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Resumo 

Como conclusão do diagnóstico de compras públicas conduzido pelo CONSAD em 2015, com apoio do 

BID e ENAP, foi identificado que um dos desafios da pesquisa foi a ausência de indicadores que 

permitissem a avaliação do desempenho comparativa dos estados utilizando os mesmos parâmetros. 

Dessa forma, como um dos encaminhamentos do diagnóstico de compras pública foi desenvolvido um 

meta-modelo para apoiar o monitoramento & avaliação do desempenho das compras públicas 

envolvendo seus indicadores, fórmulas, ponderações com objetivo de apoiar a tomada de decisão 

gerencial. Esse artigo apresenta recomendações de complementação do meta-modelo que contemplou 

as dimensões de planejamento, compras, contratos e passará a ter as dimensões de armazenagem e 

distribuição. Serão ainda recomendadas boas práticas para implementação do modelo com objetivo de 

possibilitar a sua apuração no maior número possível de estados. 

 

 

                                                 
1 As opiniões expressas nesta publicação são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a 

posição do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de seu Conselho de Administração, ou dos países que eles 

representam 
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1 Introdução 

As compras e contratações governamentais alcançam cifras de cerca de 15% do PIB 

brasileiro o que confere ao Estado significativo poder de influência mercadológica segundo 

Fenili (2016). Nesse contexto, a Lei federal de licitações tem mais de 20 anos e nesse período 

já foi alterada por 61 Medidas Provisórias e 19 leis, um total de 80 normas, ou 4 por ano indica 

levantamento de Fiuza (2013). Ao longo desse tempo foram realizados diversos estudos com 

objetivo de identificar oportunidades de melhoria no marco legal que possibilitassem ao setor 

público comprar não apenas de forma eficiente, ao menor custo possível, mas também 

eficazmente atendendo as necessidades das políticas públicas e de seus beneficiários.  

O diagnóstico das compras públicas teve como objetivo contribuir com essa análise da 

realidade brasileira com foco nos estados. O projeto foi realizado pelo CONSAD com apoio do 

BID e ENAP em 2015 e envolveu 21 estados utilizando um questionário eletrônico enviado por 

meio da ferramenta SurveyMonkey. Dentre os respondentes, estão os responsáveis pelo 

processo de compras nos estados as Secretarias de Administraçaõ, Planejamento e Gestaõ e 

Fazenda. Contudo, é importante ressaltar que existem diferentes modelos de gestaõ para as 

compras utilizados pelos estados como unidades vinculadas ao Governador, Procuradorias, 

entre outros. 

O questionário utilizado teve como principais blocos: a) caracterizaçaõ das compras no 

estado envolvendo a identificaçaõ do modelo de compras utilizado, o número de processos e 

valores por modalidade e objeto, o tempo médio de aquisiçaõ; b) tamanho e ações de 

qualificaçaõ da unidade central de compras; c) problemas mais comuns como licitações 

emergenciais, desertas e impugnadas; d) sistema eletrônico de compras; e) parcerias público-

privadas. 

Algumas dessas boas práticas de compras utilizadas pelos estados foram ainda 

registradas em CONSAD (2016) como a experiência do Governo do Estado do Amazonas com 

a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para fins de pesquisa de preços e recebimento de materiais, o 

caso do Estado da Bahia com seus procedimentos administrativos para a apuraçaõ de eventuais 

irregularidades cometidas por fornecedores, o exemplo das compras governamentais como 

ferramenta para o estimulo do mercado interno e para o fomento de emprego e renda com a 

contrataçaõ de pequenas empresas do Governo do Estado de Minas Gerais, o uso de Registro 

de Preços para racionalização dos gastos no Pará, a Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo, 

entre outras experiências. 

