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Resumo 

A crescente complexidade da sociedade tem recrudescido a importância dos "custos de transação" em 

detrimento relativo dos "custos de produção". Exemplo da relevância dos custos de transaçãose tem no 

processo de compras da Administração Pública brasileira, demandando estratégias restringidas pela 

égide da legalidade. Neste sentido a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em Ilhéus-Ba, 

implantou no ano de 2014 seu "Planejamento Anual de Compras de Bens Permanentes e de Consumo". 

Ao apresenta-lo, este paper objetiva demonstrar como é possível reduzir custos de transação 

relacionados a compras públicas. Metodologicamente, empreendeu-se pesquisa descritiva, bibliográfica 

e documental. Concluiu-se como o referido planejamento obteve sucesso, expressando-os, inclusive de 

forma quantitativa. Comprovou-se a redução de custos de transação e, complementarmente, a 

emergência de condições para o atendimento mais eficaz e eficiente às requisições de compras, 

otimizando recursos, inclusive humanos, e gerando economias de escala pecuniárias. Verificou-se como 

a nova prática tem gerado benefícios à UESC, atendendo aos princípios da Eficiência, Eficácia e 

Economicidade na Administração Pública. Representando um exemplo concreto de boa gestão dos 

custos de transação. 
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1 Introdução 

As diferentes estratégias de gestão organizacional expressam duas faces de uma mesma 

moeda: são constrangidas pela escassez de recursos e, exatamente por isso, objetivam atenuá-

la. No âmbito da administração pública brasileira este cenário é recrudescido pela extensa 

burocracia, geradora de uma governança pesada, nem sempre eficiente. Mesmo legitimada em 

finalidades nobres, como transparência e accountability, por exemplo.  

Esta especificidade do setor público eleva os dispêndios com atividades-meio, 

comprometendo ainda mais o orçamento, tornando os “custos de transação”, como denominado 

pela Teoria Econômica tais despesas, concorrentes aos custos de produção. Para não 

comprometer a qualidade do produto/serviço, a redução dos custos de transação é a alternativa 

mais lógica para o equilíbrio orçamentário. Permite incrementar o orçamento para atividades 

fins. 

Este contexto estrutural da administração pública brasileira tem sido intensificado nos 

últimos anos por um componente conjuntural – a severa crise econômica que assola o país. 

Segundo o IBGE, o PIB brasileiro caiu em termos reais 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016, 

culminando numa queda acumulada da ordem de 7,2% nesse biênio.Tal conjuntura gerou fortes 

contingenciamentos aos orçamentos públicos para os diferentes entes federativos (Governo 

Federal, Estados e Municípios) na Administração Direta ou indireta (Autarquias, Fundações, 

etc.). 

Lidando com estas limitações estruturais e conjunturais a Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC), Instituição de Ensino Superior pública do Estado da Bahia, elegeu, dentre 

várias estratégias para atenuá-las, o planejamento anual de compras através de um 

"Planejamento Anual de Compras de Bens Permanentes e de Consumo". 

Com o Planejamento de Compras a UESC conseguiu reduzir custos de transação, 

mantendo todos os dispositivos legais que regem as compras na esfera pública. Ao mesmo 

tempo aumentou a eficiência do processo.  

O Planejamento de Compras/UESC é o tema deste paper cujo objetivo é demonstrar 

como reduzir custos de transação relacionados a compras públicas. Metodologicamente, 

desenvolve-se uma pesquisa descritiva. Em termos de procedimentos, empreendeu-se: i) 

pesquisa bibliográfica, a partir de referências teóricas sobre custos de transação; e ii) 

documental, nos registros formais do Planejamento de Compras (a exemplo de Instrução 

Normativa) e em relatórios divulgados pela própria UESC. Detalhes mais pormenorizados 

puderam ser coletados no âmbito da pesquisa per se. Os dados apresentados dão um caráter ex-

post-facto à pesquisa, no sentido em que permitem avaliar os resultados do Planejamento de 

Compras. Não se pode olvidar o envolvimento do autor deste paper com o Planejamento de 

Compras, legando um matiz de “pesquisa-participante”: Professor do Departamento de 

Economia da UESC, ele é o Pró-Reitor de Administração e Finanças desta IES desde 

fevereiro/2014. 

Após esta introdução, a seção 2 do trabalho apresenta a Teoria dos Custos de Transação 

desde a sua emergência, contextualizando a relevância do tema na contemporaneidade. A 

caracterização da UESC e seus custos de transação incorridos nos processos de compras são 

expostos na seção 3. Na seção 4explica-se o Planejamento de Compras per se e seus resultados. 

Complementa-se o paper com suas conclusões, sem a pretensão de serem definitivas, até pela 

abordagem circunscrita à teoria econômica num assunto pertinente, também, a outros campos 

de estudo como a Administração e o Direito. Finaliza-se o trabalho com as referências 

bibliográficas e um anexo. 
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2 A teoria dos custos de transação 

A Ciência Econômica tem na Escola Neoclássica seu paradigma dominante no melhor 

estilo Kuhniano em que paradigmas são “[...] as realizações científicas universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 1998, p. 13). Base dos manuais e 

Economia, os fundamentos neoclássicos caracterizam a ortodoxia econômica. Mas se esta 

assertiva referenda o caráter científico da economia, de outro esconde um intenso debate sobre 

a aplicabilidade de muitos destes fundamentos, supostamente descolados da realidade. Uma das 

referências deste mainstream, Jevons reconhece o debate: “toda solução envolve hipóteses que 

não são realmente verdadeiras: como, por exemplo, que a Terra é uma esfera lisa e homogênea. 

Mesmo os problemas mais simples de Estática ou Dinâmica são apenas aproximações 

hipotéticas à realidade” (JEVONS, 1996, p. 29). 

