
RESUMO

O presente artigo é decorrência de uma pesquisa realizada com o objetivo de analisar os
resultados da utilização da Bolsa Eletrônica de Compras pelo Governo do Estado de São
Paulo (BEC). A análise abordou o relacionamento com fornecedores, os investimentos em
treinamento, a assimilação pelos funcionários e fornecedores, as condições de trabalho
dos funcionários e os benefícios operacionais para o governo. A pesquisa de campo foi
conduzida como uma pesquisa descritiva, e a coleta de dados foi feita por meio de um
questionário estruturado que, enviado por e-mail, foi respondido pelos usuários, pelos
operadores do sistema Bolsa Eletrônica de Compras e pelos fornecedores do governo. Os
resultados obtidos evidenciam que utilização da BEC, apesar de não ter melhorado o re-
lacionamento da administração pública com seus fornecedores, trouxe mais economia,
credibilidade e transparência ao Governo do Estado de São Paulo. Para o bom entendi-
mento do contexto da implantação da BEC, que está no bojo da administração pública ge-
rencial, são discutidos os vários modelos da administração pública e os conceitos de go-
verno eletrônico. Alguns dados estatísticos sobre o Estado de São Paulo são apresentados.

PALAVRAS-CHAVE: administração pública; governo eletrônico; Bolsa Eletrônica de
Compras; administração pública gerencial; Governo do Estado de São Paulo
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo analisar os resultados da utilização da Bolsa
Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo (BEC), que es-
tá inserida no conceito de governo eletrônico. 

Antes de abordá-la, é importante, para o bom entendimento deste arti-
go, a apresentação de alguns dados sobre o Estado de São Paulo, do
conceito de governo eletrônico e sua utilização no governo paulista e de
uma breve exposição sobre a evolução dos modelos de Administração
Pública, exatamente para situar em qual modelo o governo eletrônico se
insere. 

Nossa sociedade tem exigido da administração pública mudança de pos-
tura, enveredando para um modelo de gestão que canaliza para a eficá-
cia no gerenciamento dos recursos. E o Governo do Estado de São Paulo
tem procurado atender às expectativas da sociedade. 

O modelo de administração pública constitui o esteio para a concretiza-
ção dos planos de governo. No entanto, para a realização desse objetivo,
é necessário comprometimento e responsabilidade no manuseio da coi-
sa pública, com o devido acompanhamento da sociedade. A trajetória
evolutiva da maneira de governar e se relacionar com a sociedade culmi-
na com a implantação, no Governo de Estado de São Paulo, da Bolsa Ele-
trônica de Compras, que pretende alcançar uma das mais antigas funções
do estado — a de servir a sociedade.

Renê Fernando Cardoso • José Celso Contador

82 Rev. Adm. Fazendária, v. 1, n. 1, jul./dez. 2005

554.ART 03  24.06.05  17:41  Page 82



ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Conceitos

Administração Pública é “todo o aparelhamento do Estado, preordenado
à realização de seus serviços, visando a satisfação das necessidades cole-
tivas. Administrar é gerir os serviços públicos; não significa só prestar ser-
viço, executá-lo, como também, dirigir, governar, exercer a vontade com
o objetivo de obter um resultado útil” (Kohama, 1996, p.25).

Há íntima sintonia entre a Administração Pública e o Serviço Público, fa-
zendo pressupor, clara e nitidamente, que a execução deste seja feita pri-
vativamente por aquela, quer diretamente, quer por delegação. Aliás, Ko-
hama (1996, apud Jezé, 1926, p. 25), afirma: “O fim do Estado é organizar
e fazer funcionar os serviços públicos”. Outrossim, a Administração Públi-
ca executa o Serviço Público, porque considera indispensável à sociedade
a sua existência e, conseqüentemente, o seu funcionamento.

Depreende-se, por dedução, o princípio da obrigatoriedade do desem-
penho da atividade pública, em que a Administração Pública sujeita-se
ao dever de continuidade da prestação dos serviços públicos. Neste par-
ticular, Kohama (1996 apud Mello, 1979, p. 25), escreve: “O interesse
público que à Administração incumbe zelar, encontra-se acima de quais-
quer outros e, para ela, tem o sentido de dever, de obrigação. É obriga-
da a desenvolver atividade contínua, compelida a perseguir suas finali-
dades públicas”.

Pelo exposto, fica claramente delineada e caracterizada a grande distin-
ção existente entre Administração Pública e a particular. Segundo o ilus-
tre professor Meirelles (1994, p.26), “na Administração Pública não há li-
berdade pessoal. Enquanto na administração particular é licito fazer tudo
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o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o
que a lei autoriza.”

Verifica-se, pois, que é através do conjunto de órgãos, convencionalmen-
te chamados Administração, que o Estado pratica a gestão de atividades
que lhe são próprias, por corresponderem ao interesse público. Por ser o
Estado perpétuo, por natureza, todos os compromissos assumidos ou tra-
tados assinados em seu nome perduram, mesmo que se altere sua forma
de governo. Sobre a perpetuidade do Estado, Kohama (1996 apud Beau-
lieu, 1900, p. 26) escreve: “O Estado é o representante da perpetuidade
social, pois ele deve velar para que as condições gerais da existência da
nação não se deteriorem jamais”.

Críticas à Administração Pública

A Administração Pública, por se tratar de uma relação entre governo e
sociedade, está sempre sujeita à críticas, como as mencionadas por Tei-
xeira (2000). 

