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RESUMO

A sociedade moderna e a emergente cultura de gestão orientada a resultados formam um
cenário determinante para promoção um novo padrão de compras governamentais em que
gestão orientada por processos apresenta-se como instrumento que possibilita uma política
adequada ao Setor de Compras Governamentais, na medida em que conduz a instituição a
uma análise que minimiza o desperdício exagerado dos recursos, à perda da qualidade dos
serviços prestados e, em última análise ao descumprimento de missão da empresa pública
perante a sociedade.

Palavras-chave:  Compras Públicas, Gestão por Processos, Setor de Compras Governamentais
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ABSTRACT

Modern Society and the emergent management culture of results creates a determinant
scenary that promotes new standard of governmental purchasing whithin management by
processes presents itself as na instrument which fits and makes possible politics to the Sector
of Governmental Purchases, minimizing the exaggerated wastefulness of    the resources, the
loss of the quality of the services and, last but not least, the unfullfilment of the public
company's  mission towards society.

Key-words: Public Purchasing, Management by Processes, Sector of Governmental
Purchasing
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1- INTRODUÇÃO

Um dos problemas crônicos do setor público no Brasil é a predominância de uma

prática gerencial fundamentada em estruturas com excessivos níveis hierárquicos e

departamentos, gerando lentidão administrativa, comunicação formal, burocrática e lenta,

além de serviços e produtos não satisfatórios.

A estrutura de nossas organizações manteve-se basicamente a mesma durante várias

décadas ao longo do século XX. Ela é herança da Revolução Industrial inglesa e foi

reformada durante o surto industrial americano no começo do século. Esse tipo de

organização assenta-se sobre vários pressupostos que estão superados e que deram base ao

surgimento de empresas voltadas para dentro, para suas próprias atividades, com estruturas

hierárquicas pesadas e rígidas (GONÇALVES E DREYFUSS, 1995).

A sociedade moderna exige que as organizações públicas apresentem uma capacidade

de inovação constante e impõe a necessidade de desenvolver novas habilidades gerencias para

o setor público.

O movimento contemporâneo de reformas da administração pública tem destacado,

entre outros aspectos, a necessidade de reorientar a gestão para resultados num contexto que

combina crescente elevação das exigências por parte da sociedade com a baixa capacidade do

Estado em atender a essas demandas.

Dessa forma, as iniciativas empreendidas nos diversos âmbitos governamentais, vêm

colocando em relevo questões como o aumento da cobertura da prestação do serviço, a

melhoria da qualidade dos serviços entregues ao cidadão e a busca incessante de incremento

da eficiência do aparato governamental, ou seja, o desafio é o de fazer mais e melhor com

menos.
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Assim, para enfrentar esse contexto, a questão da qualidade do gasto torna-se central

nas estratégias de modernização adotadas. É exatamente dentro dessa perspectiva que o tema

das compras governamentais entra em cena em função do peso expressivo que representa na

realização de qualquer função pública. Comprar bem é requisito fundamental para a qualidade

da gestão.

Uma prática muito utilizada para a reconstrução da visão estratégica exigida pela

sociedade moderna é a Gestão por Processos, que adquire grande importância por facilitar

práticas de trabalhos tornando-os mais eficientes e eficazes. Esse enfoque de gestão defende

que a organização deve mudar a forma de pensar, abandonar a visão de estrutura

departamentalizada e concentrar a atenção nos processos.

Pelo exposto, gostaríamos de estudar a aplicação da Gestão por processos no Setor de

compras públicas, setor estratégico dentro de uma empresa ou órgão público e procurarmos

responder: Qual a contribuição da Gestão por processos no Setor de Compras

Governamentais?

Para tanto usaremos a pesquisa explicativa na busca de esclarecer de que forma a

Gestão por processos contribui para o Setor de Compras Governamentais. No que diz respeito

ao método de investigação será predominantemente o da pesquisa bibliográfica buscando

sistematizar as informações colhidas em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, e outras

fontes confiáveis de pesquisa que abordem estudos relacionados com o universo selecionado.

No que diz respeito ao estudo de caso a pesquisa trará também fonte documental

referente à empresa estudada se valendo de ainda de informações prestadas por seus

funcionários, bem como suas experiências e conhecimentos tácitos.
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2- EVOLUÇÃO ESTRATÉGICA DO SETOR DE COMPRAS

Apesar da importância da função Compras, retratada na responsabilidade pela

execução dos gastos de uma empresa, ela foi considerada, durante muito tempo, uma

atividade de caráter tático e de cunho administrativo dentro das organizações, tendo sempre

um perfil reativo às decisões tomadas pelas outras funções  e departamentos.

O surgimento da crise do petróleo de 1973-1974 foi marcante para a atuação de

Compras, porque a redução de matéria-prima no cenário mundial, decorrente da crise,

demandou dessa função uma atitude mais ativa para o ressuprimento das necessidades

internas das empresas. A sua atuação, durante aquele período de escassez, trouxe uma

significativa atenção da organização para o setor. Ainda assim, a atuação de Compras foi

suficiente para que os altos gerentes enxergassem a sua contribuição para o resultado da

empresa.

Contudo, as novas formas de gerenciamento que buscavam a redução de custos e a

melhoria de qualidade para maior competitividade no cenário internacional, levaram a função

Compras a também ter de adotar novas práticas de gerenciamento para o setor, emergindo,

então, como participante na construção de vantagens competitivas para o negócio.

2.1 -  Estágios de Desenvolvimento do Setor de Compras

O primeiro estágio é caracterizado pela pouca agregação de valor realizada pelo setor

responsável pelas aquisições de bens e serviços nas organizações. Nessa fase, os

departamentos requisitantes de bens realizam quase todas as atividades associadas à
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negociação da obtenção, deixando para o setor de Compras apenas a operacionalização da

transação, que consiste na emissão da ordem de compra, acompanhamento da entrega e

escrituração de contratos cujas cláusulas são previamente acertadas entre o setor interno

requisitante e o fornecedor.

Os profissionais de Compras eram meros executantes de acordos realizados por

terceiros, aí incluídos seus próprios colegas de trabalho de outros departamentos. Nesse

estágio, a preocupação era responder aos estímulos das outras funções dentro da organização.

Devido à falta de planejamento, uma significativa parte do tempo do pessoal de

Compras era empregada para “apagar incêndios”. O restante do tempo era destinado ao trato

com operações rotineiras. As medidas de desempenho do departamento e dos indivíduos

estavam relacionadas à eficiência e não à eficácia.

Havia pouca comunicação entre o pessoal de Compras e os demais departamentos da

organização, o que proporciona baixa visibilidade desse departamento perante outros setores.

No segundo estágio, as aquisições passam a ser conduzidas dentro do departamento de

Compras  pelo setor competente dentro deste departamento para o tipo de mercadoria a ser

obtida, ou seja, aquele que possui as habilidades necessárias para o tipo de aquisição

planejada. As comunicações com os outros departamentos e usuários são incentivadas com o

propósito de aprimorar o entendimento das necessidades do cliente interno.

Começa a surgir nessa fase a preocupação com redução de custos, levando a

iniciativas como enxugamento do processo de cotação, otimização do fluxo logístico,

comprometimento das encomendas colocadas junto ao fornecedor e informação antecipada

aos fornecedores sobre previsões das necessidades de bens e serviços.

Observa-se, ainda nessa fase, uma evolução nas técnicas e nas práticas em relação à

fase anterior em busca da modernização, embora ainda não seja possível verificar-se um
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direcionamento estratégico. Em outras palavras, Compras ainda atuava de forma mecânica e

independente das estratégias competitivas da empresa.

Nesse estágio, a medida de desempenho utilizada era baseada prioritariamente na

redução de custo e na eficiência das práticas utilizadas no dia-a-dia do departamento. Os

representantes de cargos do alto escalão reconheciam a importância do desenvolvimento

profissional dos integrantes do setor, mas ainda não enxergam o potencial do que tais

profissionais podiam proporcionar à organização. Já havia também reconhecimento de

oportunidades existentes no desenvolvimento da função Compras como medida para

contribuir na rentabilidade do negócio, contudo, ainda se ressentiam muito da insegurança

proporcionada pelo próprio setor de Compras, que não se mostra de maneira proativa, tanto na

solução de problemas quanto na participação nos assuntos estratégicos.

A preocupação de Compras, nos dois estágios apresentados, estava voltada para

questões do dia-a-dia, de cunho operacional e em um horizonte de tempo de curto prazo.

Dessa forma, era possível classificar as duas etapas iniciais como de perfil essencialmente

tático.

A partir do terceiro estágio, começa a haver uma tendência no trato com questões mais

abrangentes e de repercussão de maior prazo. Neste estágio, portanto, o tema central passa a

ser a otimização do custo do ciclo de vida, preocupação em se adicionar maior valor para o

consumidor através de análise de valor e engenharia de valor dos materiais, redução da

complexidade e envolvimento do fornecedor no desenvolvimento de novos produtos.

Na terceira fase o cliente interno passa a ser chamado a participar das aquisições

realizadas, garantindo que todos os aspectos técnicos e do custo total de propriedade sejam

adequadamente considerados. Compras inicia a prática de suportar a estratégia competitiva da

empresa através da adoção de técnicas, métodos e atividades que ofereçam fortalecimento na

posição competitiva da empresa.
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Nessa fase, surge o emprego de equipes com representantes dos diversos setores da

organização (equipes multifuncionais) para aquisição de bens e serviços. O profissional da

função passa a ser considerado também um recurso valioso, devido à experiência que começa

a acumular no trato de questões estratégicas.

No quarto e último estágio, acontece a total integração de Compras e a estratégia

competitiva da empresa com a real caracterização do seu papel estratégico na organização.

Ela passa a constituir parte de um esforço conjunto com as outras funções correlatas para

formular e implementar um plano estratégico no nível departamental decorrente da estratégia

da empresa, além de, também junto com as outras funções, influenciar a formulação da

estratégia da empresa numa relação recíproca. Em outras palavras, as atividades e estratégias

definidas para a função Compras buscam suportar a estratégia competitiva da empresa e, ao

mesmo tempo, serem derivadas dela.



