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RESUMO 

Esta  pesquisa teve como  objetivo  verificar se as compras realizadas pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, na modalidade Pregão Eletrônico, a partir do disposto 

na  Le 123/ 2006 que  estabelece que as contratações públicas com valor de até R$ 

80.000.00 (oitenta mil reais),  por item, devem ser efetuadas exclusivamente com 

microempresas e empresas de pequeno porte (MEPP), influenciaram o fortalecimento 

econômico  do município de Natal na percepção dos micro e pequenos empresários 

locais.  A pesquisa adotou como premissa que as compras governamentais além da 

função de suprimento das demandas de insumos da administração pública podem ser 

formatadas como políticas públicas de combate à complexa desigualdade social, bem 

como para promoção do fortalecimento econômico local. Para dar conta do objetivo, 

foram analisadas as atas de pregões eletrônicos processados pela instituição em 2015 e 

aplicados questionários aos representantes de MEPP localizadas no município de Natal, 

vencedores de tais licitações. Identificou-se que 28% do valor dos itens licitados foi 

adjudicado para MEPP de Natal, que a UFRN como cliente ajudou às empresas a 

aumentarem o número de empregados ou diminuir as demissões, que boa parte das 

empresas vencedoras compram seus insumos de outros municípios em outros Estados 

brasileiros, que houve aumento de investimentos em função das vendas.  Conclui-se, no 

entanto, que a Lei 123/2006 carece de outras políticas públicas e ações que deem 

suporte ao fortalecimento da economia local pois ao não privilegiar em seus 

dispositivos a compra de empresas locais acaba, em muitas situações, beneficiando 

outras regiões mais dinâmicas e concentrando poder econômico em outras localidades.  

PALAVRAS-CHAVES: ECONOMIA LOCAL, LICITAÇÕES, COMPRAS 

GOVERNAMENTAIS, PREGÕES ELETRÔNICOS. 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

This research aimed to verify whether the purchases from the Federal University of Rio 

Grande do Norte, in the Electronic Auction mode, from the provisions of Law 123/2006 

establishing that public contracts with a value of up to R $ 80.000.00 (eighty thousand 

reais) per item, must be made solely on micro and small enterprises, influenced the 

economic strength of the city of Natal in the perception of micro and small local 

entrepreneurs. The research adopted the premise that government purchases beyond the 

supply function of public administration input demands can be formatted as public 

policies to combat the complex social inequality and to promote local economic 

empowerment. To give objective account, they analyzed the minutes of electronic 

auctions processed by the institution in 2015 and questionnaires to representatives of 

micro and small enterprises located in Natal, winners of such tenders. It was identified 

that 28% of the auctioned items were awarded to micro and small enterprises of Natal, 

which UFRN as client helped the companies to increase the number of employees or 

reduce layoffs, that a good part of the winning companies buy their inputs from other 

municipalities in other Brazilian states, there has been increased investment in terms of 

sales. We conclude, however, that the Law 123/2006 lacks other public policies and 

actions that give support to the strengthening of the local economy as the focus not on 

their devices buying local companies end up in many situations, benefiting other regions 

more dynamic and concentrating economic power in other locations. 

KEYWORDS: LOCAL ECONOMY, TENDERS, GOVERNMENT PURCHASES, 

ELECTRONIC TRADING SESSIONS. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 O caminho para o desenvolvimento está estreitamente relacionado com a capacidade 

que um país, região ou grupo populacional tem de reduzir suas desigualdades sociais e 

econômicas através de políticas públicas promotoras da efetiva qualificação dos seus índices 

de distribuição da renda, que, conforme a definição de Desenvolvimento Humano proposta 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2013), consiste em um meio 

importante pelo qual as pessoas podem ser aquilo que desejam ser. 

 Para isso, uma das possibilidades que o ente governamental detém é a utilização do 

poder que as compras estatais têm de influenciar a economia e gerar um ambiente favorável à 

resolutividade de questões sociais. O governo pode aproveitar o poder das compras 

governamentais para formatar uma política pública que faça com que as licitações para 

aquisição de bens e serviços ajudem a promover o desenvolvimento da economia local, dando 

oportunidade para que pequenos produtores, empreendedores e empresários de pequeno porte 

possam beneficiar-se em ter as diferentes instâncias de governo (União, Estados e 

Municípios) como clientes. Como consequência, a adoção da política pode promover o 

aumento da renda da sociedade, geração de empregos, elevação na arrecadação local de 

tributos, bem como, indiretamente, criar condições para o aumento da qualidade de vida das 

pessoas. 

 Em termos práticos, analisando os números de 2013, “o Produto Interno Bruto (PIB) 

do Brasil foi de R$ 4,84 trilhões, segundo dados do IBGE. Estima-se que as compras do 

Governo Federal movimentem 16% desse total” (SEBRAE, 2014, p. 6). Esses dados dão uma 

ideia sobre o mercado potencial gerado a partir das demandas governamentais por insumos 

necessários à consecução dos seus objetivos. Então, direcionar parte desse montante à 

contratação de fornecedores caracterizados como pequenos empreendedores justifica-se pelos 

vetores socioeconômicos supracitados que suas atividades podem promover. Conforme o 

SEBRAE (2014), esse segmento foi o responsável em 2011 por 27% do PIB brasileiro sendo, 

em análise separada de cada setor, 53,4% do comércio, 22,5% de toda produtividade 

industrial e 36,3% do total de serviços prestados. Com relação aos empregos formais gerados, 

foram 44% do setor de serviços e 70% do comércio. São números expressivos que 

demonstram o grande potencial que tem a promoção das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte (MEPP) para o desenvolvimento da economia e da sociedade brasileira. 
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Assim, encontrar meios efetivos para promover o desenvolvimento é um desafio do 

Brasil, que tem o desenvolvimento nacional como um dos quatro objetivos fundamentais 

estabelecidos na Constituição Federal de 1988.  Nesse sentido, Paula (2008), ao discorrer 

sobre Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, explica que o entendimento dessa 

conceituação extrapola o de crescimento econômico, pois deve-se compreender o 

desenvolvimento como forma de “melhorar a qualidade de vida das pessoas (desenvolvimento 

humano), todas as pessoas (desenvolvimento social), as pessoas que estão vivas hoje e as que 

viverão no futuro (desenvolvimento sustentável) ” (PAULA, 2008, p. 6).   

As compras governamentais voltadas para contemplar efetivamente Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte situadas nas cidades ou localidades mais pobres pode contribuir 

muito para o desenvolvimento local na medida em que cria oportunidades de geração de 

emprego e renda. No entanto, o advento do Pregão Eletrônico, regulamentado pelo Decreto da 

Presidência da República nº 5450 de 31 de maio de 2005, a despeito de ter trazido consigo 

mais eficiência e transparência ao processo licitatório, facilitou o acesso remoto aos certames 

promovidos pelos diversos órgãos e instituições públicas espalhados por todo o Brasil, 

podendo assim, em tese, favorecer ainda mais às economias das regiões mais ricas, que 

possuem mais oferta de produtos e serviços em detrimento às regiões menos desenvolvidas. 

Na busca por ações proativas, no âmbito estatal brasileiro, em direção ao 

desenvolvimento, evidenciam-se as universidades públicas federais, que podem ser entendidas 

como atores centrais nesse processo. Por meio dessas instituições de educação superior, o 

Estado promove a pesquisa, o ensino e a extensão de caráter eminentemente social. Isso 

significa dizer que, como atividade finalística, as universidades federais participam 

intensamente do processo de desenvolvimento local. Ademais, por serem públicas, seus 

procedimentos administrativos estão plenamente definidos no arcabouço normativo brasileiro, 

devendo obedecer ao estabelecido pelo inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal 

quanto à obrigatoriedade de realizar processo de licitação pública “que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes” (BRASIL, 1988).  

No país, conforme informações obtidas no Cadastro E-MEC de Instituições e Cursos 

de Educação Superior, disponível no site do Ministério da Educação, atualmente existem 107 

(cento e sete) Instituições de Ensino Superior federais no Brasil, sendo 63 (sessenta e três) 

classificadas como Universidades, todas integradas à estrutura do Ministério da Educação 

(MEC), cuja despesa registrada em 2015 do tipo investimento em material permanente foi de 

R$ 1.317.949.963,11 (um bilhão, trezentos e dezessete milhões, novecentos e quarenta e nove 
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mil, novecentos e sessenta e três reais e onze centavos), o que corresponde ao segundo maior 

gasto entre os ministérios para essa classificação de despesa, 28% do total, e, para o tipo 

outras despesas correntes em material de consumo foi de R$ 1.221.996.133,02 (um bilhão, 

duzentos e vinte e um milhões, novecentos e noventa e seis mil, cento e trinta e três reais e 

dois centavos),  montante que  constitui o terceiro maior gasto registrado em material de 

consumo, 9% do total,  conforme dados extraídos do Portal da Transparência do Governo 

Federal. Para essa segunda categoria de despesa, entre os órgãos que compõem o MEC, 

excluindo-se as unidades hospitalares, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi quem 

realizou o maior valor em 2015, seguido da Universidade Federal de Santa Maria e, em 

terceiro lugar a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que registrou R$ 

12.959.863,87 (doze milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e três 

reais e oitenta e sete centavos). Além disso, no que se refere às categorias de despesa Outros 

Serviços de Terceiros, Pessoa Física e Pessoa Jurídica, em 2015, o Portal da Transparência do 

governo federal informou que a UFRN realizou um total de R$ 95.164.639,63 (noventa e 

cinco milhões, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e três 

centavos), o que corresponde ao sétimo maior gasto entre as universidades federais do país. 

Indaga-se, assim, a respeito da possibilidade ou não de que os gastos das universidades 

federais estejam contribuindo para fomentar desenvolvimento econômico local e, ainda, de 

que forma isso estaria acontecendo. Diante disso, objetivando minimizar as disparidades de 

acesso ao mercado das compras públicas entre grandes e pequenas empresas, identifica-se a 

Lei Complementar Federal 123 de 14 de dezembro de 2006, conhecida como Estatuto da 

Micro e Pequena Empresa, que, na tentativa de dar maior viabilidade às MEPP, prevê que as 

licitações cujo valor a ser contratado seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por item, 

devem ser reservadas exclusivamente à categoria dos pequenos empreendedores. Porém, esse 

dispositivo não garante que o micro empresariado de cidades de um determinado Estado seja 

beneficiado pelas compras governamentais desenvolvidas por uma universidade federal 

pertencente ao seu território.   

Portanto, a preocupação recai em compreender como as compras realizadas pela 

UFRN na modalidade Pregão Eletrônico influenciam o desenvolvimento local no município 

de Natal, na percepção dos micro e pequenos empresários locais, a partir da recente alteração 

na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu da obrigatoriedade em 

contratar com microempresas e empresas de pequeno porte em licitações, por item, de até R$ 

80.000,00.  
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Considera-se desenvolvimento local como o conjunto de condições públicas e/ou 

privadas que levam à construção de capacidades institucionais e produtivas locais, a geração 

de empregos, o aumento do investimento, aumento dos fluxos da cadeia produtiva, o aumento 

dos tributos e sua devida aplicação em políticas públicas que retornem desenvolvimento para 

a comunidade.  

No entanto, dada a abrangência do conceito e a dificuldade de abordar todos os 

aspectos que envolvem essa questão, assume-se de forma limitada, nesse trabalho, apenas 

uma vertente do desenvolvimento local que é a sua dimensão econômica, em sintonia com o   

pensamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (2015) que 

defende ações e políticas na área de “promoção do emprego e empregos de boa qualidade” 

para o combate à desigualdade socioeconômica.  Considera-se também que as compras 

governamentais podem constituir ferramenta eficaz de estímulo às micro empresas e empresas 

de pequeno porte na geração de emprego e renda e, consequentemente, fortalecimento da 

economia local. E, para essa pesquisa adotar-se-á a definição de compra contida na Lei 8.666 

de 21 de junho de 1993, qual seja: “toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de 

uma só vez ou parceladamente” (BRASIL, 1993). 

Esse recorte analítico, necessário para permitir o exame da influência das compras 

públicas  restrita  à  economia local dada a impossibilidade de investigação de todos os 

aspectos relacionados à ideia de desenvolvimento local,  coloca  como  problema de pesquisa 

compreender: Como as  compras realizadas pela UFRN na modalidade Pregão 

Eletrônico, a partir da obrigatoriedade  da Lei Complementar 13/2006  em contratar 

com  MEEP, contribuem para o fortalecimento da economia  local   na percepção dos 

micro e pequenos empresários  de Natal/RN? 

Para compreender o problema de pesquisa foram definidas as seguintes questões de pesquisa: 

(1) onde estão localizadas as MEPP fornecedoras de bens e/ou serviços para a UFRN (2) o 

que está sendo comprado ou contratado pela UFRN? (3) quais os valores financeiros 

envolvidos? (4) Qual a avaliação que os micro e pequenos empresários fazem da influência da 

exclusividade em contratar com MEPP estabelecida na Lei 123/06 para o fortalecimento da 

economia de suas localidades? (5) Qual o impacto das compras na cadeia produtiva a qual 

pertence a empresa fornecedora da UFRN? 6) Quais os segmentos (comércio, indústria e 

serviços) mais demandados pela UFRN? (7)  As empresas criaram mais  empregos com as 

vendas à UFRN? (8) As  empresas fizeram investimento  em função de suas vendas à UFRN? 
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Diante do exposto, descreve-se o objetivo geral desse trabalho como sendo o de 

“verificar se as compras realizadas pela UFRN na modalidade Pregão Eletrônico, a partir da 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, influenciaram o fortalecimento 

econômico local município de Natal na percepção dos micro e pequenos empresários locais.  

 Para a consecução desse objetivo geral, faz-se necessário atingir os seguintes objetivos 

específicos: (1) Levantar o porte e localização dos vencedores dos Pregões Eletrônicos da 

UFRN, bem como os participantes; (2) Catalogar o que foi demandado acerca de materiais e 

serviços por parte da UFRN; (3) Identificar os valores financeiros envolvidos nos Pregões 

Eletrônicos processados na UFRN; (4) Identificar, sob a perspectiva das MEPP, a influência 

do favorecimento estabelecido na Lei 123/06; (5) Identificar o impacto das compras para a 

cadeia produtiva a qual está inserida a empresa fornecedora da UFRN; (6) Identificar os 

segmentos (comércio, indústria e serviços) mais demandados pela UFRN; (7) Levantar se 

houve geração de empregos com as vendas à UFRN; (8) Verificar se houve investimento por 

parte das empresas em função de suas vendas à UFRN. 

Foram identificados, até o ano de 2015, apenas dois estudos recentes com estrita 

aproximação ao tema no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes). Cerino (2009) investigou as Microempresas e as compras 

governamentais no que tange ao estabelecido na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro 

de 2006 acerca do acesso aos mercados no âmbito do Brasil e de Roraima. O autor analisou 

experiências de outros governos estaduais e internacionais bem sucedidas que demonstraram a 

“viabilidade de se utilizar o poder de compra do Estado de Roraima como um instrumento 

alternativo na busca pelo desenvolvimento econômico sustentável das Micro e Pequenas 

Empresas” (CERINO, 2009, p. 5). Porém, verificou-se que não existia naquele estado, à 

época, uma política incentivadora para que as compras fossem efetuadas localmente, agravava 

o fato de que os microempresários foram avaliados como despreparados sobre o tema 

“compras públicas”, com isso, era baixo o número de MEPP que forneciam para os órgãos 

públicos. 

 Em outro estudo, Baradel (2011) também versou sobre a licitação como instrumento 

de política pública de desenvolvimento regional, porém, utilizou como base o regramento 

específico vigente no Estado de São Paulo que inovara com relação à lei federal com um 

dispositivo indutor da descentralização territorial dos fornecedores, que visara permitir que 
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empresas pertencentes a região onde ocorrera a licitação vencessem os certames, podendo 

então ser produzido o crescimento econômico regional. O autor realizou um estudo de caso 

com licitações na modalidade pregão de duas unidades da Universidade de São Paulo 

localizadas no interior do Estado. O resultado da pesquisa indicou que “o efeito de promoção 

do desenvolvimento regional não ocorreu em ambos os casos estudados” (BARADEL, 2011, 

p. 6) e que é necessário avançar na discussão a respeito do tema. 

 A relevância do estudo aqui proposto está em revisitar o tema após a importante 

alteração introduzida em 07 de agosto de 2014, dos artigos 47 e 48 da Lei 123/06, que tornou 

obrigatório para a administração pública contratar com MEPP em licitações cujo valor fosse 

até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Além disso, constitui-se fato acadêmico inédito, a 

evidenciação das compras governamentais sob a perspectiva de políticas públicas de incentivo 

às micro empresas e empresas de pequeno porte realizadas no âmbito da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte.  

 O trabalho está estruturado, além dessa introdução, em cinco capítulos: O Capítulo 2 

trata da Desigualdade e Desenvolvimento Local com o objetivo de aclarar aspectos do 

contexto da estrutura desigual da sociedade e a perspectiva local como possível caminho de 

combate ao fosso entre ricos e pobres. O Capítulo 3 aborda as Compras Governamentais e 

suas finalidades tratando do potencial estratégico que as compras têm para ajudar a promover 

o fortalecimento da economia local através da configuração de dispositivos que dão 

preferência à contratação por parte do governo com micro e pequenas empresas. O Capítulo 4 

apresenta a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sua estrutura de compras. O 

Capítulo 5 trata dos parâmetros metodológicos utilizados na pesquisa. O Capítulo 6 discorre 

sobre os dados obtidos procurando compreender a influência dos dispositivos legais para 

estimular as compras com MEEP e o Capítulo 7 tece considerações finais sobre a 

potencialidade das compras governamentais como instrumento de fortalecimento à economia 

local.   
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2 – DESIGUALDADE E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 O termo “desigualdade” pode denotar distinção de características entre dois ou mais 

elementos, quando postos em algum contexto comum passível de análise. Assim, as relações 

entre indivíduos, grupos populacionais ou segmentos da sociedade e os recursos necessários à 

vida constituem um campo repleto de interações não simétricas. Nesse sentido, Prata (1994, p. 

388) ensina que a desigualdade: 

[...] referencia a relação entre desenvolvimento e justiça social, estando 

relacionado com a distribuição de renda, educação, moradia, serviços 

(serviços de saúde, abastecimento de água e saneamento ambiental), acesso 

ao emprego, a bens de consumo, à terra, bem como ao poder de decisão e de 

influência social. 

 

 Essa conceituação é proeminente, pois, ao delimitar o desenvolvimento, conectando-o 

a diversas condições, plurais, necessárias à justiça social, finda por aproximar o termo de seu 

entendimento mais amplo, ou seja, desenvolvimento não apenas como crescimento 

econômico ou simplesmente como um mito, discussão que será retomada mais adiante.  