Segundo Pereira e Spink (2001, p. 26), o Estado deve se reformar para
transformar-se numa administração pública gerencial, mencionando:

A Administração Pública antiga desconfia do funcionário, desconfia
de todos, enquanto que a administração moderna parte do pressupos-
to que já chegamos a um nível cultural em que o funcionário público
tem competência para se autogerir, que é em princípio honesto e que
deve ter autonomia para administrar a coisa pública. Será fiscalizado,
sim, mas não por meio de um rígido e formalizado controle de proces-
sos, que torna a administração necessariamente ineficiente, mas por
meio dos resultados alcançados.
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Modelos de Administração Pública

Os modelos da Administração Pública são classificados em três tipos, a
seguir comentados:

• Administração Pública Patrimonialista;
• Administração Pública Burocrática; e 
• Administração Pública Gerencial.

Administração Pública Patrimonialista 

No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão
do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuem status de
nobreza real. Os cargos são considerados prebendas. A res publica não é
diferenciada da res principis. Em conseqüência, a corrupção e o nepotis-
mo são inerentes a esse tipo de administração. No momento em que o ca-
pitalismo e a democracia se tornam dominantes, o mercado e a socieda-
de civil passam a se distinguir do Estado. Neste novo momento histórico,
a administração patrimonialista torna-se uma excrescência inaceitável.

Para Pereira e Spink (2001): “Inaceitável porque limitadora e, em última
instância, enganadora, é a identificação do res pública com o Estado, ou
do público com o estatal. E tudo o que é estatal só é público no âmbito
do dever ser. No âmbito do ser efetivamente, a propriedade estatal é fre-
qüentemente apropriada privadamente”. 

Administração Pública Burocrática 

Surge, então, na segunda metade do século XIX, na época do Estado li-
beral, a Administração Pública Burocrática, como forma de combater a
corrupção e o nepotismo patrimonialista. 
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Constituem princípios orientadores do seu desenvolvimento, a profissio-
nalização, a idéia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o
formalismo. Em síntese, o poder racional legal. Os controles administra-
tivos visando a evitar a corrupção e o nepotismo são sempre a priori. Par-
te-se de uma desconfiança prévia nos administradores públicos e nos ci-
dadãos que a eles dirigem demandas. Por isso, são sempre necessários
controles rígidos dos processos, como por exemplo na admissão de pes-
soal, nas compras e no atendimento a demandas.

Por outro lado, o controle — garantindo o poder do Estado — transfor-
ma-se na própria razão do funcionário. Em conseqüência, o Estado vol-
ta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é ser-
vir à sociedade. A qualidade fundamental da administração pública
burocrática é a efetividade no controle dos abusos; seu defeito, a inefi-
ciência, a autoreferência, a incapacidade de voltar-se para o serviço aos
cidadãos vistos como clientes. Esse defeito, entretanto, não se revelou de-
terminante na época do surgimento da administração pública burocráti-
ca porque os serviços do Estado eram muito reduzidos. O Estado limita-
va-se a manter a ordem e administrar a justiça, a garantir os contratos e
a propriedade. (Ferreira, 1998)

Administração Pública Gerencial 

Emerge na segunda metade do século XX, a Administração Pública Geren-
cial, como resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e so-
ciais do Estado e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e à globaliza-
ção da economia mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os
problemas associados à adoção do modelo anterior. A eficiência da admi-
nistração pública — a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualida-
de dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário — torna-se então es-
sencial. A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada
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predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de
serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas or-
ganizações. 

A administração pública gerencial constitui um avanço e, até certo pon-
to, um rompimento com a administração pública burocrática. Isso não
significa, entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário,
a administração pública gerencial está apoiada na anterior, da qual con-
serva, embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais,
como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um
sistema estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a avaliação
constante de desempenho o treinamento sistemático. A diferença funda-
mental está na forma de controle, que deixa de se basear nos processos
para concentrar-se nos resultados, e não na rigorosa profissionalização da
administração pública, que continua um princípio fundamental.

Na Administração Pública Gerencial, a estratégia volta-se:

• para a definição precisa dos objetivos que o administrador público
deverá atingir em sua unidade; 

• para a garantia de autonomia do administrador na gestão dos re-
cursos humanos, materiais e financeiros, que lhe forem colocados à
disposição para que possa atingir os objetivos contratados; e 

• para o controle ou cobrança a posteriori dos resultados. 

Adicionalmente, pratica-se a competição administrada no interior do pró-
prio Estado, quando há a possibilidade de estabelecer concorrência entre
unidades internas. 

No plano da estrutura organizacional, a descentralização e a redução dos
níveis hierárquicos tornam-se essenciais. Em suma, afirma-se que a admi-
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nistração pública deve ser permeável à maior participação dos agentes
privados e/ou das organizações da sociedade civil e deslocar a ênfase dos
procedimentos (meios) para os resultados (fins).

A administração pública gerencial inspira-se na administração de empre-
sas, mas não pode ser confundida com esta última. Enquanto a receita das
empresas depende dos pagamentos que os clientes fazem livremente na
compra de seus produtos e serviços, a receita do Estado deriva de impos-
tos, ou seja, de contribuições obrigatórias, sem contrapartida direta. En-
quanto o mercado controla a administração das empresas, a sociedade —
por meio de políticos eleitos — controla a administração pública. 

Na burocracia pública clássica existe uma noção muito clara e forte do in-
teresse público. A diferença, porém, está no entendimento do significa-
do do interesse público, que não pode ser confundido com o interesse do
próprio Estado. Para a administração pública burocrática, o interesse pú-
blico é freqüentemente identificado com a afirmação do poder do Esta-
do. Ao atuarem sob esse princípio, os administradores públicos terminam
por direcionar uma parte substancial das atividades e dos recursos do Es-
tado para o atendimento das necessidades da própria burocracia, identi-
ficada com o poder do Estado. O conteúdo das políticas públicas é rele-
gado a um segundo plano. A administração pública gerencial nega essa
visão do interesse público, relacionando-o com o interesse da coletivida-
de e não com o do aparato do Estado.

