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Resumo 
 
Considerando-se não só a importância econômica das licitações públicas, mas também a 

assunção de que esse procedimento é uma “ferramenta efetiva na busca de um vetor heterogêneo 

de objetivos socialmente relevantes” (OECD, 2012, p. 5), a discussão acerca do desempenho 

das compras e contratações governamentais mostra-se oportuna. No entanto, a 

multidimensionalidade do conceito desempenho torna essa tarefa complexa, assumindo 

contornos distintos a depender do foco provido na análise e, por vezes, comprometendo os 

achados. Nesse sentido, Hart (2005) avalia que as medidas de desempenho das licitações 

públicas mostram-se historicamente equivocadas, tendo dispensado atenção em indicadores 

tradicionais tais como custo ao invés eficiência ou efetividade. Neste ensaio, o foco recai sobre 

a identificação das dimensões de desempenho das compras e contratações públicas, aspecto 

basilar à implementação de instrumentos de aprimoramento recomendados, desde anos recentes, 

pelo Tribunal de Contas da União. 
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1. Introdução 

A noção de desempenho ocupa posição de destaque nos estudos organizacionais, haja 
vista sua centralidade nos modelos de gestão, constituindo-se, usualmente, variável dependente 

final nas pesquisas em organizações (CAMERON; WHETTEN, 1983). Não obstante, a despeito 

da recorrência do emprego desse construto nessa ótica, pouca atenção é dispensada às 

“complicações inerentes à caracterização da estrutura causal do fenômeno desempenho” 

(MARCH; SUTTON, 1997, p. 698). 

Entre as características do desempenho em organizações, a multidimensionalidade tem 

sido apontada como uma das mais relevantes, implicando, na análise de Richard et al. (2009), 

a necessidade de devida compreensão a fim de minimizar o uso de medidas de pouca cobertura 

em relação à amplitude e à profundidade do conceito. Três são as fontes principais da citada 

multidimensionalidade, na ótica desses autores: (i) influência dos stakeholders, moldando os 

atributos de desempenho organizacional; (ii) heterogeneidade das organizações, seja em termos 

culturais, de segmento, ambientais ou de disponibilidade de recursos, e (iii) diferenças na análise 

do desempenho organizacional, em função da conjuntura vigente no período considerado. 

Há de se registrar, ainda, que pesquisas organizacionais frequentemente empregam os 

conceitos “desempenho” e “efetividade” organizacional com o mesmo sentido, o que é 

ressaltado por March e Sutton (1997, p. 705) ao afirmarem que “os problemas em termos de 

definição, medição e explicação dos dois termos são virtualmente idênticos”. 

Destoam dessa visão trabalhos tais como os de Venkatraman e Ramanujam (1987) e 

Richard et al. (2009), segundo os quais a efetividade organizacional é um conceito mais amplo, 

que engloba o de desempenho. Nesse sentido, considerando que desempenho estaria associado 

à avaliação econômica - abarcando os desempenhos financeiros (lucros, retorno de ativos, 

retorno de investimentos etc.), mercadológico (vendas, participação no mercado etc.) e o retorno 

dos acionistas – a efetividade organizacional transcende esse escopo, contemplando traços não 

diretamente relacionados a ganhos pecuniários, tais como reputação (RICHARD et al., 2009).
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Considerando a existência de eventuais fronteiras conceituais entre efetividade e 

desempenho organizacional, adota-se, neste ensaio, significação ampla do construto, referindo- 

se ao  nível  de realização  que otimiza o  valor  da organização  para os  seus  interessados 

(HRONEC, 1994), em função de comportamentos (processos), resultados e impactos resultantes 

(MWITA, 2000). 

Para fins deste trabalho, é de interesse a discussão acerca do desempenho de processos 

de aquisição de bens e de contratação de serviços pelo setor público. Tal foco dá-se pela 

transversalidade do processo, bem como ante sua relevância econômica, representando cerca de 

15 a 30% do Produto Interno Bruto dos países (PNUMA, 2011). Considera-se, ainda, o caráter 

multifacetado do processo, que apresenta objetivos diversificados, cenário acentuado pela 

inserção, em 2010, do desenvolvimento nacional sustentável como uma das finalidades da 

licitação no Brasil. 

Este ensaio foi estruturado em cinco seções, além desta introdução. A primeira expõe a 

problemática do estudo do desempenho organizacional; a segunda identifica os níveis de análise 

do desempenho em organizações; a terceira caracteriza a gestão de desempenho no setor 

público, em face de sua cultura e à luz dos modelos de gestão vigentes; a quarta identifica as 

dimensões de desempenho dos processos de aquisição / contratação no setor público, e a seção 

final compila os argumentos principais deste artigo. 

 
2. A problemática do estudo do desempenho organizacional 

March e Sutton (1997) listam três dos principais problemas inerentes ao estudo do 
desempenho organizacional, quais sejam: (i) minimização de variações entre determinantes de 

desempenho, em determinada indústria; (ii) emprego de modelos analíticos que ignoram uma 

série de fluxos de retroalimentação, e (iii) viés nas narrativas que identificam e caracterizam as 

variáveis independentes que predizem o desempenho. 