O próprio estabelecimento desta ortodoxia espelha o deslocamento da Economia do seio 

das Ciências Sociais (Sociologia, Ciência Política e Antropologia) e sua convergência à 

perspectiva newtoniana de ciência2. 

Das várias críticas dirigidas ao mainstream econômico, aquela desferida sobre a 

racionalidade ilimitada é recorrente. Economistas ortodoxos defendem a ideia de uma 

racionalidade substantiva que culminaria no homo economicus, um sujeito perfeitamente 

informado – o que pressupõe conhecimento e domínio sobre o futuro –, dotado de uma 

capacidade infinita de cálculo e consciente do que é melhor para si. Quadro que o levaria, 

sempre, a maximizar objetivos.  

Dentre vários trabalhos contestadores da Racionalidade Ilimitada, Simon (1979) e 

(1987) são referências constantes. Nele é reconhecida a limitação humana em armazenar, 

processar e transmitir informações. O que impediria a maximização de objetivos, até pelo 

desconhecimento do “conjunto universo” em pauta e pela limitada capacidade de cálculos. 

Questiona-se, inclusive, a escolha de objetivos e valores, destacando a existência de diferentes 

racionalidades.  

Ao defender a racionalidade limitada, Simon (1979) considera que “a racionalidade 

ocupa-se da seleção de alternativas de comportamento preferidas de acordo com algum sistema 

de valores que permite avaliar as consequências desse comportamento” (p. 78). Neste sentido, 

Fiani (2004, p. 9) infere que “o próprio levantamento das informações necessárias pode ser 

afetado pelo nosso desejo de sermos bem-sucedidos: algumas vezes tendemos a buscar apenas 

as informações que confirmam nossas expectativas de sucesso”. Ambas as reflexões 

demonstram como a racionalidade limitada se opõe ao individualismo metodológico 

neoclássico. 

Dentre as diversas Escolas do pensamento econômico que defendem a ideia de 

Racionalidade Limitada, em oposição a Maximizadora, está a Economia Institucional. Desde 

os trabalhos seminais desta Escola, elaborados pelos “Velhos Institucionalistas”. Mais 

conhecido deles, Thorstein Veblen destaca: “se existisse no mundo animal o animal 

representado de forma tão caricatural como homo economicus, sobre cujas características 

escreveram os economistas da escola clássica, esta espécie seria certamente uma anomalia” 

(VEBLEN, 1898, p. 188). Esta compreensão é mantida pelos “Novos Institucionalistas”, 

inclusive Coase, Williamson e North – triunvirato cujas pesquisas baseiam-se nos custos de 

transação. 

                                                 
2 Não é objeto deste paper imergir no debate. Maiores informações podem ser encontrados em trabalhos 

comoWeintraub (2002),Hodgson (1994) e (2009), Mira (2015), Pinto (2008) e Possas (1997) – trabalhos 

questionadores do mainstream –, Lisboa (1997) e (1998), defensor da ortodoxia. 
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É Coase (1937) quem inaugura as pesquisas sobre custos de transação. Até então a 

Teoria Econômica considerava que as transações econômicas se realizam sem atritos. Uma 

visão pacífica, típica da Concorrência Perfeita, padrão normativo de mercado da ortodoxia. 

Nessa Estrutura de Mercado o agente econômico se guia pela racionalidade maximizadora. Sob 

tal perspectiva os únicos custos considerados são aqueles de produção, diretamente 

relacionados à transformação de insumos e matérias primas em produtos, a partir do uso de 

fatores de produção.  

Ainda na contemporaneidade, a análise de firmas e mercados na forma realizada pela 

Microeconomia Neoclássica limita-se a análise dos custos àqueles de produção. Mesmo quando 

seus manuais aludem aos custos de transação, no debate sobre externalidades, considera-os 

como nulos. Recorre, então, ao chamado “Teorema de Coase” que teria sido delineado em 

Coase (1960). Ainda que o próprio Ronald Coase tenha refutado tal lógica exposta na forma de 

teorema. Desfez o mal entendido em Coase (2008). Ou pelo menos tentou, posto que, mesmo a 

sua revelia, “seu” teorema continua difundido pela ortodoxia econômica3. 

Diferente do que apregoa o mainstream econômico, Coase (1937) destaca a existência 

de custos relevantes às organizações que não correspondem a custos de produção. Coase 

entende como custos de transação aqueles decorrentes da recorrência ao mercado, frutos dos 

atos de comprar e vender (ibid) e assevera que eles estariam alijados da análise econômica. Ao 

questionar de onde vêm as firmas e por que elas existem, o autor envereda por caminhos 

diferentes da ortodoxia, para quem a firma é “dada”.  

Cose (1937) apresenta lógicas para que firmas internalizem ou não ativos relacionados 

a custos de transação. Justifica, por exemplo, a opção de firmas não internalizarem todos seus 

processos e, assim, eliminar um dado mercado. É o que explica o surgimento das firmas 

produtoras de ativos a serem fornecidos para outras firmas. Abre-se “...o caminho para a análise 

econômica de alternativas para os mercados, em que Coase particularmente interessou-se pela 

forma hierárquica” (MENÁRD; NUNES; e SILVA, 2014, p. 17). 

Os custos de transação decorrem, segundo Fiani (2013, p. 173), de: a) racionalidade 

limitada, impeditiva de se dominar a produção dos diferentes ativos da forma mais eficiente 

possível, sobretudo num ambiente de complexidade e incerteza como o contemporâneo; b) 

Oportunismo,“...associado [aqui] à manipulação de assimetrias de informação, visando a 

apropriação de fluxos de lucros” (ibidem); e c) Especificidade dos ativos transacionados que 

“...reduz, simultaneamente, os produtores capazes de oferta-los e os demandantes interessados 

em adquiri-los” (ibid, p. 174). 