A proposta de uma nova Administração Pública é defendida por Osbor-
ne e Gaebler (1997), que prega uma administração descentralizada, ba-
seada no pressuposto da confiança dos superiores nos subordinados e na
responsabilidade assumida por estes apoiada no controle dos resultados
em vez de controle dos processos, e voltada para a qualidade e a eficiên-
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cia dos serviços prestados à população. Identifica cinco grandes instru-
mentos para reinventar o governo: propósito, incentivos, responsabilida-
des na prestação de contas, poder e cultura. 

Para Nascimento (2000, p. 5): “O paradigma gerencial contemporâneo,
fundamentado nos princípios de confiança e de descentralização da de-
cisão, exige formas flexíveis de gestão, horizontalização de estruturas,
descentralização de funções e incentivos a criatividade”.

Para abandoar o modelo antigo de trabalhar por funções e adotar o jei-
to novo, foi necessário reestruturar as áreas envolvidas, quer dizer, estru-
turar de maneira diferente e melhor, os movimentos necessários às ativi-
dades, as funções e os processos, os formulários, a disposição física nas
áreas, a liderança, as equipes e o atendimento ao público, tudo para tor-
nar a Administração Pública mais eficaz. 

Governo Eletrônico

Um grande avanço na forma de se relacionar com a sociedade, o gover-
no eletrônico traz como um dos seus principais benefícios a redução da
burocracia: o cidadão se torna cada vez menos dependente do preenchi-
mento de papéis, como guias de informação, autorizações para compras
e autos de infração. 

Segundo Dertouzos (1998), “Governos precisam se comunicar com os ci-
dadãos. Eles dependem do uso de formulários e informações organiza-
das, e sempre precisam aumentar sua eficiência. Em resumo: são candi-
datos perfeitos para os benefícios do mercado de informação”.
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“Governo eletrônico é um conceito emergente que objetiva fornecer ou
tornar disponível informações, serviços ou produtos, através de meio ele-
trônico, a partir ou através de órgãos públicos, a qualquer momento, lo-
cal e cidadão, de modo a agregar valor a todos os stakeholders envolvi-
dos com a esfera pública.” (Jóia, 2001 apud Zweers e Planqué, 2001)

O governo eletrônico tem como principais objetivos, implicações e exi-
gências:

• servir como força indutora na modernização substantiva dos métodos
de trabalho e gestão dentro do Governo do Estado de São Paulo;

• estender os benefícios da revolução nas informações e comunica-
ções, correntes nas relações entre indivíduos, comunidades empre-
sas, para as transações entre a sociedade e o governo;

• facilitar as transações entre sociedade e governo;
• ampliar o acesso dos cidadãos, comunidades, organizações e empre-

sas ao governo, no que diz respeito a informações, aos serviços e aos
canais de participação;

• garantir, por parte do governo, o fornecimento de respostas ade-
quadas e em tempo útil;

• reestruturar as organizações do governo para a incorporação e me-
lhor uso da tecnologia da informação na gestão pública;

• adequar ordenamentos e legislação aos requisitos do governo ele-
trônico;

• superar, de modo aberto e democrático, as resistências eventuais às
mudanças necessárias à implantação e às conseqüências do gover-
no eletrônico. (Nogueira, 2002). 

A questão do governo eletrônico, como alicerce da nova administração
pública. desperta o interesse de vários autores do mundo inteiro como,
por exemplo, Lenk & Traunmüller, que apresentam quatro perspectivas
que podem ser, hoje, vislumbradas sobre o governo eletrônico: 
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1. A Perspectiva do Cidadão — visando oferecer serviços de utilidade
pública ao cidadão contribuinte;

2. A Perspectiva de Processos — visando repensar o modus operandi
dos processos produtivos ora existentes no governo, em suas várias
esferas, tais como, por exemplo, os processos de licitação para com-
pras (e-procurement);

3. A Perspectiva da Cooperação — visando integrar os vários órgãos
governamentais, e estes com outras organizações privadas e não-
governamentais, de modo a que o processo decisório possa ser agi-
lizado, sem perda de qualidade, evitando fragmentação e redun-
dâncias hoje existentes nas relações entre esses vários atores;

4. A Perspectiva da Gestão do Conhecimento — visando permitir ao
governo, em suas várias esferas, criar, gerenciar e disponibilizar, em
repositórios adequados, o conhecimento tanto gerado quanto acu-
mulado por seus vários órgãos. (Jóia, 2001 apud Lenk e Traunmül-
ler, 2001)

Para Jóia (2001), várias definições estão, hoje, associadas ao termo gover-
no eletrônico. Sem dúvida alguma, o sucesso do governo eletrônico está
associado com o sucesso da reforma do próprio Estado. Em verdade, são
dois conceitos complementares. Por outro lado, difícil se torna esperar re-
sultados efetivos, eficazes e eficientes de um governo eletrônico, se ele
não se aproximar das demandas da sociedade e permitir o estreitamento
de relações entre governo e mundo empresarial. Dessa forma, e-govern-
ment e e-business, cada vez mais, tenderão a andar juntos, na busca de
uma sociedade mais justa, participativa e equânime. Enfim, de uma socie-
dade cidadã, por mais paradoxal que essa expressão possa parecer.

O conceito de governo eletrônico surgiu exatamente para atingir os pro-
pósitos do modelo de administração pública gerencial, pois 

a implantação da tecnologia de informação em uma organização é uma
intervenção feita na organização visando mudar o seu estado, com o
objetivo de aumentar a sua eficácia e eficiência. O uso de computado-
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res para ajudar os indivíduos nas suas tarefas e tomada de decisão é
uma das ações mais importantes que podemos empreender quando im-
plementamos esta tecnologia efetivamente. (Dias, 1998, p.1)

Deve-se notar também que “a tecnologia da informação contemporânea
vai além do computador isolado e abrange as redes de comunicações, equi-
pamentos de fax e copiadoras “inteligentes”, workstations, processamen-
to de imagens, processamento de gráficos, aplicações multimídia e comu-
nicações em vídeo”. (Silveira, 2001 apud Laudon, Laudon, 1998, p.8). 