Para iniciar o estudo ou investigação a respeito da desigualdade na sociedade, o 

relatório de nome Humanity Divided do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (2013, p. 16) explica que se faz necessário, prioritariamente, identificar 

quais as dimensões da desigualdade afetam fundamentalmente o bem-estar humano e saber 

como tais dimensões são distribuídas entre os indivíduos, famílias e grupos específicos dentro 

de uma população. Sabe-se que o bem-estar é um construto que pode ser de complexa 

mensuração, quando posto sob a perspectiva da subjetividade (SIQUEIRA; PADOVAM, 

2008), pois, como explicam Conceição e Bandura, (2009) tal conceito possui a característica 

de multidimensionalidade, por abranger todos os aspectos da vida humana, por isso não pode 

ser capturado apenas pelo PIB. Mas, ao menos sob o prisma da cidadania social, ideia 

fundamental de um Estado de Bem Estar Social, (ESPING-ANDERSEN, 1991) é essencial 

encontrar meios objetivos de parametrizá-lo, a fim de embasar políticas e ações eficazes em 

prol do entendimento e mitigação das externalidades negativas ditas responsáveis pela 

desigualdade estrutural nociva à sociedade. 

 Então, com o objetivo de delimitar as dimensões da desigualdade socioeconômica, 

Barros e Mendonça (1995) propõem uma analogia entre os processos de geração e reprodução 

da desigualdade e uma sequência de corridas em que cada uma delas tem duas etapas. A 

primeira etapa da corrida corresponde à fase de preparação de cada um dos participantes, 
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referência ao período da infância e adolescência, no qual os indivíduos acumulam o seu 

capital humano.  Aqui, os autores identificam a desigualdade de condições a partir da 

combinação, por cada participante, da capacidade de utilização de três tipos de recursos: 

habilidades inatas, recursos públicos e recursos privados. À segunda etapa atribui-se a 

desigualdade de resultados, nessa fase, de fato, ocorre a competição, que é uma comparação à 

disputa no mercado de trabalho. Ao final desta etapa observa-se um certo grau de 

desigualdade que os autores denominam desigualdade de resultados. 

 Por óbvio que em um tema tão complexo não cabem reducionismos, mas a 

comparação que introduz um arcabouço teórico do processo de geração da desigualdade a 

partir de uma sequência de corridas mostrou-se criativo e eficaz em termos didáticos. Afinal, 

esse contexto, sob diversos aspectos de análise, possui elementos básicos passiveis de serem 

promotores de inequidades que possam ser consideradas injustas em disputas esportivas, 

assim como é na vida em sociedade. Como por exemplo, características físicas dos 

competidores, patrocinadores, condições de treinamento, as próprias regras do jogo e igual 

nível de exigência de resultados para cada atleta sem ponderar as condições anteriores em 

cada caso.  

 Ao encontro está o entendimento do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (2013, p. 16), que explica que grande parte dessa discussão resume-se a um 

debate entre duas visões: a primeira está principalmente preocupada com a desigualdade de 

resultados em várias dimensões materiais do bem-estar humano, tais como o nível de renda ou 

nível de instrução; e, a segunda, com a desigualdade de oportunidades, que é nociva para os 

resultados equitativos, tais como o acesso desigual ao emprego ou a educação. Ou seja, 

resultados iguais não podem ser alcançados sem igualdade de oportunidades, mas, a igualdade 

de oportunidades não ocorre quando as famílias começam a partir de pontos de partida muito 

desiguais. 

Tomando por base essas perspectivas apresentadas da desigualdade da sociedade, é 

possível conceber, em vários níveis de cortes espaciais (continentes, países, regiões, cidades, 

bairros), uma escala perversa composta, de um lado, por cidadãos com elevado poder de 

compra, bem como pleno acesso à educação, à moradia digna, à assistência à saúde, à 

alimentação, ao lazer e a outros fatores basilares da qualidade de vida. Porém, no outro 

extremo, observam-se indivíduos assolados pela pobreza, onde carecem de quase tudo para 

uma vida minimamente digna. 
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Nesse sentido, a variada gama de fatores, em pelo menos duas dimensões materiais já 

identificadas nesse texto (desigualdade de oportunidade e de resultado), que impactam de 

diferentes maneiras o equilíbrio do bem-estar das pessoas e da sociedade fez com que 

Atkinson (2003, p. 482), ao estudar a desigualdade entre os países componentes da OCDE, 

questionasse: “Desigualdade de que? Entre quem? Medido como?”. O autor opta, então, por 

aferir a distribuição da renda, apesar de ressaltar ser essa “apenas uma medida parcial de bem-

estar social”. A renda talvez seja o meio mais objetivo para que o indivíduo possa gozar de 

bem-estar e, a sua equânime distribuição, constitui-se fator basilar para a justiça social. 

Ao estudar a relação de desigualdade entre capital e trabalho, sendo este pré-requisito 

para o salário do empregado e, aquele, função do lucro do patrão, Piketty (2015) explica que 

“o simples fato de o capital receber uma parte explícita das rendas produzidas parece 

contradizer os princípios elementares da justiça social” (PIKETTY, 2015, p. 35). O autor 

demonstra que a desigualdade da repartição do capital entre indivíduos e entre países seria 

não só injusta, mas também ineficaz. Uma vez que se replicaria ao longo do tempo, 

restringindo a capacidade dos mais pobres de investir e alcançar os mais ricos. Ou seja, 

Piketty (2014) defende a teoria que diz que o capitalismo patrimonial promove desigualdades 

de renda injustificáveis, se postas sobre bases meritocráticas ou igualitárias.   

Conforme o autor, a desigualdade é alavancada toda vez que a taxa de rendimento do 

capital torna-se maior que o crescimento da economia. Então, os capitalistas e os detentores 

de super salários (que também tornam-se capitalistas) obtêm rendimentos na forma de 

aplicações financeiras, de poupança, lucros comerciais e industriais, alugueis, fundos de 

pensão privados, e não consomem tudo que ganham, mas reinvestem uma parte. Dessa forma, 

o montante que chega até os trabalhadores das bases inferiores da pirâmide é ainda menor, 

elevando assim a concentração total. Piketty (2014) ressalta que a desigualdade social não é 

um problema em si, desde que a serviço das camadas mais pobres da sociedade, como 

combustível à inovação, à criação de necessidades ou ao empreendedorismo. 

Ademais, “a desigualdade de renda tem um impacto direto sobre o bem-estar social na 

medida em que as sociedades têm preferência por equidade” (BARROS; MENDONÇA, 1995, 

p. 1). Predileção essa historicamente observada desde, pelo menos, 1799, quando a 

emblemática Revolução Francesa e sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

influenciaram a reconfiguração de boa parte da estrutura atual dos países ocidentais com os 

princípios democráticos de liberdade, igualdade e fraternidade, em contraponto aos privilégios 

desmedidos da aristocracia na sociedade estamental, até então vigente. 
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Diante disso, entende-se que a insustentabilidade de uma estrutura que inercialmente 

amplia as desigualdades de renda, constitui um argumento que pode justificar, se necessária, a 

escolha, dentre tantas possibilidades de perspectivas acerca da temática, pela investigação, 

monitoramento e combate desse tipo de inequidade social. Para isso, os índices econômicos 

facilitam a análise comparada e a melhor compreensão do problema. Nesse sentido, Santos 

(2013, p. 38) bem sintetiza o Coeficiente de Gini, que argumenta ser o mais importante índice 

para o estudo da desigualdade. O autor explica que:  

O Gini é calculado – em um gráfico cujo eixo x é o percentual acumulado da 

população e o eixo y, o percentual acumulado da renda – por meio do 

quociente da área entre a curva de Lorenz de determinada distribuição e a 

linha de perfeita igualdade (45º), pela área total abaixo da linha de perfeita 

igualdade. O Gini varia entre 0 (situação em que a distribuição de renda é 

absolutamente igual) e 1 (quando toda a renda está concentrada em apenas 

um indivíduo). Assim, quando mais próximo de 0, menor a desigualdade de 

uma localidade. 

 

O Instituto de Pesquisas Econômicas do Ceará (2010) aponta como desvantagem do 

Coeficiente de Gini o fato de ele medir a desigualdade de renda, mas não de oportunidades, 

como no caso de países que podem apresentar estruturas de classes sociais com barreiras à 

ascensão e isso não se reflete em seus índices de Gini. Apesar disso, constitui-se um índice 

simples e de fácil interpretação, sobretudo quando a comparação é entre países. Nesse sentido, 

para se ter uma ideia, conforme “os dados do World Income Inequality Database produzido 

pelo World Institute for Development Economics Reseach da United Nations Unversity 

(UNU-WIDER), em uma lista de 151 países, o Brasil é o sétimo país com pior índice de Gini, 

principal indicador de desigualdade” (SANTOS, p. 16, 2013).   

Diante de um contexto mundial tão dispare, cabe mencionar que em estudo acerca da 

desigualdade regional, migração e urbanização no Brasil, Feres (2006, p. 10) acertadamente 

questiona: “por que o desenvolvimento ocorre de forma desigual? Por que algumas economias 

prosperam e outras não? Se existem falhas de mercado, que tipos de intervenção podem levar 

à redução de desigualdades espaciais?” Feres (2006) descreve o processo de desenvolvimento 

da economia brasileira, entre 1970 e 2000, com foco na desigualdade regional. A autora 

explica que o desenvolvimento desigual durante esse período é mais complexo que a simples 

partição do país entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, pois, em cada região 

encontra-se fatores de convergência e divergência da desigualdade, ou seja não podem ser 

consideradas regiões homogêneas. Há, portanto, polos de desenvolvimento nas regiões 

consideradas mais pobres, bem como o inverso também é evidenciado. Veloso (2013, p. 441) 
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explica que as disparidades regionais estão relacionadas especificamente a dois fatores. “O 

primeiro é o contexto histórico que pode levar a diferenças de capital humano entre elas. O 

segundo é a inexistência de políticas públicas que sejam suficientemente eficazes para 

eliminar ou reduzir as desigualdades na disponibilidade de capital humano entre regiões”. 

Mas o fato é que parece contraditório conferir a um mesmo objeto de análise, as 

características de desenvolvimento e desigualdade, simultaneamente. Para desfazer essa 

incoerência, há que se confrontar os construtos relativos ao desenvolvimento e ao 

crescimento. Veiga (2005) explica que, no âmbito macroeconômico, os dois termos já foram 

(e ainda são) considerados sinônimos quando analisados sob a perspectiva de indicadores 

tradicionais, como o PIB per capta. Sobre outro enfoque, o desenvolvimento “não passa de 

reles ilusão, crença, mito ou manipulação ideológica” (VEIGA, 2005, p. 17) no sentido de que 

é muito difícil que estados periféricos ou semiperiféricos sejam elevados ao núcleo orgânico 

composto pelos países ricos. Mas, segundo o autor, sobretudo a partir da série de conferências 

articuladas entre 1996 e 1997 pelo indiano Amartya Sen, como membro da presidência do 

Banco Mundial, iniciou-se a trilha do caminho menos conformista para explicar que o 

desenvolvimento não tem nada de ilusório e nem pode receber a simples alcunha de 

crescimento econômico. Sob esse prisma, o autor explica que o desenvolvimento demanda 

remoção das “principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de 

oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e 

intolerância ou interferência de Estados repressivos” (VEIGA, 2005, p. 34). O desafio, de 

acordo com Benfatti (2014, p. 22), ao falar do caso brasileiro, é “um desenvolvimento 

uniforme e em todo o país, de forma constante”. Indaga-se, porém, se há atores e meios 

exequíveis, uniformes e constantes, que possam garantir tais fatores de liberdade à sociedade, 

através do desenvolvimento econômico. 

Conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2013, p. 23), “o 

processo de expansão das liberdades inclui as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e 

ambientais necessárias para garantir uma variedade de oportunidades para as pessoas, bem 

como o ambiente propício para cada um exercer na plenitude seu potencial”. A organização, 

em 2013, criou o Índice de Desenvolvimento Humano municipal (IDHM), que varia entre 0 e 

1, quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento humano no município avaliado. Três 

fatores compõem esse índice: longevidade, educação e renda. “O IDHM é acompanhado por 

mais de 200 indicadores socioeconômicos que dão suporte à sua análise e ampliam a 
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compreensão dos fenômenos e dinâmicas voltados ao desenvolvimento municipal” (2013, p. 

26).  

Kuznets (1955) conduziu importante análise do desenvolvimento com enfoque na 

relação entre a distribuição de renda e o crescimento econômico. Ele investigou de que forma 

a distribuição de renda altera-se a partir do desenvolvimento da economia. Conforme Linhares 

et al (2012, p. 404):  

Em um sistema de produção simples, com apenas os setores agrícola e 

industrial, Kuznets observou que quando a economia iniciava seu processo 

de expansão, a partir de um nível inicial de desenvolvimento, existia uma 

intensa migração da mão de obra mais habilidosa de setores menos 

dinâmicos − tradicionais e com baixo retorno – para setores mais dinâmicos, 

com alto retorno, gerando uma crescente desigualdade na distribuição de 

renda entre os indivíduos. Após a economia alcançar um determinado 

patamar, haveria um processo gradual de homogeneização na produtividade 

dessa mão de obra, resultando em uma redução da desigualdade de renda na 

medida em que a economia continuava crescendo. Desta maneira, em 

estágios iniciais da formação econômica de uma sociedade, a relação entre 

desigualdade e crescimento de renda é positiva, e torna-se negativa a partir 

de um ponto crítico de maturidade deste processo de formação, configurando 

o que ficou conhecido na literatura como a hipótese do “U” invertido, ou 

simplesmente a hipótese de Kuznets. 

 

 Ou seja, “segundo a teoria de Kusnetz, a desigualdade de renda deveria diminuir de 

modo automático nos estágios mais avançados do desenvolvimento capitalista de um país, a 

despeito das políticas adotadas ou das diferenças entre países, até que se estabilizasse em um 

nível aceitável (PIKETTY, 2014, p. 18). A "despeito da explicação dada por Kuznets ser bem 

intuitiva, e mesmo recorrente para explicação do percurso histórico de alguns países em 

desenvolvimento, na década de 1990 surgiram várias evidências empíricas em contrário" 

(ARRAES; DINIZ; DINIZ, 2016, p. 527). Principalmente, no que se refere ao forte impacto 

no crescimento econômico dos países e redução das desigualdades advindos do contexto das 

duas grandes guerras mundiais e a influência empírica que esses eventos e os processos 

políticos envoltos a eles tiveram nos resultados do estudo de Kuznets. Ademais, devido ao seu 

caráter determinístico, Teófilo et al (2000) entende que essa teoria é pessimista, pois 

desencoraja os formuladores de políticas de tomarem qualquer iniciativa para mitigar a 

pobreza e a desigualdade. 

Dito isso, é importante ressaltar que o termo política tem pelo menos duas conotações 

principais.  De acordo com Bobbio (2002, p. 954), em sua tipologia clássica, está 

estreitamente ligada ao conceito de poder, que “é definido por vezes como uma relação entre 

dois sujeitos, dos quais um impõe ao outro a própria vontade e lhe determina, malgrado seu, o 
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comportamento”. Sendo que o domínio sobre os homens, segundo o autor, é apenas um meio 

para se alcançar alguma vantagem, é nessa relação que residiria o poder político. Sob outra 

perspectiva, Secchi (2015, p. 1) explica que a política está relacionada “com orientações para 

a decisão e ação. Em organizações públicas, privadas e do terceiro setor”. É a esse enfoque 

que está associado o termo política pública, que, por sua vez constitui-se como “uma diretriz 

elaborada para enfrentar um problema público” (SECCHI, 2015, p. 2). O autor defende que as 

políticas públicas não são elaboradas exclusivamente por atores estatais pois acredita que 

“estão cada vez mais evidentes as mudanças no papel do Estado moderno e o rompimento das 

barreiras entre esferas estatais e não estatais na solução de problemas coletivos” (SECCHI, 

2015, p. 4).  

Essa abordagem multicêntrica defende, pois, que vários atores são responsáveis pelo 

enfrentamento dos problemas públicos, qualificando um pouco mais um embate que possa 

estar polarizado acerca das falhas de mercado que justificariam a presença maciça do estado 

versus as falhas de governo que sustentariam a minimização deste em detrimento à livre 

atuação dos entes privados. Então, o Estado é entendido como “o produto da interação entre 

os grupos livremente formados e constitui uma forma de ‘véu’ totalmente permeável aos 

interesses e à competição dos grupos que caracterizam as lógicas sociais” (MULLER; 

SUREL, 2002, p. 36). Assim, o tamanho ou nocividade da desigualdade social existente é 

pura consequência das interações, em forma de escolhas, interesses, ações e omissões, entre as 

diversas forças e instituições sociais ao longo do tempo. Por isso, conforme Piketty (2014, p. 

27), deve-se “sempre desconfiar de qualquer argumento proveniente do determinismo 

econômico quando o assunto é a distribuição da riqueza e da renda. A história da distribuição 

da riqueza jamais deixou de ser profundamente política”. Certamente, nas duas acepções da 

palavra.  

Diante disso, em concepção mais perspicaz, entende-se que cabe então a diversas 

forças as iniciativas e os resultados em termos de políticas públicas para o referido 

enfrentamento dos males da desigualdade e da pobreza. Salientando que, de acordo com 

Meny e Thoenig (1992, p. 103), o fato de não ser o único “jogador ativo”, não retira da 

autoridade governamental o status de “ator central” de uma política pública. Por isso, o 

governo, “conforme as atribuições que lhe são conferidas, deve representar e atender aos 

anseios do Estado, pensando e agindo, de modo estratégico e planejando, para o bem-estar 

público” (SILVA; SOUZA-LIMA, 2010, p. 70). Porém, traduzir isso em realidade é uma 
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tarefa que se mostra sempre complexa, desde os primórdios da história formal da 

administração pública até os dias atuais. A respeito disso, Motta (2013, p. 87) explica que: 

A contemporaneidade administrativa reforça a necessidade de flexibilidade e 

da mentalidade da mudança cotidiana, dos resultados e do desempenho 

eficiente e eficaz das organizações públicas. Mas práticas administrativas 

são produto direto da natureza da interligação entre a Administração e a 

política. Só se pode obter uma Administração mais eficiente e eficaz com 

uma interação com o sistema político, mais ligado às expectativas da 

sociedade, mais congruente com valores e menos para fins preferenciais ou 

tecnocráticos. 

 

É primordial, portanto, que o governo assuma o protagonismo e promova as condições 

para que as políticas públicas possam surgir revestidas de valores de eficácia, traduzidas em 

qualidade do gasto público, dado que se não for assim, instituições e gestores governamentais 

podem estar contribuindo, inclusive, para a ampliação do problema da desigualdade da 

sociedade que os financia através dos tributos.  

