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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar a colaboração do novo Portal de 
Contratações da CAIXA para o aumento da transparência do processo de 
contratação de bens e serviços desta empresa. Analisaram-se as percepções dos 
empregados envolvidos no processo assim como o próprio Portal. A coleta de dados 
foi realizada através de análise documental, observação e entrevistas semi-
estruturadas, dados estes que foram analisados através de análise de conteúdo. 
Para análise da transparência do processo, foram estudados os requisitos de 
acessibilidade, facilidade de uso, qualidade da informação e auditabilidade, onde foi 
identificado que o novo Portal de Contratações da empresa proporciona visibilidade 
ao processo somente ao conferir acesso e uso fácil pelos seus usuários e 
acompanhamento e controle de demandas. Para fins de conferir maior transparência 
ao processo, o Portal deve ser aprimorado no que tange à qualidade de conteúdo e 
informações geradas e documentabilidade do processo, de forma a conferir um 
caráter mais qualitativo às suas operações do que quantitativo, somente. O estudo 
também se dispôs a verificar a melhoria do processo a partir da implantação do novo 
sistema, analisando a eficiência do processo de compras públicas, especialmente, 
onde se verificou que o Portal de Contratações aliado ao Pregão Eletrônico, como 
modalidade licitatória padrão para compras de bens e serviços comuns, pode 
conferir maior celeridade e redução de custos operacionais do processo. A 
conclusão do estudo mostra que, na empresa estudada, a transparência do 
processo de contratação de bens e serviços pode ser melhorada a partir do 
aprimoramento da documentabilidade e da qualidade de informação gerada pelo 
Portal. Além disso, por se tratar de uma fase inicial de implantação do sistema, a 
adoção de uma gestão estratégica, que avalie, acompanhe e gerencie os passos de 
implementação do projeto pode auxiliar a empresa a alcançar os objetivos propostos 
pela nova ferramenta. 

Palavras-chave: transparência, processo de contratação, compras públicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo da transparência nos processos organizacionais ainda é um tema 

pouco explorado na literatura, apesar de ser um tema de vultosa relevância e 

exigência nos ambientes organizacionais tanto públicos como privados. A 

transparência e maior visibilidade do processo de compras públicas apresentam-se 

como importante mecanismo de controle social e organizacional e de melhorias dos 

processos organizacionais. 

A análise da transparência conferida ao processo de contratações públicas a 

partir da implantação de ferramentas de tecnologia da informação é a proposta 

temática a ser desenvolvida neste estudo. 

 

1.1  SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA 

 

Segundo a Superintendência de Contratação - SUCOT (2010), o novo Portal 

de Contratações da CAIXA tem o objetivo de aprimorar a gestão dos processos de 

licitação, contratação e gestão formal de contratos ao garantir a transparência dos 

processos com a publicação das informações no referido Portal, bem como o 

acompanhamento pelos próprios gestores das demandas de forma direta e 

centralizada na nova ferramenta (Sistema de Contratação, Licitação e Gestão de 

Contratos - SICLG). 

Para a CAIXA, esta iniciativa também pretende imprimir maior visibilidade 

externa ao processo de contratação da empresa ao atender à Portaria 

Interministerial 140/2006 (Portal da Transparência do CGU), dentre outros 

dispositivos legais, em consonância com apontamentos e aconselhamentos dos 

órgãos fiscalizadores do Governo. 

O referido sistema tem como premissa o desenvolvimento orientado a 

eventos (flow), servindo de ferramenta de apoio à gestão e de painel para a 
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execução efetiva dos desafios propostos, com atuação pautada na percepção da 

relevância institucional e controle centralizado das demandas, foco permanente na 

celeridade e melhoria dos processos, assim como visibilidade dos dados e ações 

adotadas, permitindo a geração de insumos e informações confiáveis ao 

gerenciamento e ao planejamento de ações e à tomada de decisões. 

Dentre as funcionalidades do Sistema, pode-se destacar a geração de 

números de protocolos para as demandas, numeração única para os processos, 

contratos e licitações (sistemática que constará em normativo interno), indicadores e 

gráficos, emissão de relatórios e formulários, encaminhamento automático de 

mensagens eletrônicas para as gerências de licitação e unidades demandantes 

acerca do andamento das demandas, acesso a documentos digitalizados, envio 

automático de extratos para publicação e uso de formulários simplificados para 

contratações inferiores a R$ 4.000,00. 

A informatização das demandas de contratação, desde a sua solicitação, 

pretende propiciar a redução de custos, conferir celeridade no atendimento aos 

licitantes e tornar desnecessária a impressão de inúmeros documentos, em 

consonância com a política de Responsabilidade Sócio Empresarial da CAIXA. 

A implantação do novo Portal, por sua vez, encontra-se em formato piloto 

(versão 1.0), tendo sido implantado em junho de 2010, somente em 03 (três) 

regionais de logística da empresa (Regionais de Sustentação ao Negócio – 

Logística) para que, a partir das experiências destes gestores, sejam apontadas 

possíveis falhas no sistema que comprometam o atendimento dos objetivos 

propostos e também possa se proceder à implantação da nova versão do sistema 

que abrangerá novas funcionalidades. 

Dessa forma, criou-se na organização uma expectativa em relação aos 

resultados demonstrados pelos relatórios gerados pelo sistema neste período e, 

principalmente, à percepção dos gestores envolvidos em todo o processo de 

contratação em relação à melhoria na gestão, com maior transparência e celeridade 

do processo. 
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Por fim, este trabalho propõe-se a estudar o novo Portal de Contratações da 

CAIXA, na sua versão 1.0, bem como responder à seguinte questão: o novo Portal 

de Contratações confere visibilidade e transparência ao processo de contratação de 

bens e serviços na CAIXA? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A CAIXA é uma empresa pública que tem por missão desenvolver a melhoria 

contínua da qualidade de vida da sociedade, intermediando recursos e negócios 

financeiros de qualquer natureza, atuando prioritariamente no fomento ao 

desenvolvimento urbano e nos segmento de habitação, saneamento e infra-

estrutura, e na administração de fundos, programas e serviços de caráter social. 

Além de disponibilizar recursos, a CAIXA auxilia prefeituras e governos 

estaduais a projetarem e a acompanharem com eficiência obras promotoras de 

desenvolvimento urbano, estimulando o contínuo aperfeiçoamento da administração 

pública. A CAIXA também é responsável pela coleta e gestão de dados contábeis e 

gerenciais de todos os entes da Federação, auxiliando a aplicação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal no país. Além disso, ao priorizar setores como habitação, 

saneamento básico, infra-estrutura e prestação de serviços, a CAIXA exerce um 

papel fundamental na promoção do desenvolvimento urbano e da justiça social no 

país, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população, especialmente a 

de baixa renda.  

Para cumprir sua missão a CAIXA conta com uma grande rede de 

capilaridade, são mais de 17.000 mil pontos de distribuição de produtos e serviços 

(agências, pontos de auto-atendimento e empresas conveniadas), distribuídos nos 

5.561 municípios brasileiros. Além do exposto, a CAIXA conta também com 

importante força de trabalho: 74.638 empregados, 11.665 estagiários e 3.185 

adolescentes aprendizes.  
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Em virtude da complexidade e abrangência do papel da CAIXA frente à 

sociedade e seus clientes, e ao mercado competitivo que se insere como banco 

comercial, a CAIXA tem como pressuposto a necessidade de aprimoramento 

contínuo do seu processo de contratação de bens e serviços, conferindo maior 

transparência das informações ao público externo e interno, fortalecendo o 

relacionamento com fornecedores e atendendo de forma célere às necessidades da 

sociedade. 

As contratações públicas constituem um tema importante para a 

Administração Pública, ao passo que todo ente da Administração necessita comprar 

materiais e contratar serviços para o exercício de suas atividades. Há muito dinheiro 

envolvido em tais aquisições e, muitas vezes, o controle para fins de fiscalização e 

de gestão interna da empresa pública é falho em vista dos processos serem pouco 

documentados, monitorados e avaliados devido à falta de ferramentas que 

proporcionem tal controle. Sob este ponto de vista, as ferramentas da tecnologia da 

informação têm fundamental importância, e dentro da esfera pública, conferem a 

possibilidade de modernização do aparato administrativo assim como o aumento da 

fiscalização, disposição das informações e legitimação dos atos administrativos pelo 

incremento de transparência aos processos. 

O investimento em tecnologias da informação na empresa pública pode ter 

sua capacidade de aprimoramento da gestão aumentada a partir da participação dos 

gestores envolvidos nos processos de forma a auxiliar na construção das 

funcionalidades dos sistemas, acompanhamento dos resultados de sua 

implementação e avaliação dos benefícios trazidos por estas importantes 

ferramentas que buscam, acima de tudo, atender da melhor forma possível a 

sociedade, que é a grande beneficiada dos serviços da CAIXA. 

Assim, a relevância deste estudo é justificada pela necessidade de ajustes do 

novo Sistema de Contratação, Licitação e Gestão de Contratos da CAIXA, que ainda 

se encontra em formato piloto, para que, posteriormente, o sistema seja implantado 

em âmbito nacional de forma que atenda aos objetivos propostos e se configure uma 

ferramenta eficiente de gestão e promotora de transparência nos processos de 

contratação de bens e serviços. Além do fato deste estudo contribuir para a geração 
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de conhecimento e um melhor entendimento dos processos de contratação, licitação 

e gestão de contratos na CAIXA e na Administração Pública. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Constatar se o novo Portal de Contratações da empresa confere 

transparência ao processo de contratação a partir da  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Descrever o processo de modernização da administração pública e da 

adoção de novas ferramentas gerenciais nas organizações públicas; 

b) Analisar o conceito de transparência organizacional e administrativa sob 

diferentes enfoques; 

c) Descrever os principais objetivos da implantação de um Portal de 

Contratações na CAIXA; 

d) Constatar a visibilidade dos dados e informações e possíveis melhorias do 

processo de contratação de bens e serviços provocadas pela nova 

ferramenta de gestão em estudo. 



2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A modernização da Administração Pública no Brasil pode ser entendida como 

um processo originado na necessidade permanente melhoria da qualidade da oferta 

de serviços à população, aperfeiçoamento do controle social da administração 

pública, elevação da transparência, combate à corrupção, promoção da valorização 

do servidor público, entre outros. Tal transformação em direção a uma administração 

gerencial e moderna surge como forma de substituição do modelo burocrático do 

Estado.  

Segundo Matias Pereira (2007), o modelo burocrático de administração tende 

a reagir de forma lenta e insatisfatória às mudanças econômicas e sociais que se 

processam à sua volta, tornando mais acentuadas suas distorções e ineficiências.  

 Bresser Pereira (1997), resgatando a trajetória de desenvolvimento da 

administração pública no Brasil, destaca como pontos delineadores desse 

emergente paradigma gerencial: a descentralização política e administrativa; a 

redução de níveis hierárquicos; a flexibilidade organizacional; a confiança limitada; o 

controle por resultados; e a orientação para o cidadão. A partir disso pode-se 

relacionar algumas dessas diretrizes a conceitos emergentes ou mesmo 

consolidados na esfera das organizações privadas, em especial a gestão pela 

qualidade e o planejamento estratégico, bem como identificar as diferentes práticas 

utilizadas para a concretização desse modelo gerencial (Tabela 1). 
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Valores da Nova 
Administração Pública 

Conceitos e/ou 
tecnologias gerenciais 

Prática adotada na 
Administração Pública 

Confiança limitada  
Descentralização; 

delegação de autoridade; 
controle social 

Gestão por programas; 
avaliação de 
desempenho 

permanente de 
servidores; gestão pela 

qualidade 

Controle por resultados  

Gestão por processos; 
eficácia gerencial; 

avaliação de 
desempenho; 
accountability; 
transparência 

Gestão por programas; 
delegação de bens e 

serviços públicos; 
avaliação permanente 

de servidores; contratos 
de gestão; gestão pela 

qualidade; planejamento 
estratégico 

Administração voltada 
para o cidadão 

Foco no cliente; 
qualidade; planejamento; 

gestão por processos 

Gestão por programas; 
ouvidorias; prestação de 

contas; audiências 
públicas; gestão pela 

qualidade; planejamento 
estratégico 

Tabela 1 - Valores, tecnologias gerenciais e correspondentes práticas de gestão. 
Fonte: Bergue, 2009 

 

Bresser Pereira (2000) corrobora, afirmando: 

Nos anos 90, com a crise de Estado e o esgotamento do modelo burocrata, 
passaram a ser introduzidas um conjunto de práticas corporativas na 
administração pública, caracterizadas pelo aumento das responsabilidades 
dos gestores, a mudança de enfoque do controle de processos para o 
controle de resultados e uma maior rigidez nas especificações de 
desempenho. Esse movimento passou a ser chamado Nova Administração 
Pública. 

 

O processo de transição da administração de negócios para a administração 

pública é conhecido como New Public Management - NPM (Nova Gestão Pública – 

NGP), com uma característica que inclui ênfase do estilo do setor privado praticar a 

administração. A NGP apresenta as seguintes características, segundo Jones e 

Thompson (2000) apud Rezende (2005):  



 18 

Contextualizar o cidadão como um cliente em foco; dar o sentido claro da 
missão da organização pública; delegar autoridades; substituir normas por 
incentivos; elaborar orçamentos baseados em resultados; expor operações 
do governo à concorrência; procurar soluções de mercado e não apenas 
administrativas; e medir o sucesso do governo pelo cidadão. Também tem 
como princípios: reestruturação, reengenharia, reinvenção, realinhamento e 
reconceituação. 

 

Concordando com o exposto, Bresser Pereira (2005) descreve o objetivo da 

NGP: 

Construir um Estado que responda às necessidades dos seus cidadãos; um 
Estado democrático, no qual seja possível aos políticos fiscalizar o 
desempenho dos burocratas e estes sejam obrigados por lei a lhes prestar 
contas, e onde os eleitores possam fiscalizar o desempenho dos políticos e 
estes também sejam obrigados por lei a lhes prestar contas. Portanto, é 
essencial uma reforma política que dê maior legitimidade aos governos, o 
ajuste fiscal, a privatização, a desregulamentação e uma reforma 
administrativa que crie os meios de se obter uma boa governança. 

 

Essa proposta de uma administração gerencial concentra-se nos resultados, 

modificando as relações dentro do governo e do governo para com a sociedade. 

Uma administração orientada para resultados possibilita uma relação mais 

equilibrada entre quantidade, qualidade e custo dos serviços, levando os 

administradores a se concentrarem na efetividade de suas ações.   

Logo, a percepção de que é preciso melhorar o desempenho da gestão 

pública é cada vez mais evidente no Brasil. Para Gomes Filho (2005), a resposta 

para a melhoria da qualidade dos serviços públicos é a busca da transparência na 

esfera pública.  
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2.2 TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Segundo Martins Júnior (2004), seja qual for o grau de transparência 

administrativa em um ordenamento jurídico, esta é considerada um dos alicerces 

básicos do Estado Democrático de Direito e da moderna Administração Pública pelo 

acesso à informação e pela participação na gestão da coisa pública, diminuindo os 

espaços reservados ao caráter sigiloso da atividade administrativa - ponto de partida 

para os nichos da ineficiência, do arbítrio e da imunidade do poder. 

