscar benefícios comuns, pois existe quase sempre uma alternativa ou 

possibilidade de lucros conjuntos, assumindo a forma de uma relação 
mutuamente vantajosa. 

 
4) facilitar a decisão do outro, visto que seu sucesso depende diretamente do outro 

lado tomar a decisão que você deseja. 
 

Nessa direção, instrumentos como o PCC e a MNC foram criados para obterem meios 

efetivos de conseguir alcançar ampla solidariedade e concordância entre lados opostos, 
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trabalhando coletivamente para uma solução compartilhada, em que todos entendam e 

concordem exatamente com o que está no contrato e que possam conviver com a solução 

proposta (SUSSKIND et al, 2008). 

 

 

4.5.1.1 Processo de Construção de Consenso (PCC) 
 

 

Uma das ferramentas utilizadas na abordagem de Ganhos Mútuos é o processo de 

construção de consenso (PCC), maneira pela qual um grupo ou organização encontra para 

chegar a um acordo quase unânime ou de maioria esmagadora. 

De acordo com Susskind et al (2008), existem seis tipos de fundamentos filosóficos da 

construção de consenso listados a seguir. 

 

1. Esclarecer as responsabilidades dos participantes: neste fundamento o principal 

objetivo é que os representantes escolhidos pela sua comunidade tenham legitimidade e 

credibilidade para tomar decisão em qualquer processo de resolução de problemas. 

Representantes escolhidos, porém sem responsabilidade perante o grupo, dificilmente 

produzirão resultados satisfatórios. 

 
2. Definir a missão e combinar as regras básicas: seguir uma série de regras básicas 

explícitas está diretamente relacionado com a eficácia de um grupo. Grupos chegam a um 

impasse porque seu líder não valoriza os interesses do grupo como um todo, priorizando seus 

interesses pessoais. 

3. Comprometimento na apuração dos fatos: reunir informações confiáveis para 

todo o grupo. Às vezes se faz necessário consultar peritos externos ou terceiros para 

entendimento de todos os prováveis impactos de decisões de vários tipos, alcançando um 

acordo informado. 

4. Elaborar acordos melhores do que se não houvesse acordos: este fundamento é 

crucial, pois as pessoas acreditam que terão que votar e que o vencedor sairá da maioria dos 

votos. Com este pensamento elas quase sempre aceitam um acordo menos desejado. Porém, 

os melhores resultados são alcançados sem a necessidade de votar, não é um teste de forças e 

sim um consenso. 
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5. Comunicação entre os representantes e seu grupo: é importante responsabilizar 

os membros do grupo por levar uma versão escrita do esboço de acordo para as pessoas ou 

subgrupos que representam. O debate com seus respectivos grupos contribui para reforçar a 

legitimidade do acordo, preparando o grupo para os possíveis problemas na fase da 

implementação. 

6. Antecipação dos obstáculos na fase de implementação: surpresas ou mudanças 

repentinas podem surgir na fase de implementação, por isso os grupos devem planejar o 

inesperado, já que dificilmente conseguirão voltar e modificar o acordo. O objetivo é 

conceber acordos sólidos e flexíveis para resistir às situações não programadas. 

 

Seguindo com Susskind et al (2008), os fundamentos filosóficos precisam de uma 

seqüência para criação da construção de consenso, veja a seguir os detalhes de cada passo. 

 

1. A convocação dos participantes: normalmente requer uma pré-avaliação dos 

interesses das partes que podem ser impactadas por uma decisão a ser tomada. O primeiro 

passo em um PCC é escolher as pessoas certas para sentarem à mesa, com as expectativas 

certas. É preciso mapear a situação e identificar as categorias das partes interessadas, algumas 

vezes o papel de um mediador é recomendado, pois a neutralidade é peça fundamental para 

garantir a confiança de todo o grupo. 

2. A atribuição dos papéis e da responsabilidade: trata-se da definição de papéis e 

de fazer com que todos os participantes em volta da mesa concordem com o papel do grupo e 

com o seu papel. Neste passo são apontadas questões de responsabilidades coletivas e 

individuais, como por exemplo: Qual o orçamento global? Qual o prazo? Quais serão as 

regras básicas das reuniões? Quem será o conciliador? Precisam coletar as idéias e fazer um 

bom relatório para seus representados, resumindo essa é a fase do compromisso inicial. 

3. A resolução de problemas coletivos: esse passo tem como principal objetivo a 

produção de propostas e idéias para ajudar as partes a fazer melhor do que fariam sem um 

acordo. Trata-se de um brainstorming, no qual os participantes ficam à vontade para falarem 

o que quiserem, como suas apreensões em relação a outra parte e descrever preocupações ou 

interesses prioritários. O mediador fará com que o debate se mantenha entre os “trilhos” e 

caso as partes se encontrarem em um impasse sem opções, sugerirá alternativas radicalmente 

diferentes ao grupo. 

4. O fechamento do acordo: o momento do fechamento do acordo é quando 

ouviremos as propostas e responderemos sim ou não. O ponto-chave aqui é aceitar em 
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concordar para alcançar o consenso. O mediador deverá interagir com o grupo tentando fazer 

com que a proposta fique aceitável para todos. O objetivo é estabelecer uma relação positiva 

entre as partes e não forçar as pessoas a se justificarem. A grande pergunta é “Será que todo 

mundo pode conviver com a seguinte proposta?” (SUSSKIND et al, 2008, p.41).  