Então, retomando o que até aqui já foi analisado, entende-se que a desigualdade social 

é um problema multidimensional, cujo aspecto da distribuição de renda constitui-se em seu 

meio mais objetivo de parametrização. É possível afirmar a partir disso que o 

desenvolvimento de uma região depende em essência, mas, não exclusivamente, de políticas 

públicas cuja força esteja eficazmente direcionada em sentido contrário à tendência estrutural 

de ampliação das desigualdades de renda. E, por fim, fica claro que o governo configura-se 

não como o único, mas como o ator principal, responsável pelo desenvolvimento e articulação 

dessas políticas em prol da mitigação do problema. Levando tudo isso em consideração, 

retoma-se à última parte do questionamento de Feres (2006, p. 10), qual seja: “que tipos de 

intervenção podem levar à redução de desigualdades espaciais?”. Entendidas aqui como sendo 

as desigualdades regionais, que pode ser traduzida em desigualdades socioeconômicas com a 

ausência de desenvolvimento uniforme entre as várias regiões de um ambiente analisado.   

Um caminho possível pode ser revelado através das considerações dispostas no 

relatório denominado In it together – Why less inequality benefits all, da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2015) que defende que os responsáveis 

pela elaboração das políticas detêm várias ferramentas para ajudar a promover a redução do 

fosso crescente entre ricos e pobres, o relatório aponta a necessidade da criação de pacotes de 

políticas em quatro domínios principais: (1) Participação das mulheres na vida econômica; (2) 

Promoção do emprego e empregos de boa qualidade; (3) Competências e educação e (4) 

Sistemas de tributação e transferências para uma redistribuição eficiente. 
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Aliado a isso, enxerga-se a escala municipal como o contexto primordial para 

aplicação e fomento de tais ferramentas de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, 

conforme Vitte (2006) é crescente o enfoque a partir dos municípios ou cidades, vistos como 

espaço estratégico para o desenvolvimento com importantes consequências econômicas, 

sociais e espaciais. O propósito do desenvolvimento econômico local, de acordo com 

Swinburn, Goga e Murphy (2006, p. 1), consiste na construção da “capacidade econômica de 

uma determinada área para melhorar sua perspectiva econômica e a qualidade de vida de 

todos”. Os autores explicam que “este é um processo pelo qual os parceiros públicos, o setor 

empresarial e os não governamentais trabalham coletivamente para criar condições melhores 

ao crescimento econômico e geração de emprego” (SWINBURN, GOGA E MURPHY, 2006, 

p. 1).  

O âmbito local pode transcender ou não a demarcação territorial do município, sendo 

mais importante identificar as características de convergência que formatem determinada 

comunidade e que os diversos atores sociais possam desenvolver.   

Em pesquisa acerca da atuação dos governos locais na redução das desigualdades 

socioeconômicas, Santos (2013) analisa ações em quatro municípios brasileiros: (1) em São 

João do Arraial no Piauí, o projeto ELO ao  garantir  a compra da produção dos agricultores 

familiares, gerando aumento de renda destes,  apoiar  a  criação do Banco dos Cocais e  da 

moeda social (Cocal), melhorando  o acesso ao crédito dos munícipes e o aumento da 

circulação de dinheiro no comércio local,  evidenciou que o papel do governo municipal foi 

de agende estimulador do desenvolvimento local; (2) em Dracena (Minas Gerais), o 

fortalecimento das associações de produtores e a compra direta pelo governo municipal de 

produtores rurais locais possibilitaram ganhos maiores para os produtores, pois aumentou a 

produção e reduziu os custos indiretos, bem como os intermediários.  

Conforme o autor, assumindo o papel de compradora dos produtos, a prefeitura “torna-

se um dos tripés dessa articulação. Os outros são os agricultores, que produzem os alimentos, 

e as associações, responsáveis pela intermediação e por cobrar a entrega de produtos de 

qualidade” (SANTOS, 2013, p. 137); (3) em Cubatão (São Paulo), a prefeitura desenvolveu o 

projeto chamado Cartão Cidadão em que os servidores públicos municipais receberiam um 

cartão de débito no valor de quinhentos reais mensais para consumirem produtos e serviços 

exclusivamente em estabelecimentos comerciais do município. A partir desse projeto foram 

injetados três milhões de reais a mais, mensalmente na economia da cidade, supermercados e 

postos de gasolina foram mais beneficiados. Observou-se também incremento no número de 
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postos de trabalho e na formalização das empresas do município. Por fim, (4) em Cariacica 

(Espírito Santo), a prefeitura criou um órgão facilitador de abertura de micro e pequenas 

empresas, visando reduzir a burocracia estatal para tais procedimentos. Além disso estruturou 

a secretaria de finanças, criou uma lei de parcelamento de débitos do IPTU, e atuou nas 

compras e licitações para fazer valer mecanismos como o que possibilita que, em um processo 

licitatório, caso a diferença entre a proposta da licitante de médio ou grande porte vencedora 

for igual ou inferior a 10% a de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, esta terá a 

prerrogativa de apresentar proposta com valor inferior e tornar-se vencedora. Com isso, o 

percentual de MEPP vencedoras em processos licitatórios no município passou de 12% para 

74%, embora seja importante ressaltar que não houve, por parte do poder público, articulação 

para que os MEPP instaladas em Cariacica participassem e vencessem as licitações.   

Entende-se que todas esferas de poder municipal, estadual e federal devem 

compreender a importância de seus papeis para o sucesso das políticas públicas promotoras do 

desenvolvimento econômico local. Além desses, a sociedade, as empresas e as organizações 

não governamentais sem fins lucrativos também são protagonistas nesse contexto.  

Llorens (2001, p. 26) ensina que o desenvolvimento econômico local deve seguir 

estratégias endógenas em detrimento ao desenvolvimento concentrador, conforme Quadro 1 a 

baixo: 

Quadro 1 – Desenvolvimento Concentrador e Desenvolvimento Endógeno 

Estratégias de Desenvolvimento 

Concentrador 

Estratégias de Desenvolvimento Econômico 

local (Endógeno) 

 Desenvolvimento polarizado 

 Crescimento hierarquizado e 

centralizado 

 Medidas e políticas principalmente 

compensatórias ou assistenciais em 

áreas atrasadas ou carentes 

 Instrumentos e medidas de fomento 

econômico setoriais 

 Polo de crescimento 

 Polos industriais 

 Zonas francas 

 Desenvolvimento mais equilibrado 

territorialmente 

 Descentralização e potencialização de 

comunidades locais e regionais 

 Iniciativa de desenvolvimento local e 

geração de emprego produtivo para 

enfrentar a pobreza e a 

marginalização 

 O importante é criar o “entorno” 

institucional, econômico, social, 

político e cultural para impulsionar o 

desenvolvimento do potencial local 
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 Infraestruturas básicas 

 Serviços de desenvolvimento 

empresarial 

 Capacitação de recursos humanos; 

 Sistema de informação local. 

Fonte: (LLORENS; 2001, p. 26) 

De acordo com Swinburn, Goga e Murphy (2006), a esfera federal pode influenciar o 

processo de desenvolvimento econômico local com os sistemas regulatórios e jurídicos de 

âmbito nacional que influenciam diretamente os negócios em domínio local, bem como de 

forma macro-econômica, a partir do teor das reformas fiscal, monetária e tributária. Na esfera 

regional, o desafio consiste em equalizar a competição entre as diversas comunidades para 

atração de investimentos. Aqui, os esforços devem apontar para a construção de redes de 

colaboração que facilitem a integração que possam ampliar o impacto regional das ações de 

desenvolvimento econômico local, tais como melhorias de infraestrutura e do meio-ambiente 

sustentável, além de apoio às associações de municípios.  

Na esfera municipal, a administração pública deve, sobretudo, focar esforços para 

garantir “os fatores que afetam a produtividade da mão de obra na economia local” 

(SWINBURN, GOGA E MURPHY, 2006, p. 3), tais quais, “disponibilidade e a qualidade 

dos serviços de moradia, saúde e educação, capacidades, segurança, oportunidades para 

treinamento e a existência de um bom transporte público” (SWINBURN, GOGA E 

MURPHY, 2006, p. 3).  

Nesse contexto, aspectos das licitações públicas podem ser analisados como uma rede 

que interliga diversos atores identificados no campo do desenvolvimento econômico local. As 

diversas instâncias públicas (União, Estados e Municípios) estabelecem as normas e decidem 

sobre o que, quando e como realizar as compras e contratações demandadas pelos seus 

objetivos institucionais, e as empresas e os possíveis fornecedores são, por óbvio, afetados por 

essas decisões. Conforme a Constituição Federal de 1988, compete privativamente à União 

“legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios” (BRASIL, 1988).  

A fim de promover as microempresas e empresas de pequeno porte, em 14 de 

dezembro de 2006 foi promulgada a Lei 123/06 que estabelece “normas gerais relativas ao 
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tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de 

pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios” (BRASIL, 2006) no que se refere, entre outros, “ao acesso a crédito e ao 

mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes 

Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão” (BRASIL, 2006). 

Posteriormente, em 07 de agosto de 2014, através do estabelecido na Lei 147/2014, tornou-se 

obrigatória a contratação com MEPP itens de licitação cujo valor máximo seja R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais).  

O regramento estabelecido pelas instâncias superiores de governo afetou diretamente 

as esferas menores, bem como as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas nos 

diversos municípios brasileiros. Dessa forma, buscou-se desenvolver as compras e 

contratações públicas com instrumento de desenvolvimento econômico local, pois, de acordo 

com Barros e Pereira (2008, p. 976), “o empreendedorismo dos pequenos negócios é quase 

unanimemente visto como benéfico para a vida econômica e social de países e regiões”. 

Conforme cartilha do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2013, p. 4): 

com o crescimento da demanda por bens e serviços do Estado, as compras 

públicas passam paulatinamente a serem percebidas não apenas como um 

instrumento para o suprimento dos bens necessários ao funcionamento da 

Administração Pública, mas também como uma forma de aplicar recursos 

públicos para apoiar ou estimular grupos ou segmentos da sociedade 

considerados vulneráveis ou estratégicos para a economia nacional, tendo a 

capacidade de servir como instrumento de geração de emprego e renda e 

desenvolvimento local. 

 

 Dessa forma, dada a complexidade do tema desenvolvimento local no que se refere a 

todas as suas perspectivas, bem como a dificuldade de analisar as mais diversas ações e 

formas de promoção do desenvolvimento e combate à desigualdade, tais quais às propostas, 

em todas as áreas identificadas, pela OCED, e, comprovada a importância do fator renda para 

o desenvolvimento local, é primordial analisar o campo das compras governamentais de 

forma mais abrangente do que o conjunto de normas e leis adstritas à escolha isonômica de 

fornecedores, analisando-as  como ferramenta de promoção do desenvolvimento local através 

da promoção do emprego conforme relatório da OCDE (2015) e geração de renda e, 

consequentemente, de arrecadação de tributos, conforme será analisado no capítulo seguinte.  
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3 – AS COMPRAS GOVERNAMENTAIS E SUAS FINALIDADES 

 Para atingir seus objetivos e metas, “toda atividade de uma empresa somente será 

possível se for abastecida com informações e materiais” (POZO, 2010, p. 135). Por isso “a 

função compras é um segmento essencial do departamento de materiais ou suprimentos” 

(DIAS, 2009, p. 228). A junção desses excertos dá a dimensão da importância que essa função 

tem para uma organização. Porém, Pozo (2010, p. 133) entende que “a área de compras não é 

um fim em si própria, mas uma atividade de apoio fundamental ao processo produtivo, 

suprindo-o com todas as necessidades de material”. Ou seja, essa concepção está embasada na 

divisão das atividades desenvolvidas em uma empresa em áreas-fim e áreas-meio, sendo que 

as últimas são responsáveis por dar suporte àquelas, as atividades finalísticas que seriam as 

únicas diretamente ligadas ao core business, ou negócio central da empresa.  

Existe, porém, entendimento que contesta essa estrutura conceitual para os tempos 

atuais. Lima (2004, p. 20) ao realizar estudo sobre a reconfiguração da função compras no 

setor automotivo ensina que a função compras passa a ser enxergada como estratégica à 

medida que deixa de ser reativa e passa a ser proativa, ou seja, “concentrando-se em 

atividades de negociação de relacionamentos a prazos mais longos, desenvolvimento de 

fornecedores e redução do custo total, ao invés de executar atividades de reposição de 

estoque, em atendimento aos pedidos feitos por outras áreas”  O autor afirma que, a partir de 

uma análise por processos, são cada vez mais interdependentes as funções de comprar, 

produzir e fornecer em uma empresa de alto desempenho. 

No âmbito público, as organizações também necessitam dos mais diversos insumos 

para atingir seus objetivos.  Porém, seguem dinâmicas diferentes das estabelecidas no setor 

privado. O caráter público imprime a necessidade de se compreender que a organização existe 

para suprir necessidades públicas e que essas são financiadas pela sociedade. Essas 

instituições necessitam fortemente da isonomia e da transparência em suas ações, por isso, “o 

exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da administração ou dos 

agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei” (MAZZA, p. 86). 

Essa é a base do princípio da legalidade sob o qual estão assentadas as organizações do setor 

público no Brasil. 

A legislação que rege o sistema de compras e contratações governamentais brasileiro, 

influenciada sobretudo pelo referido princípio da legalidade, pode elevar os entraves 

burocráticos do processo e torná-lo ineficaz do ponto de vista administrativo e também 
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político. Conforme Matos e Lima (2007, p. 7), “apesar de inúmeras e significativas vantagens 

é indiscutível que a burocracia também apresente muitas desvantagens, a maioria delas 

relacionadas à distribuição do poder, ao formalismo e à impessoalidade”.  Então, para que, de 

modo contrário, haja o desenvolvimento do Estado e da sociedade, entende-se necessário que, 

a despeito da obediência às formulações legais procedimentais, o governo concretize políticas 

públicas efetivas que visem reduzir ou mesmo acabar com a desigualdade social estrutural. 

Para isso, a administração pública demanda os mais diversos insumos, cujo esforço para obtê-

los, porém, deve obedecer a uma série de regras que, tradicionalmente, parecem estar mais 

preocupadas em tornar o processo transparente e isonômico do que integrá-lo ao objetivo 

finalístico da organização. A consequência desse ineficaz encadeamento pode se dar quando 

ocorre a frustração do pleno atingimento do objetivo de uma política pública.  

Analisando de forma pragmática, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º, 

elencou quatro objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e IV - promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. Sobre isso, Silva Neto (2013) está convicto de que os três primeiros objetivos 

são intercomplementares e que “é correto também dizer que ali onde se presenciar acentuado 

desnível socioeconômico entre indivíduos, presumivelmente, não houve desenvolvimento 

nacional” (2013, p. 325). Trazendo isso para a perspectiva da gestão, pode-se entender os 

itens I e III como metas imprescindíveis à consecução literal do objetivo II. 

Então, para adquirir materiais e contratar serviços necessários à consecução das 

políticas públicas promotoras dos objetivos constitucionais, os gestores públicos brasileiros 

estão balizados, antes de tudo, pela Lei Complementar 8.666 de 1993, que “estabelece normas 

gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios”. Fiuza e Medeiros (2013, p. 3) explicam que essa lei “veio 

como uma resposta aos sucessivos escândalos do governo Collor e dos ‘anões do Orçamento’, 

e instituiu controles mais rígidos sobre as licitações. Ao longo dos 20 anos de sua existência, 

ela foi alterada por 61 Medidas Provisórias e 19 leis, um total de 80 normas, ou 4 por ano”. 

Ao analisar a reforma da lei geral de licitações e o arcabouço legal de compras públicas no 

Brasil, os autores afirmam ainda que “a busca por uma maior eficiência, inovação, 

competição e melhor relação custo-benefício para o setor público brasileiro” (FIUZA; 
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MEDEIROS, 2013, p. 4) sempre foi negligenciada nas legislações de compras públicas e 

atentam para a necessidade de o legislador “pensar fora da caixa”, visto que:  

a ênfase da legislação de compras sempre se ateve aos procedimentos de 

formulação de editais, à contratação e ao objeto contratado. Os focos 

deveriam ser outros: quais são os resultados esperados com a contratação? 

Quais são os objetivos do comprador? Quais são as condições de mercado 

para se comprar o que se pretende? (FIUZA; MEDEIROS, 2013, p. 4)  

  

A perspectiva trazida por essas indagações vai ao encontro da quebra de paradigma do 

modelo burocrático licitatório, ao jogar luz sobre a necessidade de entender compras 

governamentais como parte integrada da estratégia das organizações públicas, assim como já 

é mais claramente observado na iniciativa privada. O arcabouço vigente existe para “garantir 

a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável” (BRASIL, 

1993).  Cada um desses três princípios é importante, pois existe para cumprir um objetivo 

descrito em si mesmo, mas, a influência exercida por eles não pode desencadear um trade off. 

Pelo contrário, deve-se encontrar o ponto de harmonia a fim de que a necessidade da 

presunção de transparência e igualdade demandados, diretamente, por aqueles que têm 

interesse em fornecer para o governo coadunem-se com a razão macro de existência do 

governo, qual seja, a garantia do cumprimento dos objetivos constitucionais, sobretudo o 

desenvolvimento nacional (sustentável), sempre, de forma eficiente e eficaz.  

Nesse contexto, pelo menos duas perspectivas de análise de gestão sobressaem-se, mas 

que não devem ser entendidas separadamente: em um foco estão os estudos e elaboração de 

técnicas para tornar os processos mais ágeis e eficientes; e, em um nível mais amplo, 

encontra-se o esforço para compreender as contratações governamentais como uma política 

pública, quando o poder de compras do governo constitui-se ferramenta promotora de 

elementos comprovadamente decisivos ao referido desenvolvimento nacional sustentável, 

como, por exemplo, o fomento às Micro e Pequenas empresas locais e, consequentemente, o 

fortalecimento equânime das economias locais e regionais. 

 O inter-relacionamento dessas duas perspectivas deve-se ao fato de que pouco adianta 

se os materiais, serviços e insumos demandados pela administração pública, necessários à 

consecução das políticas públicas, estiverem disponíveis no momento, local e quantidades 

adequadas se o fluxo financeiro envolvido não estiver agindo para promover a referida 

economia local, ou estiver concorrendo para aumentar as desigualdades regionais. Nesse 
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sentido, Motta, Maciel e Pires (2015) questionam a respeito do que seria um gasto público 

que poderia ser considerado de qualidade. Os autores defendem que tal conceito deve ser 

analisado sob pelo menos duas dimensões gerais: uma “macroeconômica, com viés mais 

estratégico quanto à alocação dos recursos públicos, suas consequências e impactos; e outra, 

microeconômica, focada em aspectos operacionais da efetiva realização do gasto público” 

(MOTTA; MACIEL; PIRES, 2015). Ou seja, a qualidade do gasto público não estará 

preservada caso esses dois elementos não estiverem sendo trabalhados juntos. 

É o caso de analisar-se a qualidade do gasto público governamental, e, eventualmente, 

chegar à conclusão preliminar que todos os programas desenvolvidos são as melhores 

escolhas ou pelo menos apresentam bons resultados em suas respectivas áreas finalísticas. 