O princípio da transparência administrativa guarda estreita relação com os 

princípios da administração pública explicitados na Constituição Federal, art. 37, 

principalmente com o princípio da publicidade, conforme expõe Martins Júnior 

(2004), quando afirma que a publicidade é um dos expoentes mais qualificados da 

transparência, obrigando a Administração Pública à exposição de todo e qualquer 

comportamento administrativo e conferindo certeza a condutas estatais e segurança 

aos administrados. Tal apontamento é ratificado por Medauar (2008), onde a autora 

coloca o tema da transparência ou visibilidade como também tratado por publicidade 

administrativa, encontrando-se associado à reivindicação geral de democracia 

administrativa. A prevalência do ―secreto‖ na atividade administrativa mostra-se 

contrária ao caráter democrático do Estado. 

Além do princípio da publicidade administrativa, outros dois princípios 

constitucionais relacionados à transparência administrativa também podem ser 

citados: a moralidade e a eficiência. Haja vista que a opacidade da atividade 

administrativa, como o desconhecimento das etapas dos processos e os motivos 

que levaram às tomadas decisões, afastando a gestão pública dos seus 

administrados. Para Martins Júnior (2004), quanto maior o grau de transparência 

administrativa maior também será o respeito devotado pelos agentes públicos aos 

princípios jurídico-administrativos (moralidade, legalidade, impessoalidade, etc.) 

Para este autor, a visibilidade proporcionada é fator psicológico de temor ao desvio 

de poder, ao comprometimento irresponsável dos recursos públicos, etc. Em outras 

palavras, poder-se-ia dizer que grande parte os vícios da Administração Pública 
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devem-se à sigilosidade das informações, cuja redução, além da efetividade do 

controle, principia com a maior visibilidade. 

Por outro lado, segundo Gomes Filho (2005): 

A transparência pública não se confunde com o tradicional princípio da 
publicidade, que fundamenta o moderno Estado de direito. As duas noções 
são distintas, ainda que a publicidade garanta ao poder público uma certa 
transparência. A diferença é que a exigência de publicidade é atendida com 
a publicação de atos do poder público no veículo oficial de imprensa, ao 
passo que a transparência não se satisfaz com o mero cumprimento de 
formalidades. Ela é mais exigente. Não pode ser vista, mas pode ser 
percebida em uma determinada atitude governamental que se manifesta no 
relacionamento com o outro. É transparente quem remove barreiras de si 
pelo outro. Portanto, requer disposição, o destemor de desproteger-se em 
relação ao outro, de expor-se, de mostrar-se como se é, de dar a conhecer 
aquilo que não é aparente e que de outro modo não seria do conhecimento 
do outro. Enfim, de desnudar-se. Porque transparência confere visibilidade. 

 

As políticas de transparência para a gestão pública devem levar em 

consideração dois ângulos, com vistas à sua implementação. Para Gomes Filho 

(2005), o primeiro destes ângulos seria a disposição de abertura por parte de quem 

detém o poder, no sentido de remover obstáculos ao acesso à informação por parte 

daqueles sobre quem o poder se exerce. O segundo ângulo refere-se à disposição 

de informar, de disponibilizar informação suficiente ao pleno desnivelamento de 

poder diante daqueles sobre quem ele se exerce. Como afirma o próprio autor: 

A transparência não deve ser incumbência de alguns gestores do órgão 
público, mas sim uma política organizacional, tendo em vista o 
relacionamento, seja com o ambiente externo, seja internamente, dentro da 
estrutura hierárquica do órgão público. (GOMES FILHO, 2005). 

 

Ticoll & Tapscott (2004) definem a transparência administrativa como ligada 

ao processo democratização do acesso às informações, em contrapartida ao sigilo 

das mesmas, indica o posicionamento do poder local face às demandas da 

coletividade. O acesso à informação de boa qualidade é um pré-requisito para o 

exercício da cidadania e condição essencial para que os problemas 

socioeconômicos sejam debatidos e resolvidos no convívio democrático entre os 

grupos sociais. Ainda segundo os referidos autores, a transparência administrativa 

significa o acesso crescente à informação pelos stakeholders sobre toda e qualquer 
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faceta das decisões administrativas. Na administração pública, os stakeholders 

serão todos os cidadãos e as formas de controle utilizadas pelos mesmos 

representam o elemento essencial para assegurar que o governo atinja os objetivos 

estabelecidos de forma transparente em seus programas, com eficiência, efetividade 

e dentro dos preceitos da democracia. 

Para Matias Pereira (2007), os esforços de institucionalização de formas de 

responsabilização da administração pública através do controle social trouxeram 

elementos bastante inovadores para a elevação da transparência.  O relacionamento 

entre governo e cidadãos deve ser fortalecido neste contexto, e fica evidenciado que 

os governos devem assegurar que as informações sejam completas, objetivas, 

confiáveis, relevantes e de fácil acesso e compreensão.  

O desenvolvimento de novas tecnologias da informação oferece novas 

possibilidades de ganho de transparência nas organizações. As TICs (tecnologias da 

informação e da comunicação), ou, mais usualmente conhecidas como TI 

(tecnologia da informação), representam o conjunto de recursos computacionais que 

guardam e manipulam dados e geram informação e conhecimento por meio de seus 

componentes: hardware e seus dispositivos e periféricos, software e seus recursos, 

sistemas de telecomunicações, e gestão de dados e informações (REZENDE, 2002 

apud REZENDE, 2005). 

Segundo Tristão (2002), no moderno contexto de democratização das 

sociedades tem havido uma crescente mobilização no sentido de que os 

administradores públicos ampliem a transparência de suas ações e, com o objetivo 

de dar respostas a tal demanda, estão sendo introduzidas modificações 

operacionais nos governos, com uso intensivo da tecnologia da informação e da 

internet. Esse conjunto de ações tem sido denominado de governo eletrônico. 

Para Ruediger (2002), pode-se pensar nas seguintes relações sustentadas 

pelo governo eletrônico: 1) aplicações web com foco para o segmento governo–

negócio (G2B); 2) aplicações web voltadas para a relação governo-cidadão (G2C); e 

3) aplicações web referentes às estratégias governo-governo (G2G). Em conjunto, 

tecnicamente, o governo eletrônico, além de promover essas relações em tempo 

real e de forma eficiente, poderia ainda ser potencializador de boas práticas de 
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governança e catalisador de uma mudança profunda nas estruturas de governo, 

proporcionando mais eficiência, transparência e desenvolvimento, além do 

provimento democrático de informações para decisão. 

Há uma via dupla, pois ao mesmo tempo em que a informatização expõe e, 

portanto, ―transparencializa‖ a organização, submetem-na a mudanças potenciais 

imensuráveis (GOMES FILHO, 20005). Para esse autor, a autoridade formal da 

organização, que corresponde à sua hierarquia, receia e resiste o quanto possível 

ao processo de ―transparencialização‖, tentando refreá-lo, isto é, circunscrevê-lo a 

determinados processos organizacionais. Ou seja, existe um instinto de defesa do 

poder formal que acaba se expressando de modo inconsciente, na maioria das 

situações, através de concessões à confidencialidade. 

Neste contexto, corrobora Ruediger (2002), 

[...] há ainda problemas para o gestor público na atualidade, na promoção 
de uma transição de uma cultura institucional, por vezes marcada pelo 
patrimonialismo e burocratismo, para uma outra, efetivamente democrática 
e eficiente, que inclua padrões básicos de accountability. Nesse sentido, 
observa-se na maioria dos casos, a ocorrência de iniciativas de promoção 
daqueles sistemas mais voltados para a apresentação institucional do 
governo, do que outros, com maior valor agregado, que, além da 
apresentação institucional, são também disponibilizados recursos que 
permitam o envio de mensagens (e-mails) aos gestores, e eventualmente, 
dados efetivos da administração como arrecadação processos de compra e 
licitação, entre outros. Contrariamente, o governo eletrônico pode ser 
considerado – e construído – dentro dessa perspectiva mais ampla, para 
promoção da acessibilidade às informações fundamentais, para articulação 
de apoios, a capacitação de uma miríade de grupos de pressão, o 
incremento da capacidade cívica e de capital social, além da promoção do 
desenvolvimento econômico e de relações democráticas e entre governo e 
a sociedade civil. 

 

2.3 TRANSPARÊNCIA COMO MECANISMO DE CONTROLE  

 

Os mecanismos de controle se situam em duas esferas interdependentes de 

ação: os mecanismos de accountability verticais — da sociedade em relação ao 

Estado — e os de accountability horizontais, isto é, de um setor a outro da esfera 

pública. 
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A palavra accountability é um termo de origem inglesa. Para Castor apud por 

Peixe (2002): 

Que traduzido por responsabilidade ou [...] melhor ainda por imputabilidade 
[...] obrigação de que alguém responda pelo que faz [...] obrigação dos 
agentes do Estado em responder por suas decisões, ações e omissões, o 
que já é universalmente consagrado como norma nas sociedades mais 
desenvolvidas. 

 

Accountability representa a obrigação que a organização tem de prestar 

contas dos resultados obtidos, em função das responsabilidades que decorrem de 

uma delegação de poder. Na conceituação de Tinoco  apud Nakagawa (2002): 

A responsabilidade (accountability), como se vê, corresponde sempre à 
obrigação de executar algo, que decorre da autoridade delegada e ela só 
quita com a prestação de contas dos resultados alcançados e mensurados 
pela Contabilidade. A autoridade é a base fundamental da delegação e a 
responsabilidade corresponde ao compromisso e obrigação de a pessoa 
escolhida desempenhá-lo eficiente e eficazmente. 

 

Verifica-se que a palavra accountability significa a obrigação de prestar 

contas dos resultados conseguidos em função da posição que o indivíduo assume e 

do poder que detém. 

A accountability vertical é, principalmente, embora de forma não exclusiva, a 

dimensão eleitoral, o que significa premiar ou punir um governante nas eleições. 

Essa dimensão requer a existência de liberdade de opinião, de associação e de 

imprensa, assim como de diversos mecanismos que permitam tanto reivindicar 

demandas diversas como denunciar certos atos das autoridades públicas. Já 

a accountability horizontal implica a existência de agências e instituições estatais 

possuidoras de poder legal e de fato para realizar ações que vão desde a supervisão 

de rotina até sanções legais contra atos delituosos de seus congêneres do Estado. 
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2.3.1 Controle Horizontal 

 

Para Di Pietro (2007), o controle da administração pública é ―o poder de 

fiscalização e correção sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, 

Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação 

com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico‖.  

Os mecanismos de controle horizontais são considerados mecanismos 

essenciais de transparência e promoção da ética na gestão pública. Podem ser 

classificados em quatro tipos principais:  

a) Controles administrativos, que são um autocontrole, pois exercidos pelos 

próprios poderes sobre seus atos e agentes e dá-se sobre a legalidade, 

eficiência e mérito;  

b) Controles legislativos, que são representados pelo apoio ou rejeição às 

iniciativas do poder executivo nos legislativos (trata-se aqui de um 

controle político);  

c) Controles de contas, que são essencialmente técnicos, pois têm a função 

de controlar as contas públicas, subsidiando os legislativos; 

d) Controles judiciários, que objetivam coibir abusos do patrimônio público e 

do exercício do poder por parte das autoridades. 

Os controles administrativos são denominados genericamente de controles 

internos. Fazem parte da estrutura administrativa de cada poder, tendo por função 

acompanhar a execução dos seus atos, indicando, em caráter opinativo, preventivo 

ou corretivo, ações a serem desempenhadas com vistas ao atendimento da 

legislação.  

Os sistemas de controles internos estão previsto na Constituição Federal, em 

seu art. 74, que especifica a finalidade deles: 
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Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:  

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União. 

 

No âmbito da Administração Direta o controle é baseado no poder de 

autotutela, que possibilita a anulação dos atos ilegais e a revogação dos inoportunos 

e inconvenientes, por iniciativa própria. 

De maneira diversa, no âmbito da Administração Indireta tal controle é fruto 

do poder de tutela, exercido nos limites da lei, respeitada a autonomia de cada 

entidade.  O controle realizado entre a Administração Direta e a Indireta (autarquia, 

fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista) é 

denominado finalístico ou também chamado de supervisão ministerial (Decreto-lei nº 

200/67). Nessa relação não há hierarquia nem subordinação, mas há controle 

finalístico, como já citado, em face da autonomia que essas pessoas jurídicas 

possuem. 

Para Di Pietro (2007), a extensão do controle sobre os entes descentralizados 

só vai até onde não ofenda a capacidade de auto-administração delimitada por lei: 

por sua vez, essa capacidade de auto-administração vai até onde não esbarre com 

os atos de controle previstos em lei. A autora acrescenta que a tutela é apenas um 

dos tipos de controle que os entes descentralizados se sujeitam, porque 

corresponde a um controle administrativo, ou seja, exercido pelos órgãos da 
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Administração Direta (Ministério ou Secretaria de Estado ou de Município cujas 

atividades se relacionam com a da pessoa jurídica da administração indireta). Ela 

coexiste com outros tipos de controle, a saber: o externo, exercido pelo Poder 

Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, e o controle judicial. 

 

2.3.1.1 Controle de Desempenho ou Eficiência 

 

Catelli e Santos (2004) explicam que a forte demanda dos cidadãos por uma 

gestão pública eficiente e eficaz, bem como uma maior transparência nas ações 

governamentais desempenhadas, tem contribuído para o surgimento de uma 

postura de governo empreendedor, visto como uma organização voltada para o 

cidadão como cliente e buscando padrões otimizados de desempenho com ética, 

transparência e responsabilidade na gestão de recursos públicos. 

A utilização da técnica de avaliação de desempenho nas organizações 

privadas é um processo comum, tendo sido difundido por vários estudos e modelos: 

valor econômico agregado (EVA), balanced scorecard (BSC), capital intelectual (CI), 

modelo quantum, teoria das restrições, prêmio nacional de qualidade (PNQ) e 

gestão da qualidade total (GQT). No setor público esta prática vem ganhando força e 

sendo adotada por diversas organizações, embora a literatura encontre algumas 

dificuldades. As dificuldades de aplicação do conceito devem-se ao fato da 

administração pública ser bastante complexa: (i) os clientes são ao mesmo tempo 

usuários e cidadãos; (ii) os atores políticos têm interesses difusos e conflitantes; (iii) 

há controle judicial e excesso de burocracia (GALVÃO, 2001). 

Apesar de tais dificuldades, Shand (1998) defende a visão que as 

organizações públicas devem criar uma ênfase na administração do desempenho. A 

implantação de sistemas de avaliação de desempenho nestas organizações podem 

ser justificadas por vários motivos: (i) obrigação de conhecer a qualidade dos 

serviços e produtos ofertados; (ii) necessidade de informações para ajudar no 

processo de decisão; (iii) necessidade de criação de processo de melhoria de 

desempenho; e (iv) necessidade de informações apropriadas para ―prestação de 
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contas‖ com os usuários e stakeholders (WMO, 2000). Estes motivos encontram-se 

associados ao processo de accountability, à alocação eficaz dos recursos e ao 

processo de aprendizagem (BAIRD, 1998). 

Segundo Hronec (1994), o processo de medição de desempenho é longo e 

difícil, porém apresenta vários pontos positivos em toda a organização. Sink e Tuttle 

(1993), ressaltam que uma das maiores dificuldades de implementação de sistemas 

de medição encontra-se no comportamento dos administradores que tendem a agir 

baseados somente na experiência profissional. Para solucionar este problema, os 

autores afirmam que se deve criar uma cultura e clima adequado à implementação 

dos sistemas de medição, através da conscientização e educação quanto aos 

conceitos, princípios e estratégias de medição. 