O primeiro dos problemas identificados dá-se em função do mimetismo institucional 

(DIMAGGIO; POWELL, 1991), implicando a progressiva eliminação, nas organizações que 

competem entre si, da variedade de fatores que respondem pelo desempenho satisfatório. A ideia 

básica, na análise de March e Sutton (1997, p. 699), é que “qualquer característica da política 

organizacional que possa prover vantagem competitiva majoritária é ordinariamente adotada 

por qualquer competidor”. Não obstante, esses autores ressalvam que a imitação se restringe à 

adoção de políticas gerais (como a gestão da qualidade total, por exemplo), não alcançado as 

práticas em si. Assim, o obstáculo recai sobre métodos de pesquisa que “ou ignoram a 

implementação das práticas, ou introduzem considerável ruído em suas medidas” (1997, p. 700). 

A construção de modelos analíticos que empregam tão somente concepções causais 

elementares é apontada por March e Sutton (1997) como a segunda barreira essencial ao estudo 

do desempenho em organizações. A frequente desconsideração, em modelos de pesquisa, de 

relações mútuas entre variáveis implica ignorar os múltiplos mecanismos e efeitos de feedbacks 

no desempenho organizacional, que podem inclusive demonstrar-se contraditórios. 

Nessa ótica, não é considerada, por exemplo, a influência recíproca entre o desempenho 

e aspectos cognitivos e afetivos dos indivíduos, sendo, pois, relegado a segundo plano o fato de 

que o desempenho, ao moldar e ser moldado por competências dos atores organizacionais, detém 

uma característica temporal de auto reforço. Ou seja, um desempenho prévio satisfatório 

favoreceria a autoconfiança dos indivíduos, promovendo sua criatividade, persistência e 
cooperação, contribuindo para um bom desempenho no futuro. 

Ainda acerca das barreiras evidenciadas em modelos de desempenho, March e Sutton 
(1997) discutem a pouca atenção dada aos feedbacks em longo e curto prazos do desempenho 
organizacional. Ao passo que os efeitos de um baixo desempenho, por exemplo, convergiriam 
para a restrição de experimentações, incremento de controles e foco em procedimentos formais
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que requeiram menor processamento de informações complexas – promovendo melhor 

desempenho em curto prazo, em longo prazo haveria a perda da capacidade de adaptação da 

organização, ao dirimir sua capacidade de assunção de riscos e de criatividade. Nesse sentido, 

a eficiência de curto prazo e a adaptabilidade de longo prazo são retratadas por esses autores 

como contrastantes. 

O terceiro problema apresentado por esses autores diz respeito à caracterização das 

variáveis independentes que predizem o desempenho. Essas variáveis, em geral, referem-se a 

dados oriundos da percepção de atores organizacionais, os quais são muitas vezes questionados 

sobre a coesão do grupo, do estilo de gestão, dos objetivos, das intenções e do poder, bem como 

das eventuais mudanças temporais que possam haver sucedido nessas variáveis. O problema, 

analisam March e Sutton (1997), repousa sobre o fato de a pesquisa dar-se após o desempenho 

atual ser vivenciado pelos indivíduos, culminando na provável introdução de um viés 

retrospectivo. 

Uma vez que os informantes existem em um mundo no qual o desempenho 

organizacional é importante, “percepções retrospectivas sobre variáveis independentes podem 

ser menos influenciadas pela memória em si do que pela reconstrução que conecta narrativas 

históricas com a consciência contemporânea dos resultados do desempenho” (MARCH; 

SUTTON, 1997, p. 701). A interpretação da história, assim, tende a prover mais evidência à 

legitimidade do desempenho (satisfatório ou não) do que à sua validade. 
No que diz respeito às medidas do desempenho organizacional, Richard et al. (2009, p. 

11) avaliam que podem ser categorizadas em objetivas - dados brutos, independentes da 

percepção dos atores – e subjetivas – baseadas na percepção dos respondentes, sendo usual a 

busca de relações que detenham “validade psicométrica”. No que concerne às medidas objetivas 

de desempenho, esses autores destacam as variáveis contábeis, financeiras mercadológicas e de 

sobrevivência. Na dimensão subjetiva, os autores distinguem as medidas integralmente 

subjetivas das quase-objetivas. Medidas quase-objetivas, na taxonomia de Richard et al. (2009), 

referem-se a estimativas de respondentes sobre medidas objetivas, como, por exemplo, a 

estimativa do valor de mercado por um Diretor Executivo (Chief Executive Officer - CEO), com 

base tão somente em sua percepção. 

As medidas contábeis (operações de fluxo de caixa, lucro marginal, taxas de retorno etc.) 

e financeiras (valor de mercado, taxa de risco associado ao portfólio de mercado etc.) são 

intimamente relacionadas a gestores – para fins de controle e de incentivos – e a acionistas, 

sendo de emprego preferencial em grandes corporações (MALINA; SELTO, 2004). A despeito 

de a preferência dada a essas medidas nas áreas de estratégia e economia, Richard et al. (2009) 

afirmam que medidas contábeis e financeiras favoráveis podem ser devidas ao momento em si, 

à volatilidade do mercado e deficitárias em termos de previsão de desempenho futuro, já que se 

baseiam em dados limitados disponíveis. 

Além disso, para Richard et al. (2009), uma limitação central da medição de desempenho 

com suporte em dados (financeiros) mercadológicos refere-se ao fato de avaliarem a organização 

em sua totalidade. De acordo com esses autores se, por um lado, o valor de mercado pode ser 

reconhecido como a medida mais apropriada do desempenho de toda a organização, por outro,  

“é menos  útil  para  a  pesquisa que  foca  no  desempenho onde a dimensionalidade é 

definida em termos de um  produto ou de uma unidade de negócios estratégica” (p.14). 