Ainda assim, a partir de um olhar mais acurado, esses esforços podem estar, na verdade, 

contribuindo em alguma medida para o aumento da desigualdade socioeconômica inter-

regional, visto que todas essas políticas demandam estruturas administrativas, obras, insumos, 

materiais, serviços a serem contratados pela administração pública, grosso modo, com 

grandes empresas situadas nas regiões mais economicamente ricas do país. Ou seja, mesmo 

que o governo central esteja executando a área-fim de determinado programa ou política 

pública nas regiões mais pobres, e, a princípio, atingindo satisfatoriamente seus índices de 

desempenho planejados, os vultosos recursos públicos classificados como área-meio deste 

mesmo programa, ainda que executados operacionalmente de forma eficiente, podem estar 

reforçando o crescimento econômico desigual, nocivo ao desenvolvimento nacional em longo 

prazo, tal qual uma doença autoimune, à medida que os fluxos financeiros abasteçam o caixa 

de empresas situadas nas regiões mais abastadas em detrimento às mais pobres, caso as 

compras governamentais não sejam entendidas como uma política pública por si só. 

Na busca pela modernização das atividades e resultados operacionais inerentes às 

compras governamentais, surge a figura do Pregão, uma modalidade licitatória “para 

aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em 

que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública” 

(PIETRO, 2014, p. 420). Sobre isso, Carvalho (2015, p. 451) ensina que: 

O Pregão surgiu para aperfeiçoar o regime de licitações levando a uma maior 

competitividade e ampliando a oportunidade de participar das licitações, 

contribuindo para desburocratizar os procedimentos para a habilitação e 

etapas do procedimento, por ser mais célere e também visando a busca pelas 

contratações de preços mais baixos pelos entes da Administração Pública. 

Desta forma, o pregão, ao mesmo tempo, garante maior agilidade nas 

contratações públicas e contribui para a redução de gastos. 
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Por isso, “mediante a utilização do pregão, o valor final dos contratos tende a ser mais 

vantajoso para a administração, comparado àquele que ela obteria com a utilização das outras 

modalidades de licitação” (ALEXANDRINO; PAULO, 2014, p. 650). O pregão também pode 

ser realizado na forma eletrônica. “O uso das novas tecnologias, como a Internet, permite a 

participação de um maior número de pessoas, ampliando a competição e auxiliando o Poder 

Público na busca da melhor proposta” (CARVALHO, 2015, 452). O autor explica ainda que 

“a ampliação da competição também visa à garantia da isonomia, permitindo uma maior 

participação popular nas contratações realizadas pelo Estado” (2015, p. 452). 

Com efeito, nota-se, então, que a modalidade pregão e sua versão eletrônica nascem 

principalmente com motivação para que as atividades e objetivos relacionados às compras 

governamentais avancem em prol de dois dos três – já referidos – objetivos: isonomia e 

seleção da proposta mais vantajosa. Em estudo que investiga riscos do pregão eletrônico, 

Faria, Ferreira e Gonçalves (2012, p. 212) explicam que “com a introdução da tecnologia no 

processo administrativo, as organizações públicas passaram por profundas mudanças sociais, 

econômicas e políticas”. Diante disso, são demandados “novos modelos de gerenciamento 

inovador, assim como novos instrumentos, procedimentos e formas de ação” (FARIA; 

FERREIRA; GONÇALVES; 2012, p. 212).  

O terceiro objetivo elencado na lei geral de licitações, qual seja, a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável, foi incluída como objetivo da licitação pela Lei 

12.349/2010 e o Decreto 7.746/2012 da Presidência da República regulamentou o artigo 3º da 

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, “para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 

administração pública federal” (BRASIL, 2012). Conforme o artigo 4º desse Decreto são 

diretrizes de sustentabilidade, entre outras: I – menor impacto sobre recursos naturais como 

flora, fauna, ar, solo e água; 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. 
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Diante disso, Pietro (2014, p. 378) afirma que “mais recentemente, fala-se em 

princípio da sustentabilidade da licitação ou princípio da licitação sustentável”, que autoriza 

“que sejam efetuadas exigências, no instrumento convocatório, que favoreçam o 

desenvolvimento sustentável” (PIETRO, 2014, p. 384) e que podem ser vistas como 

discriminatórias, mas, na realidade, harmonizam-se com o princípio da isonomia. Porém, a 

consagrada doutrinadora do ramo do direito administrativo finda por limitar o escopo do 

princípio da licitação sustentável, explicando que ele “liga-se à ideia de que é possível, por 

meio do procedimento licitatório, incentivar a preservação do meio ambiente” (PIETRO, 

2014, p. 389). Colocando à margem, por conseguinte, os itens elencados no já referido Artigo 

4º do Decreto 7.746 de 05 de junho de 2012 como diretrizes de sustentabilidade relacionados 

diretamente ao desenvolvimento econômico local, II – preferência para materiais, tecnologias 

e matérias-primas de origem local e IV – maior geração de empregos, preferencialmente com 

mão de obra local. Oliveira (2015, p. 141), por sua vez, pluraliza o fundamento da 

sustentabilidade, explicando que:  

Vários são os exemplos de políticas setoriais que vêm se utilizando da 

licitação (do poder de compra do Estado) para concretizar outros valores, 

dentre os quais destacam-se a proteção do meio ambiente, o tratamento 

diferenciado conferido às microempresas e às empresas de pequeno porte e, 

de maior relevo para os fins do presente estudo, o fomento ao 

desenvolvimento tecnológico no País. 

 

 No que se refere a orientação à proteção do meio ambiente, a Lei nº 12.187 de 29 de 

dezembro de 2009 que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima, estabeleceu que 

um de seus instrumentos é o estabelecimento de “critérios de preferência nas licitações e 

concorrências públicas para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e 

outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos”. 

Posteriormente, na mesma linha, a Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, que instituiu a 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos, estabeleceu como um de seus objetivos a “prioridade, 

nas aquisições e contratações governamentais, para a) produtos reciclados e recicláveis; b) 

bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 

ambientalmente sustentáveis”. 

 No âmbito socioeconômico, a Lei 11.947 de 16 de junho de 2009 previu que do total 

dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional para o Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) para estados e municípios, no âmbito do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), “no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na 
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aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor 

familiar rural ou de suas organizações”.  

Pode-se citar também a Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, que 

instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, alterada pela 

Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, que reservou exclusividade às MEPP na 

participação em licitações cujo valor não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por item 

de contratação. Além disso, instituiu que a Administração Pública “deverá estabelecer, em 

certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte”. 

A respeito ao trato diferenciado às micro e pequenas empresas, a própria Constituição 

Federal estabelece que “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social” (BRASIL, 1988), elencando em seguida como um dos princípios da referida ordem 

econômica “tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.” (BRASIL, 1988).  

A lógica é beneficiar esse segmento para que, economicamente mais fortalecido, possa 

contratar mais, e, consequentemente, aumentando a arrecadação de impostos e a capacidade 

do governo fazer novos investimentos, conforme pode ser observado na Figura 1 a baixo.  

Figura 1 – Ciclo do poder de compras direcionado às MPEs 

 

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2013, p. 6)  
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 Ao comparar a atividade empreendedora nas economias mais e menos desenvolvidas, 

Sarfati (2013) afirma que essa atividade pode ser essencial para o desenvolvimento 

econômico. Conforme o autor, as micro, pequenas e médias empresas correspondem a mais 

de 98% do total de empresas nas economias desenvolvidas, mais de 60% do emprego na 

economia e cerca de 50% do Produto Interno Bruto (PIB). Porém, nas economias menos 

desenvolvidas, tal segmento emprega pouco mais de 30% dos empregos e constituem pouco 

mais de 10% do PIB. Diante disso, pode-se entender que no ambiente que o fluxo do ciclo 

representado pela Figura 1 flui de forma eficaz, a tendência é que o desenvolvimento esteja 

presente. 

 Portanto, fica clara a potencialidade das compras governamentais para além de suas 

funções de suprimento de insumos e contratação de serviços para a manutenção das atividades 

da administração pública. A eficácia plena das compras governamentais está intrinsecamente 

ligada à sua capacidade de ser ferramenta estratégica essencial para o Estado influenciar a 

economia em prol dos seus objetivos que envolvem sobretudo a proteção ao meio ambiente e 

o fomento ao desenvolvimento local.  Ou seja, através das compras governamentais é possível 

gerar renda e emprego, movimentar a economia, ampliar a arrecadação de tributos pelo 

Estado, ampliar seus investimentos, dinamizar a cadeia produtiva dos diferentes produtos e 

serviços comercializados e, em consequência, ajudar a promover o desenvolvimento local.  

É importante salientar que, do ponto de vista da contabilidade pública, a realização ou 

execução da despesa por parte do Estado é um processo cuja escolha do fornecedor consiste 

apenas em um dos seus estágios. Portanto, obviamente, não está garantido repasse financeiro 

à empresa apenas por ser vencedora em certame licitatório. Na verdade, conforme Ramos 

Filho (2012) o momento em que são tomadas as providências necessárias à saída do dinheiro 

dos cofres públicos pode ser dividido em sete fases: (1) programação; (2) licitação; (3) 

empenho; (4) liquidação; (5) ordem de pagamento; (6) suprimento e (7) pagamento. O autor 

explica que, após a seleção do fornecedor, a criação da obrigação de pagamento pelo Estado, 

a verificação do direito adquirido pelo credor, o despacho exarado da autoridade competente 

determinando o pagamento, após ainda a entrega do numerário ao órgão pagador por parte do 

Tesouro Público, somente na fase do pagamento é que entrega-se ao credor “a importância 

devida pelo Estado, implicando a extinção do débito” (RAMOS FILHO, p. 78, 2012). Então, 

seria apenas nessa fase que as compras governamentais como ferramenta de pública de 

desenvolvimento local começaria, efetivamente, a fazer o efeito pretendido. 
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A despeito da quebra ou detalhamento desse complexo macroprocesso, sob a 

perspectiva da contabilidade pública, resumidamente descrito a cima, adstrito aos parâmetros 

da administração pública, a compra pode, de forma ampla, compreender “o momento da troca 

de valor, quando duas partes negociam a satisfação de suas expectativas” (GIGLIO, 2005, p. 

14), corroborando com o estabelecido na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, que define 

compra como “toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 

parceladamente” (BRASIL, 1993). Portanto, o final do estágio licitatório será o entendimento 

de compra governamental ou pública, bem como a abrangência a ser captada por essa 

pesquisa, pois a investigação a respeito da eficácia dos caminhos processuais percorridos até o 

efetivo pagamento ao fornecedor fugiria ao escopo do regulamentado pelo Estatuto da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.  

  Vale registrar também que não é unanime a definição de micro e pequenas empresas. 

Há pelo menos dois enfoques diferentes que delimitam esse segmento das demais empresas. 

O SEBRAE utiliza o critério da quantidade de funcionários: “até 9 para microempresa e de 10 

a 49 para empresas de pequeno porte” (IBGE, 2003, p. 17). Mas a redação da Lei 

Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, utiliza o critério do valor da receita dos tipos 

empresariais devidamente registrados que:  

[...] no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e no caso 

da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 

R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). (BRASIL, 2006) 

 

 Esse último é o entendimento a ser adotado para efeito deste trabalho. Nesse contexto, 

o IBGE (p. 49, 2013) identificou que 65,5% da receita bruta de prestação de serviços no 

Brasil é produzida no Sudeste do país, 14,2% no Sul, 10,3% no Nordeste, 7,1% no Centro-

Oeste e 2,6% no Norte. No que se refere à receita bruta advinda do comércio, 51,5% 

corresponde ao Sudeste, 19,8% ao Sul, 15,3% ao Nordeste, 9,9% ao Centro-Oeste e 3,5% ao 

Norte. Esses números, embora não estejam focalizando apenas o grupo de MEPP, apontam 

para a concentração da força econômica do Brasil nas regiões Sudeste e Sul e podem reforçar 

uma das suposições desta pesquisa, qual seja, a de que a obrigatoriedade estabelecida no 

Estatuto da Micro e Pequena Empresa não tem obtido os efeitos esperados de promover o 

desenvolvimento local. 
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4- CONHECENDO A UFRN E SUA ESTRUTURA DE COMPRAS 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fundada em 25 de junho de 1958, é 

uma autarquia pública federal de ensino superior complexa nos campos acadêmico e 

administrativo. São 113 (cento e treze) cursos de graduação e 121 (cento e vinte e um) cursos 

de pós-graduação (mestrado e doutorado), bem como diversos projetos de pesquisa e ações de 

extensão, divididos em 27 (vinte e sete) centros/unidades especializadas, tais quais Centro de 

Biociências, Centro de Ciências da Saúde; Centro de Ciências Exatas e da Terra; Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes; Centro de Ciências Sociais e Aplicadas; Centro de Ensino 

Superior do Seridó; Centro de Tecnologia; Escola Agrícola de Jundiaí; Escola de Ciência e 

Tecnologia; Escola de Música, Instituto Internacional de Física, Instituto Metrópole Digital; 

Instituto do Cérebro.  

Conforme regimento interno da Reitoria da UFRN, a Reitoria é o “órgão executivo 

superior, ao qual compete dirigir, administrar, planejar, coordenar, estabelecer parcerias e 

fiscalizar as atividades da universidade”. A estrutura organizacional da universidade, portanto, 

é composta pelo Gabinete do Reitor; seis Pró-Reitorias (de Graduação, de Pós-Graduação, de 

Pesquisa, de Extensão, de Administração, de Gestão de Pessoas e de Assuntos Estudantis) 

duas secretarias (de Educação a Distância e de Relações Internacionais e Interinstitucionais); 

duas superintendências (superintendências de Infraestrutura e Informática); auditoria Interna; 

assessoria para gestão dos Hospitais Universitários; Assessoria de Comunicação; e 

Assessorias Especiais. 

Para ter uma ideia de sua abrangência, o Relatório UFRN em Números,  última 

atualização, disponível em 2012, informa que a universidade possuía à época 43.682 

(quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois) estudantes. E o quadro de servidores era 

composto por 2.216 (dois mil duzentos e dezesseis) professores e 3.281 (três mil, duzentos e 

oitenta e um) técnicos-administrativos. Além disso, para o cumprimento de seus objetivos nas 

áreas finalísticas de ensino, pesquisa e extensão, a UFRN demanda intensa contratação de 

materiais e serviços do mercado. Em 2015, a UFRN realizou gasto direto no valor de R$ 

1.337.394.565,63 (um bilhão, trezentos e trinta e sete milhões, trezentos e noventa e quatro 

mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), sexto maior dentre as 

universidades federais do país. 

 A responsabilidade pela contratação de tais insumos de toda a universidade é 

centralizada na Diretoria de Material e Patrimônio (DMP), que subordina-se à Pró-reitoria de 
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Administração (PROAD). Conforme Martins e Laugeni (2005, p. 262) “as atividades da área 

de materiais devem ser integradas, argumenta-se que todas as decisões precisam ser 

concentradas em um único órgão”. Essa centralização tem a vantagem de permitir maior 

controle dos processos e redução de custos operacionais. 

Conforme o Artigo 106 do Regimento Interno da Reitoria da UFRN, a Diretoria de 

Material e Patrimônio “tem a finalidade de planejar, coordenar e executar as compras 

institucionais de âmbito nacional e internacional, realizar o controle patrimonial dos bens 

móveis e imóveis e a gerência física e contábil dos almoxarifados de suprimentos de bens de 

consumo e de manutenção de obras.” (BRASIL, 2015, p. 41.) 

 No organograma da DMP constam a Direção, o Setor de Controle e Registro 

Contábil, o Setor de Compras, o Setor de Licitações, o Setor de Pós-compras, o Setor de 

Patrimônio, o Setor de Almoxarifado e a Secretaria administrativa, nos quais são alocados 51 

(cinquenta e um) servidores públicos efetivos. Além destes, a Diretoria de Material e 

Patrimônio ainda conta com aproximadamente 35 (trinta e cinco) funcionários terceirizados 

alocados em serviços administrativos, serviços gerais e de armazenistas. 

A Diretoria tem um fluxo macro de processos que inicia-se com o cadastramento, pelo 

Setor de Compras no Sistema Integrado de Administração e Patrimônio (SIPAC), catalogação 

de materiais e serviços disponíveis para serem requisitados pela comunidade acadêmica da 

UFRN, este é um setor estratégico tem a atribuição de reunir as demandas de solicitações dos 

vários setores para quantificar o que será licitado, além disso, garantir que a especificação dos 

itens e os valores sobre os quais serão licitados estejam compatíveis com o que o mercado 

oferece e que não direcionem para alguma marca ou modelo específico, de modo a favorecer 

indevidamente um fornecedor em detrimento aos demais, fato expressamente proibido pela 

legislação.  

Posteriormente, entra em ação o Setor de licitações que realiza os procedimentos 

licitatórios com as firmas interessadas e capacitadas a fornecerem de acordo com o que foi 

previamente estabelecido, aqui, o principal desafio constitui em realizar os procedimentos 

licitatórios no menor tempo possível, respeitando os prazos e regramentos estabelecidos. 

Editais bem elaborados, com especificações de produtos e serviços claras e preços 

adequadamente estabelecidos ajudam ao sucesso da compra e a minimização de licitações 

desertas ou fracassadas.  
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Após isto, o Setor de Pós-compras disponibiliza à empresa vencedora a nota de 

empenho, que consiste em uma autorização de prestação de serviço ou entrega do bem. 

Também realiza o gerenciamento desse fluxo e a formalização do processo de pagamento para 

envio à Diretoria de Contabilidade e Finanças. O setor de Pós-compra também é responsável 

por assegurar que os itens adquiridos pela UFRN sejam entregues pelos fornecedores no prazo 

e conforme as especificações estabelecidas, inclusive aplicando advertências e sanções que 

podem até inabilitar o fornecedor sancionado a contratar com a administração pública. 

Quando o bem é entregue pela empresa fornecedora, se for de natureza de consumo, será 

armazenado no Setor de Almoxarifado e, se for material permanente, será encaminhado ao 

setor de Patrimônio. Esses dois setores responsabilizam-se pelo acondicionamento correto e 

distribuição dos materiais pelos diversos departamentos e setores da universidade. Existe 

ainda o Setor de Controle e Registro Contábil que designado para executar a parte contábil do 

patrimônio da instituição buscando a sincronização das informações constantes no SIPAC 

com o Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). 