Dada a relevância e aplicabilidade dos custos de transação, o assunto passa a ser 

utilizado por diferentes ramos da heterodoxia econômica, especialmente na análise sobre 

Estruturas de Governança pela Economia Industrial e na relação entre Instituições e 

Desenvolvimento pela Nova Economia Institucional. Oliver Williamson e Douglass North, 

respectivamente, são as referências principais. 

Williamson expandiu as análises de Coase sobre Custos de Transação, demonstrando as 

diferentes possibilidades de recorrência a eles, denominando-as de Estruturas de Governança, 

os “[...] diferentes tipos de estruturas institucionais para se organizar as transações no sistema 

econômico, das quais o mercado é apenas uma delas” (FIANI, 2011, p. 84). O mesmo Fiani 

(2011) apresenta as três Estruturas de Governança na forma abaixo:  

                                                 
3 O Teorema de Coase defende que em casos de externalidades negativas a intervenção do Estado não é necessária 

se (e somente se) os custos de transação forem nulos ou irrelevantes, pois neste caso o direito será exercidos empre 

por quem valoriza mais. Se este cenário fosse real, bastaria atribuir direitos de propriedade a qualquer uma das 

partes. O direito de propriedade ficaria sempre para quem o valorizasse mais. Coase (2008) foi claro em citar que 

se trata de um cenário hipotético utilizado por ele “...como ‘trampolim’ para uma análise de custos de transação 

positivos” (p. 36). O que não foi suficiente para sua contínua difusão pela ortodoxia, mesmo equivocadamente. 
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i. O mercado, já reconhecido pela ortodoxia econômica e visto aqui como uma das 

três possíveis. É indicado, sobretudo, para transações em que os ativos não são 

específicos;  

ii. A hierarquia, correspondente a internalização do custo de transação pela própria 

firma que, assim, deixa de recorrer ao mercado. Nesta Estrutura de Governança 

a decisão se dá via autoridade. Há uma tendência a custos elevados com 

burocracia e se opõe à economia de escala. Indicada para transações e que os 

ativos são específicos;  

iii. A hibridez, assim denominada por conter elementos do mercado, posto que a 

firma não internaliza o ativo, e da hierarquia – burocracia nos controles, por 

exemplo. Segundo Fiani (2011, p. 104) esta Estrutura de Governança é 

recomendada “para transações envolvendo ativos com grau moderado de 

especificidade, independentemente de sua assiduidade; ou mesmo para ativos 

com elevado grau de especificidade, mas com baixa frequência de transações”. 

Além da especificidade dos ativos, a frequência das transações é, também, um elemento 

a ser considerado na escolha da Estrutura de Governança. Uma transação mesmo de ativo 

específico poderá ser realizada via mercado se muito esporádica, por exemplo. Ou seja, 

frequência das transações e especificidade dos ativos são os dois determinantes principais na 

escolha da Estrutura de Governança.  

Para balizar o ambiente, de modo que as transações fluam corretamente, é preciso que 

haja uma matriz institucional eficiente. Nesta perspectiva as instituições correspondem a 

normas, regras, como define North (2008), expoente do Novo Institucionalismo Econômico. 

Para ele são as instituições que restringem as transações, com fins de eliminar comportamentos 

oportunistas. Quanto menores os custos de transação, mais desenvolvido é um país. Num outro 

extremo, economias onde há comportamentos oportunistas recorrentes exigem múltiplas regras 

para garantir a correição nas transações, elevando a burocracia, tipo peculiar de custo de 

transação. Um exemplo é o processo de compra no setor público brasileiro, caso ilustrativo do 

presente trabalho e que será detalhado nas próximas seções. 

3 A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e seus Custos de Transação nos 

Processos de Compras 

A UESC localiza-se em Ilhéus, município distante 445 km da capital estadual Salvador 

e situado no sul da Bahia, na Microrregião Ilhéus/Itabuna. Em termos microlocacionais, o 

endereço dessa Instituição de Ensino Superior é o Km 16 da Rodovia que liga Ilhéus à cidade 

vizinha Itabuna.   

A área de atuação mais direta da UESC compreende a Mesorregião do Sul Baiano, 

composta por setenta municípios agrupados em três microrregiões: i) Microrregião 

Ilhéus/Itabuna (41 municípios); ii) Microrregião Valença (10 municípios); e iii) Microrregião 

Porto Seguro (19 municípios). 

A história da UESC remonta às faculdades isoladas de Economia, Filosofia e Direito 

existentes em Itabuna (no caso das duas primeiras) e Ilhéus, no último caso. Como analisa de 

forma pormenorizada Midlej (2004), estas faculdades, criadas na década de 1960, reuniram-se 

na Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna (FESPI) no ano de 1974, inclusive em 

termos geográficos, ocupando área onde funciona o campus universitário atual. Em 1991 sua 

então mantenedora, a Fundação Universidade de Santa Cruz (FUSC), entidade de direito 

privado, foi substituída pelo governo baiano por ocasião da estadualização e consequente 

criação formal dessa IES enquanto Universidade Estadual de Santa Cruz. 
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Conforme reza o Art. 2º de seu regimento,  

a Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, criada pela Lei 6.344, de 05 

de dezembro de 1991, reorganizada pela Lei 6.898, de 18 de agosto de 1995 

e pela Lei 7.176, de 10 de setembro de 1997, vinculada à Secretaria da 

Educação, é uma Entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica de 

direito público [...] 