O INÍCIO DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO 
DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O Estado de São Paulo em números

O Estado de São Paulo é, em termos econômicos e sociais, o mais impor-
tante estado brasileiro. 

De acordo com o Instituto Internacional de Desenvolvimento Gerencial
(IMD) da Suíça, a atividade industrial, de serviços e negócios desenvolvi-
da no Estado de São Paulo em 2003 foi considerada a oitava mais com-
petitiva do mundo, quando comparada com a de países como Estados
Unidos (1o), Austrália (2o), Canadá (3o), Taiwan (4o), Malásia (5o), Alema-
nha (6o), Reino Unido (7o), Tailândia (9o), África do Sul (10o), França (11o)
e Espanha (12o). O Brasil ocupou a 13a posição. O IMD está entre as três
melhores escolas de administração da Europa e divulga, desde 1997, o
ranking de competitividade de países e regiões com mais de 20 milhões
de habitantes. A pesquisa se baseia em 321 indicadores de competitivi-
dade, distribuídos em quatro grupos: desempenho econômico, eficiência
governamental, eficiência dos negócios e infra-estrutura.
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O Estado de São Paulo ocupa apenas 2,9% do território brasileiro, mas é
responsável por 35% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, cerca de
US$ 190 bilhões. O PIB do Brasil, em 2003, variou entre US$ 500 bilhões
e US$ 550 bilhões, dependendo do critério de cálculo adotado, o que o
coloca entre a 11a e a 15a posição no mundo, disputando com Coréia,
Índia, Austrália e Holanda. A população do Estado de São Paulo, de 38
milhões de habitantes, possui renda per capita da ordem de US$ 5.500
(cinco mil e quinhentos dólares americanos). 

O Governo do Estado de São Paulo possui um orçamento de R$ 61, 9 bi-
lhões (US$ 20 bilhões) para o ano 2004. Ao elaborar a proposta orçamen-
tária, que precisa ser aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado, o
Executivo Estadual se baseia na avaliação das despesas do ano anterior,
na análise da conjuntura da economia e nas prioridades e metas para a
implementação das ações de governo. 

O Quadro 1, a seguir, mostra alguns dados econômicos e sociais sobre o
Estado de São Paulo.

Em um ambiente em mudança, muitos paradigmas precisam ser rompi-
dos. Em primeiro lugar, foi necessário que todo o conjunto de funcioná-
rios entendesse a profundidade das transformações. Em segundo lugar,
os movimentos de contrafluxo foram detectados e combatidos caso a ca-
so. (As resistências e dificuldades técnicas e comportamentais que ocor-
reram no processo de mudança organizacional não foram alvo de análi-
se do presente estudo.) E terceiro lugar, procurou-se evitar que um
tradicionalismo não fundamentado pudesse inviabilizar o trabalho de
centenas de técnicos.
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A cultura documental e legalista existente foi paulatinamente substituída
por uma visão maior que, por aproximações sucessivas, permitiu focar os
documentos detalhadamente. Os documentos que eram verificados dia-
riamente foram sendo eliminados com a melhoria da infra-estrutura de
informática. Com isso, a sistemática de produção mudou. Ao invés de um
trabalho voltado para a tarefa, um trabalho voltado para o resultado. 

Dentre os sistemas informatizados de gestão implantados na Administra-
ção Pública, destaca-se a Bolsa Eletrônica de Compras (BEC).
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• Área: 248.808,8 quilômetros quadrados (2,91% do território nacional) 
• Localização: Sudoeste da Região Sudeste 
• PIB — Produto Interno Bruto: US$ 192 bilhões (35% do PIB brasileiro de 2003)
• Renda per capita: US$ 5,500 (cinco mil e quinhentos dólares) 
• Clima: Tropical atlântico no litoral e tropical de altitude no interior 
• Municípios: 645 
• População: 37.563.398 habitantes (Seade, 2001)
• Municípios mais populosos (Seade, 2001) :

São Paulo (capital): 10.508.218
Guarulhos : 1.102.449
Campinas : 980.952

• Densidade demográfica: 151,10 hab./km2 (Seade, 2001)
• Analfabetismo: 6,64% (IBGE e Seade, 2000)
• Mortalidade infantil: 16,07 por mil nascidos vivos (Seade, 2001)
• Leitos por mil habitantes: 2,10 (SUS, 2000)
• Médicos por mil habitantes: 2,04 (CRM/SP e Seade, 2000)
• IDH do Estado: 0,868 (PNUD e IPEA, 1996)
• Capital: São Paulo — Data da Fundação: 25 de Janeiro de 1554 

Fonte: SEADE

Quadro 1 — Dados sobre o Estado de São Paulo
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BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS (BEC)

Introdução

A BEC, é um sistema eletrônico de negociação de preços, realizada por
meio de cotações, nos moldes do comércio eletrônico, com regulamen-
tação própria para o Estado de São Paulo. 

A missão da BEC é desenvolver um sistema de compras que permita a oti-
mização do custo total dos produtos e serviços adquiridos pelos órgãos
públicos, usando a tecnologia da informação e aplicando políticas seto-
riais de compras: por setor comprador — saúde, educação, segurança
etc.; ou por fornecedor — de medicamentos, de papel e papelaria, de
material de construção etc., além de criar infra-estrutura e aplicação pa-
ra obter e apurar o melhor preço de mercado, com garantia, por parte do
governo, de pagar os fornecedores na data de vencimento estabelecida,
mediante a entrega da mercadoria ou serviço solicitado. 