De um modo geral, a falha na medição do desempenho financeiro no nível distinto do 

organizacional em si – como, por exemplo, em nível da unidade de negócio – encontra-se no 

fato de se ignorarem a sinergia e os efeitos associados à interação entre tais unidades. 

As medidas subjetivas de desempenho, ao se fundamentarem na percepção de 

respondentes, promovem a adaptação da análise à dimensão do contexto de interesse. Contudo, 

para Richard et al. (2009), tais medidas mostram-se suscetíveis a vieses cognitivos dos atores
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organizacionais, aspecto mais proeminente em seus auto-relatos. A qualidade dos auto-relatos 

é incrementada ao serem selecionados respondentes bem informados e próximos aos eventos 

pesquisados. 

Esses autores, baseados em estudos comparativos de medidas objetivas e subjetivas de 

desempenho organizacional, evidenciam a correlação positiva entre tais aferições, sendo tanto 

maior quanto mais específicas forem as definições dos construtos subjetivos, bem como quando 

tais medidas forem relativas a períodos mais recentes. Concluem Richard et al. (2009) que: 
[...] pesquisadores não devem enxergar a escolha de medidas subjetivas como a 

segunda melhor alternativa, mas sim analisar as vantagens e desvantagens entre as 

medidas objetivas e subjetivas em face do contexto de pesquisa, a fim de determinar 

qual é mais favorável nas circunstâncias (RICHARD et al., 2009, p. 19). 

Revela-se, assim, a pertinência, uma vez mais salientada por esses autores, de se 
adotarem medidas suficientemente robustas a fim de cobrir o domínio do desempenho 
organizacional. Para tanto, entende-se que o poder explanatório é ampliado ao se combinarem 
medidas objetivas e subjetivas. 

Aspecto crítico subjacente ao estudo do desempenho organizacional refere-se ao nível 
de análise requerido, fato discutido na próxima seção. 

 
3. Níveis de análise no estudo do desempenho em organizações 

Uma das dificuldades iniciais no estudo do desempenho refere-se, segundo Kirby (2005), 
à determinação do nível de análise, referindo-se às fronteiras de generalização utilizada para a 

mensuração do construto. 

De forma recorrente, desempenho é referido sob o enfoque da organização em si, 

associando-se, de modo geral, à consecução de resultados em determinado período 

(SONNENTAG; FREESE, 2002), passíveis de serem quantificados mediante indicadores. 

Todavia, uma afirmação comum, avaliam Caluwé e Van Dooren (2013), é que desempenho 

pode ser atribuído tanto a fatores em nível da agência quanto em nível organizacional, 

simultaneamente. Nessa linha, os possíveis níveis de análise são o do indivíduo, o da equipe, o 

da unidade de negócios ou o da organização como um todo, entre outros (KIRBY, 2005). 

No contexto de análise do desempenho organizacional no nível do indivíduo, considera- 

se a noção de desempenho competente, evidenciando se as competências desejadas – definidas 

em função dos objetivos e valores organizacionais – são efetivamente realizadas pelos 

indivíduos. Segundo Abbad e Borges-Andrade (2004), o desempenho competente, para ser 

exitoso, requer não só o domínio da tarefa, mas a motivação para realizá-la e o devido suporte 

da organização. 

Não obstante, conforme destacam Brandão, Borges-Andrade e Guimarães (2012, p. 

526), a influência das competências individuais sobre o desempenho organizacional “nem 

sempre é evidenciada em pesquisas empíricas, visto que os resultados sobre essa relação não 

são consistentes”. Isso, na visão desses autores, deve-se ao fato de o desempenho de uma 

organização ser influenciado não só por atributos de seus empregados, mas também por diversos 

outros elementos, entre os quais o próprio contexto de trabalho. 

Em trabalho dedicado à proposta de modelo multidimensional de análise do conceito de 

desempenho, Matitz e Bulgacov (2011) identificam os níveis apresentados na Figura 1. 

 
Figura 1. Níveis de análise no estudo do desempenho organizacional 

Nível Quando se pretende inferir resultados agregados por meio de dados... 

Individual ...obtidos por indivíduos considerados independentes entre si. 

Interindividual ...obtidos por indivíduos considerados interdependentes. 

Projeto ou programa ...obtidos   por   um   subconjunto   de   ações   organizacionais   espaço- 
temporalmente  delimitadas,  e  cujas  metas  /  objetivos  são  previamente 
conhecidas, almejando-se a consecução de um resultado inédito. 
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Nível Quando se pretende inferir resultados agregados por meio de dados... 

Processo ou 

relacionamento 

....obtidos por  um  subconjunto de  ações  organizacionais conduzidas  de 
maneira  contínua,  que  transformam  insumos  em  serviços  /  produtos, 

agregando valor. 

Divisão ou unidade 
de negócios 

...obtidos por  uma  área  organizacional não  delimitada temporalmente e 
hierarquicamente subordinada à direção central da organização. 

Organizacional ....obtidos   pelo   conjunto   das   áreas   organizacionais   não   delimitadas 
temporalmente, cujas metas / objetivos são pretendidas e / ou não pretendidas. 

Interorganizacional ...obtidos por duas ou mais organizações independentes entre si, ou a partir 
da interação de duas ou mais organizações. 