As perspectivas para o futuro para a UFRN são de expansão. O Plano de 

Desenvolvimento Institucional (2015) da universidade para o período  2015 a  2019 propõe 17 

(dezessete) metas que envolvem:  a expansão das matrículas do ensino de graduação em 

8,3%, passando de 32.449 em 2014 para 35.149 em 2019; qualificação dos cursos de 

graduação, até 2019, com 80% dos cursos avaliados, segundo indicadores do INEP, obtendo 

conceitos 4 ou 5; expansão do sistema de pós-graduação stricto sensu em 26,4%, passando de 

106 cursos em 2014 para 134 em 2019; expansão das atividades de pesquisa e extensão. Para 

a consecução de todas as metas, a universidade certamente demandará maior quantidade de 

materiais e serviços e, portanto, vislumbra-se aqui um cenário de aumento do mercado a ser 

gerado pelas compras governamentais processadas nesta instituição pública. 
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5 – ASPECTOS METODOLÓGICOS  

5.1- Tipo de pesquisa  

Este estudo visa examinar a influência das compras feitas pela UFRN para o 

fortalecimento da economia local do RN, a partir do dispositivo estabelecido na Lei 123/06 

que obriga a administração pública contratar com MEPP para qualquer item licitado com 

valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Serão analisadas as licitações processadas na 

UFRN na modalidade “Pregão Eletrônico”, pois essa modalidade de compra facilita a 

participação de empresas de todo território nacional, ampliando ainda mais a concorrência. E, 

assim sendo, permite a análise do cumprimento ou não dos objetivos da norma, quais sejam, 

estabelecer condições para o fortalecimento da economia local ao estimular as MEPP. 

Para atingir o objetivo dessa pesquisa, utilizou-se da estratégia do estudo de caso, a 

qual tem por escopo investigar “um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida 

real, especialmente quando o limite entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos” (YIN, 2001, p. 32). Portanto, o presente estudo de caso referencia aspectos 

adstritos ao favorecimento, estabelecido por lei, às Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, com o intuito de promover o desenvolvimento econômico local.  

5.2 – Abrangência da pesquisa  

Nesse contexto, o trabalho terá como foco as compras governamentais efetuadas pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), mais especificadamente, as da 

modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, que foram realizadas no ano de 2015.  

A escolha pela UFRN deu-se por essa universidade, no exercício de 2015, ter 

registrado o gasto direto no valor de R$ 1.337.394.565,63 (um bilhão, trezentos e trinta e sete 

milhões, trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três 

centavos), que corresponde ao sexto maior dentre as universidades federais do país, sendo o 

primeiro dentre as situadas nas regiões Norte e Nordeste, conforme dados obtidos no Portal da 

Transparência do Governo Federal.  

Conforme a mesma fonte de informação, para igual período, no que se refere aos 

gastos com material de consumo classificados em outras despesas correntes, a UFRN realizou 

R$ 12.959.863,87 (doze milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e 

três reais e oitenta e sete centavos), montante inferior apenas aos registrados pelas 

Universidades Federais do Rio Grande do Sul e de Santa Maria. 
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 Já para o elemento de despesa equipamentos e material permanente do grupo de 

despesa investimentos, a UFRN realizou R$ 26.475.460,16 (vinte e seis milhões, quatrocentos 

e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e dezesseis centavos), para essa categoria 

de gasto, no período indicado, valor menor apenas que o registrado pelas Universidades 

Federais do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de São Paulo.  

5.3- Recorte temporal da pesquisa  

O recorte temporal para a análise dos pregões eletrônicos realizados em 2015 foi 

definido pela publicação em 07 de agosto de 2014 da Lei Complementar 147/14 que alterou a 

redação dos artigos 47 e 48 da Lei 123/06, a qual, antes da referida atualização, previa apenas 

a possibilidade discricionária de as licitações cujo valor atingisse até R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais) fossem realizadas exclusivamente com MEPP. Posteriormente, isso se tornou 

obrigatório, para qualquer item licitado nessa condição.  

5.4 -  Instrumentos de Coleta dos dados  

A pesquisa utilizou-se de dois instrumentos de coleta de dados, primeiramente foi 

realizada uma pesquisa documental. Sobre essa ferramenta de coleta de dados Gil (2008, p. 

148) afirma que “as sociedades modernas dispõem de grande quantidade de dados estatísticos 

referentes às características de seus membros. Tais dados são geralmente coletados e 

armazenados para servir aos interesses de organizações, sobretudo da Administração 

Pública”.  Foram avaliados dois tipos de documentos: (1) as atas de pregão eletrônico 

realizados pela UFRN em 2015, e, (2) os cartões de CNPJ das empresas participantes desses 

certames. 

A partir desse levantamento foram identificadas 37 (trinta e sete) MEPP que estão 

localizadas no RN. Desse total, 28 estão localizadas em Natal. O grupo de micro e pequenas 

empresas sediadas na capital, por representar 76% do valor dos itens vencidos por MEPP do 

RN, constituiu a segunda fonte de dados dessa pesquisa. A partir daí foi Identificado, então, o 

rol de empresas MEPP localizadas em Natal que venceram itens caracterizados como de (1) 

serviços, (2) Eletro, eletrônicos e informática, (3) obras e (4) Produtos e acessórios de limpeza 

em pregões eletrônicos realizados em 2015, pois, a soma dos valores dos itens licitados pela 

UFRN pertencentes a essas quatro categorias correspondem a 89% do valor total dos itens 

vencidos por MEPP, portanto os que geraram maior impacto financeiro para esse segmento.  
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Diante disso, foram selecionados para análise os pregões eletrônicos realizados pela 

UFRN a partir de 01 de janeiro até 22 de outubro de 2015, totalizando 39 (trinta e nove) atas 

de pregão eletrônico (conforme quadro a baixo), disponíveis para consulta no portal de 

Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br) do Governo Federal. É 

importante ressaltar que, apesar de a Lei 147/2014 que tornou obrigatória a contratação de 

itens até R$ 80.000,00 com MEPP vigorar a partir de 07 de agosto de 2014, optou-se por 

analisar os pregões eletrônicos a partir do ano de 2015, passados alguns meses de adaptação 

ao novo dispositivo por parte das MEPP, bem como dos órgãos públicos compradores. Os 

números dos pregões eletrônicos analisados estão dispostos no Quadro 2. 

Salienta-se que a pesquisa apresentou limitações quanto à amostra das atas de pregões 

eletrônicos analisadas, visto que a extração dos dados necessários ao estudo em cada um dos 

documentos demandou muito tempo do pesquisador. Por isso, houve a necessidade de fazer 

um recorte temporal de modo que os pregões eletrônicos da UFRN de 2015 analisados foram 

processados entre as datas de 01/01/2015 e 22/10/2015, quando foi iniciada a montagem do 

banco de dados da pesquisa (que foi finalizada apenas em 22 de janeiro de 2016).  Portanto, 

não foram analisados 09 (nove) pregões eletrônicos realizados em 2015, após o início da 

montagem do banco de dados.  

Quadro 2 – Pregões Eletrônicos da UFRN analisados (2015)  

Pregões Eletrônicos da UFRN Analisados (2015):  

012015; 032015; 042015; 062015; 072015; 082015; 102015; 112015; 122015; 132015; 

142015; 152015; 162015; 172015; 182015; 192015; 202015; 222015; 242015; 252015; 

262015; 272015; 282015; 292015; 302015; 362015; 382015; 402015; 412015; 422015; 

442015; 472015; 492015; 522015; 532015; 582015; 592015; 612015; 632015. 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor em 12/04/2016 

Em seguida, tendo em vista que foram licitados 98 (noventa e oito) categorias de itens 

diferentes, agrupou-se a lista por objetos semelhantes em 13 (treze) categorias, para facilitar a 

análise dos dados. Conforme Quadro 3 no anexo I. 

Realizou-se, então, um recorte para evidenciar quatro categorias de itens (serviços, 

eletro, eletrônicos e informática, obras e produtos e acessórios de limpeza) que constituem 

89% do valor total adjudicados para MEPP. Foram encontradas 22 (vinte e duas) MEPP de 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Natal distribuídas nas categorias. Foi com este grupo de empresas que foi desenvolvido o 

outro instrumento de coleta de dados: um questionário com perguntas abertas e fechadas. 

A aplicação do questionário foi realizada por meio de ligações telefônicas aos 

representantes de cada uma das empresas. Estabeleceu-se contato que possibilitou a aplicação 

dos questionários com treze empresas, o que representa 59% das MEPP do recorte a cima 

explicado. Especificamente, relativo a cada uma das quatro categorias focalizadas, aplicou-se 

os questionários com os responsáveis (1) de quatro das seis MEPP de Natal que venceram 

itens da categoria Serviços; (2) de seis das onze da categoria Eletro, eletrônicos e informática; 

(3) da única MEPP de Natal que venceu itens da categoria Obras (esta empresa também está 

no rol das seis pesquisadas da categoria anterior); (4) de três das cinco da categoria Produtos e 

acessórios de limpeza, aplicando-se, portanto, um total de treze questionários, visto que uma 

empresa pertence a duas categorias. 

 O questionário (Anexo II) foi elaborado com o objetivo de compreender, sob a 

perspectiva dos representantes das MEPP, aspectos da influência da Lei 123/2006 para o 

crescimento econômico das MEPP e para o fortalecimento da economia de suas localidades, 

bem como do impacto para a cadeia produtiva de cada empresa fornecedora da UFRN. 

Indagou-se, portanto, a respeito do quantitativo e média salarial dos funcionários, para se 

mensurar a formatação do quadro de colaboradores, investigou-se o percentual do 

faturamento relativos às compras dos insumos necessários às operações das empresas, bem 

como sobre a origem de seus fornecedores a fim de identificar impacto econômico e origem 

das empresas que compõem as cadeias produtivas das quais fazem parte os licitantes 

pesquisados,  além de questionamentos a respeito de variação no pagamento de tributos, 

investimentos atrelados ao fato da empresa ter passado a fornecer para a UFRN e sobre a 

relação das MEPP pesquisadas com a Lei 123/2006.  

5.5 – Análise dos dados 

   Os dados advindos das atas de pregões eletrônicos pesquisados foram postos em 

planilha eletrônica e cruzados de modo que fosse possível estabelecer relações relevantes ao 

tema. Tais relações foram construídas movidas por questionamentos a respeito do perfil dos 

participantes, sobretudo dos vencedores dos pregões eletrônicos da UFRN, bem como das 

características dos itens licitados. Por outro lado, os dados obtidos através da aplicação dos 

questionários foram importantes para compreender melhor questões levantadas em 

consequência do panorama estabelecido com a análise das atas de pregões.   
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6 – ANALISE DOS DADOS  

 Este capítulo apresenta os dados obtidos da pesquisa documental nas atas de pregões 

eletrônicos da UFRN em 2015 e na aplicação dos questionários com MEPP de Natal que 

venceram itens de tais pregões.  

6.1 – Análise das atas de Pregões Eletrônicos de 2015 da UFRN 

 No ano de 2015, em um total de 39 (trinta e nove) pregões eletrônicos analisados 

(todos os pregões eletrônicos ocorridos entre 01 de janeiro a 22 de outubro), foi licitado o 

valor total de R$ 117.961.160,10 (cento e dezessete milhões, novecentos e sessenta e um mil, 

cento e sessenta reais e dez centavos), sendo que 51% desse montante foi vencido por micro 

empresas e empresas de pequeno porte, ou seja, R$ 60.543.891,68 (sessenta milhões, 

quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).  

Do total vencido por MEPP, R$ 37.858.812,44 (trinta e sete milhões, oitocentos e cinquenta e 

oito mil oitocentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) foram de itens vencidos por 

MEPP localizadas no Estado do Rio Grande do Norte. Dessa parcela, têm-se que o valor de 

R$ 28.956.757,55 (vinte e oito milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e 

cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) advêm de itens vencidos por empresas 

situadas em Natal, que corresponde a 25% do total licitado no ano de 2015.  Em outros 

termos, significa que as MEPP localizadas em Natal conquistaram uma fatia de 25% do 

mercado gerado pela demanda de compras da UFRN, pelos pregões eletrônicos analisados. 

Conforme exposto na Tabela 1. 

Tabela 1 – Valores licitados 

Total vencido por MEPP (R$)  60.543.891,68 51% 

Total vencido por MEPP do RN (R$) 37.858.812,44 32% 

Total vencido por MEPP de Natal (R$) 28.956.757,55 25% 

Total licitado (R$) 117.961.160,10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor em 22/05/2016 

Tratando-se do quantitativo de empresas, identificou-se um total de 568 (quinhentas e 

sessenta e oito) licitantes, ou seja, empresas que concorreram mas não necessariamente 

ganharam disputas por fornecimento de itens à UFRN, independentemente do porte ou 

localização. Do quantitativo total de licitantes, identificou-se que 507 (quinhentas e sete) são 

enquadradas como MEPP, o que corresponde a 89% do total.  



45 
 

No que se refere quantidade de empresas participantes (licitantes) e vencedoras 

localizadas no Estado do Rio Grande do Norte, independente do porte, são 89 (oitenta e nove) 

licitantes, sendo que 37 (trinta e sete) venceram pelo menos um item em algum pregão 

eletrônico realizado em 2015 pela UFRN. Ao analisar essas MEPP, identificou-se que 28 

(vinte e oito) estão localizadas em Natal. A Tabela 2 a baixo resume os dados com foco nos 

quantitativos de MEPP do RN e de Natal. 

Tabela 2 – Quantidade de licitantes 

Total de empresas licitantes 568 100% 

MEPP licitantes (todas as localidades) 507 89% 

MEPP do RN licitantes 89 16% 

MEPP do RN vencedoras 37 7% 

MEPP de Natal licitantes 71 12,5% 

MEPP de Natal vencedoras 28 5% 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor em 22/05/2016 

Isso mostra um cenário com um número muito baixo de licitantes localizadas no RN 

que se sagraram vencedoras – 7% do total de empresas participantes – apesar disso, conforme 

dados da Tabela 1, este grupo de empresas corresponde a 32% do valor total licitado. Porém, 

5% do total de MEPP vencedoras estão em Natal, ou seja, mais de 70% das MEPP vencedoras 

que localizam-se no RN, estão sediadas em Natal. E, conforme a Tabela 1, este grupo de 

MEPP venceu 25% do valor total licitado, ou seja, quase 80% do valor total vencido por 

MEPP do RN foi por MEPP localizadas em Natal. Isto pode ser um indicativo de uma 

extrema concentração econômica na capital em detrimento ao interior do Estado, fato que 

pode contribuir para a ampliação da desigualdade socioeconômica no interior do Rio Grande 

do Norte e, portanto, ir de encontro ao fortalecimento da economia local no demais 

municípios do Estado.   

Sob outro foco de análise, pode-se segmentar os itens entre os que têm valor até R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), que correspondem a 11% do valor total licitado e os que itens 

cujo valor é maior que R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que correspondem a 89% do valor 

total licitado. Para essa divisão, têm-se o seguinte panorama, conforme Tabela 3. 
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Tabela 3 – Segmentação entre os itens pelo valor referencial de R$ 80.000,00  

Total de itens até R$ 80.000,00 

Vencidos por MEPP  R$   11.338.796,74  88% 

Vencidos por empresas de maior porte  R$     1.612.467,04  12% 

Total R$ 12.951.263,78   

Total de itens mais de R$ 80.000,00 

Vencidos por MEPP  R$   49.205.094,94  47% 

Vencidos por empresas de maior porte  R$   55.804.801,38  53% 

Total R$ 105.009.896,32   

Fonte:  Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor em 23/05/2016 

 Os itens com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) devem ser licitados 

exclusivamente com MEPP. Mas, nas licitações analisadas, para esse grupo, 88% dos 

vencedores foram de fato MEPP, os outros 12% dizem respeito a casos em que não houve 

nenhuma MEPP interessada ou nenhuma delas atendeu as condições jurídicas necessárias, 

obrigando a administração da UFRN a contratar empresas de qualquer outro porte. 

Interessante observar que 67% desse valor total corresponde a itens de serviços, sobretudo no 

que diz respeito à instalação e montagem para equipamentos de processamento de dados, 

outros 19% correspondem a Gêneros alimentícios, 11% referem-se a produtos e acessórios de 

limpeza e 3% a Eletro, eletrônicos e informática. Portanto, isso demonstra que há ainda uma 

demanda que às MEPP não conseguiram atender para os segmentos de mercado citados acima 

e o espaço está sendo preenchido por empresas de maior porte.  Os governos municipais e 

estadual poderiam promover o desenvolvimento de ações de capacitação junto ao mercado 

das MEPP a fim de dirigir suas demandas a tal segmento local, bem como as compras 

públicas de maneira geral.  

Por outro lado, os itens com valores maiores que R$ 80.000.00 (oitenta mil reais), em 

que não há a obrigatoriedade por parte da administração pública em licitar e contratar 

exclusivamente com MEPP, ainda assim, nas licitações analisadas, 47% do valor total desses 

itens foram adjudicados para MEPP.  Isso quer dizer que esse grupo de empresas venceu 

quase metade do montante em que não detinha o instituto da exclusividade em seu favor, ou 

seja, 49.205.094,94 (quarenta e nove milhões, duzentos e cinco mil e noventa, quatro reais e 

noventa e quatro centavos). Em termos de valores absolutos, pode-se considerar um resultado 

importante, visto que esse quantitativo é mais de quatro vezes o valor vencido por MEPP 

cujos itens foram licitados com exclusividade para estas, qual seja, R$ 11.338.796,74 (onze 

milhões, trezentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e quatro 
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centavos). E pode demonstrar bom nível de competitividade das MEPP quando em disputas 

sem o protecionismo da Lei 123/2006. 

A partir da análise dos dados das atas de pregão eletrônico objeto desta pesquisa, 

identificou-se 43 (quarenta e três) MEPP de Natal que não venceram nenhum item que 

concorreram, correspondente ao valor de R$ 8.230.006,00 (oito milhões, duzentos e trinta mil 

e seis reais) em itens que as empresas da cidade concorreram, mas não obtiveram êxito. Os 

itens de maior impacto, que correspondem a 80% deste montante, estão destacados na Tabela 

4 com seus respectivos percentuais financeiros. Observa-se que 42% do valor dos itens que 

compõem esse grupo foram classificados na categoria serviços, conforme Tabela 4. 

Tabela 4 – Itens disputados mas não vencidos por MEPP de Natal 

INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA 15% 

ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 14% 

OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 12% 

AR CONDICIONADO-APARELHO 8% 

ESTABILIZADOR TENSÃO 8% 

INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO – FORRO 8% 

INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE VIDRO 
TEMPERADO/LAMINADO/CRISTAL ACRÍLICO /EM PORTA / JANELA / BOX 5% 

PROJETOR MULTIMÍDIA 3% 

PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA 3% 

INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELA 2% 

PAPEL 2% 

Fonte: Dados da Pesquisa. Elaborado pelo autor em 23/05/2016 

Por outro lado, no que se refere aos itens vencidos por MEPP sediadas em Natal, têm-

se que 65% deles estão relacionados com o segmento de serviços. A Tabela 5 a baixo detalha 

a descrição dos itens e seus respectivos percentuais relativos ao valor total vencido por MEPP 

de Natal. 