(UESC, 2006, p. 1) 

 

Essa Universidade evoluiu bastante, mesmo a despeito de sua história recente. Segundo 

UESC (2015), são ofertados 33 cursos presenciais de graduação, sendo 22 bacharelados e 11 

licenciaturas (p. 11). Em 2015 foram matriculados 6.258 alunos na graduação presencial, sendo 

2.038 nas licenciaturas e 4.220 nos bacharelados (p. 15). Na pós-graduação são dezesseis cursos 

lato sensu, dezoito mestrados e outros seis programas unificados (mestrado e doutorado). Além 

destes números, a UESC atua ainda na modalidade Educação a Distância (EaD), 

Sua nota 4,0 (quatro, zero) no último Índice Geral de Cursos (IGC), a maior dentre as 

instituições estaduais de ensino superior na Bahia (UESC, 2015, p. 17), refleteseu 

desenvolvimento, também,emPesquisa e Extensão. Segundo UESC (2015, p. 55) foram 262 

projetos de pesquisa em andamento no Exercício 2015 e o desenvolvimento de ações diversas, 

a exemplo de programas de Iniciação Científica. Nesse mesmo Exercício asações 

extensionistasalcançaram 124.399 pessoas, distribuídas em duas categorias: 1) Atividades 

Socioeducativas; e 2) Serviços de Assistência Técnica e Transferência de Tecnologia (UESC, 

2015, p. 77).  

Maiores detalhes desta evolução em todo o tripé Ensino-Pesquisa-Extensão podem ser 

encontrados em publicações institucionais, especialmente de autoria da Assessoria de 

Planejamento (ASPLAN), disponíveis em http://www.uesc.br/asplan/.  

Se de um lado este progresso institucional é meritório, de outro lado aumenta as 

demandas administrativas e financeiras, pressionando o orçamento. O aumento no número de 

cursos e ações de pesquisa e extensão gera custos marginais, muitos deles perenes. Exemplo 

clássico se dá quando se prospecta financiamento externo ao investimento em estrutura, comum 

através de projetos de pesquisa. O financiamento externo lega novo custeio à Universidade cuja 

fonte de financiamento será seu próprio orçamento. Idem, quando se amplia o número de 

cursos, seja de graduação ou pós-graduação, ou ações extensionistas. 

As progressões e promoções nas carreiras de seus servidores, docentes ou técnico-

administrativos, meritórios e previstos na política de recursos humanos da Universidade e do 

Estado da Bahia, respectivamente, legam maiores custos na Folha de Pagamentos. O que 

também pressiona o orçamento. 

E o aumento nas demandas financeiras não se restringe às atividades finalísticas da 

UESC. Nos últimos anos essa IES desenvolveu políticas afirmativas consistentes, visando 

garantir a permanência de seus alunos, sobretudo aqueles selecionados pelo sistema de cotas. 

Dados coletados em UESC (2016) indicam que no Exercício 2016 o orçamento 

executado pela UESC foi de R$212.003.252,67 (duzentos e doze milhões, três mil, duzentos e 

cinquenta e dois reais, sessenta e sete centavos), sendo R$208.445.469,31(duzentos e oito 

milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais, trinta e um 

centavos) recursos do Tesouro Estadual e R$2.135.388,83(dois milhões, cento e trinta e cinco 

mil, trezentos e oitenta e oito reais, oitenta e três centavos) recursos de outras fontes. Despesas 

com pessoal responderam por 81,7% do orçamento total. 

Para gerir tais recursos a estrutura administrativa da UESC compõe-se de órgãos: de 

administração superior; de administração setorial; de apoio administrativo; e suplementares. Os 

órgãos da Administração Superior são: o Conselho Universitário (CONSU); o Conselho 
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Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); o Conselho de Administração 

(CONSAD); e a Reitoria(UESC, 2006, p. 4).  

Em seu Art. 5º, o regimento da UESC ainda especifica, como órgãos da Administração 

Setorial, os Departamentos e Colegiados de Curso. São órgãos de apoio administrativo: a 

Assessoria de Comunicação (ASCOM); a Editora da UESC (EDITUS); a Secretaria de Registro 

de Diplomas; a Procuradoria Jurídica (PROJUR); e a Unidade de Desenvolvimento 

Organizacional (UDO). São órgãos Suplementares: a Biblioteca Central; a Secretaria Geral de 

Cursos (SECREGE); a Prefeitura do Campus; a Gráfica Universitária; o Hospital Veterinário; 

o Centro de Documentação e Memória (CEDOC); Rádio e TV Universitária (ibidem). 

Dada a relevância para este trabalho, é preciso destacar, conforme UESC (2006, p. 15), 

que a Reitoria é “...o órgão executivo da administração superior, responsável pelo 

planejamento, coordenação, supervisão, avaliação e controle da Universidade”.  Sua 

organização inclui as quatro Pró-Reitorias: a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD); a Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP); a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX); e a Pró-

Reitoria de Administração e Finanças (PROAD). 

Executora das compras realizadas pela UESC, a PROAD é 

...a unidade responsável pela gestão administrativa, dos recursos humanos, 

financeiros, materiais e patrimoniais [...] e tem a função de planejar, 

executar e acompanhar as atividades desenvolvidas, supervisionando e 

avaliando estratégias para otimização de recursos e serviços. 

(http://www.uesc.br/proad/, acesso em 20 maio 2017) 

 

Além do Gabinete do Pró-Reitor de Administração e Finanças, a PROAD dispõe de 

quatro gerências. A Gerência de Recursos Humanos (GERHU) e a Coordenação de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos (CDRH) são responsáveis por assessorar ações de 

pessoal. As outras duas gerências, descritas a seguir, guardam relação direta com os propósitos 

deste paper.  

A Gerência Administrativa (GERAD)“planeja, organiza, dirige e controla as atividades 

relativas à administração da Instituição, englobando o patrimônio, compras, importações, 

serviços e almoxarifado” (ibidem). São subgerênciasda GERAD: a subgerência de Materiais 

(SEMAT), responsável pela composição do processo de compras; a subgerência de Licitações 

(SELIC); a subgerência de Serviços Auxiliares (SUSAU); a subgerência de Patrimônio 

(SEPAT); o Almoxarifado (ALMOX); e a Coordenação de Transportes(CTRAN);  

Já a Gerência Financeira (GEFIN) “planeja, organiza, dirige e controla as atividades 

relativas ao recebimento, guarda, utilização, registro e controle contábil dos recursos 

financeiros da Universidade (ibidem).” Inclui os setores da Tesouraria, da Execução 

Orçamentária e da Contabilidade. 