Segundo Clarck apud Galvão (2001), os indicadores de desempenho 

integram um sistema de medição amplo, onde vários atributos se fazem necessários 

para o sucesso da medição do desempenho organizacional. A Tabela 2 ilustra os 

atributos normativos de um sistema de medição. 

ATRIBUTOS DESCRIÇÃO 

Conhecimento dos resultados 
e progressos 

Transmitir o progresso das mudanças planejadas e os 
resultados ao longo do tempo 

Visibilidade Fornecer feedback às pessoas e grupos 

Dados longitudinais Apresentar de forma longitudinal de forma que possam 
observar padrões presentes nos dados 

Apresentação gráfica Apresentar os dados graficamente em lugar de tabelas 

Análises estatísticas Apresentar os dados estatisticamente para permitir 
análises e inferências 

Definições operacionais 
claras 

Definir claramente desempenho e outros termos chave 

Simplicidade Medições devem ser apropriadamente simples 

Tabela 2 – Atributos normativos de um sistema de medição 
Fonte: (CLARCK, 1995, apud GALVÃO, 2001) 
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ATRIBUTOS DESCRIÇÃO 

Ênfase no usuário Orientar as medições primariamente aos usuários 

Visão sistêmica Refletir a dimensão sistêmica da organização 

Critérios de desempenho Balancear as medidas entre as diversas dimensões de 
desempenho 

Indicadores qualitativos e 
quantitativos 

Sistema de medição deve ser balanceado entre medidas 
qualitativas e quantitativas 

Contexto participativo e flexível Desenvolver com todos aqueles que farão uso; e ser 
adaptável a novas mudanças no ambiente e às 
necessidades dos usuários ao longo do tempo 

Medição em nível individual, 
de equipes e em nível 
organizacional 

Conter indicadores chave em todos os níveis 

Alinhamento ascendente  Medidas referentes a um determinado nível devem estar 
associadas a outras localizadas no nível acima 

Cobertura funcional Desenvolver conjunto de medidas para cada componente 
organizacional; todas as áreas devem possuir medidas 

Estratégias, ações e medidas Devem estar ligadas através de um processo formal 

Processo formal PDCA 
(Planejar, desenvolver, 
controlar e agur) 

Permitir aos membros entender como suas decisões e 
atividades afetam os negócios inteiros 

Informação oportuna Regular, freqüente e no prazo apropriado 

Informação relevante Necessária à tomada de decisão ou resolução de 
problemas 

Informação precisa Com precisão necessária para seu fim e margem de erro 
conhecida 

Informação completa Em quantidade suficiente para seu fim, independente do 
volume de entradas. 

Tabela 2 – Atributos normativos de um sistema de medição 
Fonte: (CLARCK, 1995, apud GALVÃO, 2001) 
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2.3.2 Controle Social ou Vertical 

 

No Direito Administrativo, além dos princípios da administração pública pode-

se apontar como referência de transparência a forma como a sociedade pode 

exercer controle dos atos dos gestores públicos. Cabe registrar, que no processo de 

transparência a sociedade também atua por meio do chamado controle social, 

entendido pela participação ativa da sociedade tentando viabilizar a transparência 

administrativa, e conseqüentemente a democracia. 

A abertura para o controle social guarda abrigo em diversas passagens na 

legislação brasileira, como por exemplo, no § 3º do artigo 37 da Constituição 

Federal, introduzido pela Emenda n° 19: 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
Administração Pública direta e indireta, regulando especialmente: 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; 

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo 
de cargo, emprego ou função na Administração Pública. 

 

A Constituição de 1988 oferece dispositivos fundamentais à instalação de um 

patamar jurídico de acesso à informação governamental. Os direitos do cidadão têm 

como contrapartida os deveres da administração pública no sentido de viabilizar o 

acesso à informação, tal como previsto no artigo 216, parágrafo 2º: ―cabem à 

administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e 

as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem‖. 

Ainda no respaldo legal, o Decreto 2.134 da Presidência da República, 

aprovado em 1997, regula a ―classificação, reprodução e o acesso aos documentos 

públicos de natureza sigilosa, em qualquer suporte, que digam respeito à segurança 

da sociedade e do Estado à intimidade dos indivíduos‖. 



 30 

Trata-se, portanto, de uma referência legal a uma forma de accountability, 

fundamental à definição de políticas de informação e transparência do aparelho do 

Estado. Esse decreto também prevê que ―todos têm direito de acessar, mediante 

requerimento protocolado na instituição pública custodiadora, documentos e 

informações a seu respeito, existentes em arquivos ou bancos de dados públicos‖. 

Em que pese ser um avanço na previsão de acesso à informação, cabe 

destacar a necessidade de se desenvolver uma política informacional no sentido de 

orientar este acesso, com o intuito de promover maior transparência governamental, 

o que por sua vez expressa o direito do cidadão ao acesso às informações, 

demonstrando tratar-se de uma administração democrática.  

Diante do exposto, torna-se necessário a investigação das contribuições de 

um marco legal da transparência no Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei 

Complementar 101/2000, a LRF, surge com o intuito de estabelecer normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, definindo no §1º 

de seu artigo 1º, que 

Art. 1º (...) 

§1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

 

Em sua concepção pode-se perceber que a LRF surge como forma de defesa 

da gestão pública transparente, entretanto, cabe verificar com que elementos de 

transparência ela contribui. O capítulo IX, intitulado ―Da transparência, Controle e 

Fiscalização‖ define os instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais 

deverá ser dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 

público. O texto prevê que a transparência será assegurada mediante incentivo à 

participação popular e à realização de audiências públicas durante os processos de 

elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
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Neste intuito a legislação brasileira criou a figura do Portal da Transparência 

(PT), que se constitui na inovação mais recente do governo em matéria de 

transparência da gestão pública, onde é possível acompanhar os gastos públicos 

por programas, ações, por unidades da federação e favorecidos, entre outras 

informações de interesse público. 

 

2.3.2.1 Portal da Transparência do Governo Federal 

 

O Portal da Transparência do Governo Federal é uma iniciativa da 

Controladoria Geral da União (CGU), lançada em novembro de 2004, para 

assegurar a boa e correta aplicação dos recursos públicos. O objetivo é aumentar a 

transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o 

dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar. 

Segundo informações do sítio da CGU na Internet, onde está acessível o 

Portal da Transparência, o governo brasileiro acredita que a transparência é o 

melhor antídoto contra a corrupção, dado que ela é mais um mecanismo indutor de 

que os gestores públicos ajam com responsabilidade  e permite que a sociedade, 

dotada de informações, colabore com o controle das ações de seus governantes, no 

intuito de checar se os recursos públicos estão sendo utilizados como deveriam. 

 

2.3.2.2 Páginas da Transparência Pública 

 

As Páginas apresentam informação sobre execução orçamentária, licitações, 

contratos, convênios, diárias e passagens que ocorrerem em seus respectivos 

âmbitos.  

Tais normativos atribuem ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG) e à Controladoria Geral da União (CGU) a responsabilidade pela gestão 

das Páginas. Cada órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Poder 
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Executivo Federal deve possuir a sua Página de Transparência Pública. O acesso é 

realizado por meio de banner localizado na página inicial dos sítios dos respectivos 

órgãos e entidades ou por meio do banner da home page do sítio oficial da 

Transparência Pública. As informações são apresentadas de forma clara e fácil e 

dão permanentemente atualizadas.  

As Páginas da Transparência Pública dão continuidade às ações do governo 

voltadas para o incremento do controle social e complementam as informações 

disponíveis no Portal da Transparência. 

Os Portais e Páginas da Transparência Pública encontram fundamentação 

legal no Decreto 5.482 e na Portaria Interministerial 140. O Decreto 5.482, de 30 de 

junho de 2005, dispõe sobre a divulgação de dados e informações pelos órgãos e 

entidades da administração pública federal, por meio da rede mundial de 

computadores – Internet.  

A Portaria Interministerial 140, de 16 de março de 2006, disciplina a 

divulgação de dados e informações pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal, por meio da rede mundial de computadores – Internet, e dá outras 

providências. 

 

2.5 TRANSPARÊNCIA DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

 

É notório o crescimento de movimentos que fazem com que cada vez mais 

organizações públicas e privadas necessitem demonstrar transparência, uma vez 

que a sociedade, apoiada em leis, acordos e iniciativas de alguns grupos, dia a dia 

aumenta esta demanda.  Esta realidade impõe às organizações a necessidade do 

estabelecimento de mecanismos que demonstrem transparência. Para Capelli 

(2008), para o estabelecimento de transparência organizacional, faz-se necessário o 

estabelecimento da transparência de políticas, padrões e procedimentos que em 

geral se traduzem nos processos organizacionais e nas informações geradas 

através da execução e instanciação dos processos. Capelli define transparência do 
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processo como sendo ―a característica que possibilita ao cidadão o acesso, 

facilidade de uso, qualidade de conteúdo, entendimento e auditoria dos processos 

que tratam de informações de seu interesse, sob a tutela de centros de autoridade‖. 

Segundo Capelli (2008), a transparência pode ser dividida em cinco graus, ou 

cinco grupos de características, definidos como: 

Grau 1 – Acessibilidade 

A transparência é realizada através da capacidade de acesso. Esta 

capacidade é identificada através da aferição de práticas que implementam 

características de portabilidade, operabilidade, disponibilidade, divulgação e 

empenho. 

Grau 2 – Usabilidade 

A transparência é realizada através da facilidade de uso. Esta capacidade é 

identificada através da aferição de práticas que implementam características de 

uniformidade, intuitividade, simplicidade, amigabilidade e compreensibilidade. 

Grau 3 – Informativo 

A transparência é realizada através da qualidade da informação. Esta 

capacidade é identificada através da aferição de práticas que implementam 

características de clareza, acurácia, completeza, corretude, consistência e 

integridade. 

Grau 4 – Entendimento 

A transparência é realizada através do entendimento. Esta capacidade é 

identificada através da aferição de práticas que implementam características de 

composição, concisão, divisibilidade, dependência, adaptabilidade e extensibilidade. 
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Grau 5 – Auditabilidade 

A transparência é realizada através da auditabilidade. Esta capacidade é 

identificada através da aferição de práticas que implementam características de 

explicação, rastreabilidade, verificabilidade, validade e controlabilidade. 

Baseada na relação de dependência entre os cincos grupos de características 

da transparência, a autora construiu o que ela chama de ―Degraus da 

Transparência‖, apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Degraus da Transparência. 
Fonte: (CAPELLI, 2008; LEITE, 2008) 

 

Para Capelli (2008), esta estrutura não preconiza a necessidade de alcance 

completo de todas as características de um determinado grau para que possa 

passar para o próximo, como preconiza alguns modelos de maturidade de 

processos. Explicita apenas que há forte dependência entre os grupos de 

características, indicando que algumas características podem impossibilitar o 

alcance de outras caso não sejam estabelecidas. 
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2.6 TRANSPARÊNCIA E MELHORIA DOS PROCESSOS  

 

A modelagem de processos de negócio fornece à organização conhecimento 

sobre si mesma e sobre a forma como seus produtos e serviços são gerados. Além 

disso, permite a explicitação da tecnologia e das aplicações que apóiam a execução 

dos processos e dos dados que trafegam entre sistemas, dando sobre as aplicações 

e os controles exercidos por eles. A abordagem da modelagem de negócios já 

começa a ser citada como uma ferramenta potencial para prover transparência aos 

processos da organização (KLOTZ, 2008). 

Baldam et al (2007) apud  Miranda (2010), explicam que o aumento das 

exigências por transparência nas transações executadas é um dos fatores que 

explica o interesse pela modelagem de processos. Outros fatores são: a resposta às 

crescentes exigências por responsabilidade social; a evolução intensiva da 

tecnologia da informação, a necessidade de dar papel mais relevante aos usuários 

de sistemas passando a reconhecê-los como responsáveis pelos processos. 

Para Torres (2005), a possibilidade de integração abrangente de processos 

que as novas tecnologias trazem muda completamente as referências que temos 

hoje de processos de governo, proporcionando maior transparência, muito maior 

agilidade, redução de fraudes, desvios e descontrole. 

A utilização de sistemas workflow pode conferir maior transparência aos 

processos das organizações públicas uma vez que são sistemas de controle de 

tarefas e processos de negócio, onde as atividades dos empregados de uma 

organização são cadastradas, designadas e rastreadas. Nele haverá informações 

como o responsável pela tarefa, estimativa de tempo para a tarefa, tempo real gasto 

na execução da mesma, quais as possíveis ações a serem tomadas, entre outras 

informações.  

Com essas informações em um banco de dados, é possível avaliar um projeto 

e verificar sua eficiência. Mantendo registros precisos do número de horas gastas 

em cada tarefa e sabendo extrair os dados corretos, estes sistemas irão auxiliar os 

gerentes na tomada de decisão e no planejamento de novos projetos.  
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O controle de processos é uma das preocupações dos administradores de 

empresas privadas assim como de empresas públicas. Para Barros (1997), os 

benefícios chaves de um sistema de workflow são: 

 Melhorar a eficiência- a automatização dos processos de negócio resulta 

na eliminação de muitas etapas desnecessárias; 

 Melhorar o controle do processo- gerenciamento aprimorado dos 

processos de negócio, alcançados por métodos de funcionamento 

padronizado e a disponibilidade de fugas de exame; 

 Melhorar o serviço ao cliente – consistência nos processos conduz a 

melhor previsão nos níveis de resposta aos clientes; 

 Flexibilidade – o controle do software sobre processos permite sua 

reformulação em linha com necessidades de mudanças de negócios; 

 Melhorar os processos de negócio – o foco em processos de negócio 

conduz a sua aerodinamizaçao e simplificação. 

Há sistemas de workflow que permitem que terceiros sejam capazes de 

rastrear tarefas e saber o status atual de seu pedido ou solicitação, aumentando a 

credibilidade da empresa e conseguindo uma transparência maior tanto 

internamente quanto externamente , em alguns casos. Tal controle do processo está 

associado ao processo de accountability. 



3  O ESTUDO DE CASO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

3.1.1 História 

 

O dia 12 de janeiro de 1861 marcou o início da história da CAIXA e de seu 

compromisso com o povo brasileiro. Foi nesse dia que Dom Pedro II assinou o 

Decreto 2.723, dando origem à Caixa Econômica e Monte de Socorro. Criada com o 

propósito de incentivar a poupança e de conceder empréstimos sob penhor, a 

instituição veio combater outras que agiam no mercado, mas que não ofereciam 

garantias sérias aos depositantes ou que cobravam juros excessivos dos devedores. 

A experiência acumulada desde então permitiu que em 1931 a CAIXA 

inaugurasse operações de empréstimo em consignação para pessoas físicas. E que, 

em 1934, por determinação do governo federal, assumisse a exclusividade dos 

empréstimos sob penhor, com a conseqüente extinção das casas de prego operadas 

por particulares. 

Em 1931, começou a operar a carteira hipotecária para a aquisição de bens 

imóveis. Cinqüenta e cinco anos mais tarde, incorporou o Banco Nacional de 

Habitação (BNH), assumindo definitivamente a condição de maior agente nacional 

de financiamento de casa própria e de importante financiadora do desenvolvimento 

urbano, especialmente do saneamento básico. 