Tabela 5 – Itens vencidos por MEPP de Natal 

ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 25,066% 

INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA 17,846% 

INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO – FORRO 17,684% 

INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE VIDRO 
TEMPERADO/LAMINADO/CRISTAL ACRÍLICO /EM PORTA / JANELA / BOX 11,168% 

INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELA 4,897% 

PAPEL 3,924% 
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CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA 3,579% 

CONFECÇÃO / COLOCAÇÃO / REMANEJAMENTO / MANUTENÇÃO- 
DIVISÓR IA / MÓDULO 3,194% 

INSTALAÇÃO E MONTAGEM PARA EQUIPAMENTOS DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS 2,161% 

LOCAÇÃO GERADOR ELÉTRICO 1,290% 

SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 1,066% 

CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA 0,932% 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM 0,789% 

TELHA 0,733% 

 SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 0,548% 

ORGANIZAÇÃO DE CONGRESSO, SIMPÓSIO, CONFERÊNCIA E EXPOSIÇÃO 0,532% 

CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,512% 

TIJOLO 0,430% 

BALDE 0,399% 

PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA 0,331% 

MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 0,322% 

REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 0,311% 

ESFREGAO 0,298% 

INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO/LÃ DE ROCHA 0,276% 

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES / PERIFÉRICOS 0,216% 

UTENSÍLIO DOMESTICO 0,197% 

LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA 0,195% 

LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 0,172% 

INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 0,171% 

ARGAMASSA 0,161% 

CONJUNTO HIGIENE 0,135% 

LUVA CONEXAO 0,072% 

LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 0,070% 

FECHADURA 0,063% 

UNIFORME PROFISSIONAL 0,055% 

ARAME 0,047% 

CARRINHO MÃO 0,045% 

COLETOR DE OBJETOS 0,024% 

ADESIVO USO GERAL 0,022% 

VASSOURA 0,021% 

FERRAMENTA 0,009% 

MANGUEIRA JARDIM 0,008% 

ESPANADOR 0,006% 

SEMENTE 0,005% 

BUCHA 0,004% 

TINTA INDUSTRIAL 0,004% 

CONJUNTO FERRAGENS FIXACAO  0,003% 

TORNEIRA 0,002% 

LENÇO DESCARTÁVEL 0,002% 
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DESENTUPIDOR PIA 0,001% 

Fonte: Dados da pesquisa.  Elaborado pelo autor em 23/05/2016. 

 Sabe-se que setor de serviços exerce grande influência na economia do Rio Grande do 

Norte, de acordo com o relatório Contas Regionais do Brasil (2015) divulgado pelo IBGE, 

73,4% do Produto Interno Bruto do Estado é composto pelo setor de serviços. Isso parece 

refletir-se na amostra de pregões eletrônicos analisados. Apesar de que, conforme 

demonstrado, pode-se considerar alto o percentual de itens considerados como prestação de 

serviço, que empresas localizadas em Natal pleitearam fornecer mas não conseguiram vencer, 

ou seja, o fato de a maioria dos itens disputados por MEPP localizadas em Natal, mas não 

vencidos, serem categorizados como de serviços pode indicar que há muitas empresas deste 

segmento na cidade, reforçando, portanto, o dado apresentado pelo IBGE. Mas, pode sugerir 

também que em muitos casos, tais empresas, ainda são menos competitivas que empresas de 

outros estados. Ainda mais se levado em consideração que o fator localização pode constituir 

importante diferencial competitivo para empresas que situam-se na mesma região onde o 

serviço será prestado, visto que qualquer empresa deve manter uma estrutura mínima in loco 

no período em que estiver prestando o serviço, e isso certamente é considerado no momento 

do cálculo dos custos e da apresentação das propostas de preços pelas licitantes. 

 Para traçar um panorama geral dos itens licitados e vencidos por MEPP 

independentemente de sua localização, totalizando R$ 60.543.891,68 (sessenta milhões, 

quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), 

conforme explicitado anteriormente, os itens licitados nessa pesquisa foram agrupados em 

categorias conforme a proximidade de suas descrições.  Observou-se que quase metade da 

demanda da UFRN analisada está relacionada a serviços (42,7%) pois somando-se as 

categorias serviços e obras têm-se quase 56% do valor total dos itens licitados. 

Tabela 6 – Itens vencidos por MEPP por categorias, independente de localização 

SERVIÇOS  42,7% 

ELETRO/ELETRÔNICO/INFORMÁTICA 27,2% 

OBRAS 13,2% 

PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA 6,3% 

PEÇAS AUTOMOTIVAS 2,3% 

FERRAMENTAS/MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/ACESSÓRIOS 1,9% 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,6% 

ACESSÓRIOS ESPORTIVOS 0,6% 

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 0,3% 
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SEMENTES/RAÇÃO/PET/ACESSÓRIOS PARA O CAMPO 0,2% 

UNIFORME PROFISSIONAL 0,1% 

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,1% 

Fonte:  Dados da pesquisa. Elaborado pelo Autor em 24/05/2016 

 A partir da Tabela 6, podem-se identificar os agrupamentos de itens de maior valor 

econômico vencidos por MEPP, independentemente da localização que estão sediados: (1) 

serviços, (2) Eletro/Eletrônico/Informática, (3) Obras e (4) produtos de limpeza. Jutos esses 

itens respondem por 89% do valor total analisado e foram vencidos por MEPP localizadas nas 

cidades conforme disposto na Tabela 4. 

Tabela 7 – Grupos de itens por cidades sedes das MEPP vencedores  

UF Cidade  Serviços  % 

Eletro, 

eletrônico e 

informática % Obras % 

Produtos e 

acessórios 

de limpeza %  Total (R$)  % 

BA Salvador 

                           

-      

                                    

93.733,90  0,6 

                         

-      

                                                                        

-      

               

93.733,90  0,2% 

CE Fortaleza 
             
995.625,00  4 

                                  
349.555,60  2,1 

                         
-      

                                                         
370.687,55  8,0 

          
1.715.868,15  3,2% 

DF Brasília 

                           

-      

                               

3.765.946,05  23,0 

                         

-      

                                                         

421.659,00  9,1 

          

4.187.605,05  7,8% 

GO Goiânia 
                           
-      

                                  
674.618,00  4,1 

                         
-      

                                                                        
-      

             
674.618,00  1,3% 

MG 

Belo 

Horizonte 

                           

-      

                                  

328.652,57  2,0 

                         

-      

                                                                        

-      

             

328.652,57  0,6% 

MG Carvalhopolis 
                           
-      

                                    
21.443,50  0,1 

                         
-      

                                                                        
-      

               
21.443,50  0,0% 

MG Contagem 

                           

-      

                                  

463.055,50  2,8 

                         

-      

                                                                        

-      

             

463.055,50  0,9% 

MG Ibirite 
                           
-      

                                    
30.347,40  0,2 

                         
-      

                                                                        
-      

               
30.347,40  0,1% 

MG Juiz de Fora 

          

4.535.671,00  19 

                                                 

-      

                         

-      

                                                                        

-      

          

4.535.671,00  8,4% 

MG 
Santa Rita do 
Sapucaí 

                           
-      

                                    
66.489,00  0,4 

                         
-      

                                                                        
-      

               
66.489,00  0,1% 

PB 

Campina 

Grande 

                           

-      

                                                 

-      

                         

-      

                                                         

172.354,98  3,7 

             

172.354,98  0,3% 

PB Joao Pessoa 
                           
-      

                                  
267.156,00  1,6 

                         
-      

                                                         
511.818,50  11,0 

             
778.974,50  1,4% 

PE Camaragibe 

                           

-      

                                                 

-      

                         

-      

                                                         

436.577,30  9,4 

             

436.577,30  0,8% 

PE Paulista 
                           
-      

                                    
46.381,50  0,3 

                         
-      

                                                                        
-      

               
46.381,50  0,1% 

PE Recife 

                 

6.560,00  0 

                                  

358.622,77  2,2 

                         

-      

                                                           

67.606,50  1,5 

             

432.789,27  0,8% 

PR Bandeirantes 
                           
-      

                                      
4.238,00  0,0 

                         
-      

                                                                        
-      

                 
4.238,00  0,0% 

PR Curitiba 

                           

-      

                                    

15.184,80  0,1 

                         

-      

                                                                        

-      

               

15.184,80  0,0% 

PR Londrina 
                           
-      

                                    
58.555,00  0,4 

                         
-      

                                                                        
-      

               
58.555,00  0,1% 

PR Maringá 

                           

-      

                                    

71.946,70  0,4 

                         

-      

                                                                        

-      

               

71.946,70  0,1% 

PR Pinhais 

                           

-      

                                  

168.767,70  1,0 

                         

-      

                                                                        

-      

             

168.767,70  0,3% 

PR 

Santo 

Antonio da 
Platina 

                           
-      

                                  
198.515,10  1,2 

                         
-      

                                                                        
-      

             
198.515,10  0,4% 

RJ Nilópolis 

                           

-      

                                      

7.560,00  0,0 

                         

-      

                                                                        

-      

                 

7.560,00  0,0% 

RJ 
Rio de 
Janeiro 

                           
-      

                                    
28.070,60  0,2 

                         
-      

                                                                        
-      

               
28.070,60  0,1% 
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RJ 

Volta 

Redonda 

                           

-      

                                    

64.400,00  0,4 

                         

-      

                                                                        

-      

               

64.400,00  0,1% 

RN Lucrécia 

                           

-      

                                                 

-      

       

8.344.700,00  99 

                                                                        

-      

          

8.344.700,00  15,5% 

RN Mossoró 
                           
-      

                                                 
-      

                         
-      

                                                         
332.863,16  7,2 

             
332.863,16  0,6% 

RN Natal 

        

18.872.225,00  77 

                               

7.444.021,72  45,5 

            

93.256,00  1 

                                                      

1.917.067,51  41,2 

        

28.326.570,23  52,5% 

RN Parnamirim 
                           
-      

                                                 
-      

                         
-      

                                                         
139.648,50  3,0 

             
139.648,50  0,3% 

RS 

Frederico 

Westphalen 

                           

-      

                                    

48.705,30  0,3 

                         

-      

                                                                        

-      

               

48.705,30  0,1% 

RS Pelotas 
                           
-      

                                  
756.665,00  4,6 

                         
-      

                                                                        
-      

             
756.665,00  1,4% 

RS Porto Alegre 

                           

-      

                                  

125.489,05  0,8 

                         

-      

                                                                        

-      

             

125.489,05  0,2% 

RS 
Taquarucu do 
Sul 

                           
-      

                                  
606.693,15  3,7 

                         
-      

                                                                        
-      

             
606.693,15  1,1% 

SC Florianópolis 

               

30.720,00  0,1 

                                                 

-      

                         

-      

                                                                        

-      

               

30.720,00  0,1% 

SC 

São Jose De 

Mipibu 

                           

-      

                                                 

-      

                         

-      

                                                         

284.273,55  6,1 

             

284.273,55  0,5% 

SC  Palmitos 

                           

-      

                                    

14.267,00  0,1 

                         

-      

                                                                        

-      

               

14.267,00  0,0% 

SP Campinas 
                           
-      

                                           
42,60  0,0 

                         
-      

                                                                        
-      

                      
42,60  0,0% 

SP 

Francisco 

Morato  

                           

-      

                                  

162.325,40  1,0 

                         

-      

                                                                        

-      

             

162.325,40  0,3% 

SP Guarulhos 
               
17.250,00  0,1 

                                  
117.217,26  0,7 

                         
-      

                                                                        
-      

             
134.467,26  0,2% 

 
Total 

        

24.458.051,00  45 

                             

16.358.666,17  30 

       

8.437.956,00  16 

                                                      

4.654.556,55  8,6 

        

53.909.229,72  

 Fonte:  Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor em 24/05/2016 

Observa-se que, para os agrupamentos de itens elencados na Tabela acima como de 

maior volume financeiro e vencidos por MEPP, as empresas localizadas em Natal venceram 

metade dos itens, mais precisamente 52,5% do valor total licitado.  Chama atenção o fato da 

cidade de Lucrécia no interior do RN responder por 15,5% do valor total licitado, a baixo 

apenas de Natal. Isso se deve a uma empresa localizada na cidade que venceu doze itens do 

pregão eletrônico 013 de 2015 relativo a obras de pavimentação na Universidade, totalizando 

8.344.700,00 (oito milhões, trezentos e quarenta e quatro mil e setecentos reais). Nesta 

situação, há uma grande concentração financeira em apenas uma empresa, fato que caberia 

investigação mais aprofundada acerca da possível existência de dependência econômica local 

e seus impactos em casos com essas características.  Sobre isso, salienta-se que “o 

desenvolvimento econômico é o resultado do esforço organizado de toda a sociedade e não 

pode continuar sendo considerado apenas como um exercício de planejamento do Estado 

central, tampouco fruto da atuação individual das empresas” (LLORENS, 2001, p. 108). 

As MEPP localizadas em Natal venceram itens que somaram os maiores valores em 

todas as categorias estabelecidas, exceto itens da categoria Obras, que uma MEPP localizada 

em Natal (RN) venceu itens referentes a apenas 1% do valor total, e, conforme já explanado, 

uma MEPP situada em Lucrécia (RN) venceu itens que correspondem a 99% do montante 
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total das Obras vencidas por MEPP. Para o grupo denominado Eletro, eletrônico e 

informática, as MEPP localizadas em Natal venceram 45,5% do valor total da categoria, 

seguido por empresas localizadas em Brasília (DF) que somaram 23%. Para a categoria 

Produtos e acessórios de limpeza, 41,2% do valor total desse grupo foi vencido por empresas 

sediadas em Natal, seguido das empresas localizadas em João Pessoa (PB), com 11% do 

montante.  

Este panorama, com base na análise de 89% do valor adjudicado para MEPP, 

demonstra que micro e pequenos fornecedores localizados em Natal que atuam em todos os 

ramos acima analisados foram beneficiados mais do que empresas localizadas em outras 

cidades e estados, o que é importante para o fortalecimento da economia local da cidade. 

Um dado interessante é que foram identificadas 48 (quarenta e oito) MEPP licitantes, 

11 (onze) delas localizadas em Natal, que concorreram a itens em pelo menos duas das 

categorias estabelecidas nesta pesquisa. Há casos de empresas que pleitearam fornecer desde 

eletro, eletrônico e informática a obras, que, por óbvio, são objetos bastante distintos e 

merecem esclarecimentos.  

Isso pode denotar uma prática que tem sido observada nas licitações públicas, que é a 

de pessoas jurídicas que, ao atenderem plenamente as exigências da lei para participar de 

licitações como MEPP, tentam vender tudo o que for possível. Na prática, tais empresas 

funcionam como revendedoras sem especialização, histórico em algum ramo de atuação ou 

familiaridade com o que estão fornecendo, por isso, geralmente não tem nenhum 

compromisso com a qualidade do produto ou serviço entregue. O combate a esta situação, por 

parte do poder público, passa pela aplicação de sanções àquelas empresas que não fornecerem 

adequadamente os produtos e serviços satisfatoriamente, conforme previstas na Seção II da 

Lei 8.666/2006, tais quais: advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a administração pública, bem como, especificamente sobre o que 

dispõe a Lei 10.520/2002, a lei dos pregões, em seu artigo 7º, sobre o impedimento de licitar e 

contratar por até 5 (cinco) anos com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, quem:  

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal [...] sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato e das demais cominações legais. (BRASIL, 2002) 
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Vale salientar que o fato de concorrer a itens classificados em categorias diferentes, 

apesar de poder ser um indicativo, não é suficiente para enquadrar essas MEPP em práticas 

tão nocivas à eficácia das compras governamentais. 

O próximo tópico traz a análise dos dados obtidos com a aplicação do questionário 

com representantes de MEPP localizadas em Natal que venceram itens de pregões eletrônicos 

da UFRN em 2015. A análise dessa base secundária de dados visa a complementação das 

informações trabalhadas a partir da análise das atas de pregão eletrônico escopo desta 

pesquisa.  

6.2 – Percepção dos empresários sobre a influência da Lei 123/2006 no 

fortalecimento da economia local  

 Das treze empresas que foram aplicados os questionários com seus representantes, 9 

(nove) participam de licitações junto à UFRN há mais de dois anos e 5 (cinco) fornecem seus 

bens ou serviços exclusivamente para órgãos públicos. Portanto, a maioria das empresas 

pesquisadas, além de experiência no ramo das licitações públicas, participam de certames 

junto à UFRN desde quando à administração pública era apenas facultado licitar com MEPP 

para itens de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme anteriormente estabelecido na Lei 

123/2006. Este dado   pode indicar que: (1) a UFRN optava por realizar pregões eletrônicos 

exclusivos com MEPP, quando ainda não era obrigatório, ou (2) que tais MEPP participavam 

das licitações mesmo sem a medida de proteção definida em lei. 

Do total de empresas pesquisadas, conforme demonstrado no Gráfico 1, oito possuem 

faturamento médio, nos últimos dois anos, de até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais), ou seja, são enquadradas como microempresa conforme os ditames da Lei 123/2006 e 

cinco representantes informaram que as empresas pelas quais respondem possui faturamento 

médio, para o mesmo período, entre R$ 360.000,01 (trezentos e sessenta mil reais e um 

centavo) e R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), ou seja, classificadas como 

empresas de pequeno porte, conforme a referida legislação. Portanto, todas estariam, de fato, 

no grupo de empresas que podem valer-se de sua condição de MEPP para obter o direito de 

concorrer a itens de licitações com valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).  

 

 

 



54 
 

Gráfico 1 – MEPP por faturamento anual 

 

FONTE: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor em 12/06/2016 

É importante destacar que, apesar da importância do estabelecido na Lei 123/2006, o 

sistema utilizado pelos órgãos do governo federal para proceder as licitações públicas solicita 

apenas que as empresas licitantes marquem uma opção informando se são ou não enquadradas 

como MEPP. Dessa forma, as empresas estão aptas ou não a participarem dos processos 

exclusivos à tal categoria. Não se exige, portanto, nenhum documento comprobatório da 

situação. O que torna todo o processo passível de fraudes com preocupante grau de facilidade. 

Levanta-se, inclusive, a questão a respeito da possibilidade de haver empresas participantes de 

pregões eletrônicos escopo desta pesquisa que declararam-se como MEPP, sem de fato ser. 

Isto pode ser encarado como sinal de negligência do poder público perante o desenvolvimento 

de uma política pública que efetivamente promova de forma qualitativa o segmento das micro 

e pequenas empresas. Enxerga-se, a partir deste fato, especificamente: (1) necessidade de 

melhoria dos processos de identificação do porte da empresa na participação de licitações; (2) 

averiguação da eficácia dos instrumentos de punibilidade de empresas ilícitas. Sobre isso, em 

consulta em 14 de junho de 2016 ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspeitas 

(CEIS) do Portal da Transparência do Governo Federal, constatou-se que a UFRN aplicou a 

penalidade de impedimento 69 (sessenta e nove) vezes, de um total de 2081 (dois mil e oitenta 

e um) identificadas. E, por fim, (3) estabelecimento de outras políticas e ações integradas que 

deem suporte às MEPP. O registro dessa situação não invalida a pesquisa uma vez que se está 

8 

5 

Faturamento anual até R$ 360.00,00 Faturamento anual entre R$ 360.000,01 e 3.600.000,00 
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trabalhando com as informações do sistema. Apenas, é importante chamar a atenção para 

possíveis problemas que podem vir a ocorrer.  