5. O cumprimento dos compromissos assumidos: o passo final do PCC deve 

reservar espaço para consolidar dois ingredientes, o primeiro deve ser o comprometimento 

dos participantes de cumprirem o que prometeram; o segundo é determinar mecanismos para 

antecipar e lidar com os imprevistos. O trabalho árduo começa neste momento, pois as 

surpresas são inevitáveis. Susskind et al (2008, p.43) orientam: “forcem um acordo o mais 

fechado e resistente possível, mas também deixem espaços de manobras para poder voltar à 

mesa e fechar um acordo até mais inteligente, se for necessário”. 

Resumindo, Susskind et al (2008) citam que na construção de consenso as idéias e 

interesses são estimulados e colocados na mesa de negociação, essas idéias e interesses são 

debatidos, para posteriormente um mediador neutro formular um pacote destinado a atender 

todos os envolvidos. No fim do processo ocorrerá uma votação confirmando um acordo com 

maioria esmagadora. Este acordo satisfará todos os participantes e será duradouro. 

 

 

4.5.1.2 Matriz de Negociações Complexas (MNC) 
 

 

De acordo com Duzert (2007), a Matriz de Negociações Complexas (MNC) pode ser 

definida como um instrumento de gestão no qual tem importância conceitos relatados para o 

processo de negociação. Como correlacionado no Quadro 5, quatro etapas (Preparação, 

Criação de Valor, Divisão de Valor e Fechamento) podem ser associadas com dez elementos: 

Interesses, Alternativas, Opções, Legitimidade, Compromissos, Relacionamentos, 

Comunicação/Poder, Tempo, Padrões e Contexto de dez formas diferentes, baseadas em 

interesses ou em leis, produzindo dez indicadores de resultados. 
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Quadro 5. Matriz de Negociações Complexas (MNC). 
 

Preparação Criação     
de Valor

Distribuição  
de Valor

Implementação / 
Monitoramento Dez Indicadores

Contexto X Satisfação e Racionalidade
Interesses X X Controles

Opções X X Risco
Alternativas X X Otimização Econômica

Comunicação X X X X Ética
Relacionamento X X X X Justiça e Equidade

Concessões X Impactos e Sustentabilidade
Conformidade X X Produtividade

Legitimidade/ Padrões X X Emoções
Tempo X X Sistema Autopoiético

Negociações Diretas
Negociações Informais Paralelas (PIN)
Diálogo entre Múltiplas Partes (MSD)
Negociações com o auxílio de Agentes
Negociações via Facilitador
Negociações via Mediador
Negociações via Meta-mediador
Negociações através de Arbitragem
Negociações através de Juiz
Negociações baseadas em Força Policial ou Militar

JFF; Coopetição; Gestão de Conversas Difíceis; Gest. Público Demandante; Técnicas Quebra 
de Impasse

Quatro Etapas

D
ez

 E
le

m
en

to
s

D
ez

 F
or

m
as

Técnicas Aplicadas à Construção de Consenso

Baseadas              
em Interesses

Baseadas              
em Leis

 
Fonte: Duzert (2007). 
 

ETAPAS DE NEGOCIAÇÃO  
 

Seguem abaixo os detalhamentos das quatro etapas, segundo Duzert (2007). 
 

1. Preparação: esta etapa inicial é liderada pelo mediador, nela são selecionados os 

participantes e avaliadas as disposições de cada um para negociar em busca da melhor solução 

a um acordo negociado. As alternativas e propostas serão analisadas, assim como os pontos 

impactantes, o objetivo é facilitar a circulação das informações e a criação de opções. 

2. Criação de Valor: esta etapa tem como objetivo principal a criação de 

oportunidades sem compromissos, trata-se de um relacionamento cooperativo e de 

comunicação. São realizados debates para as propostas e registrados os resultados para 

posteriormente elaborar um texto único contendo todas as propostas. 

3. Distribuição de Valor: para Duzert (2007, p.76) esta etapa é o que se faz para 

alcançar um acordo, nela se “determina e anuncia a posição do grupo relativa à proposição 

inicial do relator, sugerindo o consenso, a proposição majoritária e a sugestão minoritária”. 

4. Implementação: etapa final na qual os acordos são delimitados e o texto final 

ratificado. 
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ELEMENTOS DA NEGOCIAÇÃO 
 

Seguem abaixo os detalhamentos dos dez elementos, segundo Duzert (2007). 
 

1. Contexto: trata-se da identificação do cenário político, econômico, social, 

ambiental, cultural, religioso, comercial, dentre outros, em que se desenvolve o processo 

negocial. A análise do contexto permite que o negociador obtenha uma visão holística do 

processo, facilitando e suportando o posicionamento a ser adotado, assim como permite uma 

observação com relação aos agentes envolvidos e suas inter-relações e dependências. 

2. Interesses: são preocupações, desejos, necessidades, receios, esperanças e temores 

motivadores das posições das partes. São valores subjacentes das posições e constituem-se 

nas razões pelas quais são estabelecidas as posições e as exigências. 

3. Alternativas: são ações que podem ser realizadas por uma das partes independente 

dos interesses das outras partes. 

4. Comunicação: é constituída por mensagens e por meios pelos quais as partes 

trocam informações entre si. Ela deve ser clara e eficiente. 

 5. Opções: são possíveis acordos ou partes de acordos que podem, criativamente, 

satisfazer ambos os lados. São também maneiras e formas de se utilizar os diferentes 

interesses para criar valor. 

 6. Relacionamento: corresponde ao padrão geral de como as partes se relacionam, 

dentro e fora da negociação. Um bom relacionamento e a construção de um ambiente 

amistoso facilitam a troca de informações, a identificação de interesses, a criação de valor, de 

opções e de alternativas. 