Uma das conclusões desse estudo foi que apesar de estarem submetidos a um mesmo 

sistema normativo legal, a Lei 8.666/93, os estados apresentam um desempenho bastante 

diferente quando comparados utilizando alguns indicadores de compras. Os resultados 

apresentados por CONSAD (2016) demonstram que, por exemplo, os maiores tempos médios 

de compras referem-se à modalidade de concorrência (307 dias), seguida por compras 

internacionais (230 dias) e tomada de preço (198 dias). No outro extremo tem-se o pregão 

eletrônico como o segundo menor tempo médio, de 81 dias, sendo que o menor período 

encontrado foi o de dispensa de licitação (31 dias) para contratações abaixo de R$ 8.000,00.  

CONSAD (2016) destaca ainda que o tempo médio é um indicador com uma série de 

limitações em função da grande dispersão que pode existir entre os processos licitatórios do 

mesmo estado. Dessa forma, o número de 307 dias necessários para realizar uma concorrência 

representa um importante indicio de que existem inúmeros problemas que limitam, e até 

impedem, a execução de compras de maior valor e complexidade como as realizadas nessa 

modalidade.  

A análise dos resultados desse indicador deve levar em consideração alguns fatores 

importantes que limitam a sua capacidade de mensuração da realidade segundo o autor. O 
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primeiro envolve o fato de que é comum ocorrerem impugnações e licitações desertas que 

obriga que o processo licitatório seja reiniciado e, consequentemente, a contagem do tempo 

gerando uma informação parcialmente correta uma vez que deveria ser medido o tempo médio 

total de aquisição do item e não apenas do processo licitatório em questão. O segundo fator 

envolve a dificuldade de mensuração do tempo anterior a publicação do edital que envolve o 

planejamento da demanda, elaboração do edital, pesquisa de preços, aprovação jurídica, entre 

outras ações necessárias. Em função desses fatores podemos ter um tempo médio ainda maior 

do que os resultados apresentados na pesquisa tornado o problema ainda mais relevante. Existe 

ainda o problema da grande dispersão entre os resultados dos participantes da pesquisa 

indicando que os estados enfrentam problemas diferentes na realização de suas compras. É 

possível identificar, por exemplo, que apesar do tempo médio de uma tomada de preços ser de 

198 dias temos uma variação de 180 à 600 dias.  

Essa diferença de desempenho é explicada por diferentes variáveis como grau de 

maturidade dos processos de aquisições, modelo de compra utilizado como o centralizado ou 

descentralizado, intensidade do uso de soluções de tecnologia da informação para apoio, entre 

outros. Outro destaque relevante do comparativo dos estados realizado no diagnóstico de 

compras é que estados diferentes alcançaram a melhor performance nas principais dimensões 

do estudo reforçando ainda mais a importância do estudo comparativo, da identificação e 

disseminação de boas práticas.  Essa conclusão representa ainda um importante insumo para o 

debate sobre a revisão de legislação federal de compras complementando estudos de diferentes 

pesquisadores como Fiuza (2013) e Felini (2016). 

Dentro desse contexto, um dos desafios identificados foi justamente a falta de uma 

mensuração sistemática de alguns indicadores de compras e, em alguns casos, em diferenças 

nas metodologias de mensuração do mesmo indicador. Essa limitação não só compromete a 

disponibilidade de informações sobre o desempenho para tomada de decisão mas também 

dificulta a realização de estudos comparativos uma vez que apesar de avaliar o mesmo objeto 

temos diferentes métricas para sua mensuração. 

2 Meta-modelo para mensuração do desempenho 

Um meta-modelo representa um visão simplificada de uma realidade com objetivo de 

apoiar na identificação de limites, relacionamentos e objetos para realizar uma análise macro 

de uma organização, como o seu relacionamento com fornecedores, clientes e parceiros, ou 

micro envolvendo seus projetos ou processos. Esse artigo utilizará o meta-modelo dos 6Es do 

Desempenho como referência para mensuração do desempenho das compras públicas. 

O desempenho, por sua vez, é um termo sujeito a inúmeras variações semânticas e 

conceituais, embora existam alguns consensos majoritários em torno de uma definição. 