Sobre a quantidade de funcionários, de acordo com o Gráfico 2, quatro representantes 

das empresas pesquisadas informaram ter entre dois e nove, todas com faturamento médio 

menor que R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e nove representantes informaram 

contar com um quadro entre dez e quarenta e nove funcionários. Conforme já mencionado, o 

SEBRAE classifica o porte das empresas pela quantidade de funcionários, sendo de um a 

nove para microempresa e de dez a quarenta e nove para empresas de pequeno porte. 

Portanto, todas as empresas também estão enquadradas como MEPP, conforme os critérios do 

SEBRAE. Nesse sentido, para o grupo de empresários ou seus representantes que 

responderam o questionário, as empresas consideradas pequenas empresas pelo critério 

estabelecido pelo SEBRAE, também são classificadas pelo critério da Lei 123/2006, mas 

quatro das empresas que a Lei 123/2006 enquadra como microempresa possuem mais de nove 

funcionários, portanto, na classificação do SEBRAE seriam categorizadas como pequenas 

empresas.   

Gráfico 2 – MEPP por número de funcionários 

 

FONTE: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor em 12/06/2016. 

A respeito da relação entre as vendas para a UFRN e a variação do número de 

funcionários nos últimos dois anos, conforme Gráfico 3, identificou-se que, nesse período, 

oito empresas ampliaram seus quadros, sendo que para seis empresas, o aumento tem relação 

direta com o fato de a empresa ter se tornado fornecedora da UFRN. Para duas empresas não 

4 

9 

Entre 2 e 9 funcionários Entre 10 e 49 funcionários 
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houve alteração no quantitativo de funcionários e, para três MEPP houve redução, mas as 

vendas para a UFRN ajudaram a frear a queda. Diante disso, observa-se que, para as micro e 

pequenas empresas pesquisadas, as vendas à UFRN ajudaram a aumentar a oferta de 

empregos, ou diminuir a quantidade de demissões. Fato que pode reforçar a importância de se 

estabelecer as compras governamentais como políticas públicas de promoção às MEPP, que, 

conforme estimativa do   SEBRAE (2014)  em 2011, tal segmento respondia por 27% do PIB 

brasileiro, além de 52% dos empregos com carteira assinada.  

Gráfico 3 – Variação na quantidade de funcionários 

 

FONTE: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor em 12/06/2016. 

No que se refere à faixa salarial do corpo de funcionários, de acordo com o Gráfico 4, 

a maioria dos empresários ou seus representantes (de nove MEPP) informaram pagar entre um 

e três salários mínimos. Três representantes das empresas pesquisadas informaram pagar, em 

média, apenas um salário mínimo para seus funcionários (todas as que informaram pagar essa 

faixa salarial venderam itens de Produtos e acessórios de limpeza). Por fim, um representante 

de uma empresa de serviços informou pagar entre três e cinco salários mínimos para seus 

funcionários.  

 

 

6 

2 

2 

3 

Ampliou quadro por causa das vendas à UFRN 

Ampliou quadro sem relação com as vendas à UFRN 

Quadro manteve-se inalterado 

Reduziu quadro, mas as vendas à UFRN ajudaram a diminuir a perda 
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Gráfico 4 – Faixa média salarial 

 

FONTE: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor em 12/06/2016. 

Segundo as Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2011, relatório desenvolvido 

pelo IBGE (2013, p. 41), a média salarial paga pelas empresas natalenses girava em torno de 

R$ 1.744,00 (um mil, setecentos e quarenta e quatro reais), que correspondia a 3,2 salários 

mínimos em 2011. Esse valor, corrigida a inflação pelo Índice Geral de Preços do Mercado – 

IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, corresponde a R$   2.417,12 (dois mil, quatrocentos e 

dezessete reais e doze centavos) em janeiro de 2016. Nesse sentido, a pesquisa constatou que 

a maioria das empresas informou pagar entre R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e R$ 

2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), assim sendo, os números calculados pelo 

IBGE para a média salarial paga pelas empresas situadas em Natal em 2011 está, portanto, 

dentro da faixa salarial que a maioria das empresas aqui pesquisadas afirmaram pagar em 

2016. 

 Analisando a origem dos fornecedores dos licitantes pesquisados, conforme informado 

no Gráfico 5, identificou-se que a grande maioria está no Sul e Sudeste do país. Apenas 03 

(três) empresários disseram que seus principais fornecedores localizam-se em Natal. Outros 

03 (três) empresários informaram que os fornecedores estão no Sul e 07 (sete) empresários ou 

seus representantes informaram que os principais fornecedores estão no Sudeste do país. 

Essas são as duas regiões do Brasil que apresentam os maiores Produtos Brutos, conforme o 

relatório Contas Regionais do Brasil, produzido pelo IBGE (2015): “São Paulo (32,1%), Rio 

3 

9 

1 

Até 1 salário mínimo Entre 1 e 3 salários mínimos Entre 3 e 5 salários mínimos 
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de Janeiro (11,8%), Minas Gerais (9,2%), Paraná (6,3%) e Rio Grande do Sul (6,2%), 

concentravam 65,6% do PIB nacional em 2013, quase 2/3 da economia do País. 

Gráfico 5 – Origem da cadeia produtiva 

  

FONTE: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor em 12/06/2016. 

Isso pode demonstrar que, na maioria dos casos, apenas a ponta da cadeia produtiva 

encontra-se em Natal. Ou seja, mesmo que a maioria das vendas dos pregões eletrônicos da 

UFRN em 2015 sejam efetuadas por empresas da cidade, parte significativa do dinheiro que 

poderia estar circulando na economia local, se outros níveis da cadeia produtiva (produtores e 

fornecedores diversos, logística e outros setores de serviços envolvidos) dos itens vendidos 

estivessem localizados na cidade de Natal ou entorno, está na verdade sendo escoado para 

outras regiões do Brasil com economias mais dinâmicas. Sobre isso, conforme já visto, a Lei 

123/2006 inovou ao instituir obrigatoriedade de contratação, por parte da administração 

pública, em licitação cujo item tenha valor de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mas não há 

nenhum dispositivo na referida lei, diretamente relacionado às compras governamentais, por 

exemplo, de estabelecimento de exclusividade ou preferência de contratação com MEPP da 

região onde o órgão público contratante esteja inserido, ajudando a promover sua economia 

local. Além de não haver essa prerrogativa, o advento do pregão eletrônico finda por ampliar 

a concorrência global, facilitando a participação remotamente de MEPP de todo o país nas 

licitações públicas, o que vai de encontro ao fortalecimento econômico local em contextos de 

menor desenvolvimento.  

3 
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Natal 

Região Sul 

Região Sudeste 
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Para dar uma ideia do montante que deixa de circular na economia local de Natal têm-

se que oito representantes afirmaram que a UFRN é o principal cliente das empresas pelas 

quais respondem. Ademais, das empresas que seus representantes informaram faturar, 

anualmente, até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), conforme constam no gráfico 

6, identificou-se que para 01 (uma) empresa, a compra de insumos necessários à 

comercialização ou prestação dos serviços ofertados gira em torno de 10% a 20% de seus 

faturamentos, para 01 (uma) a compra de tais insumos gira em torno de 20% a 40% de seu 

faturamento e para 06 (seis) esse gasto gira em torno de 40% a 60% de seus faturamentos. 

Estes percentuais do faturamento escapam da economia local de Natal ao percorrerem os 

caminhos da cadeia produtiva de cada uma das empresas.  

Gráfico 6 – Percentual do faturamento gasto com insumos (empresas que faturam até R$ 

360.000,00).

 

FONTE: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor em 12/06/2016. 

 Para as empresas que identificou-se faturar anualmente até R$ 3.600.000,00 (três 

milhões e seiscentos mil reais), de acordo com o demonstrado no gráfico 7, para 01 (uma) 

delas o gasto com insumos está entre 10% a 20% do faturamento e 04 (quatro) entre 40% e 

60%. A maioria dos empresários pesquisados informou que seus gastos com insumos situam-

se em torno de 40% a 60% de seus faturamentos. Logo, se a maioria dos fornecedores estão 

localizados em outras regiões do país, este é um dado que demonstra o quanto perde a 

economia local por não ter maior abrangência na cadeia produtiva dessas empresas.  
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Entre 20% e 40% 
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Gráfico 7 – Percentual do faturamento gasto com insumos (empresas que faturam até R$ 

3.600.000,00). 

 

FONTE: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor em 12/06/2016. 

A propósito, todas as empresas aumentaram a compra de insumos após passarem a 

fornecer para a UFRN e dez das MEPP com as quais foram aplicados os questionários 

entendem que seriam mais competitivas se pudessem comprar os insumos de que necessitam 

de fornecedores localizados em Natal, que significaria maior inserção da cadeia produtiva 

situada na região e, por consequência, mais dinheiro circulando na economia local. 

 Sobre isso, um representante de uma MEPP que vendeu itens de Eletro, eletrônicos e 

informática enfatizou que compra muitos insumos de fabricantes localizados no Estado de 

São Paulo e tem que incluir o valor do frete no preço ofertado, o que inviabiliza muitas 

disputas em licitações com participação de empresas paulistas uma vez que essas empresas 

conseguem barganhar melhores condições de pagamento com os fornecedores por comprarem 

em maior quantidade. 

Quanto à dificuldade em realizar a venda para a UFRN, nove empresários ou seus 

representantes que responderam ao questionário informaram dificuldade média e quatro 

disseram não haver dificuldade. Dos obstáculos narrados, 05 (cinco) estão relacionados com a 

dificuldade de encontrar pessoal técnico especializado nos materiais ou serviços oferecidos 

pela empresa e ao mesmo tempo que tenham conhecimento e experiência em operar pregões 

eletrônicos públicos, com todos os seus detalhes e regras; e 03 (três) apontaram a grande 

concorrência enfrentada para vários itens disputados.  

O primeiro grupo de óbices pode ser explicado pela falta de treinamento das empresas 

pesquisadas, pois 11 (dez) delas informaram que nunca participaram de nenhum treinamento, 

01 (uma) disse já ter participado de um treinamento promovido pela própria UFRN e 01 

(uma) disse que realizou cursos virtuais na disponibilizados pelo SEBRAE. 

1 

4 

Entre 10% e 20% 

Entre 40% e 60% 



61 
 

Observa-se, portanto, que não foi identificada, para o grupo de empresas pesquisadas, 

sincronia entre a política pública de promoção às MEPP estabelecida na Lei 123/2006 e outras 

políticas e ações públicas concretas, por parte do SEBRAE, Associações locais, órgãos 

estaduais, municipais, Organizações Não Governamentais ou mesmo de iniciativa da própria 

UFRN, para o desenvolvimento técnico destas empresas através do treinamento de pessoal 

para atender à demanda que surgiu. 

Já o segundo grupo pode estar relacionado ao fato de os pregões eletrônicos serem 

acessíveis com facilidade a empresas de todas as localidades, e como já visto, muitas vezes as 

que estão inseridas em economias mais dinâmicas levam vantagem por terem mais clientes, 

venderem mais, comprarem insumos em maior quantidade e, consequentemente, mais barato.  

Importante ressaltar que 01(um) respondente relatou uma situação específica que 

inviabiliza muitas vendas para sua empresa, tira a legitimidade do processo licitatório e faz a 

UFRN desperdiçar tempo e dinheiro público.  De acordo com o representante da empresa 

pesquisada, empresas de fora do Estado participam e vencem licitações que geram atas de 

registro de preços oferecendo preços muito baixos, prestam um primeiro serviço ou enviam 

um lote dos produtos com baixa qualidade ou nem mesmo chegam a fazê-lo, e, por fim, 

utilizam o registro de preços para fornecer seus produtos ou serviços para órgãos nas 

proximidades de suas regiões, que pegam “carona” nas atas por eles vencidos.   

De fato, conforme o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, o registro de preços 

constitui o “conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de 

serviços e aquisição de bens, para contratações futuras” a serem efetuadas “no âmbito da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas 

públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou 

indiretamente pela União”.  

A ata de registro de preços é o “documento vinculativo, obrigacional, com 

característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 

fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições 

contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas”. Dois ou mais órgãos podem, 

portanto, planejar e reunir suas demandas e desenvolver uma licitação em que, ao final, haja 

uma empresa licitante vencedora que, pelo período de até 12 meses, fica obrigada a fornecer 

os itens licitados, caso demandados pelos órgãos, pelo preço registrado em ata. Um dos 

órgãos será o gerenciador, os demais serão os participantes, porém após a ata registrada, 
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mesmo que não tenha participado da fase de planejamento, outros órgãos podem pedir adesão 

à ata e, caso autorizado, requisitar os produtos do fornecedor vencedor.  Estes, conforme 

nomenclatura dada pelo referido decreto são os “órgãos não participantes”, comumente 

chamados de “caronas”.  

É, portando, dentro deste contexto que o representante da empresa pesquisada relatou 

o problema acima tratado. Caberia, à instituição pública, para coibir este tipo de situação, 

utilizar os instrumentos de penalidade previstos na legislação para as empresas vencedoras de 

licitações que não cumprem com suas obrigações, bem como evitar autorizar 

indiscriminadamente as “caronas” em suas atas de registro de preços para outros órgãos, que, 

apesar de autorizado pelo decreto e constituir ferramenta válida a ser utilizada em 

excepcionalidades,  pode não estimular o planejamento de demandas a contento por parte da 

administração pública, bem como pode dar margem a situações, conforme visto, de má 

contratação. Porém, vale salientar que, mesmo com as dificuldades enfrentadas relatadas pelas 

MEPP pesquisadas, todas informaram que ainda pretendem continuar participando de 

licitações para fornecer produtos e serviços para a UFRN.  

No que se refere especificamente ao conhecimento da Lei 123/2006, todos os 

representantes das empresas pesquisadas afirmaram estar ciente do que está estabelecido a 

respeito da exclusividade de contratação com MEPP para itens de até R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais). Porém, nove disseram que, mesmo que não houvesse tal regramento, ainda assim 

teriam chances de concorrer e vencer itens nos processos licitatórios da UFRN. Pode-se 

relacionar isso com o fato de que a análise das atas demonstrou que do total de 71 (setenta e 

uma) MEPP localizadas em Natal que participaram de pregões eletrônicos da UFRN em 2015, 

43 (quarenta e três) concorreram a itens com valores tanto a baixo quanto acima dos R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), e 11 (onze) disputaram apenas itens com valores a cima dos R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), 28 MEPP venceram pelo menos 01 (um) item a cima deste 

valor. 

Isso mostra que na hora de concorrer muitas empresas localizadas em Natal não 

fizeram distinção entre itens abrangidos ou não pelo dispositivo que institui a exclusividade 

de contratação para MEPP. Quando perguntados se identificavam algum ponto negativo na 

Lei 123/2006 a respeito da exclusividade de contratação com MEPP, seis representantes das 

empresas pesquisadas enfatizaram que a Lei deveria desenvolver mecanismos de proteção às 

empresas locais. Conforme já visto, a utilização das compras públicas para a promoção da 

economia local é uma prática estabelecida em outros regramentos, sobretudo para o fomento 
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da agricultura familiar, mas que não está posta na Lei 123/2006. Entende-se aqui que deve-se 

sim formatar modelo de promoção a economia local através das MEPP locais, atrelado às 

compras governamentais. E, tão importante quanto isso é a criação e manutenção de políticas 

públicas integradas pelos diversos atores envolvidos de fortalecimento das micro e pequenas 

empresas, no que diz respeito à capacitação de pessoal, a formação de associações de apoio às 

MEPP e suas cadeias produtivas, bem como estímulos fiscais eficazes e políticas de acesso 

facilitado ao crédito.  

Sobre os benefícios à sociedade, dez empresas acreditam que o referido regramento 

favorece o aumento de empregos, outros três empresários entendem que, além disso, a Lei 

123/2006 ajuda a promover o desenvolvimento da cadeia produtiva local, bem como o 

aumento dos tributos com retorno para a sociedade. 

 Portanto, a maioria das empresas enxerga fortemente o aumento da oferta de 

empregos a partir da promoção das MEPP estabelecida na Lei 123/2006.  Sobre o aumento de 

empregos, viu-se que as vendas à UFRN ajudaram a ampliar ou minimizar as perdas de postos 

de trabalho para as MEPP pesquisadas. Isto constitui-se fato importante pois aponta-se para a 

validade da premissa de que a MEPP movimenta positivamente o mercado de trabalho à 

medida que fornece bens e serviços para o Estado, e, consequentemente, como já visto, o 

poder público tem mais possibilidade de arrecadar mais e fazer novos investimentos.  

 Sobre o desenvolvimento da cadeia produtiva local, vale salientar que os três 

representantes que citaram essa opção de resposta, informaram também que seus principais 

fornecedores localizam-se em Natal, demonstrando que são poucas as MEPP pesquisadas que 

estão inseridas em cadeias produtivas com fornecedores sediados em Natal. 

Sobre o referido aumento dos tributos com retorno para a sociedade, os nove 

representantes que informaram ter havido aumento nos últimos dois anos, disseram que este 

aumento foi de até 20%. Mas essa opção de resposta carece de outros meios de investigação 

científica para comprovação da percepção do empresariado alvo desta pesquisa, sobretudo a 

respeito do retorno dos tributos à sociedade, o que não minimiza a importância do 

entendimento dos representantes das empresas pesquisadas a respeito do tema pesquisado. 

Sobre investimentos, nove empresários ou seus representantes afirmaram que 

realizaram investimentos nos últimos dois anos, uma delas afirmou que ampliou o espaço 

físico, bem como o mix de produtos, outras duas apenas ampliaram o espaço físico, outras 

duas somente aumentaram o mix de produtos, e um total de três empresas afirmaram que 
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ampliaram a capacidade produtiva e/ou prestação de serviço. Três dos empresários que 

responderam o questionário acreditam que os investimentos são resultantes das vendas à 

UFRN e seis deles entendem que, somando-se a isso, os investimentos também são fruto do 

aumento das vendas proporcionado pela Lei 123/2006, bem como as linhas de crédito 

oferecidas pelo governo.  Ou seja, a maioria das empresas pesquisadas realizou algum tipo de 

investimento em seus negócios, todas elas informaram que há relação direta entre seus 

investimentos e as vendas à UFRN. Portanto, mais um fato que também pode reforçar a 

importância de se enxergar as compras governamentais como políticas públicas de fomento às 

MEPP, inclusive sincronizadas com outras ações, como aqui citada a oferta de linhas de 

crédito pelo governo.    