7. Padrão ou Critério: referem-se à percepção de quão justo é o acordo ou a proposta 

realizada. Envolvendo conceitos de justiça e eqüidade os assuntos em discussão serão 

avaliados e critérios eqüitativos devem ser utilizados para a análise dos acordos. Alguns 

instrumentos como princípios, regulamentos, políticas e leis poderão ser utilizados como 

balizadores e suportes para a avaliação. 

8. Concessões ou Compromissos: referem-se às “partes” do bolo que o negociador 

está disposto a ceder na negociação em busca do acordo. 

 9. Tempo: é considerado um fator de muita importância ao longo da negociação, 

apresentando grande valor percebido pelas diversas culturas, independente dos objetivos 

estabelecidos pelas partes. Pode ser manipulado estrategicamente, acelerando ou retardando 

as ações e as reações durante o processo, afetando emoções, expectativas e até mesmo a 

conquista dos interesses e da satisfação como um todo. 
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 10. Conformidade: refere-se ao embasamento legal necessário à viabilização de um 

acordo. A análise da conformidade não somente dos contratos, mas de todo o ambiente no 

qual se estabelece que a negociação deva ser realizada tem o objetivo de garantir que a 

implementação e sustentação dos acordos possam ser asseguradas. 

 

FORMAS DE NEGOCIAÇÃO 
 

A MNC relaciona dez formas de negociação. Para Duzert (2007), pode-se subdividi-

las em dois grupos: negociações baseadas nos interesses, nas quais existem oportunidades de 

criação de valor e ganhos mútuos, incorrendo em menores custos para as partes; e, 

negociações baseadas na lei, nas quais terceiros, não interessados nos resultados da 

negociação, serão responsáveis pela tomada de decisão, produzindo resultados do tipo 

“ganha/perde”. O Quadro 6 abaixo apresenta as formas de negociação e os grupos aos quais 

pertencem. 

 
Quadro 6. Formas de Negociação 
 

Negociações Diretas
Negociações Informais Paralelas (PIN)
Diálogo entre Múltiplas Partes (MSD)
Negociações com o auxílio de Agentes
Negociações via Facilitador
Negociações via Mediador
Negociações via Meta-mediador
Negociações através de Arbitragem

Negociações através de Juiz

Negociações baseadas em Força Policial ou Militar
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Fonte: Duzert (2007). 

 

1. Negociações Diretas: é um tipo de negociação em que não há intermediários a fim 

de defender os interesses das partes. As partes interagem entre si, realizando concessões e 

ofertas até que os interesses sejam atingidos. 

2. Negociações Informais Paralelas: as negociações são realizadas por representantes 

não-oficiais que discutem entre si, buscando elementos para um acordo, enquanto as 

hostilidades permanecem muitas vezes com os representantes oficiais. Muitas vezes um 
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encontro preliminar facilita o conhecimento entre os representantes com o objetivo do 

entendimento comum. 

3. Diálogo entre Múltiplas Partes: os objetivos dessa forma de negociação se 

referem à construção do relacionamento, à reunião e troca de informações, ao brainstorming 

para solução de problemas e à construção de consenso, sendo esse último o mais ambicioso. 

4. Negociações com utilização de Agentes: os agentes possuem importância e mais 

valia quando possuem conhecimentos específicos sobre o objeto negociado ou sobre o 

ambiente em que a negociação se desenvolve. Os agentes podem se configurar como simples 

interpretes, sendo obedientes e atendendo às orientações da parte que defendem ou podem 

representá-la de forma proativa. 

5. Negociações por meio de Facilitador: o facilitador não possui poder de decisão 

perante os grupos envolvidos na negociação. Os facilitadores devem preservar o 

relacionamento entre as partes e garantir fluidez nos encontros, estabelecendo canais de 

comunicação e fomentando a interação, a fim de conduzir as soluções para a construção do 

acordo. 

6. Negociações por meio de Mediador: o mediador não tem poder normativo, deve 

possuir uma cultura de debates, de entendimentos, de atualização e de revisão de posições. O 

objetivo do mediador é ajudar as partes a negociarem de maneira mais efetiva. O mediador 

não resolve o problema nem impõe solução, sua função é ajudá-los a buscar o melhor 

caminho e fazer com que estejam de acordo, depois de encontrada as soluções.  

7. Negociações via Meta-Mediador: esta forma de negociação é executada por 

pessoa e/ou organização que constrói os referenciais políticos e as visões de mundo comuns a 

um sistema social, o meta-mediador é capaz de interferir coerentemente no sistema observado 

e possuem também o poder de recomendação para a melhoria das posições. 

8. Negociações através de Arbitragem: num processo de arbitragem, cada parte 

apresenta sua posição para um árbitro, que por sua vez estabelece regras a respeito das 

questões envolvidas. As decisões do árbitro, neste caso, podem ser voluntárias ou 

obrigatórias, dependendo das regras e dos compromissos prévios entre as partes. O acordo 

arbitral só necessitará ser levado a juízo caso não seja cumprido espontaneamente pelas 

partes. 

9. Negociações através de Juiz: nesta fase, as negociações se baseiam na aplicação 

das leis, de forma que o processo de criação de valor é suprimido e o juiz exerce o papel de 

autoridade máxima, responsável por determinar o resultado final da disputa. Resta às partes 

tentar compreender o conceito de justiça e respectivos parâmetros elegidos pelo juiz. 
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10. Negociações baseadas em força policial ou militar: vale ressaltar que neste 

aspecto, abordagens preliminares e subjacentes precedem, na maioria das vezes, à 

implementação da força, sendo, portanto expostas por retaliações e ameaças e para isto é 

necessário observar os riscos e as conseqüências destas abordagens. A utilização da força 

pode promover uma escalada do conflito de forma que o objetivo principal, que é a defesa dos 

interesses, acabe sendo subavaliado. 