Em 1986, a CAIXA incorporou o papel de agente operador do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), antes gerido pelo BNH. Três anos depois, 

passou a centralizar todas as contas recolhedoras do FGTS existentes na rede 

bancária e a administrar a arrecadação desse fundo e o pagamento dos valores aos 

trabalhadores. 
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Desde sua criação, a CAIXA estabeleceu estreita relação com a população, 

assistindo suas necessidades imediatas por meio de poupança, empréstimos, 

FGTS, PIS, seguro desemprego, crédito educativo, financiamento habitacional e 

transferência dos benefícios sociais. Também alimentou sonhos de riqueza e de 

uma vida melhor com as Loterias Federais, das quais detém o monopólio desde 

1961. 

Ao longo da sua história a CAIXA cresceu e se desenvolveu, diversificando a 

sua missão e ampliando a sua área de atuação. Hoje, ela atende correntistas, 

trabalhadores, beneficiários de programas sociais e apostadores. Também apóia 

iniciativas artístico-culturais, educacionais e desportivas em todo o Brasil. Como 

principal agente das políticas públicas do governo federal, a CAIXA infiltra-se pelo 

país e promove aproximações geográficas e sociais. Já são mais de 28 milhões 

clientes e 23 milhões de cadernetas de poupança, o que corresponde a 31% de todo 

o mercado de poupança nacional. 

 

3.1.2  Missão e Valores 

 

A missão da CAIXA é atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento 

sustentável do País, como instituição financeira, agente de políticas públicas e 

parceira estratégica do Estado brasileiro. 

Os valores sustentados por esta empresa pública são a valorização do ser 

humano, o respeito à diversidade, a transparência e ética com o cliente, o 

reconhecimento e a valorização das pessoas que fazem a CAIXA, eficiência e 

inovação nos produtos, serviços e processos, e a sustentabilidade econômica, 

financeira e socioambiental. 
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3.1.3 Visão de Futuro 

 

Como visão de futuro da CAIXA, temos: será referência mundial como banco 

público integrado, rentável, socialmente responsável, eficiente, ágil, com permanente 

capacidade de renovação e consolidará sua posição como banco da maioria da 

população brasileira. 

 

3.1.4   Desafios Estratégicos 

 

Os desafios estratégicos da CAIXA estão elencados em oito pontos, conforme 

segue: 

1. Consolidar-se como principal agente de políticas públicas do Governo 

Federal e ampliar a relação com todos os entes da administração pública; 

2. Ampliar a participação no mercado de crédito; 

3. Ampliar a participação de mercado na captação de recursos; 

4. Ser referencial de excelência no atendimento e ampliar a capacidade de 

alternativas de distribuição; 

5. Ser reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar; 

6. Adequar e racionalizar processos e integrar áreas da empresa; 

7. Implementar soluções integradas de tecnologia da informação; 

8. Ser referencial como banco focado na Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) e no apoio ao desenvolvimento regional sustentável 

 



 40 

3.1.5 Código de Ética 

 

A consciência ética surge como um elemento fundamental no contexto da 

CAIXA como empresa promotora de melhores de condições de vida à sociedade e 

de formação de pessoas socialmente responsáveis, e se revela na prática cotidiana 

por meio da ação alicerçada na responsabilidade sócio-ambiental.  

O Código de ética, portanto, revela-se como instrumento de natureza 

imprescindível por sistematizar valores que devem nortear a condução dos 

negócios, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e 

externos. 

O código está pautado nos seguintes valores éticos: respeito, honestidade, 

compromisso, transparência e responsabilidade. 

 

3.1.6 Transparência na CAIXA 

 

A transparência é um dos princípios da Política de Governança Corporativa 

na CAIXA, onde está descrito em normativo interno da empresa que a transparência 

é mais que a ―obrigação de informar‖, mediante a divulgação eficaz, oportuna e 

precisa de informações financeiras e não-financeiras, inclusive aquelas relacionadas 

às práticas de sustentabilidade e responsabilidade social da CAIXA, para 

proporcionar às partes interessadas o acompanhamento e o entendimento do 

desempenho de forma inequívoca. Os princípios da Política de Governança 

Corporativa são os preceitos elementares e ou os requisitos primordiais instituídos 

como base para toda espécie de ação ou decisão organizacional, traçando assim a 

conduta a ser tida em qualquer relacionamento, operação, serviço ou atividade da 

CAIXA nos âmbitos interno e externo.  
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Além do princípio da transparência, integram a Política de Governança da 

CAIXA a eqüidade, prestação de contas, responsabilidade social empresarial, 

conformidade, gestão estratégica de riscos e a sustentabilidade. 

A página na Internet da Transparência Pública da CAIXA tem como objetivo 

divulgar periodicamente os dados da Execução Orçamentária e Financeira dos 

programas do governo em que a instituição atua, bem como informações de diárias 

e passagens, licitações, contratos e convênios. Essa iniciativa contribui com a 

política do Governo Federal de transparência das contas públicas para a sociedade. 

A CAIXA entende que o estímulo à transparência pública é um dos fatores 

essenciais para contribuir com o fortalecimento da democracia e o desenvolvimento 

da cidadania do país. 

 

3.1.7  Estrutura Organizacional 

 

A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira sob a forma de 

empresa pública, criada nos termos do Decreto- Lei 759, de 12 de agosto de 1969, 

vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede e foro em Brasília. O prazo de 

duração indeterminado e atuação em todo o território nacional, podendo criar e 

suprimir sucursais, filiais ou agências, escritórios, dependências e outros pontos de 

atendimento nas demais praças do País e no exterior. (CAIXA, 2010) 

Integrante do Sistema Financeiro Nacional e auxiliar na execução da política 

de crédito do Governo Federal, a CAIXA se sujeita às decisões e à disciplina 

normativa do órgão competente e fiscalização do Banco Central do Brasil.  

A estrutura organizacional da CAIXA pode ser entendida com a ferramenta 

utilizada para permitir a execução de sua estratégia de maneira eficiente. O desenho 

desta estrutura estabelece as fronteiras organizacionais, visando eficiência, eficácia 

e efetividade dos macroprocessos. Os critérios para definição da estrutura 

organizacional que melhor suporte os macroprocessos e as estratégias incluem: 
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a) Presteza na resposta às necessidades do cliente; 

b) Eliminação do retrabalho e redução de custos; 

c) Amplitude de supervisão ideal; 

d) Clareza nos relacionamentos internos, de modo a evitar-se a imprecisão 

ou a sobreposição de atividades. 

De forma sintética, a estrutura organizacional da CAIXA é formada por 

unidades da Matriz, Filiais, Superintendências Regionais, Escritórios de 

Representação Internacionais e Pontos de Venda. 

 

3.1.7.1 Administração  

 

A alta administração da CAIXA é constituída, em suma, por dois órgãos: o 

Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. 

O Conselho de Administração é o órgão de orientação geral dos negócios da 

CAIXA, responsável pela definição de diretrizes, desafios e objetivos corporativos e 

pelo monitoramento e avaliação dos resultados da CAIXA, composto por sete 

conselheiros, como segue: cinco conselheiros indicados pelo Presidente do 

Conselho, o Presidente da CAIXA, que exerce a Vice-Presidência do Conselho; um 

conselheiro indicado pelo Ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

A Diretoria Executiva é constituída pela Presidência, Conselho Diretor, Vice-

Presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e Vice-Presidência 

responsável pela administração ou operacionalização das loterias federais e dos 

fundos instituídos pelo Governo Federal, nestes incluído o FGTS, que 

compartilharão a representação orgânica e gestão da CAIXA. 

A Presidência é o órgão responsável pela gestão e representação da CAIXA, 

a quem compete, entre outras atribuições, propor ao Conselho de Administração o 
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modelo de gestão, os desafios e objetivos corporativos e o plano estratégico da 

CAIXA, além de coordenar e supervisionar os trabalhos das Vice-Presidências.  

O Conselho Diretor é órgão colegiado responsável pela gestão e 

representação da CAIXA e por nove Vice-Presidentes, nomeados e demitidos “ad 

nutum‖ pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da 

Fazenda, ouvido o Conselho de Administração.  

Ao Conselho Diretor compete, entre outras atribuições, aprovar e apresentar 

ao Conselho de Administração as políticas, as demonstrações contábeis, as 

propostas orçamentárias e respectivos acompanhamentos mensais de execução, a 

prestação de contas anual, o sistema de controles internos; elaborar a proposta de 

plano de implementação do plano estratégico da CAIXA, aprovar os limites de 

alçadas, a arquitetura organizacional e o modelo de funcionamento das Vice-

Presidências e da Auditoria Interna; decidir sobre a criação, instalação e supressão, 

das unidades internas e agências, escritórios, representações, dependências e 

outros pontos de atendimento no País. 

Além dos Vice-Presidentes que integram o Conselho Diretor, são nomeados e 

demissíveis ―ad nutum‖ pelo Presidente da República, por indicação do Ministro da 

Fazenda, ouvido o Conselho de Administração, dois Vice-Presidentes, que 

respondem exclusivamente pela administração de ativos de terceiros e pela 

administração ou operacionalização das loterias federais e dos fundos instituídos 

pelo Governo Federal, neste incluído o FGTS. Esses Vice-Presidentes não integram 

o Conselho Diretor e não respondem pelas demais atividades da CAIXA e 

deliberações daquele Colegiado.  

O Estatuto da CAIXA dispõe ainda sobre o Conselho Fiscal, integrado por 

cinco membros efetivos e respectivos suplentes, escolhidos e designados pelo 

Ministro de Estado da Fazenda. Dentre os integrantes do Conselho Fiscal pelo 

menos um membro efetivo e respectivo suplente são obrigatoriamente indicados 

pelo Ministro do Estado da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional. 

Ao Conselho Fiscal compete exercer as atribuições atinentes ao seu poder de 

fiscalização, consoante a legislação vigente, entre as quais: fiscalizar os atos dos 
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administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutários; 

opinar sobre a prestação de contas anual da CAIXA e dos fundos ou programas por 

ela operados e administrados, fazendo constar do seu parecer às informações 

complementares que julgar necessárias e úteis; examinar as demonstrações 

financeiras semestrais e anuais da CAIXA e as de encerramento de seu exercício 

social dos fundos e programas por ela operados ou administrados, manifestando sua 

opinião, inclusive sobre a situação econômico-financeira da CAIXA. 

Compõem a CAIXA, ainda, oito órgãos colegiados estatutários, como segue: 

 Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros; 

 Conselho de Fundos Governamentais e Loterias; 

 Comitê de Auditoria; 

 Comitê de Risco; 

 Comitê de Prevenção contra os Crimes de Lavagem de Dinheiro; 

 Comitê de Compras e Contratações; 

 Comitê de Avaliação de Negócios e Renegociação; 

 Comissão de Ética. 

 

3.1.7.2 Matriz e Filiais 

 

A Matriz da CAIXA possui a representação dos macroprocessos que 

sustentam as atividades da empresa, sendo responsável pela definição de diretrizes 

e pelo controle de resultados. A Matriz está estruturada da seguinte forma: 

a) Auditoria Geral, Diretoria, e Gerência Nacional: primeiro nível de gestão na 

CAIXA; 
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b) Auditoria Nacional e Gerência Nacional: segundo nível de gestão, 

vinculadas à Auditoria Geral, Diretoria ou Superintendência Nacional; 

c) Gerências Nacionais podem ser vinculadas diretamente à Vice-

Presidências, quando requerido pela natureza das atividades e a amplitude 

dos negócios não justificar a estruturação em Superintendência; 

d) Representações da Matriz, subordinadas às Superintendências Nacionais 

ou Gerências Nacionais na Matriz. 

A Rede de Sustentação ao Negócio é composta de três tipos de unidades e 

tem por objetivo garantir o equilíbrio e os meios para a realização dos negócios, 

conforme a seguir: 

a) Centralizadoras (nacionais e regionais); 

b) Regionais de sustentação ao negócio (RSN); 

c) Extensões das RSN. 

As Superintendências Regionais são unidades vinculadas à matriz que 

operacionalizam a realização dos negócios da CAIXA em âmbito regional. 

Os Escritórios de Representação da CAIXA são unidades de representação 

da CAIXA no mercado internacional. 

Os Pontos de Atendimento são as unidades bancárias (agências e postos de 

atendimento bancário). 

 

3.1.7.3 Vice- presidência de Logística  – VILOG 

 

A Vice-Presidência de Logística, subordinada diretamente à Presidência, tem 

por objetivo prover instalações, materiais, serviços, segurança, máquinas e 

equipamentos, requeridos para materializar e manter em operação adequada os 
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processos necessários para que a empresa atinja seus objetivos. À VILOG estão 

vinculadas três superintendências nacionais, são elas: 

a) Superintendência Nacional de Infra-Estrutura (SUINF); 

b) Superintendência Nacional de Contratação (SUCOT); 

c) Superintendência Nacional de Segurança Empresarial (SUSEG). 

Vinculadas à SUCOT, com o objetivo de viabilizar e padronizar a gestão 

formal de contratos, licitação e alienação de bens e serviços na CAIXA, encontram-

se as seguintes unidades e seus respectivos objetivos: 

Gerência Nacional de Gestão Formal de Contratos e Pagamentos (GEFOP): 

Tem por objetivo realizar a gestão formal de contratos e efetuar os pagamentos dos 

bens e serviços; 

Gerência Nacional de Licitações (GELIC): Tem por objetivo implementar as 

políticas de contratação e licitação de bens e serviços e alienação de bens imóveis e 

móveis. 

Gerência Nacional de Gestão da Rede (GELOG): Tem por objetivo 

implementar as diretrizes de atuação e coordenar as operações de logística nas 

filiais. Vinculada a esta gerência encontra-se a Regional de Sustentação ao Negócio 

- Logística, que é a unidade responsável por gerir os ativos imobiliários, manter 

ambientes em condições de uso, gerir os serviços a pessoas, pagar e controlar o 

pagamento a fornecedores e a verba de Pronto Pagamento, gerir o suprimento 

logístico, gerir os imóveis de uso na CAIXA (implantar, adequar, reformar e ampliar), 

realizar procedimentos licitatórios, comprar e contratar bens e serviços e gerir 

formalmente os contratos. 

Não menos importantes, além das unidades acima descritas, a VILOG ainda 

conta com Gerências Nacionais e com as RSN e de CN vinculadas à SUINF e à 

SUSEG. 
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Figura 2 - Organograma da Vice- presidência de Logística (VILOG) 
Fonte: Manual Normativo CAIXA. Ano: 2010 

 

 

3.1.8 Sistema de Contratação, Licitação e Gestão de Contratos – SICLG 

 

3.1.8.1 Modo de atuação  

 

A SUCOT como parte da solução da CAIXA para execução efetiva dos 

desafios propostos pela empresa, deve ter sua atuação pautada na relevância 

institucional das demandas que lhes são submetidas assim como no controle destas 
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demandas. As diretrizes estratégicas das ações dessa Superintendência Nacional e 

o seu foco de atuação devem estar pautados nos seguintes pilares: celeridade, 

melhorias e controle de seus processos; visibilidade dos dados e ações; proximidade 

com as gerências de filial; definição de metas quanto ao processo de produção de 

suas atividades; concentração em atividades que agreguem valor ao resultado; e 

permanente estímulo à participação dos gestores e empregados envolvidos, com 

sugestões para incorporação, aperfeiçoamento e atualização das ações.  