Indústria / setor ...obtidos por um conjunto delimitado de organizações, definido a partir de 
semelhanças entre objetivos e / ou área de atuação. 

País / região ...obtidos por um conjunto geograficamente e politicamente delimitado de 
organizações. 

Multinível ...obtidos por dois ou mais níveis de análise. 

Fonte: adaptado de Matitz e Bulgacov (2011). 

 
Por sua vez, Rummler e Brache (1994) definem três níveis para a análise do desempenho 

organizacional: o nível da organização, o do processo e o do trabalho / executor. Tais níveis, na 

concepção desses autores, são interdependentes, de forma que uma mudança na estratégica 

(nível organizacional) implicará mudança correspondente em processo que, por fim, acarretará 

alterações em responsabilidades inerentes ao nível individual. 

Ao se desconsiderar o nível de análise referente ao processo, na concepção de Rummler 

e Brache (1994), perde-se a visão sistêmica da atividade (intra) organizacional, em especial nas 

partes do fluxo que cortam fronteiras interdepartamentais. Assim, defendem os autores que a 

ótica processual faz a devida interconexão entre os objetivos e as estratégias em nível 

organizacional e as competências dos indivíduos, associadas à gestão dos cargos e das 

responsabilidades dos atores. 

No escopo do presente ensaio, é destacada a abordagem processual, alinhando-se com a 

proposição de Rummler e Brache (1994) de que tal enfoque pode evidenciar, no papel de linha 

mestra, o modo como os desempenhos individuais podem influenciar – e ser influenciados – 

pelo desempenho organizacional. À medida em que os atores são os elementos através dos quais 

os processos funcionam, os processos são os vetores por meio dos quais uma organização produz 

suas saídas. 

O presente ensaio parte das análises de Hofer (1983), Venkatraman e Ramanujam (1987) 

e Souza e Williams (2000), no que diz respeito ao argumento de que diferentes indústrias e 

contextos demandam distintas medidas de desempenho organizacional, considerando as 

especificidades de cada segmento. Nessa linha, o foco deste trabalho recai, em seguida, na 

discussão sobre as facetas que moldam o desempenho no setor público. Em seguida, 

especificamente, busca-se identificar as dimensões relacionadas ao desempenho em processos 

de aquisições e contratações públicas. 

 
4. Desempenho em Organizações Públicas 

Ante a ausência de objetivos em termos de lucro, ou de participação no mercado – com 
a exceção de algumas entidades públicas de natureza privada – a forma de considerar o 

desempenho em organizações públicas difere, em sua raiz, daquela aplicada ao âmbito privado. 

Apesar da diferença entre o primeiro e o segundo setor, vale ressaltar que, a partir do 

final do século passado, diversas administrações públicas ao redor do mundo protagonizaram 

reformas em seus modelos de gestão, visando a migrar de práticas disfuncionalmente 

burocráticas ao que passou a ser chamado de estado gerencial (CLARKE; NEWMAN, 1997), 

em um movimento denominado New Public Management (NPM) ou Nova Gestão Pública 

(NGP).
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A NGP surge a partir do final da década de 1970, em países capitalistas desenvolvidos, 

como reflexo da necessidade de mudança do modelo de atuação do Estado, colocado cada vez 

mais em xeque desde as crises do petróleo de 1973 e 1979. Nesse período houve, na visão de 

Andriolo (2006), duas fases distintas em termos de proposições de reforma da gestão estatal. 

Inicialmente, a proposição do NPM partia do pressuposto de que práticas administrativas típicas 

do setor privado poderiam ser aplicadas no setor público. 

Neste primeiro momento, sendo os diversos estados tidos por responsáveis pelas crises 

econômicas, sociais e administrativas então vigentes, o NPM adotou ideias do neoliberalismo, 

desregulamentando-se economias e procedendo-se ao desaparelhamento estatal. Em momento 

posterior, na fase subsequente identificada por Andriolo (2006), tal postura foi revista, ao se 

perceber que a resposta havia sido inadequada, passando o papel do Estado a ser regulador e 

controlador (e não pleno executor), com ações voltadas à satisfação do cidadão-usuário. 

Assim, na década de 1990 surge a segunda geração de reformas, incorporando-se 

propostas tais como o fortalecimento da capacidade gerencial do Estado e a melhoria da 

qualidade dos serviços públicos. O marco teórico desse movimento, usualmente referido como 

governo empreendedor, é identificado por autores da área (SECCHI, 2009; MEYER et al., 
2014, entre outros) como sendo a obra de Osborne e Gaebler (1992), que propõe um governo 
empreendedor cujo desempenho seja mais efetivo à sociedade. 

Entre as características da Nova Gestão Pública, Hood (1995), Armstrong (1998) e Pollit 
e Bouckaert (2002) convergem em identificar os seguintes traços principais: (i) emprego de 
práticas de gestão oriundas da administração privada; (ii) introdução de sistemas de gestão por 
desempenho; (iii) avaliação centrada nos resultados; (iv) descentralização da autoridade 
gerencial, criando-se unidades especializadas; (v) redução de custos e busca de maior 
transparência na alocação de recursos, e (vi) aumento da ênfase na qualidade do serviço e na 
busca pela satisfação do consumidor (cidadão – cliente). 

