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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa tem por objetivo a análise da descentralização de atividades financeiras 

(desconcentração) no âmbito de uma autarquia pública federal, a Universidade Federal 

Fluminense, em seu campus universitário interiorizado no município de Volta Redonda. Para 

tanto, uma retrospectiva história é realizada a respeito da evolução da educação superior no 

Brasil e das políticas de Reformas Administrativas aplicadas na Administração Pública Federal 

com o intuito de alcançar maior eficiência no executivo, tendo destaque as políticas de 

descentralização, ainda que não plenamente aplicadas. Posteriormente, na sequência da revisão 

bibliográfica é exposta uma análise dos termos concentração/desconcentração e 

centralização/descentralização, com o intuito de solidificar a proposta deste trabalho. A 

pesquisa de campo, baseada em estudo de caso, busca comparar os modelos de gestão 

concentrada da UFF e a desconcentrada do IFRJ campus Nilo Peçanha em Pinheiral/RJ, de 

forma a investigar se a desconcentração pode trazer redução no tempo de empenho, pagamento 

e liquidação de processos de compras e contratações, embora a análise deste trabalho se limite 

à etapa de empenho dos processos. Baseado em uma análise quantitativa e qualitativa, com 

caráter descritivo-exploratório, a pesquisa utilizou os métodos de observação, questionário, 

entrevista, pesquisa documental e bibliográfica para realização da análise. Como resultados 

desta pesquisa constata-se que a desconcentração pode efetivamente reduzir os tempos de 

empenho nas modalidades de dispensa de licitação e carona, no entanto, na modalidade de 

pregão a concentração mostrou-se mais satisfatória. Acredita-se que este trabalho possa 

contribuir para uma maior reflexão na gestão de diversas autarquias federais, em especial as 

universidades, tendo em vista que muitas delas compartilham realidades semelhantes. 

 

 

 

Palavras-chave: Descentralização. Desconcentração. Administração Pública. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

 

 

 

  

This work aims to examine the situation of decentralization of financial activities 

(deconcentration) in the context of a public and federal autarchy, the Fluminense Federal 

University: its campus in Volta Redonda. For doing so, a historical retrospective study is done, 

exploring the evolution of both superior education in Brazil and its Administrative Reform 

Policies, as applied to Public Federal Administration, with the intention of attaining greater 

efficiency levels in execution, particularly, with policies of decentralization, even if not entirely 

applied. After that, along the bibliographical review, an analysis of the terms 

concentration/deconcentration and centralization/decentralization is undertaken, with the 

intention of supporting the proposal in this paper. The Field Research, based on a Study Case 

methodology, aims to compare the existing managerial concentrated models used in UFF and 

the deconcentrated models used in IFRJ's Nilo Peçanha campus, in Pinheiral/RJ, as means to 

understand whether deconcentration can reduce the time spent in efforts, payment and setting 

of purchasing and contracting processes, even though the analysis is limited to efforts. Based 

on a design involving both quantitative and qualitative analyses, of a descriptive and 

exploratory kind, the research used different methods, including: observation, questionnaires, 

interview, document and bibliographical research. Results include the confirmation of 

deconcentration as responsible for leading to actually reducing the timing related to the efforts 

made, under the modalities of exemption from bidding and lifts, even if, in the modality of 

verbal negotiation, concentration seemed to be more suitable. This work could eventually 

provide with further considerations on management of diverse federal autarchies, especially in 

the case of universities, considering that many of them are in similar situations. 

 

Keywords: Decentralization. Deconcentration. Public Administration. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

A evolução da educação no Brasil é vista como um caminho para superar os obstáculos 

que a nação brasileira tem de enfrentar, melhorando as condições de vida da sociedade e 

fornecendo mão de obra qualificada que garanta sobrevivência e competitividade às empresas. 

Alinhado a este conceito, o Governo Federal lançou o Reuni - Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais -, com o objetivo de aumentar o número 

de vagas nas universidades, de forma a atender os diversos extratos da sociedade, passando a 

contemplar uma demanda até então reprimida de estudantes de baixa renda residentes no 

interior do país, agora contemplados por um processo de interiorização. 

Dentro deste contexto, como consequência do aumento de vagas e ampliação das 

instalações, verifica-se o crescimento das demandas universitárias na esfera administrativa, 

financeira, de pessoal, de ensino, de pesquisa e de extensão. Na visão de Léda e Mancebo 

(2009), o Governo Federal ao implantar o Reuni, embora proclame a retomada do crescimento 

do ensino superior público em todo o país, visando a justiça social, acabou por comprometer a 

qualidade da universidade ao não disponibilizar a adequada contrapartida orçamentária. 