 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO 
 

A MNC apresenta dez indicadores, apresentados abaixo, que representam as diferentes 

dimensões dentro de uma negociação, estes indicadores segundo Duzert (2007) proporcionam 

melhor análise dos resultados alcançados através das negociações. 

 

1. Avaliação da Satisfação e Racionalidade: as empresas se contentam com 

resultados que sejam satisfatórios, se os resultados obtidos excedem o nível desejado, as 

partes satisfeitas mantêm a sua linha de comportamento e a mesma estratégia. Por outro lado, 

se os resultados obtidos estão abaixo do nível desejado, as partes insatisfeitas colocam-se em 

movimento. 

O sentimento de insatisfação pode gerar o desejo de prolongar a negociação até que as 

propostas de acordo alcancem um nível desejado. Este comportamento gera um engajamento 

relacionado à escalada irracional e a irracionalidade competitiva, configurando-se em situação 

na qual as duas partes se empenham em uma atividade que é claramente irracional em termos 

dos resultados esperados por ambos os lados (BAZERMAN, 2004 apud DUZERT, 2007). 

2. Avaliação através de Controles: as partes envolvidas na negociação pretendem 

dispor da melhor informação possível, e esta nem sempre tem o poder de persuasão esperado. 

Diante deste contexto as partes se vêem diante do dilema da negociação, em que o 

compartilhamento e o controle conjunto podem facilitar os diálogos nas etapas de preparação 

e criação de valor, e simultaneamente fornecer informações estratégicas que dificultem ou que 

prejudiquem no momento de distribuição de valor. Torna-se necessário tomar várias decisões 

sobre quais informações partilhar, quais que não serão partilhadas, quais devem ser deixadas 

para a outra parte descobrir sozinho e, adicionalmente, planejar a forma como cada 

informação será apresentada e/ou deixada de apresentar. 

3. Avaliação de Riscos: num acordo em que o risco é percebido pelas partes de forma 

distinta, um instrumento de compartilhamento de riscos pode se configurar como uma 
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eficiente alternativa. Desta forma, cada parte se compromete a agir de determinada forma, de 

acordo com os possíveis cenários. Qualquer negociação tem riscos associados. Constituem 

riscos em uma negociação: divulgação de informações, a busca de novas abordagens e a 

tolerância a incertezas em um determinado curso de ação. 

4. Avaliação Sobre a Otimização Econômica: o aspecto da otimização econômica 

será sempre um fator muito avaliado e monitorado, principalmente pelo fato de que as partes 

buscam, simultaneamente, maximizar resultados minimizando custos. Um processo de 

negociação poderá ser avaliado em relação aos benefícios gerados e aos custos incorridos ao 

longo de seu andamento. As negociações baseadas em retaliações e defesa de posições não 

permitem a criação de valor.  

5. Avaliação da Ética: o comportamento ético do negociador pode ser observado, na 

obra de Varela (1999), sobre quatro tipos de ações humanas, sendo que apenas uma delas 

manifesta verdadeiramente o comportamento ético: ações que emergem do desejo pelo ganho; 

ações que emergem de respostas habituais aos padrões; ações que emergem de regras 

determinadas externamente; ações que emergem da extensão do seu sentimento. Para o autor 

o verdadeiro comportamento ético está no meio do caminho entre espontaneidade e cálculo 

racional, a pessoa verdadeiramente ética pode, assim como qualquer outra pessoa, após agir 

espontaneamente, reconstruir a sabedoria inteligente que justifica a ação. 

6. Avaliação de Justiça e Equidade: de acordo com Rawls (2000 apud Duzert, 

2007), acordos justos somente seriam obtidos através de um sistema que garanta condições 

eqüitativas e equilibradas entre os participantes da negociação. Para o autor, numa sociedade 

justa, as liberdades e os direitos sustentados pela justiça não estão sujeitos a barganhas 

políticas ou cálculos de interesses sociais. 

7. Avaliação de Impactos e Sustentabilidade: a busca pela construção de consenso 

deve gerar acordos sustentáveis, viabilizando parcerias e relacionamentos de longo prazo. 

Para que haja maior consistência, essa sustentabilidade deve estar calcada em aspectos 

sociais, ambientais e políticos. É fundamental o envolvimento de pessoas que possam ser 

impactadas pelos acordos. Este processo de consulta e envolvimento, incluindo a sociedade 

civil, deve ser feito antes do processo de implementação. As pessoas possuem diferentes 

escalas de valor e reagem diferentemente a determinados impactos. 

8. Avaliação de Produtividade: a avaliação de produtividade em momentos de 

ultimato se torna uma importante variável para indicar a qualidade do resultado de uma 

negociação. 
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9. Avaliação das Informações: realizar perguntas certas e de forma apropriada 

constitui uma força que pode ser muito bem utilizada, orientando a obtenção de informações 

relevantes, sem despertar sentimentos que possam retardar o processo de negociação. É 

fundamental que o negociador seja capacitado para controlar os relacionamentos e a interação 

entre as equipes de trabalho. 

10. Avaliação do Sistema Autopoiético: podemos compreender um sistema 

autopoiético como processos autoprodutores, auto-sustentados, autogestionários, dos quais a 

sociedade humana faz parte. Por meio desta perspectiva, é possível compreender que as 

decisões e acordos tomados por empresas em suas relações comerciais bilaterais devem 

vislumbrar as estabilidades do sistema ao qual compõem e dos sistemas aos quais fazem parte. 