Entende-se por custo total o valor acumulado no produto ao longo da ca-
deia de valor, desde o início da produção até o momento do consumo fi-
nal. O custo total é formado, portanto, por custos de produção e custos
logísticos de transporte, armazenagem e embalagem acumulados ao lon-
go do processo de produção e distribuição do produto. 
Além disso, o sistema BEC implica formular diversas estratégias de compras,
como, por exemplo:

• concentrar todas as necessidades de compra e fazer uma única co-
tação eletrônica (quando os descontos por quantidade tornam-se
interessantes);

• pulverizar as compras fazendo diversos leilões;

Governo eletrônico do estado de São Paulo e avaliação da bolsa eletrônica de compras

Rev. Adm. Fazendária, v. 1, n. 1, jul./dez. 2005 95

554.ART 03  24.06.05  17:41  Page 95



• adquirir grande quantidade de itens de baixo consumo e baixo va-
lor unitário de um único fornecedor, para reduzir os custos do pedi-
do, tanto do comprador quanto do vendedor.

A transparência e a agilidade no processo de compras do governo e a di-
minuição dos custos operacionais, tanto do Estado quanto dos fornece-
dores, representaram um impulso à economia, diante da ampliação da
oportunidade de venda por um maior contingente de fornecedores.

A BEC traz vantagens não só para o Estado, mas também para os forne-
cedores e para a sociedade. Do ponto de vista do Estado, a BEC é um sis-
tema transparente, que permite a redução dos custos operacionais e dos
preços pagos pelo governo, além de agilizar o processo de aquisição e fa-
cilitar o controle, com informações agregadas e rapidamente disponíveis
para as controladorias internas (Coordenadoria Estadual do Controle In-
terno — CECI) e externas (Tribunal de Contas, Assembléia, Legislativa
etc.). Para o setor privado, a BEC proporciona maior interação com a ad-
ministração pública estadual, ampliando as oportunidades de negociação
de seus produtos e serviços com o governo, via internet. A sociedade, por
sua vez, terá a oportunidade de controlar todas as negociações efetua-
das, tanto pelo portal BEC, quanto pela FIESP, SEBRAE, SIMPI etc.

Modalidades de compras utilizadas na BEC/SP

Dentre as modalidades de licitação para compras e contratações, atual-
mente a BEC não opera concorrência e tomada de preços. Suas opera-
ções são realizadas apenas nas modalidades dispensa de licitação e con-
vite, descritas a seguir: 

• dispensa de licitação — corresponde às compras até o limite de R$
8.000,00 (oito mil reais), dando oportunidade aos fornecedores, in-
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teressados em apresentar suas ofertas de preços, de serem identifi-
cados apenas ao final do processo, se escolhidos; e 

• convite — corresponde às compras até o limite de R$ 80.000,00 (oi-
tenta mil reais), sendo a oferta de preço pelos fornecedores duran-
te o período da cotação efetuada por meio de envelopes eletrôni-
cos fechados, ou seja, os lances são mantidos em sigilo até o horário
de abertura previsto no edital, quando todas as propostas são aber-
tas simultaneamente, apurando-se o menor preço ofertado.

Integrantes da Bolsa Eletrônica de Compras:

Integram a BEC:

• Departamento de Controle de Contratações da Secretaria da Fazen-
da do Estado de São Paulo, como administrador do sistema BEC,
com a finalidade de gerenciar todas as etapas do processo de com-
pra realizadas eletronicamente; 

• as Unidades Gestoras Executoras do Governo do Estado de São Pau-
lo (UGEs), como compradoras, responsáveis pelas aquisições feitas
pela administração estadual; 

• os fornecedores habilitados a participar das cotações eletrônicas, co-
mo vendedores, de acordo com regulamento de participação (novos
fornecedores podem acessar o site BEC e enviar cadastro para aná-
lise prévia); 

• a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) com a finalidade de dis-
seminar os negócios realizados por meio de cotações eletrônicas, di-
vulgando dados e informações sobre as cotações realizadas e os pre-
ços praticados; e 

• a NCNB (Nossa Caixa Nosso Banco) com a finalidade de manter ativa
a conta-corrente dos fornecedores para que possam receber os paga-
mentos do estado, informando à BEC quando foi efetuado o crédito.
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O atendimento aos princípios da Lei 8.666/93

Toda a plataforma de sistemas de negócio BEC foi desenvolvida de acor-
do com a Lei das Licitações. A BEC cumpre, pois, o princípio constitucio-
nal da isonomia, bem como os princípios básicos da legalidade, da mora-
lidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhe são correlatos, conforme artigo 3o da Lei 8.666 de junho de 1993.
A BEC obedece a dois regulamentos, um para dispensa de licitação e ou-
tro para convite. 

Funcionamento da Bolsa Eletrônica de Compras

Se um batalhão da Polícia Militar, por exemplo, quiser comprar suprimen-
tos de informática, um operador da unidade entra no sistema SIAFEM
(Sistema Integrado de Administração Financeira para Estado e Municí-
pios), identifica o item e a média de preço praticada. Insere, então, o pe-
dido e a respectiva contabilização, momento em que o sistema faz a re-
serva orçamentária e financeira para garantir a operação. O sistema lista
os fornecedores cadastrados com condições de atender ao pedido e en-
via e-mails a essas empresas com os itens selecionados, indicando a data
e horário de recebimento das propostas e o preço máximo previsto. 