16

3- COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Sem dúvida, a cultura emergente de gestão orientada a resultados vem produzindo

importantes mudanças na administração pública brasileira.

As compras governamentais vêm recebendo uma série de inovações provocadas pela

necessidade de se promover ajustes em função da crise financeira. Contudo, é absolutamente

essencial enfrentar problemas decorrentes dos novos tempos que se aproximam e que vão

exigir o desenvolvimento da capacidade do estado em alcançar os resultados de

desenvolvimento.

Há necessidade de aprofundar o debate sobre as limitações legais ainda vigentes e a

definição de estratégia conjunta de estados, municípios e governo federal e seus respectivos

Legislativos para a edição de novo ordenamento jurídico.

Latente é o desafio de estabelecer uma estratégia para a gestão das compras

governamentais em linha com os pressupostos da nova geração de reformas da administração

pública que enfatiza a questão do desenvolvimento econômico-social em bases sustentáveis e

a questão da integração dos instrumentos da política de gestão pública.

Nesse sentido, é fundamental avaliar a efetividade do processo de compras.

Não se trata simplesmente de avaliar se houve economia ou redução de gastos, ou se o

processo teve conformidade normativa. É preciso avaliar o impacto das compras

governamentais no valor público, quanto elas contribuíram para que o governo alcance seus

objetivos, o que significa, em muitos casos, a revisão sistemática de macroprocessos de

gestão.

Há necessidade de alargar o conceito de compras e redefinir o papel da área de

suprimento, passando de mera compradora de insumos para gestora de serviços
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administrativos, na qual a compra é, apenas, um elemento do processo. Significa, em última

instância, introduzir o conceito de compras com valor agregado e fazer do agente de compras

um prestador de serviços especializados, que conhece a anatomia das funções públicas básicas

e suas necessidades.

3.1 - Histórico do Ordenamento Jurídico de Compras Governamentais

O ordenamento jurídico que disciplina o processo de compras governamentais no País

remonta a 1993 com a edição da Lei 8.666, que regulamenta o art. 37, inc. XXI, da

Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da administração pública.

O contexto era de emergência de profunda crise institucional decorrente do

impeachment do então presidente Collor de Melo e os legisladores temiam qualquer tipo de

iniciativa de flexibilização na operação e funcionamento da máquina pública, sob o

argumento de que poderia implicar o aumento da corrupção. Como conseqüência, a receita

clássica foi a de aumentar amarras burocráticas. A Lei 8.666 é exemplar nesse sentido, o que

provocou tentativas de fuga, tanto dentro dos limites da lei, através do expressivo o número de

dispensa de licitação, como fora deles, pelos inúmeros casos de corrupção nesse campo.

As críticas, em especial as relativas ao ordenamento jurídico, que se sucederam ao

longo do tempo provocaram uma série de iniciativas que culminaram no estabelecimento de

um novo padrão para o processo de compras.

A crítica original era a de que a lei, por ser muito detalhada, impedia a adoção de

regulamentos para aplicação em realidades específicas. A realidade dos órgãos que compõem

a administração direta não é a mesma dos da administração indireta. E com a visão

excessivamente detalhista, o que acabou ocorrendo foi a generalização da rigidez burocrática
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para todos os órgãos e entidades, praticamente eliminando as diferenças, em termos de graus

de autonomia, entre a administração indireta e a direta.

Em seguida, no contexto da reforma gerencial de 1995, o assunto da flexibilização

volta à cena. O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado destacava a necessidade de

adoção de um novo modelo de gestão orientado a resultados num ambiente caracterizado pelo

agravamento da crise fiscal do Estado.

O capítulo “Diagnóstico” do referido plano apontava três áreas críticas que

contribuíam para o encarecimento do custeio da máquina administrativa: a gestão de recursos

humanos, a gestão orçamentária financeira e a gestão de compras. O argumento dominante,

para o caso das compras, era o de que exigências excessivas de controles sacrificam a

eficiência e provocam a morosidade.

Em 1999, outra iniciativa foi tentada, porém com base em uma nova abordagem. A

constatação dominante era a de que persistiam problemas de perda de eficiência, não só por

problemas de natureza legal, mas também pelo fato de que o governo não utilizava seu poder

de compra na relação com os fornecedores.

A ausência de uma política e a debilidade dos órgãos centrais normativos faziam com

que cada órgão agisse ao seu próprio modo. E, em que pese o avanço no campo da tecnologia

da informação, pouco havia sido incorporado na gestão dos processos administrativos,

inclusive na gestão de compras. Assim, tomou-se a decisão de adotar uma nova estratégia

para os serviços administrativos no âmbito do governo federal.

A idéia era a de se criar uma Agência Nacional de Serviços, que concentraria a

prestação de serviços administrativos aos órgãos da administração direta, numa única agência,

com os objetivos de obter ganhos de escala e permitir a focalização dos ministérios em suas

atividades finalísticas. A experiência não evoluiu e foi descontinuada em 2001.



19

Em 2001 foram retomadas as iniciativas de revisão do ordenamento jurídico. Em

janeiro desse ano foi elaborado o Anteprojeto de Lei Geral de Contratações da Administração

Pública, e durante o ano de 2002 foram realizadas sessões de Consulta Pública e outros

eventos com a participação de, aproximadamente, 500 pessoas, 55 entidades colaboradoras, o

que gerou 350 sugestões.

Ainda em 2001, inicialmente por medida provisória, o governo federal instituiu a

modalidade de licitação denominada Pregão, mais tarde expandida para uso nas esferas dos

estados, do Distrito Federal e dos municípios (Lei 10.520/02). Na nova modalidade, a disputa

pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública ou por meio

eletrônico.

3.2 – Situação Encontrada nos Setores de Compras dos Órgãos Públicos

A situação dos órgão públicos não difere muito entre si no que se refere ao processo de

compras e aquisições.

Os procedimentos, de uma forma geral, carecem de padronização, regras e

normatização que regulamentem a matéria. Há uma ausência de estatísticas e sistemas de

informações que permitam uma maior racionalização das atividades, já que os procedimentos

são intensivos em mão-de-obra, quase sempre repetitivos e marcados pelo re-trabalho

permanente.

Como conseqüência, inexistem práticas de transparência e de controles efetivos sobre

as necessidades e qualidade das compras, além da perda de oportunidade de desenvolver a

capacidade de aprendizagem com os erros e acertos ao longo do processo.
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Em muitos casos, o ambiente de compras é caracterizado pela baixa

profissionalização. Tradicionalmente, as áreas de compras eram depositárias de funcionários

de baixa qualificação, desmotivados e sem as condições mínimas requeridas para o adequado

exercício da função.

É importante ressaltar que uma compra é, antes de tudo, um processo de negociação

entre as partes que exige elevado grau de profissionalização. Comprar aquém das

necessidades compromete a qualidade dos serviços e comprar além da medida eleva os custos.

O sucesso desse processo pressupõe o estabelecimento de uma relação de parceria. A

ausência desses atributos pode gerar, como conseqüência, um cenário, quase caótico,

resumido da seguinte forma: compra-se mal, a preços elevados, sem atender aos requisitos de

qualidade estabelecidos e, além disso, não são honrados os compromissos contratuais com os

fornecedores.

Tal situação contribuiu para a consolidação de uma cultura baseada na desconfiança e

descompromisso na relação cliente-fornecedor, com reflexos nos prazos de entrega, no

cumprimento das especificações definidas, na não conformidade normativa e no custo dos

serviços prestados ao cidadão.

Esse cenário foi determinante para promover-se um novo padrão de gestão das

compras governamentais.

A crescente preocupação com o uso eficiente dos recursos públicos tem resultado, no

âmbito do governo federal, em iniciativas voltadas para o controle das despesas com compras

e contratações. O bom gerenciamento dos recursos aplicados em custeio constitui uma

alternativa complementar para o aumento da eficiência na utilização dos gastos públicos e

para melhorar o desempenho das organizações governamentais.

Hodiernamente, há uma profusão, em ritmo bastante acelerado, de iniciativas de

melhoria da gestão de compras governamentais.
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Desta forma, muitas empresas estão procurando se organizar por processos para terem

maior eficiência na obtenção do seu produto ou serviço, melhor adaptação à mudança, melhor

integração de seus esforços e maior capacidade de aprendizado (GONÇALVES, 1997).

A falta de uma política de adequada no setor de compras conduz a instituição ao

desperdício exagerado dos recursos,  à perda da qualidade dos serviços prestados e, em última

análise ao descumprimento de missão da empresa pública perante a sociedade.
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4- GESTÃO POR PROCESSOS

Antes de adentrarmos nos mérito, gostaríamos de apresentar a preocupação com

problemas semânticos na área de processo, ocasionados  por expressões administrativas com

nomes muito semelhantes, porém significados distintos, pois “embora muito presente, o

conceito de processo não tem interpretação única, e a variedade de significados encontrados

tem gerado inúmeros mal-entendidos” (GONÇALVES, 2000, p. 6).

Os termos “gestão de processos” e “gestão por processos”, são falsos sinônimos. O

entendimento mais comumente encontrado para o termo gestão de processos é o da

engenharia operacional, oriundo do processo mecanicista derivado da revolução industrial,

significando a divisão do trabalho em atividades seqüenciais objetivando a sua mecanização.

Embora haja alguns pontos comuns, são objetivos distintos: a gestão de processos se

apresenta com uma abrangência muito reduzida em comparação com a gestão por processos;

esta, uma abordagem administrativa, aquela, um estilo de organização e gerenciamento da

operação de empresas.