Segundo Duzert (2007), a adoção de acordos que estejam em consonância com os 

indicadores anteriormente apresentados aumentará as chances de sucesso e de um processo 

evolutivo eficiente e satisfatório. 

 No próximo item, entraremos na parte dos resultados da pesquisa de campo, efetuada 

dentro da empresa pública Delta. 

 

4.6 Resultados da Pesquisa 
 

 

4.6.1 Quanto ao perfil dos pesquisados 
 

 

Do total de dez participantes, quatro possuem cargo gerencial, três possuem cargo de 

coordenação, sendo um deles o fiscal dos contratos, dois possuem cargo de analista de 

orçamento, sendo um deles usuário-chave, e um é usuário comum.  

Quanto à área de atuação dos participantes, sete pertencem à GEPLA (dois gerentes, 

dois coordenadores e três analistas de orçamento) e três pertencem à GTIC (dois gerentes e 

um coordenador). 

Quanto ao tempo de trabalho, todos os participantes possuem mais de dois anos na 

empresa e mais de cinco anos de experiência na área de atuação.  
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4.6.2 Quanto ao modelo anterior às licitações (Questão 1) 
 

 

Para ambas as áreas os serviços eram praticados com maior agilidade e qualidade por 

apenas uma equipe. Todos os respondentes indicaram uma alta satisfação com o modelo 

anterior às licitações, no qual as necessidades operacionais e melhorias evolutivas eram 

atendidas pela empresa A, possuidora de maior conhecimento técnico da ferramenta de BI e 

maior conhecimento do negócio da empresa Delta.  

 

 

4.6.3 Quanto à participação da GEPLA (Questão 2) 
 
 

Os respondentes da GEPLA afirmaram que houve um processo inicial de troca de 

informações de forma superficial e que posteriormente as regras foram modificadas sem 

consulta prévia. Os respondentes da GTIC também apontam para uma troca de informações 

não significativa entre as áreas, e que essas não foram levadas em consideração na elaboração 

do edital. Entre os principais aspectos referentes às dificuldades de comunicação, os 

participantes mencionaram: percepções diversas sobre a estratégia da empresa e ausência de 

feedback. 

 

 

4.6.4 Quanto ao processo de compras e à capacitação do comprador (Questão 3) 
 

 

Neste item é possível perceber uma clara divisão entre as áreas, em que a GEPLA 

afirma com unanimidade que o processo de compras não levou em consideração a estratégia 

da empresa, que se fundamenta na qualidade, e que o comprador estava mais preocupado nos 

procedimentos legais do que na satisfação do cliente. Já a GTIC acredita que a estratégia da 

empresa foi plenamente atendida, pois se buscou o menor preço, e que o comprador possuía 

com plenitude a capacitação técnica para a realização da tarefa. 
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4.6.5 Quanto à importância da ferramenta BI e à participação da GTIC (Questão 
4) 
 

 

No que concerne à importância da ferramenta de BI, ambas as áreas foram taxativas ao 

afirmarem que é de fundamental necessidade para o processo de elaboração e 

acompanhamento do orçamento da empresa, disponibilizando dados para tomada de decisão.  

No que diz respeito à participação da GTIC nos processos diários do sistema, ambas as 

áreas responderam que não há participação ativa, porém vale ressaltar o objetivo dos seus 

gerentes de interagir de forma gradativa nas rotinas do sistema em um curto espaço de tempo.  

 

 

4.6.6 Quanto ao alinhamento entre GTIC e GEPLA (Questão 5) 
 

 

A pesquisa não teve como objetivo apurar o nível de alinhamento estratégico entre as 

áreas, mas se o mesmo existiu no planejamento das licitações. Para os níveis gerenciais não 

existiu um processo de alinhamento, enquanto que os respondentes dos níveis mais baixos na 

hierarquia não souberam informar.  

Quanto ao entendimento do negócio pela área de tecnologia, os pesquisados tiveram 

visões similares: para a maioria dos respondentes da GEPLA há um distanciamento de uma 

forma geral, faltando uma aproximação com a atividade da área de planejamento, porém 

reconhecem apoio nas atividades de suporte e manutenção; para a GTIC há uma necessidade 

de integração com o nível gerencial da empresa Delta, transformando seu papel operacional 

em estratégico. 

 

 
4.6.7 Quanto aos interesses e à construção de consenso (Questão 6) 

 

 

A GTIC realizou uma pré-avaliação dos interesses da GEPLA através de reuniões 

esporádicas apenas entre as gerências de primeira linha, nestas reuniões as preocupações com 

os procedimentos legais das licitações eram os pontos determinantes. Não houve formação de 

grupos para construção de consenso, nem preocupação em estabelecer posições e coletar 

idéias. 
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4.6.8 Quanto à Negociação e sua forma (Questão 7) 
 
 

Nesse item somente os participantes com nível gerencial responderam, os demais não 

souberam opinar. 

No que se refere à negociação, esta ocorreu em nível gerencial, no qual o objetivo 

principal da GTIC era buscar o apoio da GEPLA para definição dos serviços de suporte e 

melhorias a serem praticados pelas empresas vencedoras e da descrição das aplicações 

existentes na ferramenta de BI. 

Quanto à forma de negociação foi realizada diretamente entre as áreas, sem a 

participação de mediadores ou facilitadores.  

 
 

4.6.9 Quanto ao relacionamento entre GTIC e GEPLA (Questão 8) 
 

 

Sobre o relacionamento, foi possível perceber que, apesar do clima de cordialidade, 

sem disputas exageradas, as relações entre as áreas são distantes, ficando restritas em sua 

grande maioria a contatos via e-mail e telefone. Dificuldades de integração foram citadas por 

todos os participantes, fortalecendo o conceito de formalidade. 