A despeito do período desde o surgimento da reforma gerencial, a “relação entre as 
práticas da NGP e o desempenho de organizações públicas permanece uma preocupação 
extremamente oportuna” (ANDREWS; VAN DE WALLE, 2012, p. 3), visto que se traduz em 
modelo  que  busca  a  entrega  de  serviços  de  qualidade  a  baixo  custo  para  os  governos, 
adequando-se a realidades de restrição orçamentária estatal, situação recorrente nas duas últimas 
décadas. 

Nesse contexto, definir desempenho no setor público passa a ser uma tarefa desafiadora, 
tendo em vista sua multidimensionalidade, abrangendo a “qualidade das rotinas executadas, a 
acessibilidade aos serviços aos cidadãos e a integridade com a qual os serviços são produzidos 
e entregues” (ANDERSON; REID; RYTERMAN, 2003, p. 17), sendo tais aspectos 
influenciáveis entre si. Medir o desempenho, da mesma forma, apresenta-se como tarefa 
complexa, considerando a heterogeneidade de processos e de serviços entregues por órgãos e 
entidades do setor público. 

Ao analisar a temática, Anderson, Reid e Ryterman (2003) salientam o papel que os 
processos administrativos têm como condicionantes ao desempenho no setor público. Para esses 
autores, processos bem delineados podem prover resultados satisfatórios, dispondo, ainda, 
de controles efetivos sem impor burocracia excessiva. De fato, analisa Oakland (1987), a gestão 
pública é confrontada com a necessidade de buscar melhores práticas e processos mais eficazes, 
a fim de entregar resultados de excelência aos cidadãos. 

No Brasil, a busca pelo desempenho da Administração Pública deu-se, historicamente e 
no contexto da reforma gerencial, mediante a implantação de programas de qualidade. Nesse 
sentido, identificam-se quatro iniciativas principais, datadas do final do século passado, 
conforme ilustradas na Figura 2.
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Figura 2. Programas de qualidade na Administração Pública brasileira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BRASIL, 2009, p. 7. 

 
Em 1990, a Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, em conjunto 

com o Departamento da Indústria e Comércio (DIC) do Ministério da Economia, Fazenda e 

Planejamento, lançou o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), com o 

objetivo de apoiar a modernização de empresas brasileiras que necessitavam de suporte frente à 

recente abertura econômica e a concorrência estrangeira. Assim, o PBQP voltava-se, 

primordialmente, à iniciativa privada, tendo desempenhado progressos em pequenas e 

microempresas (AIDAR, 2005). 

Contudo, no âmbito do PBQP, criou-se, em 1991, o Subprograma de Qualidade e 

Produtividade na Administração Pública, com o intuito de implantar programas de qualidade 

em órgãos públicos. Nesse momento inicial, o foco foi a melhoria de processos, bem como o 

uso intensivo de ferramentas de qualidade, de forma a tornar as organizações públicas menos 

burocráticas e mais voltadas ao atendimento às demandas sociais. No entanto, “o esforço 

empreendido não logrou o mesmo dinamismo e intensidade conseguidos pela indústria” 

(BRASIL, 1997, p. 11). 

Em 1995, formaliza-se o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), 

entendido como marco documental da reforma gerencial no Brasil. No âmbito do PDRAE, em 

1996, institui-se o Programa de Qualidade e Participação na Administração Pública (QPAP), 

contemplando dois objetivos gerais: (i) contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços 

públicos, e (ii) apoiar o processo de mudança de uma cultura burocrática para uma cultura 

gerencial (BRASIL, 1997). No escopo do QPAP, visa-se à redução de custos mediante a 

racionalização de processos, a satisfação do cliente cidadão e a flexibilização da gestão, 

envolvendo gestores e gerenciados na solução de problemas (MENDES; COSTA, 2013). 

Em 1999, cria-se o Programa da Qualidade no Serviço Público (PQSP), valendo-se da 

experiência dos programas anteriores e ampliando o foco na satisfação do cidadão (FERREIRA, 

2012). São instituídos projetos de avaliação da satisfação dos usuários dos serviços públicos, 

padrões de atendimento ao cidadão e fomento à criação de unidades integradas de atendimento. 

Neste caso, o principal indicador do PQSP é o nível de satisfação dos usuários ao utilizarem os 

serviços públicos. 
A iniciativa mais atual em termos de programas de qualidade e de desempenho no setor 

público denomina-se Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 
(GESPÚBLICA), instituído pelo Decreto nº 5.378 / 2005. Trata-se de uma política pública que 
visa a apoiar órgãos e entidades, das três esferas da federação, na melhoria de sua capacidade 
de produzir resultados eficientes, eficazes e efetivos para a sociedade. Fundamenta-se no 
chamado Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP), constituído por elementos 
integrados que orientam práticas organizacionais que visam a “levar as organizações públicas
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brasileiras a padrões elevados de desempenho e da excelência em gestão” (BRASIL, 2009, p. 

29). 

Para fins de parâmetro do GESPÚBLICA, entende-se que a orientação por processos é 

um dos fundamentos da gestão pública contemporânea. Tal ótica permite eliminar atividades 

redundantes, empregar os recursos de modo mais eficiente e definir adequadamente as 

responsabilidades. Ademais, o monitoramento e o controle de processos suscitam a implantação 

de ações corretivas, “de forma a assegurar o permanente alto  desempenho institucional” 

(BRASIL, 2014, p. 25). 

