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1 Suprimentos Governamentais: (re)visita
1.1 O ciclo dos Suprimentos Governamentais
Não nos é nova a ideia de observar os
Suprimentos Governamentais a partir de uma visão
amplificada, sistêmica e complexa.
Entendemos por Suprimentos Governamentais
o conjunto genérico das demandas públicas que
abrangem, de uma só vez, obras, serviços, bens,
produtos e materiais destinados a prover o demandante para que possa este condensar suas ações
finalísticas. Preferimos não utilizar as expressões
“licitações e contratos administrativos” ou “compras públicas” porque tais podem denotar, conforme o caso, sentido restritivo.

Quando nos referimos aos Suprimentos (gênero) e propugnamos pelo abandono da dimensão
linear-cartesiana, queremos – em realidade – incutir
no Setor a necessária Governança Pública.1
De qualquer modo, fique expressa a ideia
segundo a qual toda a “cadeia de suprimentos governamentais” abrange um complexo ciclo que considera o planejamento, as estratégias, a operação
(execução propriamente dita do processo de aquisição) e a gestão dos contratos. Transversalmente,
em todas as etapas há de se considerar a presença
importante do mercado (fornecedores).
A representação a seguir demonstra, de forma
ampla, o ciclo de Suprimentos Governamentais.

Figura 1

1.2 Planejamento e estratégias. Aspectos
jurídico-formais1
Não há no Brasil uma preocupação efetiva com
o “instante” do planejamento. Cá as atenções se
voltam – não raro – aos aspectos jurídico-formais e,

porque não dizer, à legalidade do procedimento em
si mesmo.
Por longa data o procedimento de aquisição
vem sendo entendido como um fim em si mesmo
1

* Texto produzido por ocasião do XIII FCGP promovido pela Editora
Fórum em Brasília (maio de 2015).
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Sugerimos para melhor entendimento da abordagem a leitura do
nosso “Pensamentos linear-cartesiano, sistêmico e complexo aplicados à governança pública: as aquisições governamentais. XVII
Congresso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct.-2 nov. 2012.”
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sob visão mais cartesiana linear.2 Importante mudar
tal visão que não exclui, em absoluto, as demais.
É certo que toda a cadeia de suprimentos governamentais está sob o influxo de normas (legalidade). No entanto, quando se quer materializar
vetores como (a) tempo, (b) qualidade e (c) valor
é importante ter em mente a necessidade de se
desenvolver planos e estratégias, executando-as
muito bem no plano operacional.
Não se pode deixar de dizer, a título de exemplo, que a execução de uma política desenvolvimentista (é o caso das compras direcionadas aos
pequenos negócios) deve ser planificada com muito
zelo, já que a materialização dos resultados desejados não é encontrável no plano das operações das

compras; este, aliás, é o instante em que a estratégia e o planejamento se petrificam.
A figura a seguir demonstra a integração
das visões de planejamento, operação e procedimento no campo do mercado de Suprimentos
Governamentais.
E, muito mais que isso, por ela se pode verificar que os denominados três fatores fundamentais
relacionados à eficiência do Setor (tempo, valor e
qualidade) retratam cenário de resultados negativos
no Brasil: a contratação é lenta, custosa e de duvidosa qualidade, não raro.
Relegar tais aspectos ao plano puramente normativo sabidamente não traz (e não trará) qualquer
resultado positivo ao Brasil.

Figura 2

1.3 O mercado dos Suprimentos
Governamentais
O Brasil movimenta algo em torno de 10%
a 17% do seu Produto Interno Bruto no Setor de
Aquisições Públicas. Isto representa, em valores,
números que ultrapassam os R$400 bilhões dispendidos anualmente.

Estes números demonstram a pujança do mercado de Suprimentos Governamentais, que tem se
tornado cada vez mais atrativo para o empresariado
brasileiro.
A imagem a seguir demonstra que o poder de
compra governamental é relevante tanto no Brasil
como em outros cantos do planeta.