No desenvolvimento de suas atividades em exercícios recentes, estas duas últimas 

gerências (GERAD e GEFIN) identificaram a necessidade de planejar as compras dados os 

relevantes custos de transação que se incorria.  

Um processo licitatório demanda procedimentos técnicos e formais desde sua 

composição: pesquisa de preços, elaboração de termo de referência e, posteriormente, de Edital, 

publicações em diários oficiais e jornais privados, trâmites em diferentes setores, uso de 

material de expediente (papéis, pastas...), etc. 

Sob a liderança do Gabinete da PROAD, GERAD e GEFIN foram gerências 

protagonistas na elaboração do Planejamento de Compras, com o auxílio de órgãos externos à 

PROAD, como a Procuradoria Jurídica (PROJUR), Unidade de Desenvolvimento 

Organizacional (UDO) e Diretoria de Orçamento (DIRORC). A idealização do Planejamento 

de Compras, sua execução e resultados são descritos na seção seguinte. 
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4 O planejamento anual de compras da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC): 

estratégia de aperfeiçoamento da gestão de custos de transação 

Na condição de Entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica de direito público, 

vinculada à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, a UESC deve balizar suas compras 

conforme a Lei Nº 9.433 de 01 de Março de 2005 que “dispõe sobre as licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos 

Poderes do Estado da Bahia e dá outras providências” (BAHIA, 2005, p. 1). Como reza seu Art. 

1º, essa Lei 

“...disciplina o regime jurídico das licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos 

Poderes do Estado da Bahia, em consonância com as normas gerais 

estabelecidas pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993, e 10.520, 

de 17 de julho de 2002, e segundo o mandamento do art. 26 da Constituição 

do Estado da Bahia.” 

(BAHIA, 2005, p.1) 

 

As despesas oriundas da realização dos processos licitatórios são tipos clássicos de 

custos de transação. Neste caso, resultantes do ato de comprar; ainda que o item adquirido 

remeta às atividades finalísticas. 

Seguindo um padrão, o processo de compras é hierarquizado pela UESC, na forma 

prevista por Williamson. Seja pela especificidade envolvida nele, seja pela responsabilidade 

civil. A hierarquia dá conta de várias atividades com custos relevantes. 

A legislação define o procedimento licitatório como norma. Os atos decorrentes da 

licitação são públicos e acessíveis a todos. O que remete à publicidade, um dos princípios que 

deve nortear a Administração Pública, juntamente com legalidade, impessoalidade, moralidade 

e eficiência, na forma prevista pela Constituição Federal em seu Art. 37.  

Advém da publicidade um custo de transação compulsório: despesas com divulgação de 

todos os processos de compras. No caso específico das licitações, há custos com publicidade ao 

longo de todo o processo, desde a publicação do Edital. Neste caso a UESC recorre ao Diário 

Oficial do Estado da Bahia, publicação de responsabilidade da Empresa Gráfica da Bahia 

(EGBA), empresa pública vinculada à Secretaria de Governo desse Estado que é remunerada 

pelo serviço. 

Além da publicidade, cada licitação implica em um conjunto de procedimentos 

necessários à sua formalização e correição, gerando o apensamento cumulativo de peças ao 

processo. No caso de pregão, as peças processuais são as seguintes: 

 Declaração do Ordenador de Despesas; 

 Requisição de Material (RM) ou Requisição de Serviço (RS) do Sistema Integrado de 

Material, Patrimônio e Serviço (SIMPAS);  

 Mapa comparativo de preço médio;  

 Pesquisa de valor referencial;  

 Termo de Referência;  

 Ordenador expedido pela Diretoria de Orçamento, conforme Decreto Estadual expedido 

pelo Governo da Bahia Nº 16.417 em 16 de novembro de 2015;  

 Requisição de material ou Requisição Serviço do SCP/UESC;  

 Autorização para abertura de processo licitatório;  

 Portaria de nomeação designando Pregoeiro e Equipe de Apoio; 

 Parecer Jurídico;  

 Edital de Licitação;  
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 Aviso de Licitação: Publicado no DOE e quando couber em jornal de grande circulação;  

 Proposta de Preços (do arrematante) e documentação de habilitação e quando couber 

parecer técnico emitido pela unidade requisitante para o bem ofertado na proposta de 

preços; 

 Parecer interno da autoridade superior sobre o julgamento do certame; 

 Resultado e homologação das propostas;  

 Publicação do resultado/homologação em Diário Oficial do Estado da Bahia;  

 Contrato;  

 Publicação de contrato em Diário Oficial do Estado. 

Tais elementos são devidamente firmados fisicamente em papéis reunidos em pastas. 

Várias compras de um mesmo tipo de bem implica em sucessivos enfrentamentos com 

a burocracia pertinente. Os custos de transação se multiplicam. É o caso de custos com material 

de expediente, por exemplo. Também demanda uma equipe de compras com mais servidores 

para os repetidos processos. Como replica, também, para cada processo o fluxo 

administrativo/institucional, algo bastante relevante. 

As figuras 1 e 2 permitem visualizar o périplo que este fluxo demanda, desde a 

requisição inicial, incluindo eventual composição de item. As siglas das figuras 1 e 2 estão 

identificadas em anexo deste trabalho. 

Há elementos adicionais ao contexto acima que não se caracterizam per se como custos 

de transação, mas que também justificam a implantação do planejamento de compras. Uma 

delas é criar condições para o atendimento mais eficaz e eficiente às requisições de compras.  

A unificação de todas as requisições em, somente, um Edital, permite a programação da 

demanda, reduzindo gaps ou identificando mais precocemente oportunismos ex-post. 

Também adicional, vale destacar as possibilidades de gerar economias de escala 

pecuniárias, na medida em que o maior volume comprado, fruto da concentração nas compras, 

aumenta o poder de barganha da UESC. 

