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Num tempo onde as empresas estão cada vez mais preocupadas com a prospecção de novos 
clientes, há um que acaba sendo relegado a uma posição secundária ou, até mesmo, deixado 
de lado por boa parte do mercado.  
 
Um tanto por preconceito, outro por desinformação, quem sabe por falta de conhecimento 
sobre os mecanismos de compra desse cliente? O fato é: você deixaria de querer vender a 
alguma organização que, só no ano passado, comprou mais de R$120 bilhões – algo 
equivalente a 6,7% de todo o Produto Interno Bruto nacional?  
 
Um cliente que possui filiais em todos os municípios brasileiros e demanda uma diversidade 
enorme de produtos? Qual empresa de medicamentos perderia um cliente que comprou mais 
de R$1,5 bilhões em remédios, ao longo de 2004? Ou, que empresa de artigos de informática 
não venderia a um cliente que gastou mais de R$108 milhões, adquirindo 1.058.719 cartuchos 
para impressoras? Ou, ainda, que editora ou distribuidora não desejaria um cliente que 
investiu mais de meio bilhão de reais em livros?  
 
Pois várias empresas, desses e de outros segmentos, perdem a oportunidade preciosa de 
desenvolverem negócios com esse cliente: o governo.  
 
Apenas a Petrobrás – a maior empresa do País, e pública - adquiriu em 2004, mais de U$1,85 
bilhões em bens e serviços - 83% desse total, no mercado interno. E ela é uma das centenas 
de estruturas na esfera federal, mais 27 estados da federação e 5.560 municípios.  
 
As compras governamentais, para o senso comum, são cercadas por um misto de processos 
intrincados, legislação indecifrável, tendência ao favorecimento, à corrupção e a possibilidade 
de calote. Talvez apenas isto explique porque milhares de empresas mantenham-se distantes 
de um mercado tão potencial.  
 
Quem rompe a barreira do preconceito, acaba faturando mais e fazendo bons negócios. E isto 
não vale só para os grandes: de 2001 a 2003, sistemas inovadores como o Pregão Eletrônico – 
processo que desburocratiza a habilitação e amplia a concorrência e transparência do processo 
de licitações – permitiu uma ampliação de 217% na participação de micro e pequenas 
empresas como fornecedoras do Governo Federal – o maior consumidor do País.  
 
Claro que só boa vontade não basta. É preciso utilizar-se da ferramenta que é a mais poderosa 
em todo tipo de negócio: conhecimento. A Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, tem 
mais de 126 artigos e pode parecer um enigma digno da esfinge para os menos iniciados em 
direito público.  
 
Uma vertente do direito que, aliás, já apresenta uma complicação a mais: ao contrário do 
direito privado, onde tudo o que não é expressamente vedado é permitido, no direito público, 
tudo o que não está expressamente permitido, é vedado. Não parece muito fácil? Nada que um 
pouco mais de know-how sobre a área não resolva.  
 
O mundo intrincado do setor público não é dos mais simples, tem uma dinâmica própria, bem 
diferente do setor privado e é preciso conhece-la, mesmo que minimamente. Mas está longe 
de ser o “bicho de sete cabeças”, antevisto por muitos empresários. Além disto, a legislação 
está em processo de mudança. E para melhor.  
 
A reforma promovida com o processo de Pregão, introduzido através da Lei 10.520/2002, tem 
possibilitado um processo muito menos burocrático e que já responde por 29% de todas as 
compras federais. Nele, apenas para dar um exemplo, todo o processo de habilitação (pelo 
qual a empresa apresenta documentos ligados à comprovação de funcionamento regular e 
capacidade técnica) já pode ser feito por meio eletrônico.  
 



Além disso, a maioria das aquisições governamentais se dá por dispensa de licitação – uma 
das modalidades de compra, previstas na Lei 8.666, para valores inferiores a R$8.000,00 – 
processo que é não mais do que uma concorrência simples de preço, entre pelos menos três 
diferentes fornecedores.  
 
Nesse processo, em especial, as pequenas são campeãs: respondem por 98,2% do 
fornecimento na modalidade.  
 
É importante destacar: numa coisa, o setor público funciona de maneira muito melhor do que 
o setor privado: quando ele precisa comprar, é regra do sistema que todos fiquem sabendo. 
Um comprador que torna pública sua intenção de compra. Não é o máximo? Basta ficar atento 
às publicações legais: aquela parte do jornal em que a maioria simplesmente “pula” da seção 
policial para o caderno de esportes. Ou então, ter disposição para agüentar a leitura dos 
Diários Oficiais. Mas mesmo isto está ficando ainda melhor: iniciativas como a criação de 
portais – no Setor Público Federal há o comprasNet – tornam ainda mais fácil e dinâmico 
acessar a informação.  
 
Um pouco de informação também torna mais simples ações como encontrar os setores 
diretamente responsáveis pelas compras, preparar a documentação necessária à habilitação, 
conhecer os processos e etapas, das diversas modalidades previstas na Lei de Licitações, ter 
capacidade para intervir durante todo o processo, apresentar recursos e garantir sua lisura e 
transparência, além de desenvolver garantias jurídicas de que o contrato sonhado não irá se 
transformar num pesadelo.  
 
Enfim, o segredo principal está em dois pontos chave: não aderir ao senso comum e entender 
o funcionamento do sistema. Ao fazer isto, as empresas prestam duplo serviço: primeiro, a si 
próprias, pois ampliam sua carteira de clientes, suas vendas e seu faturamento, além do 
conhecimento e capacidade de desenvolver novos produtos e soluções; segundo, ao País.  
 
Sim, porque quanto mais empresas tiverem a preparação adequada para disputarem as 
compras na área pública, quanto maior for o preparo dos agentes dessas empresas, mais 
condições terão para identificar eventuais fraudes, licitações dirigidas, erros de processo, 
contribuindo dessa forma para o combate à corrupção e o fortalecimento das instituições 
brasileiras.  
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