Figura 3

1.4 A transação básica2
Acreditamos que o sucesso no mercado
de suprimentos governamentais é fruto de um
2

Veja-se a nota de rodapé n. 1.

planejamento que começa sempre pelo fim (ima
ginando a real demanda e o seu suprimento).
O Setor de Suprimentos é instrumental às
atividades finalísticas do poder público, assim registramos que identificar previamente as reais
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necessidades da comunidade é (ou pode ser) o começo de tudo.
A identificação prévia da demanda modula
ofertas mercadológicas mais adequadas, trazendo

maior assertividade aos suprimentos públicos em
toda sua latitude. A figura seguinte retrata esta transação.

Figura 4

2 Marco Regulatório: Suprimentos
Governamentais e (grandes) pequenos
negócios
2.1 Regime dual. Normas gerais e normas
específicas
Sabemos que todas as atividades desenvolvidas pelo poder público no Setor dos Suprimentos
Governamentais dependem, em maior ou menor
proporção, das regras jurídicas existentes.
O Texto Constitucional de 1988 traz diversas
regras e princípios que precisam ser conhecidos.
A licitação, enquanto procedimento-regra, tem regime constitucional dual. Este duplo regime licitatório

e contratual administrativo é regido vetorialmente
pelo art. 37, inciso XXI, e pelo art. 173, §1º, inciso
III, ambos da Constituição Federal de 1988.
São regimes inconfundíveis que se pautam por
regras muito diferentes. Na hipótese do art. 37, inciso XXI, da CF/88, o regime atrai regras primárias
(normas gerais), como é o caso da Lei nº 8.666/93
e da Lei nº 10.520/02 (licitações e pregão, respectivamente). Já no segundo caso, entendido como
aquelas hipóteses de incidência do art. 173, §1º,
inciso III, da CF/88, são de observância obrigatória
tão somente os princípios da Administração Pública.
A figura que segue ilustra bem o regime dual o
qual abordamos.

Figura 5

34

ARTIGOS

FCGP_163_MIOLO.indd 34

Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 14, n. 163, p. 32-40, jul. 2015

27/07/2015 17:39:36

Inovações no regime de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte...

2.2 O vasto espaço para regulação
operacional
Numa análise detida sobre a técnica de repartição vertical de competências prevista na
Constituição Federal, em seu artigo 22, XXVII, observamos que à União cabe definir as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos.
Permite-se, contudo, que Estados e Municípios
legislem sobre normas específicas de acordo com
suas peculiaridades.
Neste sentido, desde que respeitadas as normas gerais fixadas por lei da União e observados

os princípios que regem a Administração Pública,
Estados, Distrito Federal e Municípios podem instituir
normativos que regem os procedimentos licitatórios.
Reforcemos, o Marco Regulatório é determinante para se saber, no caso concreto, o caminho
a ser deflagrado para que o suprimento público se
materialize. Assim, é fundamental que cada ente
atue nos limites de suas respectivas competências
e seja assertivo na confecção de normativos que
suplantem as especificidades de cada local.
A figura a seguir apresenta o vasto espaço
para a regulação.

Figura 6

2.3 Os pequenos negócios como
instrumento de indução de política
pública desenvolvimentista
Como sempre dissemos, a interação entre o
mercado de suprimentos públicos e os pequenos
negócios é capaz de gerar desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Os caminhos para a criação de um mercado
local atraente passam, sem dúvidas, pelo impulso
dado aos pequenos negócios. Valorizar o empresariado local é fundamental para a geração de riquezas e de empregos, tendo em vista que estes

representam a maior parte dos negócios feitos em
âmbito municipal e são as principais fontes geradoras de empregos formais.
Ao criar meios de incentivar o fornecimento do
setor público pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, a Administração Pública movimenta
a economia e faz com que a renda circule localmente. Com isso, as empresas têm condições de se
estruturarem e ampliarem seus negócios, gerando
mais empregos e propiciando melhor qualidade de
vida aos cidadãos.
A imagem a seguir reflete este ciclo próspero.