  Diante dos dados obtidos com os questionários aplicados foi possível ampliar o 

entendimento acerca das possibilidades estratégicas que as compras governamentais podem 

ter como instrumento fomentador do segmento das micro e pequenas empresas, e, 

consequentemente, fortalecedor da economia local em Natal. Porém, constatou-se também 

que o disposto na Lei 123/2006 acerca da exclusividade de contratação, por parte do poder 

público, com MEPP, apesar de importante, não parece ser suficiente para que as compras 

governamentais atuem como agente fortalecedor da economia local em Natal tanto quanto 

poderia. Necessita-se, além de uma adequação que torne os processos de comprovação de 

porte da empresa menos suscetível a fraudes, portanto, mais eficiente, mas também de outras 

políticas públicas eficazes para promover a qualificação da operação de tais empresas sob 

diversas perspectivas, tais quais, a qualificação do mercado de trabalho, acesso ao crédito, 

incentivos fiscais e outras. Tudo isso levando-se em consideração a importância de que sejam 

multiplicados os polos de desenvolvimento local de forma mais equânime nas diversas 

regiões do Estado do Rio Grande do Norte e do país.  
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Compreende-se, após o desenvolvimento de todos os passos da pesquisa, que as 

compras realizadas pela UFRN, na modalidade Pregão Eletrônico, exerceram influência 

positiva para o fortalecimento econômico local no município de Natal e que o mercado gerado 

pelo atendimento das demandas de materiais e serviços da Universidade tem potencial para 

fortalecer ainda mais a economia local em Natal.  

Essa constatação está embasada nos dados obtidos através de atas de pregões 

eletrônicos realizados pela UFRN em 2015, pelos quais foi possível determinar o tamanho e 

perfil da fatia de mercado gerada e apropriada pelas MEPP sediadas no município de 

Natal/RN, bem como das informações extraídas dos questionários aplicados com 

representantes do grupo de micro empresas e empresas de pequeno porte sediadas em Natal, 

que venceram a maior parte dos valores licitados.  

 Identificou-se também que a Lei 123/2006 traz importante dispositivo que assegura ao 

segmento das MEPP, independente de localização, uma parcela significativa do mercado 

gerado pelas compras públicas desenvolvidas na UFRN. Mas que este instrumento é 

insuficiente para proporcionar, no caso pesquisado, a finalidade estratégica que pode ter as 

compras governamentais como política pública fortalecedora da economia local em Natal. 

Compreendeu-se, sobretudo através dos dados obtidos pelo questionário aplicado, que há a 

necessidade proeminente de estruturar políticas públicas integradas entre as diversas esferas 

de governo, bem como com a participação efetiva de entidades não governamentais para que 

este objetivo possa ser cumprido. 

 Este entendimento parece integrar-se com as estratégias de desenvolvimento local 

(endógeno), ao levar-se em consideração a importância da possibilidade de maior abertura do 

mercado das compras governamentais para a participação das MEPP, mas que uma política 

pública que detenha este propósito, para ser efetiva, deve levar em consideração outras 

diversas ações em prol da criação do “entorno institucional, econômico, social, político e 

cultural para impulsionar o desenvolvimento do potencial local” (LLORENS, 2001, p. 26). 

Entorno institucional este que pode ser melhor visualizado, quando ao contexto da discussão é 

inserido e ampliado o entendimento a respeito do já demonstrado “Ciclo de compras públicas 

direcionadas as MPE’s”, onde o estado (1) compra das MPE, (2) que aumentam suas receitas, 

(3) que contratam mais funcionários, (4) que aumentam a geração de empregos e renda, (5) 
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que o Estado arrecada mais e, que, por fim (6) o Estado faz novos investimentos, completando 

o ciclo.  

 Mas, em meio às etapas deste Ciclo, é primordial que se desenvolvam políticas 

públicas que efetivamente deem sustentação e qualifiquem o processo. Ou seja, (1) ao poder 

público não basta garantir uma fatia de mercado para contratação com micro e pequenas 

empresas, mas que isso possa ajudar a fortalecer a economia local de forma equânime no 

Brasil;  (2) não é suficiente que as MEPP aumentem suas receitas, mas que consigam 

entender-se parceiras de seus órgãos contratantes para que cumpram com qualidade seus 

objetos de contrato e, assim, seus negócios detenham a capacidade de beneficiar-se 

estrategicamente em ter em sua carteira de clientes a administração pública;  (3) não é o 

bastante que tais MEPP contratem mais e que isso gere emprego e renda, sendo fundamental 

que os salários dos funcionários sejam adequados, que as pessoas possam ter qualidade de 

vida no trabalho, abrangendo também questões relacionadas à qualidade de moradia e 

transporte;  e (4) é insuficiente que o Estado arrecade mais e faça novos investimentos sem  

agir  para fortalecer  a economia local e combater  a pobreza e a desigualdade, que, conforme 

Santos (2013, p. 194) deve ser tratada “como eixo estruturante das políticas públicas. Precisa 

ser o foco de todas as políticas: educação, saúde, habitação, cultura, lazer, esporte, transporte, 

mobilidade urbana, proteção e assistência social, trabalho, acesso à água e esgoto, dentre 

outras”. 

 Vislumbra-se como sugestão de outras pesquisas a partir da temática aqui proposta, 

um estudo mais amplo, acrescentando outras universidades com grandes orçamentos, de 

outras regiões do país, e comparando os resultados acerca da importância das compras 

governamentais desenvolvidas nessas instituições para o fortalecimento da economia local a 

qual estão inseridas. 

 Por fim, ressalta se que a pesquisa cumpriu com seu objetivo ao retratar a parcela das 

compras públicas na UFRN que são atribuídas às microempresas e empresas de pequeno porte 

do município de Natal e ao permitir compreender um pouco mais sobre os pontos positivos e 

fragilidades da Lei 123/2006 a respeito do dispositivo que instituiu a exclusividade de 

contratações com micro e pequenos empresários.  
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ANEXO I 

Quadro 3 – Itens agrupados em categorias 

# Categoria Descrição do item 

1 Acessórios esportivos EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO 

2 Eletro, eletrônico e informática PROJETOR MULTIMÍDIA 

    

ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO 

ELETRÔNICO 

    AR CONDICIONADO-APARELHO 

    REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 

    

PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / 

COPIADORA 

    ESTABILIZADOR TENSÃO 

3 Equipamento de Segurança EXTINTOR INCÊNDIO 

    ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA 

    

ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO 

ELETRÔNICO 

4 

Ferramentas, materiais de 

Construção e acessórios FERRAMENTA 

    CONJUNTO FERRAGENS FIXACAO  

    LUVA CONEXAO 

    ADESIVO USO GERAL 

    ARAME 

    ARAME GALVANIZADO 

    ARGAMASSA 

    TAMPA VASO SANITARIO 

    CALHA TELHADO 

    BROCA 

    BUCHA 

    CAIXA D'AGUA 

    CARRINHO MÃO 

    REVESTIMENTO CERAMICO 

    CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO 

    ADESIVO COLAGEM 

    FERRAGEM DE MARCENARIA  

    DUCHA HIGIÊNICA 

    ELETRODO SOLDA 

    CONJUNTO FERRAGENS FIXAÇÃO  

    FECHADURA 

    FERRO CHATO 

    FERROLHO 

    MANGUEIRA JARDIM 

    VÁLVULA 

    LAVATÓRIO 

    PLACA MADEIRA 
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    PORTA-CADEADO 

    MADEIRA CONSTRUÇÃO 

    REGISTRO PEÇAS E COMPONENTES 

    SELADOR 

    TELHA 

    TIJOLO 

    TINTA INDUSTRIAL 

    TORNEIRA 

5 Gêneros alimentícios 

ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO 

HUMANO 

    CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

6 Material de escritório CARIMBO 

7 Obras Manutenção / Reforma Predial 

    Obras Civis de Pavimentação de Concreto 

8 Peças automotivas 

PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO 

AUTOMOTIVO 

    GRAXA 

    OLEO LUBRIFICANTE 

    PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 

9 Produtos e acessórios de limpeza SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 

    BALDE 

    Lixeira 

    DESENTUPIDOR PIA 

     SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 

    DISPENSADOR 

    VASSOURA 

    ESPANADOR 

    ESPONJA LIMPEZA 

    LENÇO DESCARTÁVEL 

    ESFREGAO 

    COLETOR DE OBJETOS 

    PAPEL 

    PULVERIZADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS 

    RODO 

    SABAO BARRA 

    SABAO LIQUIDO 

    SACO 

    CONJUNTO HIGIENE 

    UTENSÍLIO DOMESTICO 

10 Químicos ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO 

11 

Sementes, ração e acessórios para o 

campo SEMENTE 

12 Serviço Instalação / Manutenção - Placa de Identificação 

    

Organização de Congresso, Simpósio, Conferência e 

Exposição 

    Confecção e Instalação de Cortina 
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    Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana 

    

Instalação e Montagem para Equipamentos de 

Processamento de Dados 

    

Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e 

Projetos em Feiras e Exposições 

    

Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo 

/ Filmagem 

    Locação de Materiais Permanentes 

    Locação de Mesa / Cadeira 

    Locação de computadores / Periféricos 

    Locação Gerador Elétrico 

    Locação Equipamentos de Impressão 

    

Confecção / Colocação / Remanejamento / 

Manutenção- Divisór ia / módulo 

    

Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / 

Janela 

    Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura 

    Instalação / Remoção / Manutenção – Forro 

    Instalação de Lã de Vidro/Lã de Rocha 

    

Instalação/ Manutenção de Vidro 

Temperado/Laminado/Cristal Acrílico /Em Porta / 

Janela / Box 

    

Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / 

certificadoenvelope 

    Pericia , Laudo e Avaliação 

13 Uniforme profissional UNIFORME PROFISSIONAL 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor em 14/06/2016 
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ANEXO II 

Quadro 4 - Questionário de pesquisa 

# Questão Objetivo 

1 Qual o setor de atuação da sua empresa? 

Identificar se a empresa pesquisada se situa  em ramo 

compatível com o(s) do(s) item(ns) vencido(s), 
demonstrando com maior especificidade qual cadeia de 

fornecimento poderá ser beneficiada. 

A Comércio varejista – Ramo: 

B Comércio atacado – Ramo: 

C Indústria – Ramo: 

D Serviços -  Ramo: 

E Outro. Qual? 

2 
Qual é o faturamento anual da empresa (média considerando os 

últimos dois anos)? 

Identificar o porte da empresa, se micro ou pequena, 
conforme os ditames da Lei 123/2006. 

A Até R$ 360.000,00 

B de R$ 360.000,01 até R$ 3.600.000,00 

C Mais de R$ 3.600.000,00 

3 Incluindo o senhor(a), quantas pessoas trabalham na empresa? 

Medir a quantidade de postos de trabalho mantidos 
pela empresa analisada, bem como identificar se a 

empresa enquadra-se como MEPP conforme 

entendimento do SEBRAE 

A De 1 até 9 funcionários 

B De 10 a 49 funcionários 

C Mais de 49 funcionários 

4 Qual a faixa salarial média dos funcionários da empresa? 

Identificar o perfil financeiro do emprego gerado pela 
empresa analisada. 

A Um salário mínimo 

B acima de um até 3 salários 

C acima de 3 até 5 

D Mais de 5 salários mínimos 

5 Qual a origem de seus fornecedores? 

Identificar a abrangência da cadeia produtiva da 

empresa analisada com foco no fortalecimento da 
economia local. 

A da cidade de Natal 

B do Estado do RN 

C da região Nordeste 

D de outras regiões do Brasil 

6 
Qual o percentual de compra de insumos de fornecedores para a 

produção do bem e/ou serviço de sua empresa? 

Identificar o impacto econômico da cadeia produtiva 

da qual a empresa faz parte 

A Entre 10 e 20 % do faturamento 

B Acima de 20% e até 40% do faturamento 

C Acima de 40% e até 60% do faturamento 

D Acima de 60%  do faturamento 

7 

Sua empresa  poderia ser mais competitiva se a compra dos 

insumos que ela necessita para a produção de bens e/ ou 

prestação de serviços  fosse: 

Identificar a percepção da importância do 

fortalecimento da economia local através do 
desenvolvimento da cadeia produtiva local. 

A da cidade de Natal 

B do RN 

C da região Nordeste 

D de outras regiões do Brasil 

E Indiferente 
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8 
Desde quando a empresa participa de processos licitatórios junto 

a UFRN? 

Identificar o tempo de relacionamento da empresa com 
a UFRN.  Para analisar o possível efeito da Lei 

A Menos de um ano 

B Entre um ano e dois anos 

C Acima de dois anos 

9 
Houve aumento de compra insumos de fornecedores relacionado 

ao fato da empresa ter passado a fornecer para a UFRN? Identificar se há relação entre o fato de a empresa 

passar a ser fornecedora da UFRN e o aumento da 
compra de insumos. A Sim 

B Não 

10 
Qual o grau de dificuldade que a empresa encontrou para 

realizar a venda   à UFRN?  

Identificar dificuldades que a empresa possa ter 

encontrado para vencer a licitação, relacionando, 
inclusive, com o fato de a empresa ter ou não efetuado 

treinamento especializado para tal. 

A Muito Difícil 

B Difícil 

C Médio 

D Não houve dificuldade 

E MOTIVO: 

11 Que estratégias a empresa utilizou para superar as dificuldades? Identificar como a empresa lida com as possíveis 

dificuldades. 
A   

12 
A empresa obteve algum tipo de treinamento para participar de 

licitações? Identificar se houveram ações em prol da capacitação 

das MEPP, pela UFRN ou outros atores envolvidos no 

processo, tais quais o SEBRAE, associações, etc. 
A (      ) Sim. Qual? 

B (      ) Não. 

13 
A empresa  pretende continuar  participando de licitações para 

fornecer a UFRN? 
Identificar a intenção de a empresa seguir participando 

de licitações da UFRN, o que pode trazer impacto para 
a cadeia produtiva da qual está inserida, influenciando, 

portanto no fortalecimento da economia local. 

A Sim 

B Não 

C MOTIVO:  

14 A UFRN é o principal cliente da empresa? 

Identificar a importância da UFRN como cliente da 
empresa, bem como outros grandes clientes.  

A Sim 

B Não. Quais os principais  clientes? 

15 
Qual o percentual do faturamento anual corresponde às  vendas 

apenas para a UFRN?   

Identificar o impacto econômico que têm a UFRN 

como cliente da empresa.  

A Até 20% 

B de 21% a 40% 

C de 41% a 60% 

D de 61% a 80% 

E de 81% a 100% 

16 A empresa vende para outros órgãos públicos? 

Traçar um perfil da empresa enquanto fornecedora de 
seus produtos/serviços para órgãos públicos. 

A Sim. A empresa só vende para o setor público. 

B Sim. A empresa vende para o setor público e privado. 

C não. Por que? 

17 

O(a) Sr(a) conhece a regra estabelecida na Lei 123/06, que 

priorizam contratações de MEPP para licitações cujo valor, por 

item, seja estabelecido em até R$ 80.000,00? Identificar o esclarecimento do(a) empreendedor(a) a 

respeito do estabelecido na Lei 123/2006 acerca da 
priorização para contratação com MEPP. A Sim 

B Não 
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18 

Se não existisse priorização estabelecida na lei 123/06 de 

contratar com MEPP, o(a) sr(a) avalia que teria chances de 

concorrer nos processos licitatórios da UFRN? 

Identificar a eficácia do estabelecido na Lei 123/06 
quanto a exclusividade para contratação com MEPP, 

da perspectiva da própria MEPP. 

A   

19 
O sr considera que a exigência de contratação com MEPP 

estabelecida na Lei 123/2006 favorece: 

Identificar a percepção do(a) empreendedor(a) acerca 

do que foi  instituído na Lei 123/2006 sobre a 
necessidade de exclusividade de contratação com 

MEPP para itens de valor até R$ 80.000,00 e os 

fatores. 

A O desenvolvimento da cadeia de suprimentos 

B O aumento dos tributos com retorno para a sociedade 

C O aumento no número de emprego 

D Todas as alternativas  

E Outra resposta? Qual? 

20 

O Sr(a) enxerga algum ponto negativo ou falha na lei 123/06, 

quanto a exclusividade para contratar com MEPP de itens até 

80.000? Qual? 

Identificar a percepção do(a) empreendedor(a) acerca 
das falhas ou pontos negativos existentes na Lei 

123/2006 no que se refere à exclusividade de 

contratação com MEPP.  A   

21 

Houve aumento da carga tributária para a empresa, nos últimos 

dois anos? Se sim, quais os fatores que levaram ao aumento da 

carga tributária? Identificar a ocorrência de aumento na carga tributária 

e conhecer os fatores, sob a perspectiva da MEPP, que 
causaram tal aumento. A Sim. Quais? 

B Não 

22 Em caso positivo, qual o percentual do aumento?  

Identificar a dimensão do aumento da carga tributária. 

A Até 20% 

B de 21% a 40% 

C de 41% a 60% 

D de 61% a 80% 

E de 81% a 100% 

23 
Quais os motivos que levaram sua empresa a participar de 

licitações públicas? 

Identificar o quanto o estímulo à contratação de MEPP 
instituído pela lei 123/2006 motiva as MEPP em 

relação a outros motivos que possam haver.  

A Desejo de ampliar as vendas 

B O estímulo à contratação de MEPP instituído pela lei 123/2006 

C Alternativa para enfrentar período de baixo volume de vendas 

D Outros. Qual? 

24 
Na sua opinião a exclusividade estabelecida na Lei 123/2006 para 

MEPP foi benéfica para sua empresa? 

Identificar a percepção da MEPP acerca da eficácia da 
Lei 123/2006 acerca da exclusividade de contratação 

com MEPP estabelecida. 

A Sim 

B Não 

C Indiferente 

D Por que?  

25 
Nas disputas licitatórias, o(a) sr(a) acha uma vantagem 

competitiva a sua empresa estar localizada em Natal? 

Identificar a percepção do(a) empreendedor(a) acerca 
da vantagem ou não de localizar-se em Natal. 

A Sim 

B Não 

C Indiferente 

D MOTIVO:  

26 
Houve alteração no número de funcionários nos últimos dois 

anos?  Identificar se há relação entre o fato de a empresa 
passar a ser fornecedora da UFRN e o aumento ou 

diminuição da oferta de empregos. A 
Aumentou. Mas não tem relação com o fato de fornecer bens e/ou 
serviços  para UFRN. 



80 
 

B 
Aumentou. E isso tem relação direta com o fato de fornecer bens 

e/ou serviços  para a UFRN. 

C Não houve alteração. 

D Reduziu. Mas as vendas à UFRN ajudaram a frear esse movimento. 

E Reduziu. As vendas à UFRN não ajudaram a frear esse movimento. 

27 A empresa tem feito investimentos nos últimos dois anos?  

Identificar se a MEPP efetuou investimentos. A Sim 

B Não 

28 Em caso positivo o investimento foi feito com que objetivo?  

Identificar qual a característica do investimento 

realizado. 

A Ampliação do espaço físico 

B Ampliação do mix de produtos 

C Ampliação da capacidade produtiva e/ou de prestação de serviços 

D Outros. Qual: 

29 O(a) Sr(a) considera que os investimentos são resultantes: 

Identificar se as vendas à UFRN tiveram relação com 

os possíveis investimentos realizados pela empresa. 

A Aumento de vendas proporcionadas pela Lei 123/06 

B Linha de crédito do governo 

C Vendas à UFRN 

D Todas as alternativas juntas 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor em 04/06/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