 
 

4.6.10 Quanto às alternativas (Questão 9) 
 

 

No que diz respeito às alternativas, apenas um gerente da GEPLA afirma que houve 

liberdade para oferecê-las, porém as diretrizes do processo licitatório foram inteiramente da 

GTIC. Foram oferecidas as seguintes opções: alteração do tipo de licitação para “Técnica e 

Preço” e análise curricular dos profissionais das empresas vencedoras das licitações. Para os 

outros pesquisados não houve possibilidade de sugestões e opções. 
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4.6.11 Quanto ao modelo atual (Questão 10) 
 

 

Com relação ao modelo atual todos os respondentes afirmam que a qualidade dos 

serviços praticados pelas novas empresas B e C estão aquém do esperado, impactando 

diretamente no ambiente da área de planejamento, foram citados exemplos, como: excesso de 

horas extras, atrasos nos fechamentos mensais, erros de levantamento de necessidades, 

despreparo dos consultores para atendimento das demandas e falta de comunicação entre as 

empresas B e C. 

 
 

4.6.12 Quanto aos comentários e às sugestões (Questão 11) 
 
  

Os comentários foram os mais variados possíveis, sendo o mais freqüente para a GTIC 

a falha na condução do processo durante a execução do contrato, pois a documentação nunca 

acompanha as alterações do sistema e as passagens de serviços são mal feitas. Ainda para a 

área de tecnologia, as licitações não deveriam causar impactos na operacionalização da 

ferramenta de BI. Para a GEPLA as sugestões mais freqüentes atentaram para a necessidade 

de maior participação e definição nos processos licitatórios, em que a variável qualidade 

também deve estar inserida. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 

 
Neste capítulo serão apresentadas as conclusões sobre a pesquisa realizada, análise 

crítica, limitações do estudo e serão feitas também recomendações para trabalhos futuros, 

visando continuar a linha de pesquisa desenvolvida nesta investigação. 

 

 

5.1 Conclusões 
 

 

Durante o trabalho foi realizada uma revisão teórica sobre os conceitos básicos da 

Flexibilização Organizacional, da Gestão de compras Públicas, do Sistema de Informação de 

BI, do Alinhamento Estratégico entre TI e Negócio, e da Negociação de Ganhos Mútuos. 

Posteriormente realizou-se um estudo das licitações da ferramenta de BI, como instrumento 

de conflito entre as áreas de tecnologia e planejamento da empresa Delta. 

A pesquisa foi executada com funcionários diretamente envolvidos nos processos 

licitatórios, com o propósito de identificar e analisar a utilização: do processo de construção 

de consenso, dos elementos “interesse”, “relacionamento”, “comunicação” e “alternativas” da 

MNC e da forma de negociação praticada, de maneira a atender o objetivo principal da 

pesquisa de descrever e analisar os processos licitatórios na empresa pública Delta, e propor 

as ferramentas da NGM, como o PCC e a MNC, como apoio no processo de compras públicas 

na área de TI. 

Essa investigação foi concretizada através de um questionário aberto, no qual se 

permitiu obter sugestões e propostas para melhoria nos processos licitatórios da ferramenta de 

BI, e foi complementado pela observação participante. 

Os objetivos intermediários foram atendidos, a saber: 

 

1. Identificar e analisar a utilização do PCC nas licitações da empresa pública Delta. 

 

O resultado da pesquisa indicou que a GTIC não procedeu com a formação de grupos 

para construção de consenso, foram realizadas apenas reuniões superficiais sem a 

preocupação de mapear a situação, identificar as categorias das partes interessadas e produzir 
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propostas e idéias (brainstorming). Como nos ensina Susskind et al (2008), os passos para 

realização da construção de consenso seriam: 

 

 - a convocação dos participantes; 

 - a atribuição dos papéis e da responsabilidade; 

 - a resolução de problemas coletivos; 

 - o fechamento do acordo; 

 - o cumprimento dos compromissos assumidos. 

  

Conforme Susskind et al (2008), as idéias e interesses são estimulados e colocados na 

mesa de negociação para serem debatidos, com isso um pacote destinado a atender todos os 

envolvidos será formulado e no fim do processo ocorrerá uma votação confirmando um 

acordo com maioria esmagadora. 

 

2. Identificar e analisar a utilização do elemento “interesse” da MNC nas licitações da 

empresa pública Delta. 

 

O resultado da pesquisa apontou que não houve profundidade nas avaliações dos 

interesses da GEPLA, além de não incluir os participantes-chave nas reuniões. Para os 

pesquisados, os interesses eram antagônicos entre as áreas envolvidas nas licitações. Essa 

divergência parece se originar prioritariamente na racionalidade que está embutida nesse 

processo, ou seja, a GTIC tem uma ação orientada para o preço, preocupada com os 

procedimentos legais das licitações, enquanto que a GEPLA foca suas atenções na qualidade 

dos serviços praticados pelas empresas licitadas. 

A GTIC como fiscal do contrato poderia estabelecer uma janela de interesses, citada 

por Albrecht e Albrecht (1995), com a GEPLA, onde esclarecidos os interesses envolvidos 

poder-se-ia manter uma disposição para encontrar maneiras de adicionar valor à empresa 

Delta. 

Na opinião de Duzert (2007), para que os resultados sejam alcançados, deve-se 

proceder com as seguintes ações específicas: concentrar-se em interesses e não posições, 

comunicar nossos interesses (talvez não sua intensidade) e perguntar sobre os interesses deles. 