Uma estrutura gerencial orientada a processos, em que gestor, time e
executores do processo são todos executores e pensadores enquanto projetam
seu trabalho, inspecionam seus resultados e redesenham seus sistemas de
trabalho de forma a alcançarem melhores resultados. (DETORO E MCCABE,
1997)

A Gestão por Processos defende que a organização deve mudar a forma de pensar,

abandonar a visão de estrutura por funções e organizar seus recursos e fluxos ao longo de seus

processos básicos de operação.
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A própria lógica de funcionamento dessas empresas deve passar a acompanhar a

lógica desses processos, e não mais o raciocínio departamentalizado da abordagem funcional,

como era comum no século XX.

Esse enfoque de gestão,  baseia-se, portanto, nos elementos básicos do processo, quais

sejam: tarefas executadas, reuniões realizadas, decisões tomadas, metas alcançadas e

resultados produzidos pelo processo.

Em conseqüência, desenvolve-se a liderança do grupo, a ligação entre pessoas, a

facilitação dos mecanismos grupais, o desenvolvimento de conhecimento, o gerenciamento

de compromissos e funcionamento das equipes, implicando em treinamento e

desenvolvimento das habilidades básicas em relações interpessoais, bem como treinamento

interfuncional visando solução de problemas, criatividade, coordenação e planejamento.

A organização orientada por processos pressupõe que as pessoas trabalhem de forma

diferente. Em lugar do trabalho individual e voltado a tarefas, a organização por processos

valoriza o trabalho em equipe, a cooperação, a responsabilidade individual e a vontade de

fazer um trabalho melhor.

Ela projeta e mensura cuidadosamente seus processos e faz com que todos os

funcionários entendam e se responsabilizem por eles, possibilitando o desenvolvimento de um

sentimento de propriedade do processo. “As pessoas cumprem tarefas, mas têm uma visão

mais ampla e pensam a respeito dos processos” (HAMMER, 1998).

A idéia de hierarquia é fundamental para a identificação dos processos essenciais e

para a análise sistêmica das organizações. De acordo com essa idéia, os processos podem ser

agregados em macroprocessos e subdivididos em subprocessos ou grupos de atividades, e o

nível de agregação mais adequado depende do tipo de análise que se pretende fazer.

Para organizar a empresa por processos, precisamos colocar o foco no cliente, já que

os processos começam e terminam nele. Os processos enxergam uma linha de atividades que
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começa com o entendimento exato do que o cliente deseja e termina com mesmo adquirindo o

que precisa.

“Atualmente as metas empresariais são definidas para os processos essenciais, que

constituem um nível fundamental de avaliação de desempenho da organização” (RUMMLE E

BRACHE, 1990).

4.1 - Cultura Organizacional propícia à Gestão por Processos

4.1.1 – Estrutura organizacional

Independentemente da natureza e da atividade principal a ser gerenciada por processo,

há uma gama de atividades organizacionais que dão apoio à operação e ao contínuo

desenvolvimento deste. Quais sejam:

Qualidade: as medições da área de qualidade são extremamente úteis para a gestão por

processo pois ampliam o conhecimento e a estruturação do processo ao se discutir os

medidores necessários a eles, ao mesmo tempo que auxilia na sua evolução ao fornecer dados

constantes de desempenho.

Jurídico: a amplitude dos processos inevitavelmente conduz à possíveis zonas de

conflito de interesses, os quais devem ser cuidadosamente analisados diante da ótica das leis.

Recursos Humanos: ter pessoas em quantidade, com o perfil adequado e motivadas a

cooperar na execução do objetivo do setor, não é uma demanda simples de ser atendida e

implica na eficiência operacional das diversas funções da Gestão de Pessoas.

Informática: ferramentas na forma de software são componentes importantes para a

gestão por processos pelo simples fato de automatizarem muitas atividades.
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Capital intelectual: a gestão por processos é caracterizada por pessoas e áreas de

interesses distribuídas em diferentes localidades e tempos o que aumenta consideravelmente,

o potencial de segregação de valor das práticas aplicadas da gestão do conhecimento. Melhora

a captura e distribuição dos acervos intelectuais tácitos e eleva a capacidade produtiva dos

grupos e equipes que possuem atividades relacionadas ao setor.

Estratégia: os objetivos do processo de gestão  estão muito próximos ao fim dos

objetivos do setor. A definição de aspectos críticos, oportunidades, resultados esperados e

outros elementos de planejamento são importantes para definir a estratégia e o planejamento.

Organização e métodos: as especificações do fluxo de atividades, as regras, os papéis

desempenhados por cada profissional envolvido e os produtos gerados são informações

relativas à especificação do processo desenvolvida e mantida pela a organização e métodos.

Quanto mais complexo o ambiente, mais necessárias e úteis são essas informações.

Auditoria: o envolvimento de entidades, com culturas diferentes, regimentos e

instrumentos legais variados são alguns dos motivos que tornam necessária uma forte

participação do grupo de auditoria na construção e operação dos processos de negócios.

Marketing: a gestão por processos apresenta muitos clientes e colaboradores internos e

externos. O gerenciamento dos padrões de comunicação que mais se adaptam a cada um

desses grupos, bem como as diferenças da percepção de valores destes com relação aos

produtos e serviços do processo, é um desafio que a área de marketing pode dividir e

colaborar com o gestor do processo.

Controladoria: a apuração de custos e resultados é muito importante para a gestão por

processos em ambientes complexos e deve ser realizada por áreas especializadas.

A abordagem administrativa da gestão por processos requer e incorpora outros valores

à cultura da organização. O amplo conjunto de entidades envolvidas e comprometidas,

abrangendo clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores da organização, cria uma
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expectativa de responsabilidade comum quanto aos comportamentos de transparência da

informação, cooperação mútua, confiança e demais valores importantes para o trabalho em

redes colaborativas.

Objetivos comuns privilegiam a abertura da comunicação, a transparência do trabalho,

o sentido de colaboração mútua, o que facilita o desenvolvimento do trabalho e,

consequentemente, melhores resultados são alcançados.

Por priorizar o processo em si, provoca várias alterações na estrutura organizacional,

tais como o deslocamento de grande parte do processo decisório que, antes, estava em mãos

dos superiores hierárquicos, para os operadores  do processo; eliminação das barreiras de

comunicação hierárquica e funcionais da organização; enxugamento dos níveis hierárquicos

de decisão; reconfiguração das habilidades necessárias para o trabalho orientado por

processos; sinergia e interação entre profissionais de diferentes habilidades e competências;

fortalecimento de parcerias externas; terceirização de atividades não fundamentais para a

organização.

4.2 – Alocação de pessoas

Na organização gerida por processos as pessoas fazem parte de uma equipe

responsável pelas tarefas de um processo multifuncional. As equipes de trabalho são formadas

por profissionais de diferentes perfis e habilidades, em que cada um desempenha um papel e

atividades diferentes, porém complementares.

Grande esforço é feito no sentido de fortalecer a individualidade, delegando-lhe

autoridade para tomar decisões essenciais para a manutenção da produtividade e qualidade do

processo como um todo, fortalecendo e valorizando, assim, o papel do funcionário. Desta
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forma, a cadeia de comando na empresa orientada por processos não se baseia em comando e

controle, mas negociação e colaboração, fazendo desaparecer a figura do “chefe”.

A ampla abrangência tanto da gestão por processos quanto da autonomia e

responsabilidade designada aos colaboradores, implica na demanda de um amplo e contínuo

processo de capacitação.

Esse processo deve atender a múltiplas competências transdisciplinares requeridas ao

longo de todo o processo. Colaboradores flexíveis e dotados de múltiplas competências são os

que melhor se adaptam a essa nova visão de gestão, pois a natureza do trabalho é bastante

diversificada e um mesmo profissional poderá desempenhar diversas atividades ao longo do

processo, tanto de natureza operacional quanto de coordenação.

Apesar da crescente adoção da gestão por processos pelas organizações, pouco se sabe

sobre as melhores práticas para a organização e gerenciamento das equipes de trabalho.

Para analisar os papéis assumidos e as responsabilidades da equipe de gestão, deve-se

ter uma visão  bastante clara de seu trabalho. Os membros da equipe devem ser capazes de

identificar, diagnosticar e tratar problemas e oportunidades, bem como colaborar entre si na

condução dos trabalhos diários, o que caracteriza uma organização de trabalho de forma

intensiva, complexa e dinâmica.

O senso de equipe é imprescindível na gestão por processos.
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4.2.1 – Gestor

O aspecto que mais diferencia as organizações orientadas por processos das

organizações tradicionais é a existência do gestor, o dono do processo, que possui ampla

experiência profissional e personifica o comprometimento da organização.

O gestor possui um papel perene na organização, uma vez que a gestão por processos

necessita evoluir para atender às demandas competitivas do mercado e seu gestor é

responsável  por direcionar os trabalhos evolutivos.

Ao gestor cabe assegurar os recursos necessários para atender às demandas do setor;

realizar a medição contínua do desempenho de aspectos críticos; assegurar a capacitação dos

profissionais que cooperam com o processo por meio de programas de treinamento; definir e

coordenar as alterações necessárias para a evolução contínua do processo.

O grande desafio do gestor é fazer com que profissionais de diferentes áreas,

organizações e perfis, que desempenham diferentes papéis, interajam com interesse e

motivação para superar obstáculos e identificar oportunidades com o propósito de conseguir

entregar produtos e serviços de maior valor agregado a seus clientes finais.

4.2.2 –  Capacitação dos indivíduos

A ampla abrangência de autonomia e responsabilidades designadas aos colaboradores,

implica na demanda de um amplo e contínuo processo da capacitação. Para que as

organizações se apropriem devidamente do verdadeiro potencial das criativo das pessoas faz-

se necessário que a capacitação oferecidas atenda às múltiplas competências trandisciplinares

requeridas ao longo de todo o processo.
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Essa mudança, segundo Drucker, significa a reconceituação dos processos de

relacionamento entre empresas e empregados:

A lealdade deixa de ser o objeto central, em detrimento da conquista da

confiança; força de trabalho passa a ser um produto a ser comercializado e não

um encargo trabalhista; os profissionais passam a gerir pessoalmente as

próprias carreiras a partir do momento em que passam a se questionar: “o que

querem de mim e quais os seus objetivos?” Isso significa marketing de

relacionamento e, em marketing, começa-se pelo cliente e não pelo próprio

produto, ou seja começa-se pelo desenvolvimento de confiança com a provável

organização contratante de serviços profissionais (DRUCKER, 2002, p. 36).