No prazo previsto, é feito o leilão reverso, ou seja, ganha aquele fornecedor
que oferecer o menor preço. Na modalidade dispensa de licitação, os forne-
cedores dão a cotação no prazo marcado, e o leilão pode durar de meia ho-
ra até cerca de quatro horas, dependendo da quantidade de itens que estão
sendo negociados. Já na modalidade convite, o fornecedor tem até cinco
dias para fazer a proposta, a qualquer hora do dia ou da noite, via internet.
Os envelopes são abertos e o sistema BEC divulga os participantes e os pre-
ços ofertados e, posteriormente, fornece o resultado da operação. 
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A BEC funciona dentro do modelo de leilão reverso, semelhante a uma
bolsa de valores, em que os fornecedores apresentam suas melhores pro-
postas para cada item negociado. Um edital eletrônico padrão, criado pe-
la Secretaria da Fazenda, é preenchido pela unidade administrativa que
vai fazer a compra, com as informações sobre o item, quantidade, prazo
e local da entrega e prazo de pagamento, que é enviado por e-mail para
todos os fornecedores daquele tipo de produto. 

No dia marcado para o leilão, os fornecedores fazem suas propostas no
próprio site da BEC e o sistema escolhe a melhor, de acordo com a lei fe-
deral 8.666, de 1993, que disciplina todas as compras de governo. O pro-
cesso está integrado ao sistema de liquidação de operações da Bolsa de
Valores de São Paulo, que audita as compras pelo portal, e também ao
sistema de administração financeira da Secretaria da Fazenda. As unida-
des gestoras executoras (UGE’s) fazem suas ofertas de compra a partir dos
sistemas de execução orçamentária e financeira já existentes, garantindo
recursos para honrar as obrigações decorrentes das contratações realiza-
das. Em seguida, a BEC torna as ofertas de compra disponíveis no site
www.bec.sp.gov.br

Podem participar da cotação eletrônica os fornecedores devidamente ca-
dastrados pelas UGE’s e habilitados pela BEC para comercializar no siste-
ma. Todo fornecedor cadastrado pela BEC recebe um e-mail informativo
sobre a realização da cotação eletrônica, juntamente com um extrato do
edital. Quando uma cotação eletrônica é encerrada, o fornecedor vence-
dor é comunicado por meio do Boleto Eletrônico de Negociação. Ao mes-
mo tempo, são publicados os dados no site da BEC. O processo, como
um todo, só se encerra quando a Nossa Caixa Nosso Banco informa à BO-
VESPA sobre a liquidação financeira do negócio, com o devido crédito do
pagamento na conta-corrente do fornecedor. O sistema é administrado
pelo Departamento de Controle de Contratações da Secretaria da Fazen-
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da do Estado de São Paulo, que gerencia todas as etapas do processo de
compras efetuadas eletronicamente, observando em todas as etapas a lei
8.666/93. 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Objetivo, universo populacional e questionário 

A pesquisa de campo que fundamenta este artigo teve por objetivo ana-
lisar os resultados da implantação da BEC, estudando: 

• suas conseqüências no relacionamento da administração pública com
seus fornecedores; 

• suas conseqüências no treinamento e desenvolvimento de pessoal;
• suas conseqüências nas condições de trabalho dos operadores; 
• os benefícios operacionais na eficiência e eficácia da administração

pública, em termos de qualidade, prazo, custos e informações; e 
• os benefícios para os fornecedores, em termos de qualidade, prazo,

custos e informações. 

O universo populacional foi composto pelos operadores e usuários das se-
cretarias da Fazenda, Administração Penitenciária, Segurança Pública e da
Polícia Militar e também por alguns fornecedores selecionados. 
A seleção dos órgãos obedeceu aos seguintes critérios:

• órgãos que utilizam de maneira constante a BEC;
• órgãos onde fosse possível fazer a análise dos resultados da implan-

tação da BEC na administração pública do Estado de São Paulo; e
• órgãos situados na capital do Estado de São Paulo. 

A seleção dos fornecedores obedeceu aos seguintes critérios:
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• fornecedores que utilizam de maneira constante a BEC;
• fornecedores onde fosse possível fazer a análise dos resultados da

implantação da BEC pela administração pública do Estado de São
Paulo; e

• fornecedores situados na capital do Estado de São Paulo.

O questionário utilizou uma escala tipo somatória ou escala de Likert,
pois: “... Nessa escala, os sujeitos devem responder a cada item, através
de vários grau de acordo ou desacordo.” (Selltiz et al, 1981, p. 413)

Com relação aos resultados da implantação da BEC no Governo do Esta-
do de São Paulo, foi utilizada uma escala de seis pontos onde o grau de
concordância / discordância foi determinado da seguinte forma:

• discordo totalmente
• discordo
• inalterado / indiferente
• concordo
• concordo plenamente
• desconheço

O questionário foi encaminhado por meio de e-mail e fax para operado-
res, usuários e fornecedores, definidos da seguinte forma: 

• operador : o alimentador do sistema, pessoa que usa o sistema pa-
ra trabalhar; 

• usuário : qualquer funcionário público que se utiliza do sistema; e 
• fornecedores : empresas que comercializam com o Governo do Esta-

do de São Paulo e que foram selecionadas para a presente pesquisa. 
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Análise dos dados

Os dados coletados foram tabulados a fim de:

• analisar se a utilização da BEC melhorou o relacionamento da admi-
nistração pública estadual com seus fornecedores;

• analisar se o investimento em treinamento para o uso da BEC foi su-
ficiente;

• analisar se a utilização da BEC está bem assimilada por todos os ope-
radores, usuários e fornecedores;

• analisar se a utilização da BEC melhorou as condições de trabalho
dos operadores;

• determinar se a utilização da BEC trouxe benefícios operacionais, em
termos de prazo, custos, qualidade, informações etc., para a admi-
nistração pública estadual; e 

• determinar se a utilização da BEC trouxe benefícios operacionais, em
termos de prazo, custos, qualidade, informações etc., para os for-
necedores. 