A necessidade de se considerar a cultura como elemento central ao desempenho 

organizacional (CAMERON; QUINN, 2005) não se restringe ao mercado privado. Assim, 

norteando-se pelo foco deste trabalho, segue a abordagem sobre a relação entre cultura e 

desempenho no setor público, com destaque para as características próprias da seara pública 

brasileira. 

 
4.1. Cultura e desempenho no setor público 

Analogamente ao observado nos estudos voltados às organizações privadas, a cultura é 
reconhecida como um fator de destaque no que diz respeito ao desempenho no setor público 

(KOTTER; HESKETT, 1992). 

A partir das últimas décadas do século passado, a discussão acerca do desempenho 

estatal volta-se à contraposição entre as práticas de gestão do modelo burocrático então vigente 

e as do modelo pós-burocrático ou gerencial, em um processo descrito por Castor e José (1998) 

como um embate entre dois sistemas de força. A despeito da relevância do papel que a cultura 

detém na reforma do setor público, Wyne e Verhoest (2013) assinalam a limitação de 

entendimento  sobre como,  de fato,  esse papel  é exercido.  Para esses  autores,  a acurada 

compreensão dessa dinâmica é capaz de evidenciar as formas como a cultura pode alavancar 

ou obstruir reformas administrativas. 
Segundo Parker e Bradley (2000), o modelo burocrático de administração pública, 

vigente, em termos globais, até o início da década de 1980, era marcado por características tais 
como a presença de um sistema de regras e procedimentos racionais, relações hierárquicas 
estruturadas, especialização funcional e busca pela estabilidade e previsibilidade. 

A despeito  de a reforma gerencial  haver defendido  a superação  de práticas  ditas 

burocráticas, Du Gay (2000) afirma que o termo “burocracia” é usualmente empregado no 

âmbito reformista não em sua concepção weberiana, mas sim como uma composição de defeitos 

de gestão, envolvendo desperdício, morosidade e falta de flexibilidade e de capacidade de 

adaptação. Para esse autor, práticas de gestão burocráticas ainda se mostram adequadas ao 

cenário do setor público no presente século, salientando-se o tecnicismo em prol do atendimento 

imparcial ao interesse público. 

Em contrapartida, Litton (2006, p. 196) analisa que a estrutura de trabalho inerente à 

burocracia no setor público pode espelhar traços culturais que limitam o desempenho. Em 

especial, esse autor caracteriza a cultura das organizações públicas burocráticas como autoritária 

e anti-intelectual, em razão de o chefe deter o “comando de combinar tanto o ambiente interno 

quanto o externo”, zelando prioritariamente pela minimização de incertezas. Para tanto, 

questionamentos de subordinados ou novas concepções que possam incrementar a incerteza são 

cerceados pelas chefias, acarretando menos liberdade aos funcionários e maior resistência à 

inovação. 

O modelo gerencial, por sua vez, procurou introduzir, nas organizações públicas, “uma 

cultura de flexibilidade e gestão empreendedora que lhes permita atuar de forma ágil e eficiente, 

num mundo de rápidas transformações” (GUIMARÃES, 2000, p. 126). Abordagens simplistas, 

na ótica de O’Donnel e Boyle (2008), sugerem que a cultura burocrática no setor público deva 

ser desarmada e substituída por uma cultura empreendedora típica do setor privado. Contudo,
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segundo esses autores, “tais abordagens simplistas não funcionam” (O’DONNEL; BOYLE, p. 

13). 

A razão dá-se pela perpetuação de traços do modelo tradicional burocrático, que passa 

a conviver com práticas gerencialistas. Wyne e Verhoest (2013) identificam a autonomia 

gerencial e a orientação para resultados como elementos centrais da Nova Gestão Pública. 

Visando ao êxito do processo de reforma, analisam esses autores, é essencial a existência de 

uma cultura que proveja o alicerce necessário à inovação. Não obstante, a autonomia gerencial 

e o controle de resultados “provaram não ter efeito em fazer uma cultura orientada ao cidadão 

dominante em relação à tradicional [burocrática]” (WYNE; VERHOEST, 2013, p. 376). 

No Brasil, há a coexistência de práticas de gestão não só dos modelos gerencial e 

burocrático, mas também do patrimonialista, vigente até a década de 1930. Nesse sentido, 

Bresser-Pereira (1996, p. 31 – 32) esclarece que o patrimonialismo continua a existir no país 

como prática, e não como valor, sendo presente “sob a forma de clientelismo ou de 

fisiologismo”. Nesse modelo híbrido convivem distintos traços culturais que influenciam, de 

diferentes maneiras, a capacidade de inovação e de adaptação na seara estatal, promovendo ou 

comprometendo o desempenho das organizações públicas. 

Como traços que se opõem à capacidade de adaptação e de inovação, Carbone (2000) 

cita: (i) o excessivo controle de procedimentos, gerando uma administração engessada; (ii) a 

excessiva verticalização da estrutura hierárquica e a centralização do processo decisório; (iii) a 

ausência de comportamento empreendedor; (iv) o paternalismo na distribuição de empregos, 

cargos e comissões; (v) as práticas patrimonialistas e personalistas, e (vi) a descontinuidade 

administrativa e o corporativismo como obstáculo à mudança e mecanismo de proteção à 

tecnocracia. 