Segundo uma abordagem abrangente de Palvarini (2011), o desempenho pode ser 

compreendido como esforços empreendidos na direção de resultados a serem alcançados. A 

equação simplificada é: 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 =  𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜𝑠 +  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠; ou 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 =
 𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜𝑠 →  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠. Considerar o conceito de desempenho como parte de uma cadeia 

de governança cujo elemento mais a montante é o valor público, este deveria ser assim 

enunciado: 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 =  𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜𝑠 →  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 →  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜.  

Dessa forma, para o autor, a definição sintética e ao mesmo tempo ampla para o 

desempenho é estabelecida pela atuação de uma intervenção (uma organização, projeto, 

processo, tarefa etc.) para se alcançar um resultado que gere valor público. Logo, desempenho 

é um conceito peculiar para cada intervenção, ou seja, um construto específico. 

O modelo da Cadeia de Valor e os 6Es do Desempenho (Martins & Marini, 2010 e 

Palvarini, 2011) permite a construção das definições especificas de desempenho para cada 
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intervenção de modo a explicitar as dimensões dos resultados (mais a montante da cadeia de 

valor) e dos esforços (mais a jusante da cadeia de valor), além de sugerir o necessário 

alinhamento entre ambas as perspectivas. O modelo da Cadeia de Valor e dos 6Es do 

Desempenho constitui-se das dimensões de esforço e de resultado desdobradas em outras 

dimensões do desempenho. As dimensões de esforço são economicidade, execução e 

excelência; e as dimensões de resultado são eficiência, eficácia e efetividade, conforme ilustra 

a figura abaixo. 

 

 
Figura 1 – Meta-Modelo e os 6Es 

A seguir uma breve definição de cada dimensão utilizando Brasil (2010) como 

referência: 

 Efetividade está relacionada aos impactos (primários, secundários ou finais) no contexto 

da intervenção.  

 Eficácia está relacionada aos produtos entregues aos beneficiários diretos no que se 

refere a sua quantidade, qualidade e cobertura. 

 Eficiência é a relação entre os produtos gerados (outputs) e os insumos empregados, 

usualmente sob a forma de custos ou produtividade. 

 Execução refere-se à realização das atividades programadas, quer sob a forma de 

processos, projetos ou eventos. 

 Excelência é a conformidade a critérios e padrões de qualidade para a realização dos 

processos, atividades e projetos. 

 Economicidade está relacionada à aquisição vantajosa e uso racional de recursos, dentro 

dos requisitos de qualidade exigidos. 

Dessa forma, segundo Palvarini (2011), após identificar os objetos de mensuraçaõ e suas 

dimensões os subsídios principais para a elaboraçaõ do indicador já estaõ definidos. É 

necessário então identificar se a escolha do indicador atende às expectativas de seus públicos 

de interesse, como os órgaõs setoriais, órgaõs centrais, órgaõs de controle e outros possíveis 

interessados, de modo a assegurar a relevância do indicador proposto.  

Quando analisamos uma cadeia de valor da gestão de suprimentos podemos identificar 

indicadores relacionados tanto com a dimensão de esforço, tipicamente relacionados com a 

execução das compras, quanto com a de resultado relacionados com o atendimento das 

necessidades dos demandantes. 

EFETIVIDADE 

IMPACTOS PRODUTOS ATIVIDADES INSUMOS 

EFICÁCIA EFICIÊNCIA 

RESULTADOS 

EXECUÇÃO EXCELÊNCIA 

ESFORÇOS 

ECONOMICIDADE 
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3 Metodologia para construção de indicadores de compras: uma visão 

multidimensional 

A construção de uma metodologia para definição de indicadores de compras permitirá 

uma melhor avaliação da situação atual, principais desafios e estabelecer padrões de referências 

entre os estados brasileiros. Dessa forma, será possível identificar as boas práticas utilizadas e 

desenvolver estratégias para sua disseminação.  

Esses indicadores deverão considerar uma visão multidimensional do desempenho da 

cadeia de suprimentos como forma de identificar as diversas conexões entre o planejamento da 

demanda de compras, o processo de aquisições, a gestão de contratos e a armazenagem e 

distribuição dos produtos.  