 

3.1.8.2 Controle de gestão  

 

A unidade gestora do processo de contratação na CAIXA, SUCOT, está 

redirecionando suas atividades de forma a utilizar sistemas que suportem a 

operação, tendo como foco de suas ações o resultado. Sob este ponto de vista, os 

sistemas utilizados pelos empregados da área de Logística ao longo de todo o 

processo de contratação estão sendo analisados e aprimorados de forma a 

convergir quanto às expectativas internas (governança, dos pares e das equipes) e 

externas (órgãos fiscalizadores do Governo Federal, como a Controladoria Geral da 

União – CGU - e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG). 

O novo sistema que está sendo implantado na empresa se configura como 

uma ferramenta de gestão que objetiva ter controle e visibilidade dos dados, sendo 

qualificadora dos tempos e movimentos do processo produtivo, métricas e 

indicadores bem eleitos, para gerar insumos ao gerenciamento e planejamento das 

ações e todo o processo de tomada de decisão. 

 

3.1.8.3 Diagnóstico Situacional 

 

Conforme dados da Superintendência de Contratação da empresa, o 

processo de contratações e licitações assim como a gestão operacional e formal de 
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contratos na CAIXA apresentava falta de confiabilidade das informações nas 

contratações realizadas, uma vez que a existência de diversos sistemas legados e 

incomunicáveis entre si dispersavam dados e informações relevantes. Tal situação 

impacta grandiosamente no controle interno e externo das compras e contratações 

realizadas pela empresa em função da falta de relatórios que integrassem todas as 

operações realizadas deste processo, desde a solicitação de contratação (realizada 

de diversas formas, comunicações internas – CI`s - e sistemas corporativos), 

acompanhamento das etapas da contratação, formalização e gestão dos contratos. 

Conforme dados da unidade de auditoria interna da empresa, ―para as 

atividades de compras e contratações são utilizados inúmeros sistemas corporativos 

que apresentam falhas de comunicação entre si, gerando controles paralelos, e 

custos desnecessários pela grande quantidade de cópias de volumes destinados a 

cada etapa do processo‖. 

Além da falta de integração dos sistemas corporativos e da baixa 

confiabilidade dos dados gerados, pôde-se diagnosticar que não existia um controle 

efetivo das contratações de até R$ 4 mil, cujo processo de contratação é menos 

formalizado e simplificado em razão do baixo custo. Entretanto, tal informação é de 

alta relevância uma vez que o montante dessas contratações soma quantias 

vultosas dentro do universo total de contratações da empresa pelo alto volume de 

contratações deste tipo. Além desta carência de informação, havia geração de 

custos desnecessários em cada etapa do processo de contratação, falta de métricas 

na gestão do processo (prazos de atendimento, produtividade) assim como ausência 

de visibilidade interna e externa da operação, controle e gestão dos processos 

SUCOT. 

Afora as necessidades supramencionadas, há a exigência legal de cumprir 

apontamentos e aconselhamentos de órgãos fiscalizadores relativos à portaria 

ministerial 140/2006 – Portal da Transparência. 
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3.1.8.4 Portal de Contratações  

 

O Sistema de Contratação, Licitação e Gestão de Contratos (SICLG) é um 

novo sistema departamental da SUCOT desenvolvido pela Gerência de Suporte 

Tecnológico de Porto Alegre/RS, com participação das Gerências de Licitação, cujo 

objetivo é aprimorar a gestão dos processos de licitações, contratações e gestão 

formal de contratos, estabelecendo controles e métricas para essa gestão e 

garantindo a transparência dos processos com a publicação das informações no 

Portal de Compras da CAIXA, bem como o acompanhamento pelos próprios 

gestores demandantes na página da SUCOT (Superintendência de Contratações) na 

intranet, além de atender à Portaria Interministerial nº 140/2006 (Portal da 

Transparência). 

O sistema abrange funcionalidades que permitirão às áreas demandantes de 

aquisição de bens e serviços na CAIXA, lançar solicitações e acompanhá-las ao 

longo de todas as fases previstas nas diversas modalidades de licitação e nas 

contratações, observadas as conformidades exigidas da Administração. 

Com isto, o sistema pretende facilitar o processo de tomada de decisão das 

áreas responsáveis por operacionalizar procedimentos que têm início na reserva 

orçamentária, passam pelo pedido de contratação, pela gestão do contrato, 

celebrado, e chegam o ateste de fornecimento e serviços para a efetivação do 

pagamento a fornecedores. 

Todos os empregados da CAIXA podem acessar o sistema, com o perfil 

―consulta‖. Os gestores das unidades incluem os usuários com perfis diferenciados 

de ―consulta‖, de acordo com a necessidade da unidade. 

Por fim, cabe destacar que a implantação do SICLG ocorrerá em duas etapas. 

A primeira etapa teve início em 07 de junho de 2010 e contempla as funcionalidades 

referentes à licitação e contratação. Na próxima etapa, com data de implantação a 

ser definida serão abrangidas funcionalidades relativas à gestão contratual. 
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3.2 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA CAIXA 

 

3.2.1 Sobre o processo de contratação e a versão 1.0 do Portal de 

Contratações 

 

A solicitação do bem ou serviço à RSN – Logística é realizada pelo gestor do 

bem ou serviço pretendido (unidade demandante) através de um sistema de 

atendimento interno (SIATE), onde as demandas são direcionadas às unidades 

gestoras responsáveis pelo atendimento. À unidade gestora operacional, ou gestor 

concessor, é atribuída a responsabilidade de avaliar a necessidade do bem ou 

serviço solicitado e de realizar de ampla pesquisa de preços para fins de validade da 

licitação ou contratação direta, se confirmada a conveniência e oportunidade da 

contratação. Cabe ressaltar que a pesquisa de preços no mercado fornece 

parâmetros para avaliação da compatibilidade das propostas ofertadas com os 

preços praticados no mercado, resultando na eficaz aplicação dos recursos públicos  

na prática administrativa. 

A efetivação da solicitação de contratação é realizada através do SICLG 

(Sistema de Contratação, Licitação e Gestão de Contratos), nas unidades onde o 

referido sistema já foi implantado, ou por meio de formulários e SIWFM (nas 

unidades onde ainda não foi implantado o sistema), que é o modo anteriormente 

utilizado por todas as unidades CAIXA. Nas unidades onde o SICLG ainda não está 

operando para a solicitação de contratações, a utilização do SIWFM (Sistema 

Workflow de Materiais) é feita quando a demanda do bem ou serviço tem valor 

estimado de até R$ 16.000,00 – limitação legal para contratações diretas no âmbito 

das empresas públicas – ou da obra ou serviço de engenharia de até R$ 30.000,00. 

As solicitações de contratação são direcionadas para as áreas competentes a 

dar andamento ao processo, ou seja, a RSN Logística – Licitação no caso de 

contratações que não sejam enquadradas nos casos de dispensa de licitação ou a 

RSN Logística – Contratação para as compras que dispensem o processo licitatório. 

Tais áreas são responsáveis por publicar os editais no Portal de Compras da CAIXA, 
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onde os fornecedores e público em geral podem ter acesso a todos os editais 

abertos e apresentar propostas nos certames, após cadastramento realizado pelo 

próprio Portal. Os gestores licitantes e contratantes devem, ao receber as 

solicitações de contratações, verificar se a demanda contém todas as informações 

necessárias exigidas em lei e nos normativos internos da empresa e a, partir disso, 

instrui o processo de contratação exportando as demandas do sistema SICLG para 

o Portal de Compras da CAIXA. Tendo em vista que, neste momento, o SICLG ainda 

está em fase de implantação esta interface entre estes dois sistemas ainda opera 

através de um terceiro sistema de interface entre eles, o SIWFM (sistema de 

interface com o Portal de Compras que deve ser extinto quando da finalização da 

implantação do SICLG, onde as demandas e demais informações sobre as 

contratações serão diretamente migradas deste sistema para o Portal de Compras). 

Todos os documentos encaminhados à área de contratação, licitação ou 

gestão formal de contratos, relativos a contratações e licitações de bens e serviços, 

devem possuir nível de classificação de conhecimento público, uma vez que, por 

força de lei, esses documentos compõem o processo de licitação e contratação, 

sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento. E com a 

utilização do novo sistema tal visibilidade deve ser assegurada haja vista a 

necessidade de publicidade de todos os atos administrativos envolvidos em todo o 

processo de compras.  

O Portal de compras eletrônicas da CAIXA está disponível no sítio oficial da 

empresa na internet através do endereço www.caixa.gov.br e pode ser conceituado 

como um ambiente que possibilita a aquisição de bens e serviços por compra direta 

(casos de dispensa de licitação previstos na Lei 8666/93) e pregão eletrônico (lei 

10.520/02).  

As funcionalidades do Portal estão estruturadas em gerais e específicas. As 

funcionalidades gerais são de acesso comum a todos os interessados e visitantes da 

página na internet que é a disponibilização de editais, propostas, lances, intenções e 

recursos, pregões encerrados, pregões em andamento, anulação, revogação e 

orientações relativas às compras. Entretanto, as funcionalidades específicas são de 

acesso restrito aos fornecedores e compradores e somente podem ser visualizadas 

após o login no sistema, e disponibilizam informações restritas aos compradores, 
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sobre negociação e sobre o direito de preferência de micro-empresas (ME) e 

empresas de pequeno porte (EPP). 

Tais funcionalidades estão previstas no Decreto 5.450/2005 que regulamenta 

o pregão, na forma eletrônica, entre outras providências. 

 
 

Figura 3 – Fluxo de comunicação do processo de contratação de bens e serviços na CAIXA.  
Fonte: Dados de entrevista. Ano: 2010. 

 

3.2.1.1 Processo de Apoio ao Negócio  

 

O processo de contratação de bens e serviços como parte integrante e 

essencial da função de Logística tem como foco a contratação de fornecedores para 

o provimento da infra-estrutura necessária à materialização e manutenção da 

operação do negócio da empresa, que é o atendimento de excelência ao cliente. 

Configura-se como um processo crítico ao atendimento do cliente interno (agências, 
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postos de atendimento e unidades administrativas) e externo (cidadãos e governos) 

uma vez que para a operacionalização das funções de logística é necessária a 

contratação de fornecedores que promovam a obtenção, armazenamento, 

transporte, reparação, provimento, distribuição, reposição, instalação de máquinas e 

equipamentos assim como provimento de segurança empresarial do ambiente 

CAIXA e do ambiente de terceiros. 

Cabe ressaltar que a CAIXA adota a terceirização dos serviços como 

estratégia de gestão, utilizando-se de um processo que estabelece que empresas 

especializadas executem atividades de caráter acessório e secundário com relação 

ao objetivo principal da empresa. 

 

3.3 PUBLICAÇÃO DOS DADOS 

 

3.3.1 Páginas da Transparência Pública (Portal da Transparência) 

 

Além da publicação das informações no Portal de Compras da CAIXA, após a 

contratação dos fornecedores de bens e serviços, os dados atinentes às 

contratações devem ser encaminhados, em meio eletrônico, à Controladoria Geral 

da União (CGU), semanalmente para as licitações e quinzenalmente para as 

contratações, as informações requeridas na Portaria Interministerial 140/2006.  
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Figura 4 - Processo de divulgação dos dados relativos às contratações e licitações 

Fonte: Dados de entrevista. Ano: 2010. 

 

Para fins de acesso às informações pelos cidadãos, a CAIXA mantém em seu 

sítio eletrônico na internet banner, com identidade visual específica para a 

Transparência Pública, que serve como atalho para a página denominada 

―Transparência Pública‖, cujo repositório de dados é gerido pela Controladoria Geral 

da União, onde devem constar como conteúdo mínimo as seguintes informações 

exigidas na referida Portaria: quanto às licitações, (i) órgão superior, (ii) órgão 

subordinado ou entidade vinculada, (iii) unidade administrativa dos serviços gerais, 

(iv) número de licitação, (v) número do processo, (vi) modalidade de licitação, (vii) 

objeto, (viii) número de itens, (ix) data e hora de abertura, (x) local de abertura, (xi) 

cidade de abertura, (xii) unidade da federação de abertura, (xiii) situação da licitação 

(aberta ou homologada), (xiv) contrato no órgão ou entidade responsável e (xv) 

atalho para solicitação, por meio de correio eletrônico, da íntegra de editais, atas, 

anexos, projetos básicos e informações adicionais, diretamente à área responsável 

do órgão ou entidade; e quanto às contratações, (i) órgão superior, (ii) órgão 
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subordinado ou entidade vinculada, (iii) unidade administrativa de serviços gerais, 

(iv) número do contrato, (v) data de publicação do Diário Oficial da União, (vi) 

número do processo, (vii) modalidade da licitação, (viii) nome do contratado, (ix) 

número de inscrição do contratado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 

CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, (x) objeto, (xi) fundamento legal, (xii) 

período de vigência, (xiii) valor do contrato, (xiv) situação do contrato (ativo, 

concluído, rescindido ou cancelado) e (xv) atalho para solicitar ao órgão ou entidade 

responsável, via correio eletrônico, a íntegra do instrumento de contrato e 

respectivos aditivos. 

Além dos dados e informações acima, o órgão ou entidade da administração 

pública deve, inclusive, divulgar na Página da Transparência Pública a relação de 

empresas que, por ato seu, tenham sido declaradas suspensas do direito de 

participar de licitação ou impedidas de contratar com a administração pública federal 

em razão de descumprimento de contrato. 

Tais informações também podem ser acessadas na Página do Portal da 

Transparência do Governo Federal, por meio dos endereços eletrônicos 

www.transparencia.gov.br, www.portaldatransparencia.gov.br ou 

www.portaltransparencia.gov.br. 

 

http://www.transparencia.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/


4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia 

apresentada por Vergara (2009), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto 

aos meios e quanto aos fins. 

Quanto aos fins, a pesquisa é classificada como exploratória e descritiva. 

Exploratória porque, embora a CAIXA seja uma instituição de tradição e alvo de 

pesquisas em diversas áreas, não se verificou a existência de estudos que abordem 

o processo de contratação com o ponto de vista pelo qual a pesquisa tem a intenção 

de abordá-lo. Descritiva, porque visa descrever opiniões, percepções, expectativas e 

sugestões do pessoal técnico-administrativo e gerencial, acerca do processo de 

contratação da empresa.  

Quanto aos meios, a pesquisa é classificada como documental, de campo e 

estudo de caso. Documental, uma vez que foi realizada uma investigação no sítio 

corporativo da empresa e sítios em ambiente intranet das áreas gestoras e unidades 

vinculadas consideradas relevantes para o estudo. Além disso, foram buscadas 

informações em manuais normativos internos a fim de estudar de que forma o 

elemento da transparência é relevante nas políticas e diretrizes da empresa. A 

pesquisa é de campo porque inclui entrevistas, ou seja, foi realizada uma 

investigação empírica no local onde ocorre o fenômeno objeto de estudo e que 

dispõe de elementos para explicá-lo. E, finalmente, é um estudo de caso ao passo 

que este estudo é circunscrito a poucas unidades, tendo caráter de profundidade e 

detalhamento. 
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4.2 AMOSTRA 

 

O universo de pesquisa é o corpo gerencial e técnico-administrativo das 

unidades no processo de contratação de bens e serviços da CAIXA, que inclui 

técnicos bancários, analistas administrativos e gerentes.  