Enquanto na organização funcional o trabalho é avaliado com foco no desempenho de

trabalhos fragmentados das áreas funcionais, na empresa gerida por processos valoriza-se o

desempenho de cada processo, de forma a manter uma linha de agregação constante de valor

às suas propostas de entrega. Objetivos comuns e visíveis a todos os envolvidos com o

processo proporcionam uma motivação maior deste e, consequentemente, melhores resultados

são alcançados.

Em uma organização orientada para tarefas, “desempenho
satisfatório” era tudo o que se poderia esperar dos funcionários e, na verdade,
isso era tudo o que a empresa necessitava. Processos fragmentados
homogeneizavam o trabalho individual de tal forma que o desempenho pessoal
excelente inevitavelmente passava despercebido. O resultado final era apenas
tão bom quanto o pior elo da cadeia que o havia gerado. Neste contexto, fazer
um grande esforço provavelmente seria um desperdício. Portanto, por que se
preocupar? Era muito mais importante evitar erros do que alcançar a
excelência. Isso não ocorre nas organizações orientadas por processos. Os
indivíduos que têm um excelente desempenho nos processos podem gerar um
resultado de alto desempenho. (HAMMER, 1997, p.140)
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4.2.3 – Capital intelectual e Gestão do conhecimento

Saber o que fazer com as informações e dados gerados pelos processos e qual o

objetivo que está por trás de cada tarefa, é o que denominamos conhecimento.

A aplicação do conhecimento ao processo pode ocorrer deliberadamente ou de forma

estruturada, por meio de algoritmos de softwares, manuais de instrução ou outro meio que

sejam capazes de auxiliar, ou mesmo deliberar, no processo de tomada de decisão. Esse tipo

de conhecimento estruturado é denominado explícito; seu oposto, aquele não estruturado e

que reside na mente e na prática de cada profissional envolvido com o processo é denominado

conhecimento tácito.

A gestão por processos implica considerar os conjuntos de conhecimentos, sejam eles

tácitos ou explícitos, também denominados capital intelectual atrelado ao processo. O verbo

“considerar” significa fazer a gestão do conhecimento (knowldege management): criar,

capturar ou comprar conhecimentos, armazená-los no formato e no local adequado, distribuí-

los ou disponibilizá-los, utilizá-los, aprendê-los e desenvolvê-los por meio de seu uso diário.

4.2 – Utilização de Tecnologia

A evolução da tecnologia da comunicação, o advento da internet e o fenômeno da

globalização dos negócios, ocorridos no limiar do século XX, provocaram a reconfiguração

das transações comerciais no mundo, em função principalmente da redução do tempo de

execução dos processos, tornando-os  mais produtivos, qualificados e com menores custos

operacionais.
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Desta forma, nas organizações orientadas por processos, há uma forte demanda por

recursos tecnológicos específicos para a integração entre sistemas de informação, de forma a

permitir a comunicação entre os diversos sistemas de informação das áreas funcionais,

conforme a dinâmica da ordem requerida pelos processos.

Com os dados do processos, o sistema é capaz de promover ao longo do processo uma

atualização contínua dos indicadores de desempenho, informando “gargalos” e caminho

crítico, ocorrência de exceções, dentre outras informações  importantes à gestão do processo.

4.4. – Recursos para o gerenciamento na Gestão por Processos

Identificação de gargalos - Identificar atividades que estejam reduzindo a capacidade

produtiva do processo, permitindo estabelecer regras que tenham o throughput , ou taxa de

transferência,  que significa a quantidade de dados transferidos de um lugar a outro, ou a

quantidade de dados processados em um determinado espaço de tempo e o tempo de execução

das atividades como parâmetro para disparo de ações corretivas.

Sugestão de potenciais pontos de melhoria - A partir da identificação do caminho-

padrão e tempo médio percorrido pela maiorias das instâncias do processo, analisar as que

apresentam maior desvio com relação ao padrão médio, verificando as similaridades entre

atributos destas, de modo que se sugira potenciais causas de retardo ou aceleração do

processo.

Caminho-crítico e dados da operação em tempo real - Apontar em tempo real os

indicadores da operação do processo, tais como: desempenho do momento, metas

estabelecidas, números obtidos pelo benchmarketing – que é um processo contínuo de

comparação dos produtos, serviços e práticas empresarias entre os mais fortes concorrentes ou
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empresas reconhecidas como líderes. É um processo de pesquisa que permite realizar

comparações de processos e práticas “companhia-a-companhia” para identificar o melhor dos

melhores e alcançar um nível de superioridade ou vantagem competitiva. Permitir a versão

deste números entre as diferentes versões do processo, como também seu uso no ambiente de

simulação, verificando graficamente o resultado de alterações no processo.

Análise dos recursos alocados - Analisar para cada atividade do projeto os recursos

necessários, sejam eles humanos ou materiais, como computador e impressora. Para cada

recurso indicar a quantidade projetada, as que de fato estão instaladas, as que estão em

operação e, consequentemente as ociosas.

Identificação dos recursos necessários – Permitir classificar famílias de recursos que

possam ser alocados aos processos, cadastrando não apenas a sua definição, mas também os

atributos como custo e unidade de medida. Como exemplo dessas famílias de recursos

citamos: humanos, computacionais e operacionais.

Apuração de custos - Ter disponibilidade de diferentes algoritmos para cálculo de

custo, trabalhando tanto com os valores atribuídos na fase de projeto quanto com os obtidos

na operação do processo.

Atribuição de metas - Permitir a atribuição de valores a serem alcançados pela

operação de determinado processo, como resultados de processos considerados

benchmarking.

Painel de controle (management cockpit) - Ter facilidades de um ambiente virtual que

permita que os gestores do processo interajam, acompanhem e analisem o desempenho atual

ou as simulações, selecionando diferentes ângulos de análise: metas, custos, recursos,

atividades, throughput, tempos e demais atributos e indicadores de desempenho do processo.

Identificadas e declaradas as atividades que descrevem um processo, há a necessidade

de entender a lógica que define a operação e a interação entre elas.
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A gestão por processos implica em gerir considerando os conjuntos de conhecimentos,

sejam eles explícitos, ou tácitos que são aqueles não estruturados que residem na mente e na

prática de cada profissional envolvido no processo.
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5- GESTÃO DO SETOR DE COMPRAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

Atualmente, a necessidade do sistema de gestão de compras num órgão público é de

importância, não somente para se evitar perdas na continuidade de trabalhos que dependam de

sua colocação para aqueles que fizeram sua solicitação, como também para comprovações

burocráticas e legais do serviço de aquisição realizado pelo órgão.

Além disso, há que se considerar que o volume financeiro, envolvido nas compras de

órgãos públicos é muito significativo, necessitando assim de mecanismos que minimizem

perdas financeiras na sua execução.

O sistema de gestão por processos apresentado, merece ser corretamente utilizado e

otimizado, uma vez que os benefícios advindos de seu uso correto facilitam a rotina de

trabalho das pessoas que o utilizam e da comunidade.

O resultado prático da aplicação dessas iniciativas, tanto na dimensão da gestão como

na legal, vem produzindo enormes economias para os cofres públicos.

Apesar das dificuldades de implantação, com o passar do tempo, o sistema gera

comodidade aos usuários, possibilita à empresa condições de análise que minimizam a perda

ou desvio de recursos, além de trazer benefícios à sociedade, que paga impostos, e poderá ter

a certeza da correta utilização do material ou de produto comprado para uso no setor público

com o mínimo desperdício, mostrando-se assim zelo pelo bem comum.
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5.1 - O Processo de Compras Governamentais

Segundo Fernandes (2003), os componentes do processo de compras governamentais

no Brasil são os seguintes:

Preparação: que compreende a elaboração de documentos técnicos e termos de

referência que irão subsidiar o estabelecimento de especificações para o edital.

O órgão está obrigado a designar um dirigente responsável por cada processo de

compra e é exigida uma reserva orçamentária com indicação da respectiva rubrica. As ações,

nessa etapa, que são realizadas internamente no órgão, culminam com o edital que contém a

descrição pormenorizada do objeto da compra ou contratação, dos requisitos para participação

do fornecedor na licitação, dos critérios de julgamento das propostas e de apresentação de

recursos pelos participantes, durante o processo.

São eles: a Convocação que corresponde à fase de divulgação, por meio da publicação

de aviso, obrigatória na imprensa oficial. A tendência recente é a de obrigatoriedade de

publicação, também, na Internet; a Habilitação que consiste na verificação da capacidade do

licitante em participar do certame, atendendo aos requisitos estabelecidos no edital.

Compreende o exame dos aspectos jurídicos e econômico-financeiros e fiscais da empresa; a

Competição que é o evento público em que serão abertas, examinadas e julgadas as propostas

encaminhadas pelos licitantes; o Julgamento resulta na classificação das propostas, e a

vencedora só terá efetividade se o licitante também cumprir os requisitos de habilitação; e, a

Contratação e Execução que consiste na adjudicação - convocação do licitante vencedor para

celebração do contrato - e na execução, propriamente dita, do objeto contratado, ou seja, na

entrega do bem adquirido ou na prestação do serviço contratado.
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 O gestor de compras emite um “ateste” de cumprimento do contrato e a respectiva

ordem de pagamento - denominada empenho - para, em seguida, proceder à liquidação, na

forma de crédito bancário.

5.2 – Sistemas de Gestão aplicados às Compras Governamentais

Na ótica de Gurgel, 1996, a função de compras nas empresas tem sido desenvolvidas

dentro de um novo estado de maturidade e com técnicas cada vez mais sofisticadas. O

significado desta evolução está refletido no fato de as organizações estarem começando à

avaliar a performance de compras com muito mais precisão do que há muitos anos, chegando

a atingir avaliações precisas e equiparáveis com trabalhos desenvolvidos em outras funções

administrativas.

