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Iniciativas governamentais mostram que vale a pena investir em sistemas de compras eletrônicas 
em busca de transparência, agilidade e economia 
 
A milenar arte de compra e venda está sendo reinventada e engana-se quem pensa que somente 
as empresas privadas têm se beneficiado das facilidades das compras eletrônicas. Transparência, 
rapidez e, principalmente, redução de custos são alguns dos resultados que experiências bem-
sucedidas em órgãos públicos vêm alcançando. E a economia que esse tipo de prática representa 
não é desprezível. 
   
Há inclusive um estudo da Fapesp – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – 
que projeta que, se todas as aquisições de materiais no Brasil nas esferas federal, estadual e 
municipal fossem eletrônicas, seria possível fazer uma economia de 18 bilhões de reais por ano, 
supondo um volume anual de compras por volta de 16 bilhões de reais no âmbito estadual e de 
12 bilhões de reais no âmbito federal. 
Com a implementação, desde setembro de 2000, da Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo 
(BEC/SP), esse trâmite burocrático não passa de oito dias. Por meio do site www.bec.sp.gov.br, 
as 1,7 mil unidades compradoras recebem as ofertas de venda dos cerca de 50 mil fornecedores 
cadastrados pelo governo. A BEC opera com dispensa de licitação (até 8 mil reais) e com a 
modalidade de licitação convite (para compras com valores entre 8 mil reais e 80 mil reais).  
 
“Por meio eletrônico, compramos material de escritório, higiene e limpeza, informática, material 
de construção e elétrico, combustíveis, suprimentos agrícolas, medicamentos, equipamentos em 
geral, mobiliário, entre outros”, enumera Carlos Eduardo Esposel, diretor técnico da Fazenda 
Estadual. Segundo ele, o Estado compra pela web 51% desse tipo de suprimento, o equivalente a 
25 milhões de reais por mês. “As vantagens são inúmeras: maior participação de fornecedores de 
vários pontos do País, credibilidade e transparência, menor valor no custo operacional e garantia 
de pagamento em até 30 dias após a entrega do produto, o que antes não acontecia em menos 
de 120 dias”, aponta o executivo. 
 
Um estudo elaborado sobre a BEC/SP pela consultora na área de governo eletrônico Florencia 
Ferrer, pesquisadora da Fapesp, não deixa dúvidas sobre as facilidades que os mercados digitais 
trazem. Entre janeiro de 2003 e setembro do mesmo ano, foram realizados 91.538 processos 
tradicionais nas modalidades de licitação convite e dispensa de licitação e 61.935 processos via 
Bolsa Eletrônica de Compras. “Somando gast os com material de escritório, editais, correio, 
impressões, telefone, mão-de-obra, energia elétrica, entre outros, concluí que o valor total por 
processo tradicional foi de 1.074,09 reais. Já o valor total por processo na BEC foi de 188,49 
reais”, contabiliza. Florencia ainda aponta uma outra vantagem: na BEC, a média de fornecedores 
que fizeram propostas por oferta de compra foi de nove para a modalidade convite e oito para a 
dispensa de licitação, enquanto no processo tradicional foi de apenas cinco. Resultado: o aumento 
da concorrência produziu uma diminuição de preços em torno de 17%. 
 
No Brasil, o que impulsionou as compras eletrônicas na área de governo foi a Medida Provisória 
(MP) número 2200-2, de 24/08/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileiras (ICP-Brasil), cujo objetivo é estabelecer os fundamentos técnicos e metodológicos de 
um sistema de certificação digital em chave pública. Com esse sistema, é possível realizar 
transações eletrônicas que antes não podiam ser feitas pela internet. 
 
A partir da MP, as experiências proliferaram. O Governo de Tocantins e o Governo de Pernambuco 
são alguns exemplos. Em Tocantins, o leilão reverso é feito por meio do site 
www.compras.to.gov.br para compras de até 8 mil reais, que dispensam licitação. “O sistema 
proporciona transparência no processo, ampliação da disputa, redução de custos e rapidez na 
tramitação burocrática”, reforça Mara Lúcia Rabello de Camargo, assessora de informática da 



Secretaria de Fazenda do Tocantins. Segundo a executiva, cerca de 10% das compras feitas pelo 
Estado são eletrônicas. “Para a implantação do sistema foi necessária a quebra de paradigmas 
culturais e o rompimento das barreiras naturais no uso da tecnologia. Mas valeu a pena, já que 
até nossos fornecedores tiveram de se modernizar para se manter no processo”, lembra Mara. 
 
O sistema de Pernambuco (www.redecompras.pe.gov.br) funciona de forma similar. Lá, o Projeto 
de Compras Eletrônicas começou em 2002, quando o Banco do Brasil colocou à disposição dos 
órgãos públicos o Licitações-e. O sistema atende, além do próprio banco, mais 270 órgãos 
públicos, que pela Web realizam compras e obtêm informações estatísticas que permitem um 
melhor gerenciamento dos processos. Hoje, o Estado de Pernambuco é obrigado a adquirir 
eletronicamente material de informática, limpeza, higiene e conservação. “Notamos que depois de 
dez meses da obrigatoriedade, já foram adquiridos também por pregão eletrônico, de forma 
facultativa, bens que não integravam a lista inicial”, conta Fernando Cássio Rodrigues, gerente do 
Projeto Compras Eletrônicas do Governo de Pernambuco. De acordo com Rodrigues, a estratégia 
do Estado é comprar 100% dos bens comuns por meio da internet, meta que deve ser atingida 
em maio de 2005.  
 
O governo federal também tem seu sistem. Desde dezembro de 2000, o Ministério do 
Planejamento realiza compras eletrônicas por meio do www.comprasnet.gov.br. Hoje, o portal é 
usado por 200 órgãos e entidades da administração federal, incluindo todos os ministérios, e 
responde por cerca de 12% das compras feitas por modalidades competitivas – licitação, tomada 
de preços, carta convite e pregão presencial. Em 2000, o volume negociado pelo portal foi de 67 
mil reais – três anos depois, esse valor girou em torno de 200 milhões de reais.  
 
Nem tudo são flores, entretanto. “O Brasil retrocedeu bastante nos últimos dois anos. O governo 
atual tem prestado muita atenção à questão do software livre e o resto ficou parado. A 
substituição não funciona em todos os casos e não vale a pena mexer no que já está funcionando 
bem”, aponta Florência, da Fapesp. Gérson Schmitt, presidente do conselho de administração da 
Paradigma Absolute E-commerce, concorda. “Não há preocupação de propor um modelo setorial e 
de negócio, paralisou o mercado em 2003”, afirma. 
 
Ainda assim, a situação do Brasil, onde a prática de compras eletrônicas já está relativamente 
difundida, é bastante confortável. Principalmente quando se pensa na situação dos Estados 
Unidos, onde se estima que menos de 1% dos mais de 1 trilhão de dólares correspondentes às 
transações governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, é feita online. Já no Brasil, 
na esfera federal, a estimativa é de que leilão reverso possa atingir 40% das aquisições por meio 
de licitações competitivas, ou 18% do total de despesas licitadas, equivalentes a 2,06 bilhões de 
reais/ano, com uma economia direta esperada de pelo menos 15%. Como se vê, o caminho a 
trilhar ainda é extenso, mas muito compensador. Afinal, quem disse que é fácil reinventar a roda? 
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