Estas considerações ganham vulto quando se conhece a escala dessa Universidade. Os 

10 Departamentos de cursos, os Colegiados de cursos em nível de Graduação e Pós-graduação, 

os setores dedicados à pesquisa (como laboratórios) e extensão, bem como aqueles 

administrativos, culminam em 238 lotações cadastradas no sistema de compras, envolvendo 

560 diferentes pessoas que podem requisitar compras. 

Por este conjunto de razões, sobretudo os relevantes custos de transação, no ano de 2014 

a PROAD/UESC montou equipe de trabalho com fins de formatar o Planejamento de Compras. 
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Figura 1 – Fluxograma para licitação: material permanente 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 2 – Fluxograma para licitação: material de consumo 

Fonte: Dados da pesquisa
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A equipe incluiu servidores com atuação protagonista no processo de compras, em sua 

maioria da GERAD e GEFIN: Gerente Financeira; Tesoureira; Gerente Administrativo; 

Subgerente de Materiais; Subgerente de Patrimônio; Subgerente do Almoxarifado; Subgerente 

de Licitações; e Assessor Técnico da GEFIN. A equipe também envolveu servidores de órgãos 

externos à PROAD: Procurador Jurídico; Diretora da UDO; Analista de informática da UDO; 

Diretor de Orçamento; Técnico da Diretoria de Orçamento; e Coordenador de Manutenção, 

então responsável por fatia substancial das compras da Prefeitura do Campus. 

Inicialmente procedeu-se à pesquisa na literatura pertinente e em outras instituições. 

Após as várias discussões empreendidas pela equipe, formatou-se, na forma caracterizada a 

seguir, o Planejamento Anual de Compras de bens permanentes e de consumo no âmbito da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, tendo como elemento basilar a concentração de compras 

de mesmos itens, ao invés de sua pulverização ao longo de um Exercício. 

Os processos licitatórios foram concentrados. Ao invés de fazer diferentes licitações de 

um mesmo bem – ou de bens semelhantes – ao longo do exercício, mesmo preservando o 

interstício legal, passou-se a reunir as diferentes requisições em poucos processos ou até em 

um, somente, num dado exercício. 

Estabeleceu-se cronograma anual onde bens foram agrupados em segmentos a partir da 

similaridade. Cada um dos sete grupos existentes tem um período específico para requisição, 

seguindo o cronograma que inclui, na forma plenamente divulgada à Comunidade Acadêmica, 

as demais fases do processo de compra, incluindo a licitação e a entrega dos bens aos 

requisitantes. Assim, a entrega dos bens permanece desconcentrada, cabendo aos requisitantes 

planejar a quantidade necessária de cada item para um período de 12 meses. A Figura 3 

corresponde ao cronograma vigente. 

A distribuição dos segmentos ao longo do ano evita concentrar todos os processos de 

compra em um dado momento. O que congestionaria setores num período e legaria ociosidade 

aos outros períodos do ano, indicando ineficiência.  

Processos que eventualmente não sejam concluídos durante o calendário previsto, diante 

de fracasso em processo licitatório, por exemplo, continuam em pauta, visando solução mais 

breve e com eventuais ajustes no cronograma. 

Excluiu-se do Planejamento de Compras as requisições vinculadas a projetos de ensino, 

pesquisa e extensão, posto que eles seguem calendário acadêmico, nem sempre coincidente com 

o ano civil, e/ou publicação e vigência de editais nas agências de fomento, quando se referem 

a recursos externos. As diferentes agências de fomento não seguem um calendário padrão. No 

entanto, indica-se aos requisitantes como desejável, sempre que possível, o alinhamento de tais 

demandas ao planejamento com fins de aproveitar seus benefícios. 

Outras excepcionalidades ao Planejamento de Compras são analisadas exclusivamente 

pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças, considerando eventuais contingencias e a 

relevância do item ao funcionamento da Universidade, especialmente no tocante as atividades 

finalísticas. Sempre buscando manter as premissas do Planejamento de Compras. 
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Continua... 

 

DIGITAÇÃO

SOLICITAÇÃO 

REQUISITANTE TÉCNICO
PROAD / 

ALMOX
SEMAT GERAD GEFIN SELIC PROAD REITORIA PROJUR SELIC

MATERIAL DE EXPEDIENTE

LEITE, AÇUCAR, ACHOCOLATADO, CAFÉ E ÁGUA

PAPEL TOALHA, HIGIÊNICO, SABONETE LÍQUIDO, PANOS PARA 

LIMPEZA, ESPONJAS E DETERGENTE LÍQUIDO

GASES NITROGÊNIO LÍQUIDO, GASOSO E ARGÔNIO

ESTABILIZADORES, CARTUCHO, TONER E MÍDIAS DE CD/DVD

ARMARINHO

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL 

- EXCETO: PAPEL TOALHA, HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO

GASES - EXCETO: NITROGÊNIO LÍQUIDO, GASOSO E ARGÔNIO

UTILIDADES DOMÉSTICAS E EMBALAGENS

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS GRÁFICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA IMPRESSÃO

ANIMAIS VIVOS, ALIMENTOS ANIMAIS, ADUBOS, FERTILIZANTES 

E SEMENTES

ALIMENTOS AGROINDUSTRIA

MAT. E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

VIDRARIA

INSTRUMENTOS MUSICAIS INSTRUMENTOS MUSICAIS

EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E 

DESPORTO
MATERIAIS ESPORTIVOS

VESTUÁRIO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO 

LABORATORIAL
MAT. E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES

EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, AUDIO 

E VÍDEO
CAMERAS, FILMADORAS, MICROFONES, FITAS

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
APARELHOS TELEFÔNICOS, CENTRAL TELEFÔNICA, FAC-SIMILI, 

SISTEMA DE SEGURANÇA

FERRAMENTAS MANUAIS, FERRAGENS E 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ALICATES, CHAVES, BROCAS, CALIBRADORES, PARAFUSOS, 