Para se fazer a gestão sobre a área de compras, é necessário que a empresa possua toda

a sistematização do setor compras em funcionamento, e adequadamente sincronizada. Isto

quer dizer que, além de se saber detalhadamente quais são todas rotinas das tarefas existentes

e os parâmetros de gestão de estoques, decididos pela cúpula da empresa, todo o pessoal do

departamento de compras deve ser treinado para bem utilizá-lo.

No Ministério do Planejamento do Brasil, existe a Secretaria de Logística e

Tecnologia da Informação – SLTI, responsável pela regulamentação das compras e

contratações e também pelas normas relacionadas ao uso de Tecnologia da Informação no

âmbito da Administração Pública Federal.

No próprio site www.planejamento.gov.br, está escrito: “O Comitê Executivo do

Governo Eletrônico tem o objetivo de formular políticas, estabelecer diretrizes, coordenar e
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articular as ações de implantação do Governo Eletrônico, voltado para a prestação de serviços

e informações ao cidadão”.

O Governo Federal está agilizando os processos de compras e contratações. O objetivo

é reduzir custos e melhorar a qualidade das compras e dos serviços contratados, além de

ampliar a transparência e o controle social.

Os fornecedores de produtos e serviços são beneficiários e parceiros das melhorias

empreendidas pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério

do Planejamento, Orçamento e Gestão.

A Instrução Normativa n.º 03, de 20 de Fevereiro de 1997, estabelece os

procedimentos destinados à implantação e operacionalização do SIDEC – Sistema de

Divulgação Eletrônica de Compras e Contrações – subsistema do SIASG - Sistema Integrado

de Administração de Serviços Gerais, cuja finalidade é o de permitir acompanhar, racionalizar

e ampliar a divulgação das compras e contratações realizadas pela Administração Pública

Federal, bem como pelos que optarem pela sua utilização, garantido assim, o princípio básico

da publicidade, que norteia os procedimentos licitatórios consagrados na Lei n.º 8.666, 21 de

junho de 1993.

Neste sentido, o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, por intermédio da

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação e do departamento de Logística e

Serviços Gerais, tem investido na sistematização das rotinas e procedimentos destinados a

melhorar a eficiência e a qualidade na utilização do sistema.

Para este procedimento o usuário tem que estar devidamente cadastrado no sistema.

O funcionamento dos sistemas envolvidos nos processos de compras governamentais é

explicado abaixo:

SERPRO  -  O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO é uma empresa

pública, vinculada ao Ministério da Fazenda. Foi criada com o objetivo de modernizar e dar
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agilidade a setores estratégicos da Administração Pública brasileira. O negócio da Empresa é

a prestação de serviços em Tecnologia da Informação e Comunicações para o setor público. O

Serpro desenvolve programas e serviços que permitem maior controle e transparência sobre a

receita e os gastos públicos, além de facilitar a relação dos cidadãos com o governo.

A Empresa investe no desenvolvimento de soluções tecnológicas em Software Livre,

como uma política estratégica que permite otimizar os recursos públicos, incentivar o

compartilhamento de conhecimento e estimular a cooperação entre as esferas federal,

estadual, municipal, iniciativas do segmento acadêmico e sociedade.

SISG - O Sistema de Serviços Gerais - SISG, integrado pelos órgãos e pelas entidades

da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, é o sistema que organiza a gestão

das atividades de serviços gerais, compreendendo licitações, contratações, transportes,

comunicações administrativas, documentação e administração de edifícios públicos e de

imóveis. No âmbito do SISG, são estabelecidas diretrizes, normas e atividades operacionais

que são comuns a todos os órgãos e entidades que o integram, visando a melhor coordenação

e eficiência das atividades de apoio administrativo no Governo Federal. O Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão é o órgão central do SISG, exercendo essa competência

por intermédio da SLTI

DLSG - O Departamento de Logística e Serviços Gerais -DLSG, integrante da

estrutura da SLTI, é o órgão responsável pela formulação e implementação das políticas e

diretrizes que são adotadas no âmbito do SISG. Com este propósito, o DLSG expede normas e

orienta a sua aplicação nas áreas de administração de materiais, obras e serviços, transportes,

comunicações administrativas e licitações e contratos.

O DLSG também é responsável pelo gerenciamento e pela operacionalização

sistêmica das atividades do SISG, por meio do Sistema Integrado de Administração de

Serviços Gerais - SIASG.



39

SIASG - O Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG é o

sistema informatizado de apoio às atividades operacionais no âmbito do SISG. O SIASG tem

sido uma ferramenta para a modernização da área de serviços gerais na Administração

Federal, em especial nas atividades de cadastramento de fornecedores, catálogo de materiais e

serviços e registro de preços de bens e serviços. O SIASG está ramificado pelos órgãos e

pelas entidades integrantes do SISG, por meio de terminais informatizados. O Sistema é

constituído por diversos módulos, sendo que alguns ainda estão em desenvolvimento,

oferecendo ainda o acesso na Internet a um conjunto de serviços e informações.

O SIASG tem a missão de integrar os órgãos da administração direta, autárquica e

fundacional, em todos os níveis, com instrumentos e facilidades para a melhoramento dos

serviços públicos. Os três módulos básicos do SIASG são o catálogo unificado de materiais e

serviços, o cadastro unificado de fornecedores e o registro de preços de bens e serviços.

SICAF - O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF é o módulo

informatizado do SIASG, operado "on-line", que cadastra e habilita as pessoas físicas ou

jurídicas interessadas em participar de licitações realizadas por órgãos e pelas entidades

integrantes do SISG. O SICAF desburocratiza e facilita o cadastramento dos fornecedores do

Governo Federal, contribuindo para aumentar a transparência e a competitividade das

licitações.

O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF é um sistema

automatizado de informações através do qual os fornecedores se cadastram gratuitamente,

com a finalidade de fornecer materiais ou prestar serviços para os órgãos da Administração

Pública Federal Direta, Autarquias e Fundações. Este cadastro possui validade anual em todo

o território nacional. Todo ano ele deve ser renovado.
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SIREP - O Sistema de Registro de Preços - SIREP atende às consultas dos gestores

públicos sobre os preços praticados nas licitações realizadas no âmbito do SISG. É uma

ferramenta de apoio ao gestor na estimação de preços máximos nos processos de licitação.

SIDEC - O Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras - SIDEC oferece rotinas

automatizadas para publicação de avisos de licitações na Imprensa Oficial. Permite ainda o

acesso na Internet aos avisos, editais e outras informações sobre as compras governamentais.

SICON - O Sistema de Contratações - SICON realiza o cadastro dos contratos

firmados pela Administração Federal. Seu banco de dados viabiliza o gerenciamento das

contratações existentes.

MINUTA DE EMPENHO -  Esse módulo possibilita a geração automática de minutas

de empenho (comprometimento de recursos orçamentários para pagamento de fornecedores)

de forma interligada com o Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI.  Evita a

duplicidade de procedimentos, agilizando os pagamentos, além de permitir o controle

gerencial sobre as despesas com licitações na Administração Federal. O módulo torna os

processos de compras governamentais mais seguros e ágeis.

SIAF - Sistemas Integrados de Acompanhamento Financeiro - é um sistema

orçamentário e contábil/financeiro dos mais completos, dando total segurança aos usuários,

disponível as 24 horas do dia, em todos os dias da semana. Uma média de 139 relatórios

diferentes podem ser emitidos, proporcionando total controle das atividades governamentais.

Este sistema reduz consideravelmente a despesa com papel, pois não há necessidade de

emissão de todos os documentos, processando-se a emissão dos mesmos de conformidade

com as necessidades do usuário, a qualquer tempo.

Os relatórios podem ser emitidos a qualquer momento e, por ser um sistema on line, os

dados estão sempre atualizados. Há de se considerar ainda que grande parte das consultas

podem ser visualizadas na tela do terminal, sem a necessidade de impressão do documento,
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gerando economia de material de expediente. Com a integração de todos os órgãos, o trabalho

fica facilitado, principalmente para a Secretaria da Fazenda, a qual extrai os balancetes

mensais, o balanço geral e demais dados necessários para o controle financeiro e

orçamentário, não dependendo da remessa de documentos para fechamento da programação.

Outro elo importante de integração é o malote eletrônico. Esta via de comunicação

permite transmitir e receber correspondência sem a necessidade de fax ou correio, chegando

ao destino em tempo real, proporcionando rapidez e segurança nas comunicações.

Os pagamentos realizados através do SIAF podem ter programados os dias em que os

valores serão creditados e transmiti-los com antecedência, proporcionando um melhor

controle do fluxo de caixa. O sistema também processa automaticamente os descontos a favor

do imposto de renda, INSS, ISS e adicional de imposto de renda, cabendo ao setor de

pagamento apenas encaminhar as guias para quitação junto a agência bancária.

Os usuários do sistema trabalham com senha, sendo a mesma alterada a cada 30 dias,

pelo próprio usuário. Isto garante absoluto controle dos atos de cada um, tornando o sistema

inviolável para quem não detém a senha.

A Secretaria da Fazenda tem fornecido os equipamentos necessários, com isso

equipando as unidades de maneira a atender às suas necessidades, sem nenhum ônus para as

mesmas. Isto tem ajudado a melhorar a qualidade dos serviços contábeis, através de modernos

equipamentos de informática e atendendo a todas as consultas e informações necessárias ao

bom funcionamento do sistema, com pessoal técnico especializado e sempre disponível para

atender o usuário da melhor maneira.
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5.2.1 - Sistema de Catalogação de Materiais

A catalogação de materiais e de serviços é um conjunto de atividades desenvolvidas

no SIASG, tendo como base primária os procedimentos adotados no "Federal Supply

Classification". O sistema estabelece uma linguagem única e propicia a definição de padrões

determinados de qualidade e produtividade para os materiais e serviços especificados nas

compras da Administração Pública Federal.