Esse artigo abordará principalmente os aspectos relacionados com a armazenagem e 

distribuição e a sua relação com os demais processos que está ilustrado na figura abaixo.  

 

 
Figura 2 – Processos da Gestão da cadeia de suprimentos que são objeto do estudo. 

A delimitação de cada um desses processos é um aspecto importante para a definição 

dos objetos de mensuração para a construção dos indicadores. Será utilizada a descrição 

apresentada por Dezolt & Porto (2016) que envolve: 

 Planejar demanda: o primeiro elemento de qualquer processo de compras é o processo 

de planejamento da demanda. Nessa processo é definido o objeto da compra que melhor 

atende as necessidades da área demandante. Nesse processo também é realizada a 

consolidação da demanda de todas as unidades com objetivo de desenvolver um 

processo integrado de compras que proporcione uma maior escala e redução de custos. 

Outro benefício do desenvolvimento do plano de demanda é a padronização de itens 

comuns de compras como estratégia para melhorar o processo de aquisições e até o 

gerenciamento da armazenagem. Com o plano de demanda elaborado será possível 

definir Termo de referência e Edital. 

 Comprar: Com a publicação do edital começa o processo licitatório que deve seguir toda 

a legislação federal e estadual. Contudo, apesar do processo de compras estar 

regulamentado na legislação existem diversos fatores que contribuem para que o prazo 

médio tenha grande variação entre os tipos de modalidade e também de quem está 

comprando. Por isso, a importância de estabelecer bons indicadores para subsidiar o 

processo de tomada de decisões do gestor baseado em evidência de qual tipo de compras 

mais apresenta problemas e agir de forma direcionada. O gráfico abaixo ilustra os 

resultados do Diagnóstico de Compras públicas estaduais realizado em 2013 pelo BID. 

 Gerir contratos: com a declaração da empresa vencedora começa o desafio de assinar e 

gerir o contrato de fornecimento. Nesse processo, o principal desafio será assegurar que 

o fornecedor entregará os produtos e serviços conforme especificado em seus prazos, 

quantidades e qualidade. Faz parte ainda desse processo todos os atos legais de sanção 

aos fornecedores envolvendo advertências, multas e até rescisão contratual.  

 Armazenar: Em alguns casos é necessário armazenar produtos para posterior entrega ou 

utilização pelos demandantes. Dessa forma, esse processo tem como objetivo garantir 

estoques de segurança para o atendimento das solicitações ao menor custo possível.  

 Distribuir: Esse processo tem como objetivo garantir uma entrega no menor tempo e 

custo possível para atender as solicitações das unidades demandantes. Existem diversos 

modelos utilizados pela administração pública para executar esse processo que varia 

Planejar 

demanda 
Comprar 

Gerir 

contratos 
Armazenar Distribuir 
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desde ter uma frota própria até terceirizar para empresas especializadas.  

Considerando esses elementos, foi complementando o modelo referencial de maturidade 

desenvolvido por Dezolt & Porto (2016) com uma escala contendo 5 níveis de acordo com as 

características do modelo de compras utilizado incluindo as dimensões de armazenagem e 

distribuição:  

 
Nível Descrição 

1 

 Ausência de padronização dos itens de compras 

 Ausência de planejamento de demanda de compras 

 Compras realizadas de forma descentralizada 

 Falta de informações sobre desempenho dos contratos 

 Falta de informações atualizadas sobre a situação do estoque central  

2 

 Plano de demanda com compras comuns centralizadas 

 Informação sobre estoque central mas sem informação de estoques setoriais 

 Avaliação do atendimento dos demandantes 

3 

 Plano de demanda com compras comuns centralizadas e itens do grupo A padronizados 