Os resultados da pesquisa foram analisados de forma a possibilitar a res-
posta a essas questões. Partiu-se de uma amostragem por meio de con-
glomerados, que, segundo Costa Neto (1997), é usada quando a popu-
lação apresenta uma subdivisão em pequenos grupos, chamados
conglomerados.

É possível, e muitas vezes conveniente, fazer-se a amostragem por meio
de conglomerados, que consiste em sortear um número suficiente de
conglomerados cujos elementos constituirão a amostra. Ou seja, as uni-
dades de amostragem, sobre as quais é feito o sorteio, passam a ser os
conglomerados e não mais os elementos individuais da população. Esse
tipo de amostragem é às vezes adotado por motivos de ordem prática e
econômica.
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Para Stevenson (2001), a amostra por conglomerados tem duas vanta-
gens muito distintas sobre a amostragem aleatória. Uma é que, se os itens
da população se acham muito dispersos, uma amostra aleatória pode
acarretar considerável despesa, viagens etc., para ser bem extraída, ao
passo que os itens de cada conglomerado estão mais próximos uns dos
outros. Uma segunda vantagem da amostragem por conglomerados é
que não é necessário uma listagem dos itens da população. Basta uma
lista dos conglomerados. Considerando-se as respostas como aleatórias,
foram usados os instrumentos analíticos mais adequados à análise. O mé-
todo estatístico empregado para análise foi o teste para proporção. 

Teste para proporção 

Segundo Stevenson (2001), os testes para proporções são adequados
quando os dados sob análise consistem de contagem ou freqüência de
itens em duas ou mais classes. A finalidade de tais testes é avaliar afirma-
ções sobre a proporção (ou percentagem) de uma população. Os testes se
baseiam na premissa de que uma proporção amostral (isto é, x ocorrên-
cias em n observações ou x/n) será igual à verdadeira proporção popula-
cional, a menos da variabilidade amostral. Os testes focalizam geralmen-
te as diferenças entre o número esperado de ocorrências (supondo-se
verdadeira uma afirmação) e o número efetivamente observado. A dife-
rença é então comparada com a variabilidade prescrita por uma distribui-
ção amostral baseada na hipótese de que H

0
é realmente verdadeira. 

Quando a finalidade da amostragem é julgar a validade de uma alegação
acerca de uma proporção populacional, é apropriado um teste de amos-
tra. A metodologia depende de ser o número de observações amostrais
grande ou pequeno. Para amostras de mais de 20 observações, a distri-
buição normal é aceitável; para tamanhos amostrais menores, deve-se us-
ar a distribuição binomial.
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Exemplo da análise estatística

A seguir é mostrado como foi feita a análise estatística de toda a pesqui-
sa, tomando com exemplo as questões de 1 a 5 do questionário. 

Para as questões de 1 a 5, a hipótese nula (H
0
) foi que, se 50% das res-

postas estiverem entre concordo e concordo plenamente, a BEC não me-
lhorou o relacionamento dos fornecedores com a administração pública
e a hipótese alternativa (H

1
) foi que, se mais de 50% das repostas estive-

rem entre concordo e concordo plenamente, a BEC melhorou o relacio-
namento dos fornecedores com a administração pública (H

1
:p>0,50).

Considerou-se um nível de significância de 5%. O valor de z em um nível
de significância de 5% em um teste unicaudal é 1,65.\

A fórmula do teste Z é: 

O desvio padrão da proporção amostral obtido pela fórmula acima é 0,11
e será o mesmo para todas as questões. Sendo assim, como foram res-
pondidos 22 questionários, tem-se:

Para 22 questionários respondidos, resulta em 22 x 0,68 = 15. Portanto,
para que H

1
seja aceita, o número de respostas concordo e concordo ple-

namente deve ser igual ou superior a 15. Os resultados estão mostrados
no Quadro 2, a seguir. 

A aceitação de quatro hipóteses alternativas e uma nula, evidenciadas no
quadro 2, permite concluir que a utilização da BEC:

Renê Fernando Cardoso • José Celso Contador

104 Rev. Adm. Fazendária, v. 1, n. 1, jul./dez. 2005

Z = proporção amostral — proporção alegada (x/n) – p0

desvio padrão da proporção amostral √p0 (1-p0)/n

Z = X – proporção alegada 1,65
= X – 0,50 X = 0,68

Desvio padrão da 0,11
proporção amostral
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• não melhorou o relacionamento dos fornecedores com a Adminis-
tração Pública; 

• deu mais transparência às transações; 
• aumentou a credibilidade da administração pública; 
• aumentou a possibilidade de participação das empresas nas com-

pras governamentais; e 
• diminuiu a burocracia para o ingresso de novos fornecedores. 
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Questões Número de 
respostas entre 

concordo e 
concordo 

plenamente

Hipótese aceita

H0
X ≤ 15

H1
X > 15N.o Descrição

1 A BEC melhorou o 
relacionamento da 
sua empresa com a 
Administração Pública.

15

2 A utilização da BEC trouxe
mais transparência nas
transações com a 
Administração Pública.

17 rejeitar aceitar

3 A BEC aumentou a 
credibilidade da 
Administração Pública.

17 rejeitar aceitar

4 A BEC aumentou a 
possibilidade de 
participação nas compras
do Governo Paulista

18 rejeitar aceitar

5 A BEC tornou menos 
burocrático o ingresso de
novos fornecedores.

19 rejeitar aceitar

aceitar rejeitar

Quadro 2 — Relacionamento com a Administração Pública — Fornecedores

Fonte: Os autores
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CONCLUSÃO DE CADA QUESITO