Já no que concerne aos traços que promovem a capacidade de adaptação, Carbone (2000) 

identifica a criatividade e a flexibilidade em se solucionar problemas complexos e de difícil 

encaminhamento; (ii) a boa convivência intercultural, e (iii) a cooperação e as redes de 

influência fomentadas a partir do relacionamento e dos sistemas de apoio informais. 

Buscando focar este trabalho no desempenho do processo de aquisição de bens e 

contratação de serviços pelo setor público, torna-se pertinente uma discussão sobre as 

características desse processo, bem como a proposição em termos de indicadores de 

desempenho, conduzidas na próxima seção. 

 
5. Dimensões de Desempenho do Processo de Aquisição de Bens e Contratação de Serviços 

pelo Setor Público 
A regra para a aquisição de bens e a contratação de serviços pelo setor público brasileiro 

é a observância do rito de licitação pública, previsto na Constituição Federal de 1988 e 

normatizado pelas Leis nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e nº 10.520/02 (Lei do 

Pregão) e, mais recentemente, pela Lei nº 12.462/11, que institui o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas (RDC). Trata-se de procedimento administrativo formal mediante o qual 

a Administração Pública convoca, seguindo condições estabelecidas previamente em 

instrumento convocatório adequado, empresas interessadas na apresentação de propostas para 

o atendimento a determinada necessidade, seja o fornecimento de um bem ou a execução de um 

serviço (BRASIL, 2010). 

De forma mais proeminente nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União vem 

exigindo dos órgãos e das entidades públicas a implementação de diversos instrumentos de 

gestão com vistas ao aprimoramento dos processos de compras e de contratações públicas. Em 

especial, a Corte de Contas demanda o estabelecimento formal de mecanismos para que a alta 

administração, nas unidades, possa acompanhar o desempenho da gestão das aquisições. Ocorre 

que,  no  comando  jurisprudencial  do  Tribunal,  não  há  clareza  acerca  das  dimensões  de
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desempenho a serem consideradas, suscitando esforços dissonantes da Administração Pública 

em prol do pretenso aprimoramento. Cabe, destarte, a identificação, a priori, dessas dimensões. 

A Lei de Licitações e Contratos (BRASIL, 1993) prevê, em seu artigo 3º, que a licitação 

se destina a garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Em abordagem 

estritamente econômica, tal condição é atendida quando a esfera pública desembolsa o menor 

valor possível para obter determinado objeto, visto que, segundo Justen Filho (2011), isso 

assegura a possibilidade de desenvolver outras atividades com os recursos orçamentários 

remanescentes. 

Não obstante, em visão mais abrangente, Meirelles (1991) afirma que nem sempre a 

proposta mais vantajosa será a que apresenta o menor preço. Com o mesmo entendimento 

posiciona-se Sundfeld (1995), para quem a complexidade da vida negocial é incompatível com 

a proposição de que a melhor proposta é a que importar menor dispêndio para a Administração. 

Para Justen  Filho  (2011), em  se tratando de  licitações  públicas,  a vantagem  está 

caracterizada pela conjugação de dois aspectos: a prestação a cargo do particular contratado, por 

um lado, e a contraprestação pecuniária a cargo da Administração, do outro. A maior vantagem 

é apresentada na situação de o contratado realizar a melhor e mais completa prestação, e a esfera 

pública efetuar a contraprestação menos onerosa: trata-se, assim, de uma relação custo-

benefício, congregando-se a qualidade na execução do objeto e o preço praticado. 
Nieburh (2008), por sua vez, arrola três variáveis centrais ao desempenho em licitações 

públicas: preço, qualidade e celeridade. Para esse autor, a Administração deve buscar não 
assumir compromissos com preços elevados, acima dos usuais de mercado. Ao mesmo tempo, 
é importante demonstrar cuidados com a seleção do contratante e de sua proposta, em relação 
à qualidade do objeto contratado. Por fim, o interregno inerente à realização da licitação deve 
ser o mais breve possível, minimizando-se os custos operacionais e atendendo mais rapidamente 
à necessidade pública. 

Em especial, no que diz respeito ao material adquirido, a qualidade refere-se usualmente 
aos atributos de durabilidade, economicidade no uso e funcionalidade. Já com relação a 
serviços, os atributos são difusos, identificáveis em função de cada objeto. Em geral, 
relacionam-se ao fato de o serviço atender às exigências prescritas objetivamente em 
instrumento convocatório (BRASIL, 2010). 

Em 2010, o art. 3º da Lei de Licitações e Contratos (BRASIL, 1993) passou a prever a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável como um dos objetivos gerais das compras 
e contratações públicas. A associação da sustentabilidade ao desenvolvimento nacional – este 
já um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, assim assentado na 
Constituição Federal de 1988 – espelha a inclusão da temática na agenda de políticas públicas 
do Estado, por intermédio da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), definida 
como um programa que visa promover a responsabilidade socioambiental e a inserir critérios de 
sustentabilidade nas atividades da administração pública. Surge o conceito de contratação 
pública sustentável, assim apresentado: 

Contratação Pública Sustentável é o processo por meio do qual as organizações 
[públicas] satisfazem às suas necessidades por produtos e serviços de forma que se 
atinja o “valor do dinheiro” em termos de geração de benefícios não apenas para a 
organização licitante, mas também, para a sociedade e a economia, ao mesmo tempo 
em que se minimizam os danos ao meio ambiente (DEFRA, 2006, p. 10). 