Figura 7
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3 Ferramentas para densificar política
pública (desenvolvimentista)
3.1 Timeline de algumas diretrizes legais
O Setor de Suprimentos públicos conta, no
Brasil, com uma extensa série de normas que, ao
longo dos anos, vem sofrendo inúmeras modificações.
Um dos exemplos de maior relevância diz respeito à Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto
de 2014. Esta norma trouxe novas diretrizes para o
tratamento jurídico diferenciado e simplificado das
microempresas e empresas de pequeno porte – disciplinado pela Lei Complementar nº 123/06. É fruto
de uma construção histórica e reflete uma política
pública de incentivo aos pequenos negócios que
perdura por longos anos.
A ilustração adiante exemplifica alguns normativos de fundamental importância para a evolução

do pensamento relativo à política de incentivo às
microempresas e empresas de pequeno porte.
Importante frisar que outras normas são igualmente fundamentais para que compreendamos
melhor a dinâmica do mercado de Suprimentos públicos, quais sejam: a) Lei Geral de Licitações (Lei
nº 8.666/93); b) Lei do Pregão (Lei nº 10.520/02);
c) Lei do Regime Diferenciado de Contratações –
RDC (Lei nº 12.462/11); d) Lei de Contratação
de Publicidade (Lei nº 12.232/10); e) Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº
101/00); e outras tantas.
Igualmente integram o conjunto de regras
que conformam o Setor dos Suprimentos públicos
as Leis Orçamentárias – Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.
A timeline a seguir simboliza a evolução do
pensamento relativo ao incentivo aos pequenos negócios, conforme se observa na representação.

Figura 8

3.2 Desenvolvimento Nacional Sustentável
É importante esclarecer, de antemão, que o
Desenvolvimento Nacional Sustentável não se resume ao aspecto ambiental, embora tenha neste um
fortíssimo componente.
Entendemos ser necessário distinguir a busca pelo desenvolvimento humano-econômico (com
ênfase na proteção do capital, na melhor distribuição de riquezas, na geração de empregos, na proteção de minorias, dentre outras políticas públicas
desenvolvimentistas) do regime econômico ambientalmente sustentável onde se prestigia – dentre outros – a proteção do meio ambiente, a exploração
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dos recursos naturais de modo socialmente responsável (igualitário, fraterno e justo) visando à solução
de problemas globais.
A sustentabilidade é um conceito abrangente,
que denota conceitos harmonizados e impositivos
para o Setor dos Suprimentos. Assim, tanto devem
ser observados os preceitos relativos à administração pública, quanto à ordem econômica e ao meio
ambiente.
A imagem a seguir representa esta perspectiva.
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Figura 9

3.3 Benefícios para efetivar o desenvolvimento econômico e social por intermédio dos pequenos negócios
Em conformidade com os artigos 170, inciso
IX, e 179, ambos da Constituição Federal de 1988,
a Lei Complementar nº 123/2006 criou condições
especiais para que microempresas e empresas de
pequeno porte participem do Setor dos Suprimentos
Públicos.

Estas condições se resumem em benefícios
de duas ordens: processuais e materiais. Os primeiros se materializam no curso dos processos de
aquisição pública (licitações) e os demais criam, no
geral, campos de exclusividade dentro dos quais as
microempresas e as empresas de pequeno porte
podem desfrutar de prerrogativas não conferidas a
quem não se enquadra em tal condição.
A ilustração elenca tais benefícios.