A amostra foi definida pelo critério não probabilística (VERGARA, 2009), mais 

especificamente pela acessibilidade e tipicidade. A amostra por acessibilidade está 

longe de qualquer procedimento estatístico, ou seja, ela é definida pela facilidade de 

acesso aos elementos. Enquanto a amostra por tipicidade é constituída pelos 

elementos que o pesquisador considere representativos da população-alvo. Dessa 

forma, a amostra deste estudo é composta por 12 (doze) entrevistados, sendo 06 

(seis) integrantes da unidade gestora concessora, 03 (três) integrantes da unidade 

gestora licitante e 03 (três) da unidade gestora contratante.  

Cabe ressaltar que o maior número de entrevistados integrantes da unidade 

gestora concessora se deve ao universo de empregados lotados nessa área ser 

proporcionalmente maior que as demais unidades. 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas e análise documental. A 

análise documental foi realizada por meio de acesso direto ao sistema de 

contratação, licitação e gestão de contratos objeto deste estudo (SICLG) – 

disponível no ambiente intranet da CAIXA -, onde foram analisados os relatórios 

gerados até a atual fase de implantação do sistema (relatórios, indicadores e 

métricas de resultados) e demais informações disponibilizadas aos usuários pelo 

sistema. 
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Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os empregados 

envolvidos no processo de contratação de bens e serviços, de forma que de cada 

um deles pudesse se obter informações relativamente ao objeto de estudo. 

Antes de cada entrevista ser iniciada, foi explicado ao entrevistado o objetivo 

e a relevância da pesquisa, a importância de sua colaboração, bem como sobre a 

garantia de sua confidencialidade. Nas entrevistas, foram feitas perguntas abertas, 

buscando captar as nuanças da relação dos entrevistados com o tema de pesquisa.  

 

4.4 TRATAMENTOS DOS DADOS 

 

Os dados coletados neste estudo foram tratados de forma qualitativa, ou seja, 

de forma não estatística. Tais dados foram apresentados de forma estruturada e 

posteriormente analisados. Neste contexto, foi analisada a coerência entre a 

transparência dos dados e informações buscada pelo novo Portal de Contratações 

(SICLG) e a percebida na coleta de dados, utilizando conceitos e fundamentos 

teóricos abordados neste trabalho. 

A interpretação das entrevistas foi realizada através de análise de conteúdo. A 

análise de conteúdo se apresenta como um método empírico, dependente do tipo de 

fala que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo 

(BARDIN, 2004).  

Após a coleta dos depoimentos dos entrevistados, os dados foram transcritos 

e codificados de forma que o texto bruto se transformasse em unidades capazes de 

representar as características de um conteúdo. Para esta transformação dos dados 

foi utilizado o método de categorização. 

A categorização é a forma mais antiga de análise de conteúdo e é a mais 

praticada. Ela compreende ―a divisão do texto em unidades, em categorias segundo 

agrupamentos analógicos‖ (BARDIN, 2004).  O sistema de categorização deste 

estudo está dividido em categorias iniciais, categorias intermediárias e categorias 
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finais, onde as categorias finais provêm do reagrupamento progressivo de categorias 

de uma generalidade mais fraca. 

Por meio da transcrição dos trechos, levando-se em consideração as palavras 

pronunciadas e o contexto em que foram empregadas, foi feita a análise de cada 

categoria onde foram constituídas primeiramente as categorias iniciais, sendo as 

finais construídas a partir do reagrupamento das categorias iniciais em conteúdos 

afins, num processo chamado de desagregação por Bardin (2004). 

 

4.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Segundo Vergara (2009), as entrevistas podem apresentar algumas limitações 

como, por exemplo, o fato de que a entrevista requer tempo das partes envolvidas e, 

muitas vezes, as pessoas não estão disponíveis para disponibilizar este tempo. 

Outra limitação encontrada pode estar relacionada com o fator político, ou seja, o 

entrevistado pode ver o entrevistador como alguém que está se valendo de um 

truque para obter declarações delicadas. Além desses fatores, pode haver 

dificuldade de comunicação, tanto por parte do entrevistado como do entrevistador, 

e as respostas correm o risco de ser pobres. 

Além do exposto, a presente pesquisa encontra limitações relacionadas ao 

pouco tempo de implantação do sistema, o que pode dificultar a geração de dados e 

informações representativos para o objeto deste estudo, confiáveis e com a 

abrangência de funcionalidades buscada no projeto de desenvolvimento do novo 

Portal de Contratações da empresa. 



5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados coletados no estudo estão apresentados em categorias iniciais, 

intermediárias e finais, onde a análise de cada categoria foi subsidiada pela consulta 

ao Portal de Contratações (SICLG), em ambiente intranet, e pelas percepções dos 

empregados entrevistados.  

O quadro a seguir apresenta, de modo ilustrativo, as categorias iniciais e 

intermediárias que caracterizam a transparência do processo. 

CATEGORIAS INICIAIS 
CATEGORIAS 

INTERMEDIÁRIAS 
CATEGORIAS 

FINAIS 

1. Operabilidade 

2. Intuitividade 

3. Simplicidade 

 

Acessibilidade e 
Facilidade de Uso 

Transparência do 
processo 4. Completeza 

5. Relevância 

Qualidade da 
Informação 

6. Controlabilidade 

7. Documentabilidade 

8. Rastreabilidade 

Auditabilidade 

9. Celeridade 

10. Custos 
Eficiência 

Melhoria do processo 
de contratação 

Tabela 3 - Demonstrativo das categorias sobre a transparência do processo. 
Fonte: Dados de entrevista. Ano: 2010. 

 



 62 

A análise da opinião e visão dos empregados torna-se relevante neste estudo, 

em complemento à análise do Portal de Contratações, uma vez que a transformação 

de natureza tecnológica compreende, entre outros componentes, o conceito de 

mudança organizacional. E a mudança é capaz de gerar impacto em partes ou no 

conjunto da organização, além de envolver a busca de novas formas de se trabalhar, 

onde novas tentativas são testadas. 

 

5.1.1 Categorias iniciais 

 

Categoria 1: Operabilidade 

Essa categoria investiga se o sistema estudado auxilia o usuário, oferecendo 

um guia ou pelo menos uma descrição clara de como realizar determinadas ações. 

Tal categoria permite garantir que os processos oferecidos pelo Portal sejam 

descritos previamente e de forma apropriada, facilitando a operabilidade dos 

mesmos por parte dos usuários. 

O Portal de Contratações (SICLG) possui um Manual Operacional do Usuário 

que, de forma descritiva, apresenta um passo a passo para proceder na seqüência 

das tarefas. De forma objetiva, pode-se dizer que o manual auxilia a operação dos 

usuários ao descrever, num instrumento formalizado e disponibilizado no próprio 

Portal, de forma clara e sucinta, como o usuário deve agir nas principais etapas do 

processo. 

Quando questionados sobre o Manual, todos os empregados afirmaram 

conhecer o instrumento e a capacidade de fácil operabilidade do Portal foi 

confirmada. Além do Manual Operacional do sistema, alguns empregados 

lembraram-se de apontar o treinamento prévio à implantação do novo sistema 

(capacitação) realizado com os usuários envolvidos no processo. 

Na figura 5 é possível visualizar o local de acesso do Manual Operacional do 

Usuário no sistema. 
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Figura 5 - Tela de acesso ao Manual Operacional do Usuário. 

 Fonte: SICLG. Ano: 2010. 

 

Categoria 2: Intuitividade 

Essa categoria permite analisar se o sistema pode ser utilizado pelos seus 

usuários sem aprendizado prévio. Processos realizados através de passos bem 

definidos contribuem para que os usuários usem adequadamente os processos 

oferecidos pelo Portal. Tal categoria busca verificar a intuitividade com base nos 

nomes dos processos e nas respectivas ações realizadas pelos mesmos. 

Segundo Kahneman (2002), a intuição é um processo cognitivo definido pela 

percepção e operações intuitivas e tem como características o fato de ser rápido, 

automático, de menor esforço, associativo e de difícil controle e modificação. Em 

contraste à intuição está o processo racional, que se caracteriza pelas operações 

deliberadas e tem como características ser lento, seqüencial, requerer esforço, ser 

deliberadamente controlado, além de ser flexível e governado por regras. 
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Dos doze empregados entrevistados, onze responderam que os principais 

procedimentos necessários às suas tarefas são disponibilizados de forma intuitiva, 

ou seja, para operacionalização de suas atividades no Portal não há necessidade de 

esforço significativo ou raciocínio deliberado.  

Somente um dos entrevistados negou a intuitividade do sistema, afirmando: 

―Não há intuitividade, é necessário conhecer o processo. Sem o conhecimento do 

modo como se instruem demandas de contratação, não há intuitividade na utilização 

do sistema‖. (Entrevistado) 

A análise desta categoria tem caráter subjetivo e pessoal, inviabilizando o 

estudo pelo simples acesso ao sistema. A partir das entrevistas, portanto, 

depreende-se que o novo Portal de Contratações possui intuitividade e permite a 

operação rápida, com pouco esforço e sem aprendizado prévio. 

Categoria 3: Simplicidade 

Essa categoria analisa a capacidade do Portal não apresentar dificuldades ou 

obstáculos. Busca verificar qual foi a primeira impressão do usuário no que diz 

respeito à simplicidade de utilização do sistema. 

A partir da análise objetiva das páginas do Portal pôde-se verificar que: 

 As funcionalidades similares ficam agrupadas e as mais importantes são 

colocadas no menu principal;  

 Há uma organização lógica das informações;  

 A execução de processos é realizada de forma simples e em poucos 

passos.  

A análise dessa categoria também pode ser subjetiva, uma vez que remete 

necessariamente à percepção de cada usuário. A noção de obstáculos e 

dificuldades ao operar softwares é intrínseca ao indivíduo na sua experimentação. 
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Alguns empregados caracterizaram a exigência de inclusão de mais dados 

(campos) para cadastramento dos pedidos do que no formato antigo - antes do 

Portal - como uma obrigatoriedade desnecessária: 

―O Portal não permite que as etapas não sejam preenchidas, obrigando o 

preenchimento desnecessário, e em alguns casos repetitivos, de algumas 

informações‖. (Entrevistado) 

―A primeira impressão foi a de que existem muitos campos desnecessários 

para determinados tipos de contratação, o que viria a burocratizar ainda mais o 

processo‖. (Entrevistado) 

Outros entrevistados destacaram que, num primeiro momento de utilização do 

sistema, perceberam que o Portal ainda apresenta pontos a serem melhorados, 

destacando a prematuridade de sua versão atual: 

―Creio que ele (o SICLG) tenha sido disponibilizado ao público usuário de 

forma prematura―. (Entrevistado) 

―Minha impressão é que é um sistema prático, mas que pode 

operacionalmente ser melhorado no seu passo a passo, e na seqüência do seu 

preenchimento―. (Entrevistado) 

Outro ponto destacado pelos entrevistados refere-se à comparação com a 

forma antiga de operacionalização do processo, via formulários escritos e 

Comunicações Internas: 

―O Portal poderia ser mais simples e mais didático considerando que há uma 

demora maior na demanda à área de contratações do que se a demanda fosse 

encaminhada de forma usual, via CI―. (Entrevistado) 

―Mais trabalhoso do que a maneira antiga―. (Entrevistado) 

Por fim, a partir da percepção de 80% dos entrevistados o Portal pode ser 

considerado simples, porém com ressalvas à necessidade melhorias. 
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Categoria 4: Completeza 

Investiga a capacidade de não faltar nada do que pode ou deve ter. Para 

completar esse requisito, o sistema deve oferecer as funcionalidades básicas e 

esperadas pelos usuários assim como os processos necessários e esperados pelos 

usuários de acordo com suas tarefas. 

De acordo com a percepção dos empregados entrevistados em relação à 

completeza das informações geradas varia de forma relevante. Alguns entrevistados 

afirmam que a informação gerada, na versão 1.0 do Portal, é extremamente restrita: 

―As informações geradas pelo Sistema, até o momento, restringem-se à ciência ao 

demandante das etapas vencidas em cada licitação/contratação.‖ 

Outros percebem a informação gerada como ―confusa‖, ―que dá margem a 

diversas interpretações‖ ou ―que necessita de complementação‖. 

Dos doze entrevistados, somente quatro deles consideram que as 

informações disponibilizadas pelo Portal são completas. Um dos entrevistados 

complementou sua resposta dizendo que a informação gerada atualmente é a 

mesma gerada pelo procedimento anterior ao sistema, sem maior incremento em 

sua completeza. 

―No meu entender sim (a informação disponibilizada é completa), pois 

processa as mesmas informações que antes eram disponibilizadas via papel (ofício 

à área de contratação)‖. (Entrevistado) 

Categoria 5: Relevância da informação 

Investiga a capacidade de a informação ser crítica, relacionada e dirigida para 

as exigências impostas pelas tarefas do processo em que está inserida. 

A informação pode atender a necessidades diferenciadas dentro do contexto 

da organização, podendo ter caráter operacional, intermediário ou institucional: 

 A informação de nível operacional possibilita aos executores das tarefas e 

atividades, monitorar o espaço geográfico sob sua responsabilidade, o 

planejamento e a tomada de decisão de nível operacional; 
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 A informação de nível intermediário permite ao nível intermediário 

observar variáveis presentes nos ambientes externo e interno, monitorar e 

avaliar seus processos, o planejamento e a tomada de decisão de nível 

gerencial; 

 A informação de nível institucional possibilita ao nível institucional, 

observar as variáveis presentes nos ambientes interno e externo, com a 

finalidade de monitorar e avaliar o desempenho, o planejamento e as 

decisões de alto nível. 

Para avaliação do nível de relevância da informação no nível operacional do 

processo e executor das atividades, foram entrevistados doze dos empregados 

usuários do Portal, onde somente cinco afirmaram que a informação possui a 

abrangência e relevância necessária para a execução de suas atividades.  

Entretanto, mais da metade dos entrevistados disseram que a informação 

disponível: 

―[...] não é relevante e abrangente para a consulta, somente para a solicitação 

de demandas. (Entrevistado) 

―[...] não tem a pretensão de ser detalhada, mas geradora de dados de caráter 

mais quantitativo e de gestão de desempenho do processo―. (Entrevistado) 

―[...] é invariável apesar da diferença de complexidade entre as contratações 

cadastradas―. (Entrevistado) 

A partir da análise do Portal, verificou-se que a informação gerada pelo Portal 

não possui relevância em nível técnico, mas gerencial e institucional, uma vez que o 

caráter quantitativo dos dados gerados propicia o controle e auxilia a tomada de 

decisão dos gestores do processo, ou seja, a Gerência Nacional de Licitação 

(GELIC) e a Superintendência de Contratações (SUCOT). 
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Categoria 6: Controlabilidade 

Tal categoria procura analisar a capacidade do sistema ser controlado e 

garantir controle sobre cada fase realizada do processo. 

O controle do processo pode ser tanto interno como externo. O controle 

interno está relacionado com a gestão do desempenho do processo, enquanto o 

controle externo faz relação com aspectos da legalidade do processo licitatório e 

com a publicação dos dados, de forma que órgãos de controle governamentais e a 

sociedade tenham acesso ao montante de recursos que são gastos pelas empresas 

públicas. 