 

3. Identificar e analisar a utilização do elemento relacionamento da MNC nas licitações 

da empresa pública Delta. 
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No resultado da pesquisa identificou-se, de uma maneira geral, que o relacionamento 

entre as áreas é satisfatório, porém distante e formal, há dificuldades de integração para a 

troca de informações. Segundo Pessoa (2009), a comunicação e a cooperação são fatores 

essenciais no processo de negociação, favorecendo o alcance dos resultados esperados. No 

relacionamento cooperativo os negociadores se enxergam como parceiros. 

Confrontando com Duzert (2007), deve-se adotar como ação específica o respeito pelo 

outro, que é incondicionalmente construtivo. Lidar com o problema e o relacionamento 

separadamente, cada um por seus méritos, é uma decisão correta e voltada para a criação de 

valor. 

 

4. Identificar e analisar a utilização do elemento comunicação da MNC nas licitações da 

empresa pública Delta. 

 

O resultado da pesquisa apontou que este elemento, presente nas quatro etapas da 

negociação, não é pautado na participação. Há conflitos de identidade com indivíduos com 

uma visão mais coletivista e outros mais individualista, foi percebido um excesso de 

formalidade, tendo como principal meio o correio eletrônico. Para este elemento Duzert 

(2007) afirma que para um bom resultado ser obtido, deve-se ouvir antes de falar, mostrar que 

se ouviu, se entendeu, expor o raciocínio antes das conclusões e falar por nós mesmos não por 

eles. 

 

5. Identificar e analisar a utilização do elemento “alternativas” da MNC nas licitações 

da empresa pública Delta. 

 

Conforme o resultado da pesquisa, as alternativas foram oferecidas pela GEPLA em 

nível gerencial, porém não foram consideradas pela GTIC, fiscal do contrato, devido ao 

conflito direto com os seus interesses de baixar o custo dos serviços prestados.  

Segundo Fisher, Ury e Patton (1994), quanto melhor a alternativa para um acordo não 

negociado (MAANA), maior o poder do negociador naquele processo de negociação. 

MAANA não é estática ou isolada, portanto, um negociador deve buscar, constantemente, a 

melhoria da sua MAANA e a piora da MAANA da outra parte. 
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Na mesma linha, Duzert (2007) cita que para alcançarem os resultados deve-se 

desenvolver nossa MAANA e piorar a MAANA da outra parte, se for legítimo e caso não 

prejudique a negociação. 

 

6. Identificar e analisar a utilização da forma de negociação da MNC nas licitações da 

empresa pública Delta. 

 

O resultado da pesquisa revelou que a forma de negociação utilizada entre as áreas foi 

a Direta, nela os interessados tratam diretamente com a outra parte, sem intermediários. Como 

vimos nos tópicos anteriores esta forma de negociação não obteve resultados satisfatórios para 

a GEPLA, proporcionando uma abordagem ganha-perde. A empresa Delta poderia se fazer 

valer de uma negociação por meio de um mediador que, segundo Duzert (2007), tem por 

objetivo ajudar as partes a negociarem de maneira mais efetiva. O mediador não resolve o 

problema nem impõe solução, sua função é auxiliar na busca do melhor caminho e fazer com 

que as partes estejam de acordo, depois de encontrada as soluções. 

 

7. Analisar o processo de aquisição da ferramenta de BI nas licitações da empresa 

pública Delta. 

 

Sobre o processo de aquisição dos serviços da ferramenta de BI, a pesquisa apontou 

para uma falta de conhecimento de negócio por parte do comprador, sendo este mais 

preocupado com os aspectos burocráticos e legais do que com a estratégia da empresa e da 

satisfação do cliente, no caso a GEPLA. Essa situação é o que Baily et al (2000) classificam 

como compra reativa, e que também não se aproxima da linha de pensamento de Batista e 

Maldonado (2008), pois estes autores afirmam que o setor de compras e licitações deve levar 

em consideração seus clientes, pois não há diferença entre a satisfação do usuário e o trabalho 

realizado pela gestão de compras. 

O objetivo geral deste estudo foi atingido, no qual se descreve os tipos, modalidades, 

áreas participantes, empresas vencedoras e ambientes, antes e depois das licitações, são 

analisadas a forma como foram as negociações, caracterizadas pela abordagem Win-Lose, 

além de propor a utilização de ferramentas da NGM, o PCC e a MNC, como apoiadores no 

processo de compras públicas na área de TI, criando valor para a empresa pública Delta. 
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5.2 Análise Crítica 
 

 

Uma organização que adota uma equipe multidisciplinar, composta por servidores da 

área técnica, jurídica, administrativa, financeira e orçamentária, nas diversas fases do processo 

de contratação – planejamento, execução da licitação e gerenciamento do contrato – terá uma 

efetividade maior na elaboração de alternativas, visando resolver possíveis discordâncias de 

interesses internos. Quando à licitação passa à fase externa, a equipe já debateu os aspectos 

legais e técnicos da licitação, pretendendo-se que a mesma tenha um pensamento único e 

coerente a respeito da contratação, permitindo um planejamento melhor para o negócio.  

Como observador participante, identifiquei que a empresa Delta não convocou os 

participantes corretamente, funcionários fundamentais nos processos diários foram 

esquecidos, a atribuição das responsabilidades se resumiu a aspectos técnicos das licitações, 

os problemas coletivos não foram sanados, pois não houve um processo de brainstorm, 

concluindo em um fechamento sem acordo multilateral. Por isso, recomenda-se a adoção do 

PCC para suportar a elaboração e o preenchimento de todas as partes do Edital e da MNC 

para acompanhar as atividades executadas pelos vencedores após a publicação do mesmo. 