Em 29 de outubro de 2001 a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação,

publicou a Portaria Normativa nº 03, com o objetivo de introduzir novos procedimentos no

Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras e Contratações – SIDEC , destinados a

promover o aperfeiçoamento das especificações dos bens e serviços a serem contratados,

tendo como referencial o Catálogo Unificado de Materiais e Serviços – CATMAT/CATSER,

no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e

Fundacional, que integram o Sistema de Serviços Gerais – SISG.

O objetivo era estabelecer um catálogo de referência nacional para compras dos

insumos utilizados na área Pública com linguagem única e padronizada para descrição de

materiais, favorecendo a construção de  banco de dados.

 A cada processo de compra, o gestor selecionará os itens correspondentes, de acordo

com a descrição do maior nível de detalhamento disponível no CATMAT ou CATSER, com

vistas a instruir o processo, evidenciando com clareza as especificações técnicas e a unidade

de fornecimento, de modo a permitir a comparação e avaliação dos preços praticados pela

Administração.

Caso o item a ser adquirido possua classificação incompatível ou inexistente no

CATMAT/CATSER, o agente de compras deverá solicitar, ao Departamento de Logística e

Serviços Gerais, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do
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Planejamento, Orçamento e Gestão, através de ferramenta disponibilizada no próprio sistema,

a inclusão do item ou a classificação adequada.

Este sistema de catalogação, em banco de dados, de itens a serem adquiridos é de uso

obrigatório pelos Órgãos da Administração Direta e facultativo aos de Administração

Indireta do Governo Federal.

Os  itens dentro do CATMAT estão separados conforme o tipo de material,

classificados em grupos, classes, padrões descritivos de material - PDM e códigos BR.

O código BR é gerado pela combinação de valores de característica dentro de

características-padrão. As características e seus respectivos valores estão inclusos dentro do

Padrão Descritivo de Material - PDM que, por sua vez, estão inseridos dentro de classes e

grupos organizados de acordo com tipos de material.

5.2.2 - Vantagens da Padronização de descrições

A padronização de descrições de materiais trouxe como principais vantagens a

facilidade para pesquisa de preços praticados no SISPP (Sistema de Preços Praticados) que

pode ser acessado por meio do COMPRASNET;  as informações dos preços/aquisições são

armazenadas num banco de dados do SERPRO; facilidade de conferência entre o item licitado

e recebido;  não direcionamento para marcas, garantindo a concorrência para itens iguais; uso

da mesma nomenclatura propicia alimentar banco de dados com informações das compras do

Governo Federal, para análises gerenciais.
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5.2.3 – Comprasnet

É um sistema "on-line" de acesso a serviços do SIASG, inclusive por meio da Internet,

no site www.comprasnet.gov.br.

Oferece facilidades que beneficiam os fornecedores do Governo, reduzem custos e

tornam mais transparentes e competitivas as licitações, como a consulta ao cadastro de

fornecedores (SICAF), o download da íntegra de editais de licitações e a consulta a resultados

de licitações realizadas.

Para utilizar o sistema o fornecedor deve se cadastrar através do próprio site do

comprasnet e posteriormente dirigir-se a uma unidade cadastradora do Governo Federal,

credenciada, para solicitar a efetivação do cadastro e o número do protocolo do seu cadastro

junto a unidade cadastradora.

O registro cadastral está dividido em duas etapas, cada uma das quais habilitando o

fornecedor a participar de determinadas modalidades de licitação. Essas etapas são:

Cadastramento - Habilita os fornecedores a participar de licitações nas modalidades

Convite, Aquisição Direta e Pregão, aplicando-se subsidiariamente, para a modalidade

Pregão, as normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 conforme constante da Lei nº

10.520, de 17 de julho de 2002.

Habilitação parcial - Habilita os fornecedores a participar de licitações nas

modalidades acima e ainda de Tomada de Preços, Leilão, Concorrência e Pregão, aplicando-

se subsidiariamente, para a modalidade Pregão, as normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho de

1.993 conforme constante da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Este número será útil para acesso ao site www.comprasnet.gov.br, portal que oferece

gratuitamente vários serviços de interesse para empresas, com destaque para a emissão do

CRC - Certificado de Registro Cadastral, divulgação de licitações para aquisição de materiais
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e de serviços do Governo Federal, oportunidades de participação no Pregão On-line, Cotação

Eletrônica entre outros.
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6- ESTUDO DE CASO: EMBRAPA

No contexto apresentado, gostaríamos de apresentar um caso em que o bom uso da

aplicação da Gestão por processos no Setor de Compras promoveu resultados relevantes para

a organização pública.

O caso escolhido para ilustrar as idéias apresentadas  é o da Embrapa/CNPMS –

Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo. Cabe ressaltar, que este será citado, apenas a

título ilustrativo e genérico, não tendo a pretensão de descrever de forma sistemática todos os

Padrões Operacionais do setor.

6.1 - Embrapa

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa é uma empresa de pública

de direito privado, vinculada ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, criada

em 26 de abril de 1973.

Sua missão é viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável do espaço rural,

com foco no agronegócio, por meio da geração, adaptação e transferência de conhecimentos e

tecnologias, em benefício dos diversos segmentos da sociedade brasileira e tem como visão

ser uma Empresa de referência no Brasil e no exterior .

A Embrapa atua  em quase todos os estados da Federação, mas mais diferentes

condições ecológicas, e também fora do Brasil por intermédio de 38 Unidades de Pesquisa,

três Serviços e 13 Unidades Administrativas, 2 laboratórios no Exterior (Estados Unidos e

França) e 01 escritório em Gana, África.



47

Para chegar a ser uma das maiores instituições de pesquisa do mundo tropical, manter-

se eficiente, competitiva e garantir sua sobrevivência adotou estratégias que lhe permitiam

acompanhar as transformações que estavam ocorrendo a cada dia, com bastante rapidez,

dentro do agronegócio.

Desde 1989, a Embrapa vem exercitando a elaboração e execução do planejamento

estratégico como instrumento de acompanhamento das mudanças do ambiente externo.

Graças a essa disposição de adequação da Empresa ao ambiente externo e à qualidade das

realizações dos empregados, hoje a Embrapa é líder em tecnologia  para desenvolvimento do

agronegócio brasileiro e a tendência é manter-se nesta posição se buscar a melhoraria

contínua.

Com base no Plano Diretor da Embrapa – PDE, por meio da gestão participativa,

foram desenvolvidas uma série de ações de uma forma mais moderna de administração,

também conhecida como Gestão por Processos.

A Gestão por Processos buscou-se definir alguns pontos essenciais que ajudassem a

planejar a mudança organizacional mais adequada. O novo modelo de gestão apresentado

propunha que o trabalho não acontecesse mais em setores isolados, dentro de departamentos,

coordenações supervisões, etc., mas por processos, ou seja, procurando agrupar atividades,

tornando-as mais integradas, sistêmicas e interdependentes. Tal modelo buscava facilitar as

mudanças que seria necessárias para que o trabalho fosse mais efetivo e alcançasse melhores

resultados.

Tal modelo foi adotado e implantado em todas as Unidades da Embrapa, espalhadas

pelos mais diversos estados brasileiros, trazendo visíveis mudanças organizacionais e

conseqüentes resultados positivos.
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6.2 – Embrapa Milho e Sorgo

A Embrapa, como dito anteriormente, é um sistema formado por Unidades

Administrativas, localizadas no edifício-sede, e por Unidades de Pesquisa e de Serviços,

também chamadas Unidades Descentralizadas, distribuídas nas diversas regiões do Brasil.

 A Embrapa Milho e Sorgo, Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo - CNPMS,

é uma das Unidades descentralizadas da Embrapa, localizada no município de Sete Lagoas,

região centro-norte de Minas Gerais, criada em 1997 com o objetivo de buscar o

desenvolvimento de tecnologias básicas para culturas de milho e sorgo.

Os primeiros passos para sua implantação Gestão por Processos nas atividades da

Embrapa Milho e Sorgo tiveram início em 1999, com previsão para implantação no ano de

2000 prevista no Plano de Trabalho.

A implantação da Gestão por processos foi uma decisão política da Diretoria da

Empresa, por considerar que esta forma de administração contribuiria sensivelmente para a

melhoria do desempenho das atividades da empresa, a partir, basicamente, de três grandes

ações:

A primeira seria capacitar os dirigentes, supervisores, líderes e facilitadores, com a

finalidade de implantar a Gestão por Processos na Unidade.

A Segunda seria definir os macroprocessos e processos da Unidade, partindo de sua

identificação, descrição e priorização, para implantação do novo modelo de gestão por

processos.

E a terceira, implantar a Gestão por processos, compreendendo a organização e divisão

do trabalho de acordo com a visão de processos.
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Por uma decisão de consenso entre a chefia  e a comissão encarregada de implantar a

Gestão por Processos na Empresa, todas as atividades seriam organizados em  dois grandes

macroprocessos:

Macroprocesso Inovação Tecnológica: Composto por um conjunto de processos, os

quais abrangem atividades que se iniciam com a identificação das demandas tecnológicas,

passando pelo planejamento, organização e execução de projetos de pesquisa, e terminam na

validação, disponibilização e transferência de produtos tecnológicos para o mercado, coo

cultivares, kits de diagnose de doenças, softwares, publicações, vídeos e artigos científicos.

Macroprocesso Suporte: Composto por atividades destinadas a oferecer condições

humanas, materiais e financeiras para o bom funcionamento do macroprocesso Inovação

Tecnológica.

Pelo consenso, decidiu-se também que o trabalho deveria começar pelo

Macroprocesso de Suporte.

Dentro destes Macroprocessos, há vários processos, dentre os quais destacaremos o

processo de compras, que constitui, juntamente com outros, o macroprocesso suporte.

Um processo é “uma série de atividades e tarefas relacionadas entre si, dentro de

uma seqüência, organizadas com a finalidade de produzir resultados específicos para a

realização de uma meta.”