 Uso de Sistema eletrônico de compras 

 Sistema de controle dos principais problemas de armazenagem e distribuição 

4 

 Sistema eletrônico de gestão de contratos 

 Sistemas de sanção a fornecedores 

 Avaliação da adequação dos controles do modelo logístico   

5 

 Planejamento de demanda com compras centralizadas e padronização dos itens  do 

Grupo A 

 Integração do processo de armazenagem com o de planejamento da demanda 

 Automação de todo o processo de planejamento de demanda, compras e gestão do 

contrato 

 Sistema de custeio da armazenagem e distribuição de produtos 

Quadro 1 – Níveis de maturidade em compras 

De acordo com o nível de maturidade os indicadores do quadro abaixo devem ser 

utilizados como referência para acompanhamento do desempenho pelos gestores. Dessa forma, 

o processo de mensuração torna-se dinâmico e adequado ao tipo, qualidade e disponibilidade 

das informações sobre compras.  

 
Nível Dimensão Indicadores 

1 

Armazenagem  Giro de estoque por categoria de produtos 

Distribuição 
 Frequência de ressuprimento por categoria de produto e por 

demandante 

2 
Armazenagem 

 Taxa de atendimento de pedidos dos demandantes por categoria 

de produto 

 Índice de devolução de pedidos por erro 

Distribuição  Índice de cumprimento da rota de ressuprimento 

3 
Armazenagem 

 Índice de perda do estoque por vencimento, furto, roubo e outros 

motivos por categoria de produto 

Distribuição  Índice de disponibilidade da frota própria 

4 
Armazenagem  Acurácia dos saldos de estoques nas contagens cíclicas 

Distribuição  Índice de pontualidade das entregas 

5 

Armazenagem  Custo médio de armazenamento por categoria de produto 

Distribuição 
 Custo médio de distribuição por categoria de produtos por tipo de 

demandante 

Quadro 2 – Indicadores por nível de maturidade 

É possível que algumas organizações consigam utilizar indicadores combinados dos 

diferentes níveis de maturidade em função da disponibilidade de informações do sistema de 
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compras. Nesses casos, o estado deve buscar melhorar seu modelo de maturidade 

prioritariamente para coletar os demais indicadores do menor nível de maturidade que ainda 

não está completo. Assim, será possível produzir cada vez mais estudos comparativos entre os 

estados brasileiros utilizando um conjunto mínimo de indicadores comuns.  

Depois da definição dos indicadores deve-se realizar o seu detalhamento envolvendo 

fórmula de cálculo, fonte de dados, periodicidade da apuração, responsável, polaridade e série 

histórica. Com esse detalhamento será possível estabelecer a meta de desempenho esperada 

para o indicador considerando tanto o desempenho passado quanto referencias externas.  

4 Uso da informação para melhoria do desempenho 

Depois de definidos os indicadores que serão utilizados para a mensuração do 

desempenho o próximo desafio será desenvolver uma sistemática de monitoramento & 

avaliação que promova o uso da informação para tomada de decisão.  

Segundo Martins & Marini (2010) monitorar e avaliar significam gerar informações 

sobre o desempenho de algo (organização, política, programa, projeto, pessoa etc.), para 

explicá-lo (identificação de fatores inibidores e promotores de resultados), e fazer uso de tais 

informações incorporando-as ao processo decisório do objeto monitorado ou avaliado, a fim de 

buscar aprendizado, transparência e responsabilização. 

Para os autores, embora sejam conceitos afins, é comum o monitoramento se referir à 

geração de informações sobre o esforço (acompanhamento de iniciativas), e a avaliação se 

referir à geração de informações sobre o alcance de resultados. 

Do ponto de vista de um modelo de gestão, monitoramento e avaliação são mecanismos 

de controle e correção que permitem verificar a extensão na qual a agenda estratégica é 

pertinente e está sendo realizada, além de averiguar se os esforços empreendidos estão 

direcionados para ela.  

O ponto crítico em relação a sistemas de monitoramento e avaliação é gerar e 

disponibilizar informações de forma clara e expedita para proporcionar correções no momento 

oportuno e, por conseguinte, aprendizado. 