O controle de desempenho do processo pode ser considerado um dos 

maiores objetivos da implantação dessa ferramenta. A versão 1.0 do Portal já 

disponibiliza os seguintes controles internos: 

 Controle de todas as demandas cadastradas em cada Regional de 

Logística, status da demanda, qual a coordenadoria envolvida (Licitação 

ou Contratação), tipo de demanda (compras, serviços, obras, serviços de 

engenharia, etc.), modalidade de licitação (pregão, tomada de preços, 

dispensa por valor, contratação abaixo de R$ 4.000,00, etc.), assim como 

data e horário do recebimento das demandas e trocas de fases (status); 
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Figura 6 – Tela do Relatório Básico. 

Fonte: SICLG. Ano: 2010. 

 

 Controle do custo e quantitativo total de contratações por Regional de 

Logística, mês a mês; 
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Figura 7 – Tela do Relatório de contratos. 

Fonte: SICLG. Ano: 2010. 

 

 Controle dos valores totais contratados por modalidade e objeto de 

contratação; 
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Figura 8 – Tela do Relatório básico.  

Fonte: SICLG. Ano: 2010. 

 

Esse nível de centralização do controle sobre as contratações não era 

possível antes da implantação do Portal. Tais controles eram realizados em sistemas 

corporativos legados e desarticulados entre si, o que dificultava a tomada de decisão 

gerencial pela falta de informação disponível, em tempo real e confiável. Além da 

dificuldade de gerenciamento do processo, essa falha administrativa ainda 

impactava diretamente na auditoria interna do processo devido à necessidade de 

consulta em várias fontes distintas de informação (diversos sistemas, planilhas em 

Excel e processos em papel). 

Quanto ao controle de desempenho, a versão 1.0 ainda não dispõe de 

nenhum indicador de produtividade ou métrica de prazos de atendimento. Tal 

funcionalidade ainda faz parte do projeto de desenvolvimento do novo Portal, que 

prevê a medição da produtividade do processo de forma que o Portal venha a se 

configurar como uma ferramenta qualificadora dos tempos e movimentos do 

processo produtivo, com métricas e indicadores bem eleitos, que gere insumos ao 
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gerenciamento e planejamento das ações e todo o processo de tomada de decisão. 

Além da geração de insumos para o gerenciamento e planejamento do 

processo o Portal de Contratações foi criado com o objetivo de atender às 

exigências legais de publicação e divulgação dos dados no Portal da Transparência 

do Governo Federal, ao gerar informações consistentes que subsidiem o controle 

social e que tenham interface direta com o Portal do Governo. Todavia, essa 

transmissão de dados e informações para o Portal da Transparência também não 

está contemplada na versão 1.0 do Portal, ou seja, o controle social não pode ser 

realizado a partir das informações geradas pelo SICLG.` 

Categoria 7: Documentabilidade 

Tal categoria procura garantir que não seja necessário buscar informações 

externas para a compreensão de todos os eventos do processo de contratação. 

A transparência e visibilidade dos processos possuem estreita relação com a 

documentação fornecida para fins de entendimento dos eventos ocorridos, 

motivações, critérios utilizados, decisões tomadas, entre outros. 

A partir da adequada documentação dos processos pode-se observar: 

 Que há revisão dos processos; 

 A empresa assegura o cumprimento dos requisitos de gestão de qualidade; 

 A empresa passa a ser vista como um sistema integrado; 

 Os agentes da ação detêm conhecimento necessário para executá-la; 

 Existe atendimento á satisfação do cliente (interno e externo). 

Pode-se inferir, da consulta ao SICLG e estudo de suas funcionalidades 

atuais, que a ferramenta pretende atingir sobremaneira a documentação relativa à 

somente uma etapa do processo de contratação: a solicitação de compra. Ou seja, 

na versão atual disponibilizada os documentos digitalizados e vinculados a cada 

compra fazem referência à instrução do procedimento licitatório ou de contratação 
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direta, que são: justificativa do fornecimento ou prestação do serviço, termo de 

referência e orçamentos. Sendo assim, os documentos relativos às demais etapas 

do processo, tais como: propostas dos licitantes, justificativa de classificação ou 

desclassificação de fornecedores e demais informações relativas ao processo não 

podem ser acessados pelo sistema. 

Além da anexação de documentos somente a uma etapa do processo, os 

arquivos anexados em cada solicitação de compra podem ser visualizados somente 

pelos empregados designados para dar tratamento àquela demanda específica. 

Dessa forma, o entendimento dos eventos ocorridos em cada processo de 

contratação continua dependente do processo em meio físico (dossiê) onde são 

encontrados e-mails, entre outros documentos impressos. 

É importante destacar, ainda, que a busca de documentos depende do papel 

e do objetivo do verificador, que pode ser: o cliente (unidade beneficiada), o 

empregado que opera no processo de contratação, o gestor nacional deste processo 

(no caso da CAIXA, a GELIC – Gerência Nacional de Licitações) ou o público 

externo – órgãos de fiscalização, fornecedores e a sociedade. Portanto, sob esse 

ponto de vista a ferramenta SICLG se configura como subsidiador de informação 

para o gestor nacional da empresa (informação intermediária ou gerencial) do que 

para os demais stakeholders, uma vez que os dados disponibilizados não suprem as 

necessidades desses atores. 

Categoria 8: Rastreabilidade 

Essa categoria investiga a capacidade do Portal de seguir o desenvolvimento 

de um processo ou a construção de uma informação, suas mudanças e justificativas. 

O atendimento desse requisito busca garantir a capacidade de acompanhar o 

andamento de um processo. 

O sistema em estudo por tratar-se de um sistema direcionado a eventos (flow) 

tem como característica o controle de tarefas, ou seja, as atividades dos 

empregados são cadastradas, designadas e rastreadas. 
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Para fins de atendimento da premissa de conferir maior transparência aos 

processos de contratação na CAIXA, o SICLG possui as seguintes características 

inovadoras em relação ao procedimento anterior: 

 Disparo de mensagens automáticas quando da mudança de fase do 

processo de contratação para a caixa postal dos empregados envolvidos 

na demanda. Tal funcionalidade demonstra o bom desempenho do 

sistema ao reduzir perdas de tempo com mensagens ou ligações entre os 

empregados envolvidos em etapas distintas do processo; 

 Possibilidade de verificação, por empregado cadastrado, do status de 

andamento da demanda e a matrícula do empregado designado para 

tratamento da fase atual do processo. Tal funcionalidade permite maior 

visibilidade ao processo uma vez que o empregado tem acesso a 

informações que antes do Portal não eram visíveis e prescindiam de 

questionamentos a outras unidades da empresa; 

 
Figura 9 - Tela de acompanhamento de demandas (Minhas Demandas). 

Fonte: SICLG. Ano: 2010. 
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 Acesso à informação sobre todas as contratações em andamento da 

unidade onde o empregado está lotado (status, matrícula do empregado 

que solicitou a demanda, quem está dando tratamento no momento, além 

de todas as demais informações vinculadas a cada contratação). 

 
Figura 10 - Tela de acompanhamento de demandas (Demandas da Minha Unidade). 

Fonte: SICLG. Ano: 2010. 
 

Os entrevistados foram unânimes ao responder que o acompanhamento do 

processo é possível através do Portal: 

―O processo é acompanhado tanto pelo recebimento de mensagens 

automáticas na caixa postal quando ocorre mudança de fase do processo quanto 

pela consulta às páginas do Portal―. (Entrevistado) 

―Sim, o processo pode ser acompanhado, mas não com riqueza de detalhes, 

ou melhor, o acompanhamento é feito somente pelo status da contratação―. 

(Entrevistado) 
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Categoria 9: Celeridade  

Tal categoria procura verificar a capacidade do sistema de prover maior 

agilidade ao processo. 

Para análise da celeridade do processo de contratação é importante destacar 

que a CAIXA como empresa pública está sujeita à Lei das Licitações (Lei 8666/93) 

e, dessa forma, suas compras devem ser procedidas de acordo com as exigências 

legais. 

O tempo de duração do processo desde a solicitação do pedido até a 

contratação do fornecedor do bem ou serviço distingue-se de acordo com o objeto e 

valor da compra, sendo que cada demanda se enquadra em uma modalidade de 

licitação ou dispensa de licitação, conforme inexigibilidades e dispensas previstas na 

lei. 

Para análise desse quesito, as compras foram classificadas pela exigibilidade 

ou não de procedimento licitatório prévio à contratação.  

a) Compras diretas (sem licitação): a partir da comparação em controles 

paralelos (planilhas Excel) das compras realizadas antes da implantação 

do Portal  com os relatórios gerados pelo sistema (compras recentes), foi 

possível avaliar o tempo de duração do processo antes e após a inclusão 

das demandas no Portal. Conforme tabela abaixo pode-se verificar que de 

forma geral, para este tipo de compra, o sistema proporcionou maior 

celeridade ao processo; 
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Equipamento Data solicitação Data contratação Tempo  
(em dias) 

Máquina 
Fotográfica  

9/11/2009 19/11/2009 10 

19/2/2010 8/3/2010 16 

26/5/2010 9/6/2010 15 

                     Depois Portal  

14/7/2010 16/7/2010 2 

11/8/2010 20/8/2010 9 

30/8/2010 22/9/2010 22 

Bebedouro de 
pressão  

                        Antes do Portal  

24/9/2009 23/12/2009 90 

1/12/2009 16/1/2009 25 

                       Depois Portal  

25/6/2010 13/7/2010 18 

16/7/2010 3/8/2010 17 

Tabela 4 - Comparativo tempo de contratação de equipamentos de uso (compra direta).  
Fonte: Análise documental e SICLG. Ano: 2010. 

 

b) Contratações antecedidas de licitação: devido ao exíguo tempo de 

implantação do sistema e ao procedimento licitatório demandar tempo da 

administração pública para cumprimentos de todas as fases e prazos, 

não foi possível coletar dados que pudessem proporcionar um quadro 

comparativo do tempo transcorrido, antes e depois da implantação do 

Portal, sobre o mesmo objeto de licitação, desde a solicitação de compra 

até a contratação do fornecedor. Ademais, cumpre destacar a dificuldade 

em coletar dados dessa espécie anteriores à geração de relatórios pelo 

SICLG, já que há a necessidade de coleta manual desses dados nos 

processos em papel de cada licitação, que se encontram sob guarda de 

diversos empregados, dependendo do objeto da contratação.  

A análise desse quesito pode apresentar distorções uma vez que existem 

diversas variáveis que podem influenciar no atraso ou agilidade de alguma 

contratação, tais como: urgência do objeto da demanda para a continuidade dos 

serviços da empresa, priorização de demandas de acordo com os projetos 

estratégicos da empresa, problemas operacionais (técnicos) de sistemas 

corporativos, questionamentos e impugnações de fornecedores relativos aos 

certames, assim como feriados, movimentos paredistas, etc. 
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Portanto, esse quesito é de difícil mensuração, tendo em vista que teriam que 

ser levadas em consideração diversas variáveis influenciadoras do tempo de 

duração de cada contratação cuja inviabilidade de medição representam ainda um 

obstáculo para o planejamento operacional e gerencial da área de logística da 

empresa. 

Categoria 10: Redução de custos 

Essa categoria procura verificar se os custos envolvidos no processo após a 

implantação da versão 1.0 do Portal de Contratações foram reduzidos. 

Verificou-se que os seguintes custos reduzidos, como:  

 Custo operacional relacionado ao tempo dispensado para consulta em 

variados sistemas legados e compilação desses dados para gerar 

informação; 

 Tempo gasto com deslocamentos de empregados e estagiários para 

entrega de documentação e protocolo; 

 Custo com material de consumo, como papéis e toners de impressora, 

uma vez que não há necessidade de impressão do mesmo volume de 

documentos (digitalizados e anexados ao Portal). 

A análise dos valores contratados a partir da inclusão das demandas no 

SICLG não sofreu mudança significativa em relação aos valores contratados da 

forma antiga. Cabe ressaltar que, em razão da forma de cadastramento dos 

fornecedores nos certames e do custo estimado pelos gestores operacionais terem 

permanecido os mesmos, nesses 05 (cinco) meses de implantação do sistema, essa 

variável não sofreu alteração. 
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5.1.2 Categorias Intermediárias 

 

Categoria 1: Acessibilidade e Facilidade de uso 

De acordo com os dados coletados, o novo Portal de Contratações da CAIXA 

pode ser considerado um sistema de fácil operação e intuitivo no seu manuseio. Em 

relação à simplicidade do sistema, muitos entrevistados declararam a 

desnecessidade de preenchimento de dados que são considerados obrigatórios, o 

que traria um aspecto mais burocrático aos procedimentos. Por outro lado, a análise 

das páginas do Portal caracterizou a sua simplicidade devido ao agrupamento de 

funcionalidades, à organização lógica e à execução das tarefas em poucos passos. 

Categoria 2: Qualidade da informação – capacidade de prover informações 

com qualidade 

Essa categoria foi analisada neste estudo a partir da completeza da 

informação gerada pelo Portal e se pôde verificar que mais da metade dos 

entrevistados considerou a informação incompleta, restrita e confusa. 

Além disso, as informações geradas pelo SICLG não pretendem ter 

profundidade, mas um caráter mais técnico e objetivo, voltadas para o 

acompanhamento e controle do processo. Verificou-se que a informação gerada não 

apresenta um caráter qualitativo, mas quantitativo. A partir do exposto, depreende-

se que tal informação tem maior relevância no nível gerencial e institucional do que 

no nível operacional. 

Dessa forma, a qualidade da informação gerada pelo Portal ainda necessita 

de melhorias e ajustes para que seja atingida a transparência do processo sob todos 

os níveis. 

Categoria 3: Auditabilidade: 

 O atendimento desse requisito demonstra a capacidade de exame analítico 

do processo de contratação através do novo Portal de Contratações da empresa. 
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A partir dos dados coletados, verificamos que a documentação do processo é 

falha tendo em vista que documenta apenas os arquivos anexados na fase de 

solicitação da contratação, ficando as demais etapas do processo sem documentos 

que expliquem os eventos ocorridos, ou seja, o entendimento dessas últimas fases 

fica restrito ao conhecimento da mudança de fase (datas e quem foram os 

empregados responsáveis em cada etapa).  

O Portal apresentou rastreabilidade adequada ao promover o 

acompanhamento e monitoramento dos eventos relacionados a cada processo de 

contratação. 

A controlabilidade do processo é um requisito muito buscado pelo novo Portal 

ao gerar informação sobre todas as demandas, gerando insumos ao gerenciamento 

e planejamento das ações dos gestores nacionais do processo e subsidiando o 

controle externo pelos órgãos fiscalizadores. Todavia, o controle de desempenho do 

processo e a transmissão dos dados gerados para os Portais do Governo, conforme 

exigências legais, ainda não são contemplados pela versão atual do Portal. 

Portanto, a capacidade de exame analítico do processo analisada através dos 

quesitos controlabilidade, documentação e rastreabilidade foi aprimorada se 

comparada ao processo antigo (sem a utilização do Portal), tendo em vista que o 

aumento da capacidade de acompanhamento do andamento do processo em tempo 

real pelos usuários e gestores e a geração de relatórios compiladores dos dados de 

todas as contratações em andamento na empresa, em nível nacional, trouxeram 

melhorias ao processo. Entretanto, a documentação do processo é restrita somente 

à etapa de solicitação de contratação. 

Categoria 4: Eficiência  

Eficiência é a palavra usada para indicar que a organização utiliza 

produtivamente, ou de maneira econômica, seus recursos. Isso significa uma menor 

quantidade de recursos para produzir mais. 