ÓCULOS, MASCARA

MATERIAIS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - EXCETO 

CARTUCHO E TONER

REAGENTES E PRODUTOS QUÍMICOS

MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

MEDICAMENTOS HUMANOS

MATERIAL HIDRÁULICO

MATERIAL PARA PINTURA

EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO E COND. DE AR

MOBILIÁRIOS

DATASHOW, PROJETOR E TELA DE PROJEÇÃO

ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAIS E 

AGRÍCOLAS 
MÁQUINAS E QUIPAMENTOS GERAIS E AGRÍCOLAS

MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E SINALIZAÇÃO PARA 

SEGURANÇA

MATERIAIS PARA ALVENARIA, TABUAS, ESQUADRIAS, 

ESTRUTURAS E ANDAIMES

MATERIAIS PARA VEÍCULOS
VEÍCULOS, COMPONENTES E PEÇAS, PNEUS, COMBUSTÍVEIS, 

LUBRIFICANTES, EQUIP. DE OFICINA

PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PARA CICLOS INICIADOS EM  23/01/2017

GRUPO DE 

COMPRA
DESCRIÇÃO TIPO DE MATERIAL

FUNÇÃO / UNIDADE / CRONOGRAMA PERÍODO EM QUE 

OS BENS SERÃO 

FORNECIDOS AO 

REQUISITANTE 

SEGUNDO 

PROGRAMAÇÃO 

APROVADA

PARECER 

TÉCNICO

ANÁLISE DA 

REQUISIÇÃO

COLETA DE 

PREÇOS

17/02 A 31/03 17/02 A 05/04 17/02 A 07/04 07/04 A 08/05 JUNHO/MAIO

MATERIAIS DIVERSOS

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

AGROPECUÁRIOS

ABERTURA DO 

PROCESSO 

LICITATÓRIO

I

MATERIAL DE PLANEJAMENTO / 

RESSUPRIMENTO DE EXCLUSIVIDADE DO 

ALMOXARIFADO

23/01 A 

15/02

O PARECER É 

A PROPRIA 

ANÁLISE

23/01 A 16/02 17/02 A 21/03 17/02 A 22/03 17/02 A 24/03 17/02 A 29/03

REVISÃO DO 

PROCESSO

VERIFICAÇÃO 

DE RECURSO 

FINANCEIRO

ELABORAÇÃO 

DE MINUTA DE 

EDITAL

ASSINATURA 

DO 

ORDENADOR

ASSINATURA 

DE 

AUTORIZAÇÃO

ELABORAÇÃO 

DE EDITAL

05/05 A 09/06 JULHO A JUNHO

III
16/03 A 

20/04

16/03 A 

25/04
16/03 A 26/04 27/04 A 26/05 27/04 A 30/05 27/04 A 31/05 27/04 A 01/06

17/03 A 26/04 17/03 A 27/04 17/03 A 28/04 17/03 A 28/04 17/03 A 03/05 17/03 A 05/05II

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO 

LABORATORIAL

16/02   A   

15/03

O PARECER É 

A PROPRIA 

ANÁLISE

16/02 A 16/03 17/03 A 25/04

27/04 A 02/06 27/04 A 06/06
SETEMBRO A 

AGOSTO

IV

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO 

LABORATORIAL 24/04   A   

17/05

 O PARECER É 

A PROPRIA 

ANÁLISE

24/04 A 19/05 22/05 A 04/07 04/07 A 04/08
OUTUBRO A 

SETEMBRO

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

22/05 A 29/06 22/05 A 30/06 22/05 A 03/07

18/05 A 

31/05

18/05 A 

01/06
18/05 A 01/06 02/06 A 14/07

22/05 A 23/06 22/05 A 26/06 22/05 A 27/06

24/04 A 07/06 07/06 A 09/07

30/06 A 23/08 30/06 A 25/08 30/06 A 28/08 28/08 A 13/10
MARÇO A 

DEZEMBRO
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

31/07 A 08/09
NOVEMBRO A 

OUTUBRO

VI
01/06   A   

29/06

O PARECER É 

A PROPRIA 

ANÁLISE

01/06 A 29/06 30/06 A 14/08 30/06 A 16/08 30/06 A 18/08 30/06 A 21/08

02/06 A 17/07 02/06 A 19/07 02/06 A 21/07 02/06 A 27/07 02/06 A 28/07 01/06 A 31/07V EQUIPAMENTOS 
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Figura 3 – Cronograma de Compras Planejamento de Compras/UESC – Exercício 2017 

FONTE: Disponível em <http://www.uesc.br/proad/arquivos/crono-plan-compras-2017.pdf> acesso em 20 maio 2017
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Uma preocupação inicial advinha das dificuldades em mudanças institucionais. Com 

fins de evitar a suspensão na entrega de bens, dada à mudança de um sistema em que se podia 

requerer a qualquer momento, para outro com cronograma estabelecido, definiu-se uma 

primeira fase de transição. O que compreendeu o primeiro ciclo de 12 meses do Planejamento 

de Compras.  

No cronograma de transição havia, somente, data de encerramento de cada grupo, de 

modo que os requerentes podiam requerer bens a qualquer momento, visando atender suas 

demanda mais intempestivas, e, até o fim do período de cada grupo, requerer a quantidade 

necessária a um período de doze meses vigentes no Planejamento de Compras. Desta forma, os 

primeiros doze meses representaram um modelo híbrido de transição. 

Também para assegurar uma transição gradual e segura, a equipe envolvida na 

formatação do Planejamento de Compras esteve presente em todas as plenárias departamentais 

e numa reunião ampla com todos os demais órgãos da Universidade, a exemplo dos 

suplementares. Em todas estas reuniões procedeu-se uma apresentação detalhada do processo 

e a consequente entrega da Instrução Normativa PROAD Nº 003/2014 que dispõe sobre o 

Planejamento de Compras.  