Desse modo, uma compra ou contratação pública é dita sustentável quando toca ao 
menos um subconjunto das diretrizes da sustentabilidade, listadas de forma não exaustiva no 

Decreto nº 7.746/2012 (BRASIL, 2012), que estabelece, de forma específica, critérios, práticas 

e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações 

realizadas pela administração pública federal: 
Art. 4o São diretrizes de sustentabilidade, entre outras: 
I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
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II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 

VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e 

VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, 

serviços e obras. 

Nessa visão, o objetivo das compras e contratações públicas transcende o mero 
suprimento célere, econômico e com qualidade (FENILI, 2015), passando a abarcar outros 
quesitos, tais como a sustentabilidade. Assume o papel de instrumento de política pública, de 
modo que o uso adequado dos recursos “pode significar, direta ou indiretamente, maior ganho 
social e ambiental, quer seja devido à possibilidade de geração de novos empregos, ao uso 

racional dos recursos naturais ou à melhoria da qualidade de vida da população” (MACHADO, 

2002, p. 67). 

Em adição, o §3º do art. 3º da Lei de Licitações e Contratos (BRASIL, 1993) preconiza 

a publicidade e a transparência de todos os atos do procedimento licitatório, sendo a única 

exceção o sigilo conferido ao conteúdo das propostas dos licitantes, até suas aberturas. A 

necessidade de se consagrar a transparência nas compras e contratações públicas foi reforçada 

pela Lei nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011), que, em seu art. 7º, 

registra a mandatoriedade de se conferir acesso à informação sobre licitações e contratos 

administrativos. A mesma norma, em seu art. 8º, traz ainda mais especificidade à matéria, 

explicitando o mínimo de informação que devem ser divulgadas pela Administração Pública, 

independentemente de requerimentos: 
Art. 8o   É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, 
de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 
§ 1o   Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no 
mínimo: 
[...] 
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 

editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; (BRASIL, 2011) 

Desse modo, justifica-se a inserção da transparência como uma das dimensões de 
desempenho do rito de compra e contratação pública. 

Por derradeiro, a eficiência, enquanto categoria de desempenho considerada no 
GESPÚBLICA, encontra expressão no processo de compras e contrações públicas, no qual se 
almeja a minimização do custo de instrução do rito. Os valores estipulados para a licitação 
dispensável, conforme incisos I e II do art. 24 da Lei de Licitações e Contratos, denotam a 
preocupação do legislador em evitar processos cujos custos sejam incompatíveis com valor do 
objeto demandado. 

Assim, identificam-se a qualidade do objeto, o preço, a celeridade do rito, o atendimento 
a critérios de sustentabilidade, transparência processual e o custo processual como dimensões 
de desempenho em processos de aquisição de bens e contratação de serviços pelo setor público. 

 
6. Considerações Finais 

A multidimensionalidade do desempenho, característica relevante apontada por Richard 
et al. (2009), é da mesma forma encontrada no estudo dos processos de aquisições e contratações 

públicas. As dimensões identificadas na seção anterior – preço, qualidade do objeto, celeridade, 

transparência, atendimento a critérios de sustentabilidade e custo processual 

– mostram-se por vezes dissonantes, cabendo ao gestor, motivadamente, priorizar aquelas 

entendidas como mais relevantes à sua organização. 

Um processo que prime de forma intensiva pela qualidade da instrução processual, com 

vistas à observância de requisitos de sustentabilidade, por exemplo, pode ter sua celeridade
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comprometida. Um objeto de preço econômico pode revelar ser de baixa qualidade, sendo o 

balanceamento dessas dimensões um dos principais desafios nas licitações públicas (BRASIL, 

2010). No mesmo sentido, considerando-se a limitação de recursos públicos e a pluralidade de 

finalidades a serem atendidas pelo Estado, o custo da promoção do desenvolvimento nacional 

sustentado pode ser incompatível em face da necessidade de execução de outras políticas 

públicas (JUSTEN FILHO, 2011). 

As dimensões ora identificadas do desempenho dos processos de compras públicas 

espelham, em sua maioria, o foco em resultados e a transparência nos atos de administração 

estatal, em visão preconizada pela Nova Gestão Pública, tendo por clientes o próprio órgão 

público que será usuário imediato do objeto adquirido ou contratado, ou, ainda, o cidadão, que 

poderá se beneficiar da sustentabilidade ambiental, econômica e social promovida pelas 

licitações. 

Frisa-se, ainda, que a correta identificação das dimensões de desempenho apresenta-se 

como medida a anteceder a implantação de instrumentos de aprimoramento das aquisições 

indicados pelo Tribunal de Contas da União, tal como a gestão de riscos. Um risco, nessa ótica, 

é entendido como tal se passível de mitigar as potencialidades de pelo menos uma da dimensão 

de desempenho do processo em análise. 
No estudo do desempenho do processo em análise, o papel da cultura deve ser destacado. 

No que tange aos setores de compras dos órgãos públicos brasileiros, há três subculturas que se 
sobrepõem e que carecem de consideração: a cultura nacional brasileira, a cultura do setor 
público e a cultura do setor de compras em si. Traços considerados por Fenili (2015) passíveis 
de influenciar no desempenho do processo de aquisições públicas, tais como apego à rotinização 
do trabalho, significativo senso de responsabilidade e elevada percepção de controle devem ser 
empiricamente comprovados, bem como verificada sua relação com as distintas dimensões do 
desempenho processual. 
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