Figura 10

4 Compartilhamento de (algumas)
inquietações
4.1 Regime Diferenciado de Contratações
Públicas (RDC) e Lei Geral das
microempresas e empresas de
pequeno porte
Sabemos que os pequenos negócios exercem
papel fundamental na dinâmica econômica brasileira

e até mundial. Assim, reforçamos a necessidade de
se criarem políticas públicas para incentivar a participação das microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos suprimentos públicos.
Neste contexto, em harmonia com os preceitos da Lei Complementar nº 123/2006, a Lei nº
12.462/2011, que instituiu o Regime Diferenciado
de Contratações no Brasil (RDC), prestigiou o tratamento diferenciado e favorecido aos pequenos
negócios.
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A par deste poder/dever de incentivo às microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações que envolvem o RDC, observamos que a
realidade ainda está aquém do ideal.
Em pesquisa realizada em parceria com o
Sebrae3 não localizamos a participação de nenhuma micro e pequena empresa num cenário de 147
editais. A raiz deste problema está justamente
na modulação (planejamento) da contratação que
espelha referidos editais. Em outras palavras, os
editais analisados careciam de previsões materiais
da participação das micro e pequenas empresas,

afastando-as e, até mesmo, inviabilizando que estas disputassem os certames.
Assim, de nada adianta a previsão legal, inclusive e principalmente na Lei do RDC, se não há
políticas concretas que realmente fortaleçam a participação das micro e pequenas empresas no mercado de suprimentos públicos.
A figura a seguir exemplifica o atual quadro
de inexpressiva participação das micro e pequenas empresas nos procedimentos sob o Regime
Diferenciado de Contratação.

Figura 11

4.2 Política Pública, Plano Plurianual e
medidas afins em caso específico3
Para nós é bem claro que a formalização de
benefícios operada através da previsão legal pura e
simples não é bastante para, de fato, dar sentido
às hipóteses previstas no Marco Regulatório. Isto
só fortalece a necessidade da implementação de
políticas que garantam e incentivem o acesso e o
sucesso das micro e pequenas empresas no mercado de suprimentos públicos.
Para tanto, mister que a governança pública
esteja presente.
Um exemplo de sucesso, que refletiu aumento significativo da participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, diz respeito ao Projeto
DESenvolver.4

3

4

Esse Projeto leva em consideração a complexidade das ações e os múltiplos atores e conhecimentos envolvidos em todo o processo. Desde a
modulação do Plano Plurianual, com a criação de
políticas públicas duradouras, o estabelecimento de
metas e a elaboração de programas, até o monitoramento de resultados, que consubstanciam o Projeto
DESenvolver.
Bem da verdade, o sucesso do Projeto
DESenvolver é fruto de ações planejadas e sincronizadas. A figura seguinte exemplifica o que dissemos.

Dados capturados de alguns órgãos/instituições, como: DNIT
– Departamento Nacional de Infraestrutura, Valec Engenharia,
Construções e Ferrovias S.A., Infraero Aeroportos – Infraestrutura
Aeroportuária, Prefeitura Municipal de Campinas – SP, Prefeitura
Municipal de Vitória da Conquista – BA, Estado do Rio Grande do
Sul, Estado do Rio de Janeiro.
Projeto DESenvolver Itabira. Fornecedores por localidade: a)
61,11% – Itabira; b) 8,33% – Belo Horizonte; c) 4,16% – Ipatinga; d)
4,16% – São Paulo; e) 2,77% – João Monlevade; f) 1,38% outros.
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Figura 12

4.3 Obstáculos à efetividade do marco
legal
Quando falamos nas inovações no regime
de contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte e seus reflexos nos suprimentos
governamentais é impossível nos dissociar da necessária interação entre Poder Público, Mercado e
Sociedade.
A efetivação do tratamento jurídico simplificado
e diferenciado se dá através da integração destes três
grandes atores. A pluralidade de atores, de afazeres
e de conhecimentos exige o fortalecimento destes

elos. Assim, é preciso que a Administração Pública,
propulsora desta política de incentivo aos pequenos
negócios, trace um planejamento a longo prazo, interfira de forma assertiva no Marco Regulatório, crie
estratégias e procedimentos operacionais condizentes com a realidade das pequenas e microempresas.
Hoje, a não realização de tais ações é justamente o
maior entrave para a efetivação dos benefícios legalmente previstos.
A imagem a seguir traça um panorama das
múltiplas questões que refletem o sucesso de uma
política pública.

Figura 13
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