Os resultados da pesquisa mostram, para cada quesito pesquisado, que,
na opinião dos usuários e operadores da BEC, que são funcionários da
administração:

• a BEC não melhorou o relacionamento com os fornecedores;
• os fornecedores não estão satisfeitos com a BEC;
• a utilização da BEC trouxe maior transparência nas transações com

a administração pública;
• a utilização da BEC trouxe maior credibilidade nas transações com a

administração pública;
• a utilização da BEC não melhorou o controle dos serviços prestados

pelos fornecedores;
• treinamento recebido para a utilização da BEC foi suficiente; 
• são necessários novos cursos para o uso da BEC;
• é necessária a existência de um departamento que esclareça even-

tuais dúvidas sobre a BEC;
• existem pessoas que utilizaram ou utilizam a BEC sem ter passado

por algum treinamento; 
• existem, nas unidades administrativas, pessoas com conhecimento

suficiente para esclarecer dúvidas sobre a BEC;
• a BEC ainda apresenta dificuldades operacionais;
• as limitações impostas pela legislação dificultam a modernização do

Estado;

• a BEC criou oportunidades de aprendizado na área de finanças pú-

blicas;
• uso da BEC proporcionou maior acesso às informações;
• a utilização da BEC aumentou o conhecimento sobre a área de atua-

ção do usuário;
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• a utilização da BEC proporcionou maior rapidez à unidade adminis-
trativa;

• a utilização da BEC proporcionou maior economia à administração
pública;

• uso da BEC proporcionou maior produtividade à unidade adminis-
trativa;

• uso da BEC facilitou o processo de tomada de decisão na unidade;
• uso da BEC reduz a quantidade de papel e documentos utilizados,

diminuindo assim a burocracia estatal; e
• uso da BEC proporcionou maior qualidade aos serviços prestados

pela administração pública estadual.

Os resultados da pesquisa mostram, para cada quesito pesquisado, que,
na opinião dos fornecedores: 

• a utilização da BEC não melhorou o relacionamento das empresas
com a administração pública;

• a utilização da BEC trouxe maior transparência nas transações com
a administração pública;

• a BEC aumentou a credibilidade da administração pública;
• a BEC aumentou a possibilidade de participação nas compras do go-

verno paulista;
• a BEC tornou menos burocrático o ingresso de novos fornecedores;
• as empresa não receberam informações suficientes sobre a BEC;
• as empresas têm funcionários que não receberam treinamento so-

bre a BEC;
• a administração pública não possui funcionários bem treinados so-

bre a BEC;
• as formas de negociar com o governo não são bem divulgadas pe-

la administração pública paulista;
• as empresas devem promover mais cursos ou palestras sobre as for-

mas como vem negociando com o governo;
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• a BEC não apresenta dificuldades operacionais;
• as limitações impostas pela legislação não dificultam a moderniza-

ção do Estado;
• critério do menor preço não é o mais justo;
• a utilização da BEC não aumentou o interesse em participar de con-

corrências púbicas;
• a BEC não está sendo bem divulgada entre os empresários;
• a BEC não aumentou o faturamento das suas empresas;
• a BEC não representou maior economia aos fornecedores nas tran-

sações com o Governo do Estado de São Paulo;
• a BEC tornou mais rápido o atendimento pela administração públi-

ca estadual;
• a utilização da BEC trouxe maior segurança quanto a realização de

contratos com o Governo do Estado de São Paulo; e 
• a BEC melhorou a imagem do Governo do Estado de São Paulo.

CONCLUSÕES

Consolidando a conclusão de cada quesito, pode-se afirmar que:

• a utilização do e-mail proporcionou maior rapidez à pesquisa de
campo; 

• as mudanças ocorridas, as que vêm ocorrendo e as que virão a ocor-
rer através do governo eletrônico resultam em maior rapidez, trans-
parência, economia e qualidade nos produtos e serviços da adminis-
tração pública, sendo a BEC um exemplo desse processo; 

• não houve diferença significativa entre a opinião dos usuários e dos
operadores e a dos fornecedores;

• apesar do procedimento para a utilização da BEC ser simples, ainda
se encontram dificuldades na operação por parte dos usuários e for-
necedores, devido às limitações técnicas ou à falta de maior especi-
ficação dos materiais nos editais; 
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• existe uma preocupação muito grande por parte das unidades ad-
ministrativas e empresas pesquisadas com relação à qualidade do
material entregue pelas empresas vencedoras, fato que já vem sen-
do controlado pela administração pública, inclusive com o registro
por meio de boletins de ocorrência de materiais falsificados e o não
recebimento de materiais de baixa qualidade pelas unidades; 

• a centralização de informações sobre a utilização da BEC em alguns
funcionários das unidades pesquisas e da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo dificulta a multiplicação dos conhecimentos, re-
sultando em dificuldades da compreensão dos benefícios da BEC.

Em síntese, pode-se concluir que a utilização da BEC melhorou a eficiên-
cia do Governo do Estado de São Paulo.

RECOMENDAÇÕES

Considerando-se as condições objetivas da pesquisa, os resultados per-
mitem sugerir algumas recomendações.

Como o treinamento para uso da BEC não foi considerado suficiente, o
Governo do Estado de São Paulo deve continuar investindo nesta área,
promovendo novos cursos, palestras e eventos sobre a utilização da BEC. 

Além da questão do treinamento, o governo deve ampliar a consulta so-
bre a BEC por intermédio de manuais ou outro material explicativo im-
presso. O site da BEC, além da legislação e regulamento, deveria trazer
mais informações de como participar das cotações passo a passo.

Por último, o estudo pode ser usado em outros órgãos e secretarias do
governo, para verificar se, em outro universo amostral, novas conclusões
possam ser extraídas ou confirmar os resultados desta pesquisa.
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