Somente após concluir o ciclo de reuniões a referida Instrução Normativa foi divulgada 

no site da Universidade e encaminhada através de e-mail para todos os setores da UESC. 

Disponibilizou-se, também, um arquivo do tipo “perguntas e respostas”, com esclarecimentos 

sobre o Planejamento de Compras. Instrução normativa, cronograma de execução, modelos de 

termos de referência e de cronograma de entrega, “perguntas e respostas” e outros documentos 

estão em <http://www.uesc.br/proad/index.php?item=conteudo_progr_comp.php>. 

Este modus operandi garantiu divulgação tempestiva e transparente. Na forma que vem 

balizando as ações administrativas da UESC, como se pode verificar, também, na 

disponibilização completa dos Editais licitatórios em seu site, sem prejuízo da divulgação nas 

formas exigidas em lei. Vide link 

<http://www.uesc.br/proad/index.php?item=conteudo_publicacao.php>. 

4.1 Resultados do Planejamento de Compras 

Vários benefícios foram alcançados com o Planejamento de Compras. Os setores 

responsáveis pelas compras passaram a ter melhores condições para o atendimento eficaz e 

eficiente às requisições. Uma vez planejadas as compras, os contratos são celebrados com 

antecedência, ficando, inclusive, mais rápida a entrega no período desejado.  

São otimizados recursos materiais e humanos. As diferentes equipes envolvidas nos 

processos (compras, licitação, jurídico, administrativo, financeiro...) têm um número menor de 

processos a se dedicar.  

A UESC reduziu os custos que tem com processos de compras, tais como publicação de 

editais, gastos com papel.  

Os resultados do programa foram enormes. Alguns não são possíveis de quantificar 

porque ainda não se tem um sistema de rateio setorial de custos. É o caso da economia de 

material para confecção dos processos. Outros são passíveis de quantificação: a) redução de 

53% no montante de processos licitatórios realizados em 2015, passando de 312 Pregões 

homologados (309 Eletrônicos e 03 Presenciais)em 2014 para 177 (174 Pregões Eletrônicos e 

03 Pregões Presenciais)no exercício subsequente; b) redução superior a 50% no montante de 

coletas de preços geradas no período compreendido entre 2014 e 2015; c) uma economia 

estimada em R$100.000,00 (cem mil reais) em publicações de atos públicos no Diário Oficial 

do Estado, bem como com os custos processuais (DADOS DA PESQUISA). 

Aproveitou-se a implantação do Planejamento de Compras para instituir regras 

adicionais para análise das requisições. Aquelas relativas a bens permanentes continuam sendo 
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analisados pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças e aquelas inerentes a bens de Consumo 

continuam sendo analisadas pela subgerência do Almoxarifado. Mas com o Planejamento de 

Compras instituiu-se a análise técnica prévia por outros setores para verificar a adequação da 

requisição ao objetivo, ampliando à UDO (no caso de bens de informática) e ao SEPAT (para 

mobiliário) o que já era realizado pela Coordenação de Manutenção (COMAN) no caso de itens 

de manutenção, por exemplo. 

Junto com o Planejamento de Compras implantou-se, também, nova versão do Sistema 

de Controle de Processos (SCP), ferramenta onde se realiza todo o fluxo eletrônico das compras, 

desde a requisição. Além de contemplar as mudanças advindas do Planejamento de Compras, 

a nova versão do SCP atendeu melhorias que vinham sendo solicitadas. Uma delas é o 

acompanhamento pari passua evolução do processo, permitindo que o requisitante identifique 

via sistema, em qual setor o processo está, bem como acesso ao histórico da tramitação, com as 

datas, inclusive. 

5 Conclusão 

A complexa institucionalização da Administração Pública brasileira gerou uma 

infinidade de regras que, se de um lado visam garantir o alcance de seus princípios, de outro 

lado geram custos de transação elevados. 

Exemplo desta temática é o processo de compras públicas, bastante detalhado e 

restritivo. Sem abdicar destes preceitos legais, a Universidade Estadual de Santa Cruz, em 

processo liderado por sua Pró-Reitoria de Administração e Finanças, instituiu o Planejamento 

Anual de Compras. 

Diluídas ao longo do ano a partir de segmentos definidos por similaridade, as compras 

realizadas na forma definida pelo Planejamento de Compras geram menores custos de 

transação. Complementarmente, são criadas condições para o atendimento mais eficaz e 

eficiente às requisições de compras, otimizando recursos, inclusive humanos, e gerando 

economias de escala pecuniárias. 

Importante ressaltar que a mudança institucional em pauta – implantação do 

planejamento de compras - propiciou outras mudanças incrementais, como a análise mais 

técnica no mérito das requisições antes que PROAD e ALMOX deem o parecer final sobre a 

compra. 

Os resultados aqui demonstrados comprovam que a nova prática tem sido extremamente 

benéfica à UESC, atendendo aos princípios da Eficiência, Eficácia e Economicidade na 

Administração Pública. Representando, além disso, um exemplo concreto de boa gestão dos 

custos de transação. 
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ANEXO ÚNICO 

ALMOX. – Almoxarifado. 

COMPRASNET: Portal de compras do Estado de Bahia. 

GEFIN – Gerência Financeira. 

GERAD – Gerência Administrativa. 

PROAD – Pró-Reitoria de Administração e Finanças. 

PROEX – Pró-Reitoria de Extensão. 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação. 

PROJUR – Procuradoria Jurídica. 

PROPP – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

SELIC – Sub-gerência de Licitações. 

SEMAT – Subgerência de materiais (responsável pela composição do processo de compras). 

SEPAT – Sub-gerência de Patrimônio. 

UDO – Unidade de Desenvolvimento Organizacional (responsável pela área de TI). 

 

 