Um processo caracteriza-se por apresentar três grandes fases: entradas (insumos);

processamento e saídas (produtos ou serviços).
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6.3. – Controle de Compras

O Controle de Compras é uma unidade técnico-administrativa da Gestão de Materiais,

subordinada à Chefia Adjunta de Administração.

A Gestão de Materiais subdivide-se na áreas de Controle de Compras, Controle de

Patrimônio, Posto de Vendas e Controle de Almoxarifado este último possuindo ainda a

subdivisão de Controle de Abastecimento de Combustíveis.

O Controle de Compras tem por finalidades principais planejar, coordenar executar e

controlar as atividades relativas a compra de bens e contratações de serviços destinadas à

atender às necessidades da Embrapa Milho e Sorgo.

O processo de compras, está inserido na área de Controle de Compras, sendo

responsável por atender aos pedidos de compras de materiais e bens patrimoniais que estejam

aprovados pela Chefia do CNPMS, obedecendo às normas previstas pela Lei 8.666/93 e suas

alterações.

Tal processo é composto por vária atividades como: análise do pedido, coleta de

propostas, escolha da modalidade de licitação, verificação de documentação do fornecedor,

julgamento das propostas, adjudicação, homologação, empenho, emissão da Ordem de

Compra, recebimento e aceite do bem ou material e pagamento.

Para a aquisição de bens e materiais o setor  utiliza como principais mecanismos o

Pregão Eletrônico e a Cotação Eletrônica, nesta ordem de prioridade, executados através do

Portal de Compras do Governo Federal, site www.comprasnet.gov.br, órgão integrado ao

Sistema de Serviços Gerais – SISG.

A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, instituiu, no âmbito da União, Estados,

Distrito Federal e Municípios, modalidade de licitação, denominada Pregão. O Artigo 4.º § 1.º

do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, regulamenta e torna obrigatória a utilização do
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Pregão na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, salvo nos casos de

comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.

Tal modalidade licitatória, é condicionada aos princípios básicos da legalidade,

impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa,

vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios

correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade e possui como importante

característica a celeridade, minimizando custos para a Administração Pública, motivo pelo

qual vem se consolidando como a principal forma de contratação do Governo Federal.

A Gestão por processos aplicada ao setor de compras da Embrapa Milho e Sorgo visa

aumentar a eficiência administrativa, reduzindo o tempo de atendimento a todos os pedidos de

compras, através de eliminação de atividades ou tarefas repetitivas, adoção de um  modelo de

Padrão Operacional que sistematize os procedimentos para cada tarefa do processo, busca

junto aos clientes de melhor especificação dos bens a serem adquiridos e criar no setor uma

sistematização física para os processos em andamento.

A Embrapa entende que a essência da gestão por processos é descobrir oportunidades

de melhoria nos hábitos da empresa com o envolvimento direto dos funcionários.

6.3.1 – Implantação da Gestão por Processos

O primeiro passo foi mapear todas as atividades desempenhadas por uma determinada

área, levantando inclusive as atribuições e responsabilidades de cada pessoa. No decorrer

desta etapa, são descobertas tarefas inócuas, realizadas duplamente ou que comprometem o

desempenho de outras áreas.
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O passo seguinte foi discutir e pensar soluções que acabassem com o re-trabalho e o

esforço desnecessário já diagnosticados, as chamadas “desconexões”.  Chegou-se a conclusão

de que muita coisa poderia ser resolvida internamente, de imediato, enquanto outras situações

precisam ser ajustadas em conjunto com colegas de outras áreas. Daí a importância de haver

integração de todos os envolvidos.

É importante ressaltar que na fase de mapeamento dos processos os funcionários

passam a entender melhor seu papel dentro da corporação. “Isso porque, na fase de

mapeamento de processos, todos os envolvidos são entrevistados e podem visualizar sua

importância para o cumprimento de uma tarefa” afirma o Gestor de Patrimônio e Material da

Embrapa Milho e Sorgo.

Segundo a responsável pela implantação da metodologia na unidade, os fluxo dos

processos eram montados com o uso de folhas de papel. Cada folha representava a função de

uma pessoa. O funcionário conseguia ver, por exemplo, que do seu trabalho depende o

resultado de um processo que envolve outros tantos colegas, inclusive de outros

departamentos, sentindo-se assim, parte do todo.

Outro aspecto interessante é que a empresa também sai ganhando ao conhecer mais a

fundo os empregados e as tarefas desempenhadas por eles. Com a padronização das rotinas a

empresa pode investir na capacitação e treinamento adequado de cada empregado e quando

um funcionário se desliga, por exemplo, o conhecimento dele não se perde, pois há a gestão

do conhecimento.

Os gerentes e superintendentes também podem usar as informações coletadas para

melhorar a própria gestão, discutindo com as equipes de que forma os resultados são atingidos

e podem ser melhorados.
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Outra inovação que está sendo implantada é o sistema integrado que compreende 3

módulos: compras/almoxarifado/patrimônio e será disponibilizado para todas as unidades da

Embrapa. O acesso será via internet através de um endereço eletrônico.

O módulo de Compras é integrado com os demais módulos do sistema de gestão.

Permite aos usuários fazer a gestão e o acompanhamento de todas as etapas previstas na

legislação pública para controle dos processos de aquisição e contratação, possibilitando

verificar se a compra ou o serviço foram bem sucedidos ou mesmo, apontar a ocorrência de

problemas.

As centenas de possibilidades do módulo permitem executar e acompanhar as

solicitações de compra e contratação de serviços pela web, de modo a dar celeridade ao

processo, integrando as informações e gerando grande redução de custos operacionais.

Serão criados diversos perfis e o acesso a cada módulo dependerá do perfil adotado e

as funcionalidades nele contidas, de acordo com as necessidades de cada usuário como,

solicitante/requisitante, administrador, consulta, e outros. Estes perfis serão restritos por

Unidade Descentralizada, ou seja, a Unidade somente terá acesso amplo às suas informações

mas poderá acessar os dados das demais Unidades com um perfil "consulta", não sendo

possível alterar ou incluir ou excluir nenhuma informação.

De acordo com a Coordenadora de Compras, Mairma Alves de Farias:

“o sistema de compras/almoxarifado/patrimônio será customizado com
a participação de diversas Unidades Descentralizadas. No momento oportuno,
solicitaremos a participação das Unidades e nessa oportunidade todos poderão
colocar suas dúvidas e sugestões”.
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6.3.2 – “Gargalos” do gerenciamento no Controle de Compras

Primeiramente cabe ressaltar que este processo sempre deve atualizado e melhorado

pois as deficiências constatadas e não corrigidas provocam insatisfação tanto dos clientes

quanto como nos supervisores pelo setor. Os primeiros porque não têm atendidas suas

demandas, ficando impossibilitados de realizarem plenamente suas tarefas e os últimos

porque sentem-se frustrados por não conseguirem desempenhar suas funções de forma

satisfatórias, cumprindo a missão estabelecida para o setor.

O  pedido é um dos fatores críticos de sucesso, motivo pelo qual ao receber o pedido

já autorizado, o responsável pelo processo averiguará se os materiais solicitados estão com  os

códigos de materiais  e unidades de medida compatíveis com as registradas no catálogo de

materiais - CATMAT e se o valor orçado está compatível com os preços praticados no

mercado. Portanto, quanto mais completo estiver o pedido, maiores chances de ser concluído

com eficiência e celeridade terá o processo.

Desta forma, deve haver um trabalho de conscientização e manuseio do sistema por

parte dos solicitantes para que os mesmos encaminhem o pedido com a especificação

detalhada e dentro do possível, preço estimado por item e indicação de firmas onde possam

ser encontrados os materiais solicitados.

O segundo fator crítico de sucesso que destacamos é a escolha da melhor proposta

que envolve a idéia de adquirir um produto de boa qualidade pelo menor preço possível.

Neste ponto é importante considerarmos que após o encerramento dos lances, pode ser

que o preço ofertado ainda seja maior que o preço que a Administração estimou. É feita então

uma negociação com o fornecedor para tentar atingir o preço de referência. Se mesmo assim o

preço de referência não for atingido este é justificado para a adjudicação ou refeita a pesquisa

de mercado e lançado um novo processo para a aquisição.
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No que diz respeito à menores preços,  e com o objetivo de racionalizar procedimentos

de execução dos trabalhos, evitando ocorrências de re-trabalho e de fracionamentos de

compras, que é proibido pela Lei de Licitações – Lei 8.666/93, uma boa opção é a utilização

de uma programação de compras e cronograma para andamento do processo, pois sabe-se que

quanto maior o número de itens e quantidades a serem adquiridas, maiores possibilidades de

se negociarmos a preços melhores.

6.3.3 – Descrição do Processo de Compras

Nome do processo: Aquisição de materiais

Objetivo: Atender às solicitações de pedido de compras, de forma célere, eficaz e

econômica para a Administração Pública.

Normas e procedimentos:

Lei nº 8.666/93 – Licitações e Contratos

Lei nº 10.520/02 – Instituiu o Pregão como modalidade licitatória

Dec. nº 5.450/05 – Obrigatoriedade da utilização do Pregão Eletrônico.

Entradas: Pedidos de compras já autorizados pela Chefia.

Início: Recebimento do pedido de compra

Término do processo: Materiais adquiridos conforme solicitado.

Produtos ou saídas: Material recebido pelo solicitante

Clientes do processo: Todos os empregados da Unidade

Fornecedores do processo: Núcleos, Áreas e Processos.

Indicadores de desempenho:
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- Número de solicitações recebidas x nº de solicitações atendidas

- Número de reclamações x nº de solicitações recebidas

- Tempo gasto para conclusão do Processo.

6.3.4 – Padrão Operacional (POP) da atividade aquisição de material

1ª - Prevê necessidade do material ou serviço

Responsável: Cliente/Solicitante

Planeja a necessidade do material ou serviço, especificando o grau da necessidade:

planejado ou urgente.