Os impactos dessa adoção determinariam que os processos seguissem métodos com 

expectativas de segurança e qualidade bem definidas, naturalmente haveria maior facilidade 

na identificação de possíveis pontos de conflitos, resolvidos através de uma abordagem 

cooperativa, melhorando assim os procedimentos de contratação de produtos e serviços da 

área de tecnologia. 

Os diversos fatores apresentados nos mostram que somente com uma abordagem Win-

Win, a GTIC conseguirá atender a todas as expectativas tanto internas, sendo uma parceira 

estratégica e provendo soluções que agreguem resultados às atividades da companhia, quanto 

externas, com fornecedores. Isto vai ao encontro do destacado por Duzert (2007). Segundo o 

autor, dentre as principais motivações que levam uma empresa a adotar as ferramentas de 

NGM encontram-se a criação de valor ao negócio atendendo às expectativas da empresa. 
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5.3 Limitações do Estudo 
 

 
Neste estudo devem ser consideradas algumas limitações que envolveram o trabalho 

como um todo.  

Em função do receio dos pesquisados quanto à entrevista, este tipo de coleta de dados 

não pôde ser realizada, delimitando as informações obtidas. Há também que se ressaltar o não 

preenchimento do questionário por parte de quatro profissionais da GTIC, diretamente ligados 

aos processos de licitações. Talvez a participação desses profissionais pudesse trazer uma 

conclusão mais substanciada. 

Adotou-se para esta pesquisa um estudo de caso único. Talvez se houvesse a 

possibilidade de comparar resultados entre empresas, por meio de um estudo de caso múltiplo, 

se pudesse obter uma conclusão mais completa da pesquisa realizada. 

 

 

5.4 Sugestões para Pesquisas Futuras 
 

 

Estudos futuros poderiam partir das conclusões aqui apresentadas para fazer uma 

comparação com outros tipos de licitações, por exemplo, “Técnica e Preço”. Ou ainda com 

licitações não relacionadas à área de tecnologia. 

Outra sugestão seria aplicar esse estudo a uma organização pública que adota a 

utilização da MNC e do PCC como práticas de negociações de ganhos mútuos em seus 

processos licitatórios. Isso permitiria analisar o ambiente organizacional e verificar se os 

resultados esperados são alcançados. 

Poder-se-ia aplicar ainda as bases desse estudo para comparar como se dá o 

comportamento de outras ferramentas de NGM nas empresas públicas, verificando se essas 

práticas tendem a causar um aumento na criação de valor para a empresa. 

Ficou evidente, pelos resultados apresentados na pesquisa realizada, que o aspecto 

humano deve ser trabalhado. A integração entre as áreas de TI e Negócio requer forte enfoque 

no desenvolvimento de negociações. Sugere-se a criação de grupo multidisciplinar para 

trabalhar as diferenças e as resistências existentes, principalmente por meio de facilitadores e 

mediadores. 
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Esta pesquisa tem como objetivo ser um trabalho embrionário no sentido de promover 

a utilização de ferramentas da NGM, como a MNC e o PCC, apoiando os gestores de compras 

públicas, principalmente na área de TI. 
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ANEXO A 
 

Carta-modelo de solicitação de preenchimento do questionário 
 
 
Prezado Sr, 
 

É um prazer encaminhar-lhe uma cópia do questionário, cujo objetivo é identificar as 

práticas de gestão utilizadas antes, durante e depois dos processos licitatórios realizados para 

a ferramenta de BI e suas conseqüências para a empresa. 

 

O estudo em questão tem caráter puramente acadêmico e poderá ser utilizado como 

material didático em cursos de treinamento, em diversas instituições nacionais e 

internacionais, seminários e publicações de artigos, revistas, livros e outros meios de 

comunicação escrita. 

 

Reafirmo que sua identidade e a da empresa pesquisada não serão divulgadas, mas 

apenas a análise total dos resultados do questionário.  

 

Coloco-me à disposição para eventual dúvida no preenchimento e entendimento do 

questionário. Novamente agradeço a gentileza de sua colaboração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Vitor Hugo da Costa Ramos 
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ANEXO B 
 

Questionário Aplicado 
 

Identificação do pesquisado 

Cargo atual: 

Área:     

Experiência na área: 

Tempo na empresa:  

 
1. Como você definiria os serviços praticados antes das licitações? Os serviços prestados 
atendiam os objetivos da GEPLA? Explique. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
2. Como foram as divulgações das licitações da ferramenta de BI? Houve troca de 
informações entre as áreas? Se positivo, como ocorreu? Qual a participação da GEPLA na 
elaboração do edital? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
3. Você acredita que o processo de compras levou em consideração a estratégia da empresa? 
O comprador possuía capacitação técnica para realização da tarefa? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Qual a sua opinião sobre a importância da ferramenta de BI. Como a GTIC participa dos 
processos diários do sistema? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
5. Como você definiria o entendimento dos negócios pela GTIC? Existiu um processo de 
alinhamento estratégico entre GTIC e GEPLA durante o planejamento das licitações? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
6. A GTIC realizou uma pré-avaliação dos interesses da GEPLA? Como ocorreu a 
convocação dos participantes? Houve coleta de idéias ou formação de grupo para construção 
de consenso? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
7. Durante os processos das licitações houve algum tipo de Negociação? Se afirmativo, foi 
realizada diretamente ou através de intermediários?  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Como você descreveria o relacionamento entre GTIC e GEPLA?  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
9. Houve liberdade para oferecer alternativas? Se afirmativo, elas foram consideradas? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
10. Como estão os serviços praticados depois das licitações? Quais foram os impactos? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
11. Faça comentários e sugestões para as futuras licitações da ferramenta de BI? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