A busca da eficiência do processo de compras em organizações públicas é 

um objetivo de difícil atingimento, uma vez que a necessidade de cumprimento de 

procedimento licitatório prévio às contratações é um elemento que traz maior 
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lentidão ao processo e alto custo operacional, devido ao elevado número de fases e 

empregados envolvidos no procedimento. Entretanto, apesar da suposta ineficiência 

trazida ao processo de contratação, a licitação objetiva garantir a observância do 

princípio da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração 

pública, assim como maior segurança dos atos administrativos dos gestores públicos 

já que tais compras são realizadas com recursos públicos. 

O Pregão Eletrônico trata-se uma das formas de realização da modalidade 

licitatória pregão, com procedimentos específicos, caracterizando-se especialmente 

pela ausência da ―presença física‖ do pregoeiro e dos demais licitantes, uma vez 

que toda a interação é feita por meio de sistema eletrônico de comunicação pela 

Internet, (FONSÊCA, 2007). A Lei 10.520 de 2002 consagrou uma inovação ao 

consagrar o Pregão Eletrônico obrigatório nas aquisições de bens e serviços 

comuns, consolidando, definitivamente, como forma de licitação padrão da 

Administração Pública Federal.  Segundo Fonsêca (2007), a instituição do pregão 

como nova modalidade de licitação aponta para a modernização do sistema de 

licitação, objetivando conferir maior celeridade e eficiência, ao passo que otimiza o 

rito procedimental, aumenta a competitividade entre os licitantes, alcança 

fornecedores de diversas regiões do país e reduz os custos e os valores das 

propostas. 

O Tribunal de Contas da União, através de jurisprudência, firmou 

entendimento que quando a Lei das Licitações (Lei 8666/93), no caso das empresas 

públicas e sociedades de economia mista, configurar um óbice intransponível à 

atividade negocial, estas poderão dispensar a licitação para contratação de bens e 

serviços que constituam sua atividade–fim. 

A partir de exposto, e considerando a vultosa quantidade de contratações que 

são dispensadas de licitação, seja pelo objeto ou pelo valor, a CAIXA necessita de 

um processo mais eficiente para este tipo de contratação, além de maior controle 

sobre estas contratações. 

Tendo em vista a premissa do novo Portal de Contratações da CAIXA de 

conferir maior celeridade e redução de custos do processo de contratação e de 

acordo com a análise apresentada, pode-se afirmar que o novo Portal é eficaz ao 
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atingir estes objetivos principalmente no que tange à celeridade das contratações 

diretas e aos custos operacionais do processo. 

  

5.1.3 Categorias Finais 

 

Categoria 1: Transparência do processo 

Segundo Capelli (2008), a transparência do processo pode ser definida como 

―a característica que possibilita ao cidadão o acesso, facilidade de uso, qualidade de 

conteúdo, entendimento e auditoria dos processos que tratam de informações de 

seu interesse, sob a tutela de centros de autoridade‖. Cada uma dessas dimensões 

pode ser definida como um grau ou degrau para o atingimento da transparência, 

onde há relação de dependência entre estes, porém não há necessidade de alcance 

pleno de cada grau para que seja atingida a transparência do processo 

organizacional. 

De acordo com a análise apresentada quanto à acessibilidade, facilidade de 

uso, qualidade da informação e auditabilidade do novo sistema, verificou-se que o 

Portal possui sua transparência atingida no que tange à acessibilidade e facilidade 

uso, entretanto a qualidade da informação ou de conteúdo não é percebida pelos 

usuários e apresenta precariedade em relação à informação operacional. Quanto à 

auditabilidade, o novo sistema contribui sobremaneira para a maior visibilidade do 

processo tanto para usuários como para gerentes, clientes e sociedade 

relativamente à rastreabilidade ou acompanhamento do processo, todavia os 

requisitos de controlabilidade e documentabilidade não estão maduros nessa fase 

de implantação do Portal e prejudicam a transparência do processo como um todo. 

A transparência do processo está relacionada a fatores como aprendizagem, 

evolução institucional e conhecimento do negócio, e sob esse ponto de vista, a 

melhor documentação do processo não deve estar vinculada a uma gestão baseada 

nos meios e procedimentos, o que caracteriza uma gestão burocrática, mas uma 

gestão baseada no conhecimento e no aprendizado. As informações geradas 
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focadas somente na divulgação da informação direcionada ao controle do processo 

não gera conhecimento ao passo que não valoriza o conteúdo informativo, analítico, 

contextualizado e social. 

Com vistas à melhoria da transparência do processo de contratação da 

CAIXA, a partir da utilização do Portal de Contratações, são sugeridas as seguintes 

ações: 

 Eliminação de campos de preenchimento obrigatório desnecessários à 

continuidade da tarefa e que podem ser preenchidos de forma automática 

pelo sistema; 

 Ampliação da capacidade armazenamento e visualização de 

documentação de forma que todos os documentos necessários ao 

entendimento do processo estejam disponíveis no sistema. Para tanto, 

faz-se necessária a disseminação da utilização de assinatura digital por 

todos envolvidos e maior digitalização de documentos para fins de 

anexação ao Portal; 

 Visualização dos relatórios gerados pelo Portal a todos os usuários; 

 Geração de relatórios gerenciais para as unidades concessoras 

(demandantes) para fins de subsidiar o planejamento de novas instruções 

licitatórias e de contratação, a partir de uma visão geral das demandas de 

todas regionais de logística (RSN Logística), em âmbito nacional. A 

melhoria do planejamento operacional de compras permite evitar a 

realização de contratações emergenciais (sem licitação); 

 Direcionamento da ferramenta para o aprendizado e conhecimento além 

do controle, adotando um caráter mais qualitativo das informações 

geradas;  

 Maior divulgação do andamento do projeto de desenvolvimento do Portal e 

abertura de canais de comunicação que viabilizem a participação dos 

usuários no desenvolvimento de uma nova versão do Portal. Tal política 

teria como objetivo aprimorar as funcionalidades já existentes e auxiliar no 
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desenvolvimento de novas funcionalidades, de forma que a nova versão 

do sistema não concorra com a mesma falha de prematuridade da versão 

atual. 

 Criação de uma cultura e clima adequado à implementação de sistemas 

de medição, para fins de implantação do controle de desempenho do 

processo, através da conscientização e educação quanto aos indicadores 

e métricas que serão implantados e quanto à possibilidade de correções e 

modificações no processo a partir dos resultados gerados pelo sistema de 

medição. 

A partir das ações sugeridas, pretende-se que o novo Portal de Contratações 

da CAIXA coadune com a premissa de conferir visibilidade dos dados e ações 

adotadas durante o processo de contratação de bens e serviços.  

Categoria 2:  Melhoria do processo 

A implantação do novo Portal de Contratações da CAIXA está aliada ao 

processo de modernização que a administração pública vem sofrendo no Brasil, nos 

últimos quinze anos, onde novos conceitos, práticas e tecnologias gerenciais 

utilizados nas organizações privadas estão sendo adotados também nas 

organizações públicas. Tal movimentação vem combater disfunções burocráticas 

como ênfase nas normas em detrimento dos resultados, resistência à inovação e às 

mudanças. 

Tal entendimento é ratificado pela observação do diretor do departamento de 

governo eletrônico João Batista Ferri de Oliveira, da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento: ―Alguns órgãos 

públicos ainda estão cuidando da gestão interna, ou seja, desenvolvimento e 

disponibilização de sistemas informatizados para dar suporte aos serviços prestados 

por meios eletrônicos‖. (Entrevistado) 

O novo Portal, além de estar alinhado com o movimento modernizador da 

gestão pública ao focar sua atuação na gestão por processos, na eficácia gerencial, 

na valorização da transparência e do controle por resultados, também está alinhado 

com os valores e desafios estratégicos da empresa. 
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A transparência e a eficiência dos processos são valores da empresa 

(expressos em estatuto e divulgados no sitio da empresa na internet) assim como a 

adequação e racionalização de processos, a integração entre áreas da empresa, a 

implementação de soluções integradas de tecnologia da informação e a 

responsabilidade social empresarial estão dentre os desafios estratégicos da CAIXA. 

A busca de maior celeridade, melhorias, controle de seus processos 

visibilidade dos dados e ações, proximidade com as regionais, definição de metas 

quanto ao processo de produção de suas atividades, concentração em atividades 

que agreguem valor ao resultado e permanente estímulo à participação dos gestores 

e empregados envolvidos, com sugestões para incorporação, aperfeiçoamento e 

atualização das ações são diretrizes estratégicas das ações da Superintendência 

Nacional de Contratações (SUCOT) e configura-se como pilar de sua atuação.  

A CAIXA, como empresa pública exploradora de atividade econômica e que 

busca ser um banco moderno e competitivo, deve ter seus processos continuamente 

melhorados e seus custos operacionais reduzidos com vistas a buscar a maior 

eficiência de utilização de seus recursos, uma vez que visa lucro e compete com 

bancos privados. 

A partir da análise da melhoria da eficiência do processo, aliada à 

implantação do Portal, se verifica que a busca da celeridade do processo de 

contratação assim como da redução de custos vem sendo perseguida, tendo em 

vista a combinação da utilização do Pregão Eletrônico, como modalidade licitatória 

padrão para contratação de bens e serviços comuns, e do novo Portal de 

Contratações, como ferramenta de gestão do processo.  



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo retoma, brevemente, os principais pontos desenvolvidos no 

trabalho, bem como a sua limitação e expectativa quanto ao resultado esperado. 

Também são apresentadas sugestões para futuras pesquisas sobre o tema. 

O objetivo maior deste trabalho foi verificar a conferência de transparência ao 

processo de contratação de bens e serviços desta empresa pelo novo Portal de 

Contratações da CAIXA. Para tanto, foram analisadas as funcionalidades do novo 

sistema e as percepções dos empregados acerca da acessibilidade, facilidade de 

uso, qualidade da informação e auditabilidade do novo sistema (SICLG) assim como 

a relação de dependência entre estes conceitos para o alcance da transparência do 

processo. 

Verificou-se que o novo Portal de Contratações da empresa proporciona 

visibilidade ao processo somente ao conferir acesso e uso fácil para seus usuários 

assim como um maior acompanhamento e controle de demandas. Entretanto, para 

alcance do objetivo de proporcionar maior transparência ao processo, o novo Portal 

deve ser aprimorado no que tange à qualidade de conteúdo e informações geradas 

e documentabilidade do processo, de forma a conferir um caráter mais qualitativo às 

suas operações do que quantitativo, somente. 

O estudo também se dispôs a verificar a melhoria do processo a partir da 

implantação do novo sistema, analisando a eficiência do processo de compras 

públicas, onde se verificou que o Portal de Contratações aliado ao Pregão 

Eletrônico, como modalidade licitatória padrão para compras de bens e serviços 

comuns, pode conferir maior celeridade e redução de custos operacionais do 

processo. 

Pode-se observar, no estudo, que a implantação de uma ferramenta de 

gestão focada no controle e visibilidade dos dados e na qualidade e produtividade do 

processo está alinhada à modernização da administração pública, que se caracteriza 

por uma gestão eficiente e eficaz, e que busca padrões de desempenho com ética, 

transparência e responsabilidade na gestão de recursos públicos. 
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A limitação desse estudo está na prematuridade de implantação do novo 

Portal, que iniciou suas atividades na empresa há apenas cinco meses e ainda não 

dispõe de todas as funcionalidades previstas para a nova ferramenta, as quais 

devem ser implantadas nas próximas versões do sistema. Além deste fator, 

verificou-se a dificuldade de encontrar literatura e estudos que relacionassem a 

transparência aos processos organizacionais, em especial ao processo de 

contratação.  

No entanto, o que se mostrou como fator limitador, agora, apresenta-se como 

fator relevante e sugestivo para novas inspirações de pesquisas e estudos que 

busquem analisar a correlação entre transparência de processos e compras 

públicas, principalmente no âmbito acadêmico. 

Para a Caixa Econômica Federal, este estudo visa dar subsídios à gestão 

estratégica da empresa, uma vez que busca acrescentar novos elementos de 

reflexão e ação, a fim de avaliar uma situação, acompanhar e gerar insumos para o 

gerenciamento dos passos de implementação de um novo projeto, ainda em 

desenvolvimento. Cabe lembrar que a gestão estratégica não se confunde com o 

planejamento estratégico, mas engloba, além deste o desenvolvimento estratégico e 

o controle estratégico. 

O que se compreende, no momento, é que todas as organizações públicas 

devem buscar, de alguma forma, meios que propiciem a alocação de recursos 

públicos da maneira mais eficiente, transparente e responsável possível. Nesse 

contexto, a melhoria contínua da gestão interna deve ser uma prioridade para que os 

administradores públicos vençam o desafio de prestar serviços com qualidade e ao 

mesmo tempo em conformidade com as exigências legais. 
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ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Fase do processo de contratação em que atua: 

  ( _ ) Gestor concessor (operacional) 

  ( _ ) Gestor licitante 

  ( _ ) Gestor contratante 

Ano em que começou a trabalhar na área de Logística da CAIXA: _______ 

Cargo/ função atual: ____________________________ 

Escolaridade:  

  ( _ ) 2º Grau completo 

  ( _ ) 3º Grau incompleto 

  ( _ ) 3º Grau completo 

 

TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO 

ACESSO À INFORMAÇÃO E FACILIDADE DE USO  

1. O Portal de Contratações – SICLG - oferece um passo a passo (overview) de 

como proceder para realizar determinada seqüência de ações? 

2. As informações são facilmente obtidas? 

3. É possível acrescentar etapas a um processo ou otimizá-lo pulando etapas  que 

podem não ser relevantes para a modalidade (tipo) de compra? 

4. As etapas do processo de contratação podem ser realizadas integralmente pelo 

Portal? 

5. Os principais procedimentos necessários às suas tarefas são disponibilizados de 

forma intuitiva na página principal do Portal? 

6. O sistema oferece sugestões/ informações/ recursos para os próximos passos do 

processo? 

7. Qual foi sua primeira impressão em relação ao Portal? 
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QUALIDADE DA INFORMAÇÃO  

8. A informação gerada pelo Portal de Contratações é completa (inclui todos os 

dados necessários)? 

9. A informação possui abrangência e profundidade suficientes para suas tarefas? 

10. A informação é facilmente interpretável? 

AUDITABILIDADE 

11. É possível identificar a seqüência dos passos e o conteúdo do processo através 

do sistema? 

12. O processo pode ser acompanhado ou monitorado? 

13. O conteúdo dos documentos gerados reproduz fielmente a realidade dos 

eventos? 

14. A indicação do responsável pela fase atual do processo propicia maior controle 

do processo? 

15. Sistemas corporativos, como o Portal de Contratações, conseguem documentar 

com fidelidade as decisões tomadas pelos administradores públicos e as 

motivações que os levaram a tais decisões? 

ENTENDIMENTO DO PROCESSO 

16. A visibilidade interna do processo de contratação é importante para a CAIXA? 

Por quê? 

17. Além da divulgação dos dados relativos às compras públicas exigidos legalmente 

em portais na internet, em que medida a transparência do processo interno de 

contratação é importante para o controle social? 

18. O processo de contratação de bens e serviços na CAIXA precisa ser um 

processo eficiente? 

19. O processo de compras públicas é eficiente? 

20. A maior visibilidade do processo interno de compras pode trazer maior 

eficiência? 

21. A proposta do novo Portal de Contratações está alinhada à estratégia de negócio 

da CAIXA? 