Uma sistemática de monitoramento e avaliação envolve definições sobre os objetos que 

serão monitorados e avaliados; sobre os prazos e procedimentos de coleta, tratamento e 

disponibilização dos dados e informações, sobre os sujeitos envolvidos e sobre os instrumentos 

e formas de disponibilização das informações geradas. 

Com a definição do modelo de Monitoramento & Avaliação é recomendada a definição 

de uma unidade responsável pela sua implementação. Essa unidade será responsável por 

monitorar, informar e (re)programar, mas principalmente, coordena e exerce um controle 

estratégico vital, uma vez que deve estar atenta aos redirecionamentos necessários, e não apenas 

ao registro passivo dos atos e fatos ou à simples análise de se eles convergem ou divergem dos 

resultados preconizados. 

Dentro do processo de Monitoramento & Avaliação Palvarini (2011) destaca que a 

comunicaçaõ é um fator preponderante para a integraçaõ da organizaçaõ e o desdobramento 

dos resultados em todos os níveis, internamente e externamente. A interação entre as equipes e 

o alinhamento de conhecimentos cria sinergia e um senso comum de atuaçaõ. O processo de 

comunicaçaõ move as ações, estimula a mudança, gera a consciência e o engajamento, e 

mantém o ritmo da organizaçaõ na busca do melhor desempenho. Para realizar a comunicaçaõ 

do desempenho as organizações podem adotar as mais diversas ferramentas existentes, cujas 

mais comuns saõ: 

 Apresentaçaõ institucional de resultados para os colaboradores; 
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 Painel de indicadores com seus respectivos resultados; 

 Banners com faixas de desempenho (vermelho, amarelo, verde e azul); 

 Reuniões de avaliaçaõ de desempenho; 

 Relatórios anuais; e 

 Avaliaçaõ externa (prêmios de excelência). 

Dessa forma, será possível gerar o aprendizado estratégico sobre os fatores que mais 

contribuíram ou impediram os resultados de serem alcançados e as ações corretivas necessárias. 

Assim, as reuniões de aprendizagem terão o propósito de possibilitar essas discussões entre os 

membros das equipes envolvidos direta ou indiretamente com os resultados das compras como 

os setores demandantes, financeiro, jurídico, licitações, armazenagem, distribuição, entre 

outros.  

5 A melhoria do desempenho das compras públicas e a gestão de processos 

Com a sistemática de acompanhamento dos resultados das compras será possível 

desenvolver um modelo de melhoria continua nos processos de compras com objetivo de 

disseminar o padrão de excelência dos estados com melhor desempenho.  

O desdobramento dos indicadores permitirá identificar os focos de análise principais, 

ou seja, quais sãos as questões críticas em cada processo da cadeia de suprimentos. Os focos de 

análise devem direcionar as etapas de mapeamento, diagnóstico e redesenho dos processos. 

O mapeamento das atividades do processo envolverá a representação gráfica da visão 

global do processo, com identificação dos fluxos de trabalho com início, meio e fim bem 

determinados. O fluxo permite identificar os insumos, os produtos/serviços, as atividades e a 

sua sequência lógica, permitindo uma visão integrada e encadeada do trabalho, e os setores, 

departamentos, áreas e organizações pelos quais perpassam. A Figura abaixo apresenta o 

modelo de mapa de processo. 

 
Figura 3 – Exemplo de mapa de processo 
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A representação gráfica do processo deve ser complementada pela identificação dos 

problemas e levantamento dos requisitos do processo, avaliados por meio de aspectos como: 

 Os insumos fornecidos atendem às necessidades do processo? 

 Os produtos gerados pelo processo atendem às expectativas dos beneficiários?  

 Existe variabilidade no desempenho do processo? 

 Existe erro ou retrabalho no processo? 

 A força de trabalho alocada no processo está adequada para sua execução em termos 

quantitativos e qualitativos? Caso não atenda, quais as principais lacunas? 

 Os sistemas utilizados em cada etapa atendem às necessidades do processo? Caso não 

atenda, quais os problemas? 