2ª - Solicita Material ou serviço

Responsável: Cliente/Solicitante

Elabora a solicitação, através da secretaria competente, devendo indicar: necessidade

normal ou urgente, descrição detalhada do objeto (de acordo com o CATMAT), preço médio

de mercado e, se for o caso, possíveis fornecedores.

3ª - Análise de recursos orçamentários

Responsável: Chefia Adjunta de Administração

• Se não houver recurso orçamentário, comunica o solicitante.

• Se houver recurso orçamentário disponível, autoriza o pedido.

4ª - Recebimento do Pedido autorizado

 Responsável: Gestor de Compras.
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Analisa as especificações:

• Se as informações necessárias para dar início ao processo estão

incompletas: devolve ao solicitante para complementá-la

• Se estão de acordo, realiza a pesquisa de mercado para definir a

modalidade de licitação: cotação eletrônica ou Pregão Eletrônico.

5ª - Escolha da modalidade:

Responsável: Gestor de Compras

• Se for Dispensa de Licitação, registra-se a cotação eletrônica registra-se

o pedido no  SIASG/SIDEC e passar para a 11ª atividade.

• Se for Pregão Eletrônico, elaborar o edital

6ª - Elaboração do Edital do Pregão Eletrônico

Responsável: Gestor de Compras

Encaminha edital elaborado para Assessoria Jurídica

7ª - Análise do Edital:

Responsável: Assessoria Jurídica – ASJ

• Se necessário correções: devolve para Atividades de Compras para

correções e reenvio a ASJ

• Se correto: encaminha edital para assinatura da chefia

8ª - Assinatura do edital:

Responsável: Chefia Adjunta de Administração ou Chefia Geral
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Assina o edital dado assim seu consentimento para prosseguir com os procedimentos.

9ª - Registro do processo no SIASG/SIDEC (Sistema de Divulgação Eletrônica de

Compras).

Responsável: Gestor de Compras

Divulgação eletrônica do edital, encaminhamento do resumo do processo para

publicação no DOU e aguarda prazo para início da sessão de Pregão.

10ª - Acompanhamento do Pregão

Responsável: Gestor de Compras

Inicia a sessão no site www.comprasnet.gov.br e acompanha os lances

11ª - Aceitação do Produto

Responsável: Cliente/Solicitante

Verificar se a proposta atende ao que foi solicitado e se há necessidade de pedir

amostra do produto

12ª - Escolha da melhor proposta

Responsável: Gestor de Compras

Verificar se o preço está compatível com o preço de referência
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13ª - Adjudicação

Responsável: Gestor de Compras

Adjudica a proposta que estiver de acordo com o Edital.

14ª - Recebimento de propostas e documentações originais

Responsável: Gestor de Compras

Receber, provisoriamente, propostas e documentações  enviadas por fax ao final da

sessão e em seguida anexar originais ao processo.

15ª - Análise da regularidade do processo:

Responsável: Assessoria Jurídica – ASJ

• Se necessário correções: devolve para Atividades de Compras para

correções e reenvio a ASJ

• Se correto: encaminha edital para homologação

16ª - Homologação

Responsável: Chefia Adjunta de Administração ou Chefia Geral

Homologa o vencedor de cada produto ou serviço solicitado e em seguida devolve

para a Atividade de Compras para que seja  divulgado o resultado no DOU.

17ª - Emitir Ordem de Compra – OC ou Contrato:

Se OC: Gestor de Compras

Encaminha para assinatura do Supervisor da Atividade de Compras e Chefia e em

seguida para Gestão de Orçamento e Finanças para empenho. Após, envia:

• Uma via da OC juntamente com Nota de Empenho e verificação do
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Cadastro de Inadimplentes - CADIN para Almoxarifado

• Uma via é anexada ao processo juntamente com o CADIN

• Uma via é enviada ao fornecedor

Se Contrato: Responsável: Gestor de Compras

Encaminha para aprovação da ASJ. Se houver correção devolve para Área de

Compras. Se aprovado encaminha para assinatura da Chefia e do Contratado. Publica no DOU

e envia cópia para Embrapa Sede para receber a numeração do Sistema de Acompanhamento

de Instrumentos Contratuais - SAIC.

18ª - Recebimento dos materiais

Responsável: Gestor do Almoxarifado

Recebe os materiais e Nota Fiscal, solicita conferência do material pelo solicitante e

atesto na Nota Fiscal.

19ª - Envio do processo a Gestão de Orçamento e Finanças - GOF:

Responsável: Gestor do Almoxarifado

Encaminha o processo ao GOF para que seja efetuado o pagamento

20ª - Arquivamento:

Responsável: Gestor de Compras

Confere e numera todas as folhas do processo e arquiva.



61

6.4  – Contribuição da Gestão por Processos no Controle de Compras

A implantação de um sistema eficaz de gestão de compras não é atribuída ao setor

isoladamente. É tarefa que exige a participação de todos os demais setores da empresa. Não se

obterá sucesso na implantação de um sistema em que as decisões foram tomadas sem o

envolvimento dos usuários cujas necessidades terão que ser satisfeitas.

Conforme Viana (2000), a estratégia do abastecimento sempre é acionada pelo

usuário, à medida que, como consumidor, ele detona o processo.

A padronização dos procedimentos por intermédio de um Manual e Padrões

Operacionais, ajuda a formar uma linguagem comum entre os colaboradores que atuam na

área conferindo uma maior celeridade e segurança jurídica ao processo de compras, ao mesmo

tempo que reduz erros e aumenta a probabilidade de a Instituição estabelecer relações

contratuais mais eficientes com seus fornecedores, trazendo, simultaneamente qualidade e

economia dos produtos adquiridos.

Em suma, analisando os resultados obtidos com a implantação da Gestão por

processos na empresa, em especial no setor de compras, podemos destacar que os principais

benefícios, foram o realce da importância das atividades de cada empregado e,

consequentemente, a sua importância dentro dos processos; definição clara da

responsabilidade de cada empregado no processo; comunicação direta entre as pessoas

envolvidas no processo; melhor utilização dos recursos disponíveis na empresa; melhoria da

coordenação das equipes de trabalho; fornecimento de informações que permitem planejar e

executar mudanças rapidamente e prevenção de ocorrência de erros e problemas.
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7- CONCLUSÃO

Utilizar a Gestão por Processo constitui-se objetivo ambicioso, na medida em que

pretende ir além da revisão de processos, ir além da busca por melhoria. Pretende

experimentar uma forma de gestão desafiadora, complexa e inovadora que requer uma

mudança na forma como gerimos a empresa, como concebemos e exercemos as nossas

relações funcionais e hierárquicas, como entendemos e concebemos os nossos objetivos

organizacionais, ou até mesmo na forma como sentimos e concebemos a nossa relação com o

trabalho.

O conhecimento global da instituição e do processo por meio de levantamentos das

necessidades individuais de cada setor, interagindo com os demais, e a definição das metas

que se deseja alcançar, proporciona a identificação das atividades e dos procedimentos

concatenados  e determinados que devem ser executados, seguindo uma coordenação

organizada do trabalho.

Só após a superação do conhecimento fragmentado da instituição com a promoção da

interação dos seus componentes e da integração das áreas fim e meio, é que abrir-se-ão a

possibilidade para uma eficiente gestão de todo o processo.

A disponibilidade de capital, instalações, tecnologia da informação e abundância de

talentos não garantem o sucesso de uma organização. O sucesso resulta da forma como esses

recursos são gerenciados.

Em especial na administração pública que não se pode dispor livremente  dos valores

que integram o seu Patrimônio uma vez que a entidade deve buscar, como fator

preponderante, a “satisfação social” proporcionada à coletividade.
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A aplicação da gestão por processos na área de compras governamentais  tem se

mostrado como fator eficaz de gerenciamento na medida em que direciona para a

competitividade da empresa,  auxilia uma área que possui atualmente uma posição de

contribuição estratégica dentro das organizações.

A função de suprimento em uma organização contribui

substancialmente para os objetivos e estratégias organizacionais, quando é bem

organizada e gerenciada. Como assegurar que essa função contribua com

eficácia é um desafio aos gerentes de abastecimento, bem como à alta

administração de qualquer organização pública ou privada. (LEENDERS,

1991, p. 3).

Fato é que, os empregados do setor de compras e licitações de órgãos públicos, não

raramente, desconhecem o sistemas de gestão de compras, bem como os benefícios que se

conseguiriam com a sua correta utilização.

A gestão de compras possibilita às pessoas envolvidas no processo tomar decisões que

culminem com a entrega das mercadorias de acordo com o que foi pedido, ou seja,

quantidades corretas e de conformidade com a especificação dos produtos solicitados e no

prazo previsto.

Conforme o exposto, o estudo buscou explicar como a Gestão por Processos assegura

a gestão efetiva e a melhoria contínua do setor de compras governamentais, procurando

solucionar problemas que normalmente tendem a estar ocultos em um modelo funcional

tradicional, vez que, permite aos colaboradores compreenderem a visão global da organização

e qual sua colaboração na mesma, incentivando assim o trabalho em equipe em que todo o

conhecimento deve ser difundido e utilizado, além de reduzir os erros resultantes de re-

trabalho na medida em que mostra os problemas e “gargalos” do setor.
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Uma gestão por processos realizada de forma eficaz melhora a capacidade do setor de

compras a antecipar, gerir e responder às mudanças do mercado aumentando assim a sua

resiliência.

O processo é eficaz porque as pessoas trabalham visualizando o todo, não apenas a sua

tarefa. Reduz o tempo de cada atividade. Diminui custos. Elimina conflitos. Melhora a

eficiência. Melhora a qualidade dos produtos e serviços. Aumenta a satisfação dos clientes e

dos colaboradores. Proporciona um clima interno muito melhor.
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ANEXO I

ORGANOGRAMA DA EMBRAPA MILHO E SORGO
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ANEXO II

FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE COMPRAS
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