Após a identificação dos problemas é realizada a sua priorização como forma de 

direcionar a busca pelas causas daqueles problemas que tenham maior impacto no desempenho 

do processo. A identificação e a priorização dos problemas nortearão a definição das ações de 

melhoria. 

O redesenho de processos consiste na construção de cenários com objetivo de identificar 

como o processo poderia ser revisado de forma a resolver as causas dos problemas. Para isso, 

são elaborados mapas de processos sob a ótica de diferentes soluções propostas. As simulações 

são analisadas e escolhidas de acordo com sua viabilidade e impactos nos resultados. Algumas 

questões podem ajudar na discussão para elaboração dos cenários de redesenho dos processos: 

 Existe a possibilidade de eliminar alguma etapa? Qual das etapas não adiciona valor? 

 Existe a possibilidade de combinar uma etapa com outras? 

 Existe a possibilidade de mudar a sequência das etapas? Quais podem ocorrer em 

paralelo para reduzir o tempo de ciclo de processo? 

 Existe a possibilidade de automatizar alguma etapa? 

 Existem gargalos no processo? Como poderiam ser eliminados? 

O redesenho de processos podem ser realizados por meio da substituição, combinação, 

adaptação, modificação, eliminação, reorganização ou por em uso para outros fins as atividades 

do processo, de forma a melhor adequar-se ao alcance das metas definidas na agenda 

estratégica.  

A última etapa abrange acompanhar os resultados e a implementação de melhorias, a 

capacitação das pessoas envolvidas de acordo com as atribuições e os resultados a serem 

alcançados. Envolve também a gestão da mudança para que as melhorias propostas sejam 

efetivamente implementadas.  

Esse ciclo de melhoria contínua dos processos permitirá com que o desempenho da 

cadeia de suprimentos seja no primeiro momento estabilizado, reduzindo sua variabilidade, e 

no segundo momento melhorado. A estabilização do desempenho contribuirá para reduzir o 

problema de armazenagem envolvendo, por exemplo, a ruptura de estoques uma vez que um 

dos problemas na cadeia de suprimentos do setor público envolve a imprevisibilidade do tempo 

médio de compras.  

Como consequência também será possível ter uma redução nos pedidos, no nível de 

estoque necessário para o atendimento das demandas, e nos custos de armazenagem uma vez 

que existirá uma maior previsibilidade do tempo médio de ressuprimento.  

6 Desafios para implementação do sistema de mensuração do desempenho e de 

melhoria dos processos de compras 
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Diversos fatores contribuem para a implementação de um modelo de mensuração e de 

melhoria contínua dos processos de compras como questões culturais, processos padronizados, 

incentivos e o uso de sistemas informatizados de apoio. 

O primeiro desafio envolve uma mudança cultural para a conscientização das equipes 

sobre a importância da mensuração de resultados e do uso dessa informação como estratégia de 

aprendizagem e melhoria contínua das compras públicas. Essa mudança de paradigma é 

importante uma vez que é comum a percepção de que um modelo de mensuração tem como 

objetivo principal realizar auditoria, fiscalização do trabalho ou a busca por culpados e 

responsabilização. Um bom modelo de mensuração ajudará as equipes na priorização dos 

problemas, na identificação das causas e na proposta de ações de melhorias mais efetivas que 

contribuirão para a melhoria da qualidade das compras públicas.  

O segundo desafio está relacionado com a falta de processos padronizados que dificulta 

a mensuração do desempenho. Quando não existem fluxos padronizados temos a cada aquisição 

um processo diferente que é realizado por pessoas diferentes. Nesse cenário é praticamente 

impossível medir o desempenho do processo pois teremos uma grande variabilidade. Por isso, 

para um bom sistema de indicadores é fundamental o mapeamento dos processos de trabalho.  

O terceiro desafio está relacionado com a falta de incentivos para que as equipes 

busquem uma melhoria no desempenho do processo de compras considerando as suas múltiplas 

dimensões. Os órgãos de controle, de forma mais frequente, cobram a economicidade como 

uma dimensão relevante do desempenho das compras públicas. Já a sociedade espera por outro 

lado, além da eficiência, o atendimento das suas necessidades. Um sistema de incentivos deve 

permitir a identificação e o reconhecimento das equipes que conseguirem gerar um bom 

desempenho nos processos como estratégia de estimular que todos os envolvidos estejam 

alinhados com o mesmo objetivo.   

E finalmente, o quarto desafio envolverá a utilização de sistemas de informação de apoio 

para a mensuração do desempenho. A ausência de um bom sistema limita mas não inviabiliza 

a mensuração do desempenho. Contudo, o aumento do volume de informações, o custo e a 

complexidade dos controles que irão alimentar o sistema de mensuração, podem comprometer 

a qualidade das informações geradas.  

7 Considerações finais 

A criação, utilização e disseminação de indicadores no setor público, e no contexto de 

compras, ainda representa um desafio para os gestores. Em alguns momentos temos o excesso 

de indicadores que dificultam a identificação dos aspectos mais relevantes e, em outros, a falta 

de informação que não permite a gestão baseada em evidências ainda são situações comuns de 

serem encontradas.  

Corroborando com esse entendimento Palvarini (2011) destaca que há a exigência cada 

vez maior em aperfeiçoar os níveis de esforços e resultados das organizações, bem como gerar 

e fortalecer os mecanismos de transparência e responsabilizaçaõ para os cidadaõs e partes 

interessadas, sendo estes os fundamentos para impulsionar o desenvolvimento e implementaçaõ 

de indicadores de desempenho nas instituições públicas. 

Nesse sentido, esse artigo representou a continuidade de um trabalho de diagnóstico das 

compras públicas estaduais iniciado em 2013, atualizado em 2015, e a complementação do 

meta-modelo de mensuração com a integração das dimensões de armazenagem e distribuição. 

Nesse sentido, a definição de um meta-modelo integrado de mensuração do desempenho da 

cadeia de suprimentos envolvendo desde o planejamento da demanda, a compra, a gestão do 

contrato, a armazenagem e a distribuição representa uma importante contribuição para uma 

gestão orientada para resultados no setor público.  
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Dessa forma, como destacado por CONSAD (2016), o problema das compras públicas 

não envolve apenas questões legais, mas também, de sua regulamentação e implementação 

pelas organizações públicas. Essa conclusão é corroborada pela análise dos resultados da 

pesquisa e das variações encontradas entre os estados que estão sujeitos a mesma lei geral de 

licitações.  

Por isso, para CONSAD (2016), torna-se cada vez mais relevante a construção de uma 

agenda de melhoria da gestão das compras públicas envolvendo, entre outras iniciativas, o 

incentivo para a educação continuada dos servidores, o registro e o compartilhamento de boas 

práticas, a formação de redes de especialistas em compras, que poderiam contribuir para a 

melhoria das aquisições do setor público em complemento as questões legais.  

Como próximo desafio temos a inclusão de novas dimensões dentro do meta-modelo de 

mensuração das compras públicas como o desenvolvimento econômico regional gerado por 

compras de pequenas empresas e as compras públicas sustentáveis. Essa modificação 

representará um importante avanço nas referências de economicidade geralmente utilizadas 

para medir todos os aspectos das compras públicas.  

Contudo, esse avanço depende ainda de outros aspectos como destaca Teixeira (2013) 

ao citar que Lei 8.666/93, mesmo incluindo o desenvolvimento sustentável entre as finalidades 

da licitaçaõ, ainda apresenta dispositivos que saõ interpretados pelos gestores públicos como 

obstáculos à realização de compras públicas sustentáveis. Esse entendimento é complementado 

também por FENILI (2016) que ressalta que a identificaçaõ de medidas de desempenho das 

licitações públicas que transcendam o foco em custos orçamentários é capaz de bem retratar o 

valor que tais processos criam para as organizações e para sociedade. 
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