Dentre as universidades federais que vivenciaram este processo, a Universidade Federal 

Fluminense – UFF - apresentou ao Ministério da Educação – MEC - o maior plano de expansão 

dentre as universidades federais do país, projetando-a como a maior universidade federal do 

Brasil em número de estudantes de graduação até 2017 (UFF, 2012). Para atender a este 

crescimento, no tangente às questões financeiras, a UFF realizou modificações em sua gestão, 

porém, um estilo concentrado de execução dos processos de compras e contratações continuou 

a ser aplicado na gestão da universidade como um todo, sendo tais processos executados pela 

Reitoria da Universidade, em Niterói (UFF, 2014). 

Diante da realidade apresentada, uma nova forma de gestão é proposta atualmente pelo 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), unidade da UFF situada no município de Volta 

Redonda, que se relata prejudicada com a forma de gestão adotada. A nova proposta consiste 

em uma gestão desconcentrada, de forma que existam setores financeiros capacitados, 

localizados em algumas unidades do interior, eliminando as dificuldades de deslocamento de 

processos e excesso de demanda que se acredita ocasionar atrasos na realização das etapas de 

empenho, pagamento e liquidação de processos. 
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Giacomoni (2009) define esses termos como:  

 

 Empenho - garantia ao credor de que os valores empenhados têm respaldo 

orçamentário, ou seja, estão enquadradas no crédito orçamentário disponível. 

Destaca ainda que o empenho deve anteceder a data de aquisição do bem ou 

contratação do serviço, sendo vedada a realização de despesa sem empenho 

prévio. Em síntese, o empenho pode ser entendido como uma garantia de 

pagamento. 

 Liquidação - inicia-se após a entrega do bem adquirido ou prestação do serviço 

e consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tomando-se por base 

os títulos e documentos que comprovam o respectivo crédito, sendo seguido pelo 

pagamento. 

 Pagamento - subdividido em emissão da ordem de pagamento (despacho emitido 

por autoridade competente determinando que a despesa seja paga) e o pagamento 

propriamente dito.  

 

Sabe-se que outras formas de gestão podem contribuir para eliminação de tais 

dificuldades, como por exemplo, o uso da tecnologia da informação para a Gestão Eletrônica 

de Documentos (GED), porém, este não será o foco deste trabalho. Assim, este trabalho se 

pautará na análise da gestão desconcentrada, levantando dados que nos permitam verificar a 

possibilidade de ganhos em termos de tempo de empenho no modelo a ser investigado. 

 

1.1) FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Muito se fala na necessidade de aprimoramento da gestão pública no sentido de 

melhorar os serviços prestados e melhor atender ao cidadão. Neste sentido, inúmeras foram as 

tentativas de reforma na Administração Pública Federal com o objetivo de alcançar maior 

eficiência e eficácia nas atividades administrativas. Num âmbito mais restrito, esta também é 

uma preocupação na esfera estadual, municipal e também nas autarquias, fundações, empresas 

de economia mista e demais organizações envolvidas no atendimento das demandas da 

sociedade (SACRAMENTO et al, 2015). 

Neste sentido, o presente trabalho se propõe à análise da modernização administrativa 

no âmbito da Universidade Federal Fluminense, uma autarquia federal vinculada ao Ministério 
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da Educação.  

Como em diversas ações de reformas que serão elencadas neste trabalho, o termo 

descentralização se torna latente na medida em que proporciona maior flexibilidade e redução 

dos trâmites burocráticos, trazendo benefícios ao cidadão, beneficiário final dos produtos ou 

serviços prestados. 

A proposta aqui estudada consiste na verificação dos possíveis benefícios a partir da 

implantação de uma Unidade Gestora Executora no âmbito do Campus da UFF no bairro 

Aterrado, em Volta Redonda, unidade interiorizada que acredita que uma desconcentração de 

atividades possa contribuir para atendimento mais rápido dos processos de compras e 

contratações. 

Entende-se por unidade gestora executora como sendo uma “unidade gestora que utiliza 

o crédito recebido da unidade gestora responsável. A unidade gestora que utiliza seus próprios 

créditos passa a ser ao mesmo tempo unidade gestora executora e unidade gestora responsável” 

(BRASIL, 1991). 

No tangente ao termo desconcentração, este pode ser caracterizado como uma 

descentralização de atividades. No entanto, o termo descentralização possui diversas 

dimensões, dentre as quais podemos citar também a descentralização geográfica e a 

descentralização de recursos e decisões. 

No âmbito da universidade, percebe-se uma descentralização da decisão, no sentido em 

que cada unidade é responsável pela decisão de alocação de seus recursos, porém, verifica-se 

uma centralização dos trâmites burocráticos financeiros a serem realizados, em especial as 

etapas de empenho, pagamento e liquidação dos processos de compra e contratação de serviços 

(SACRAMENTO et al, 2015). 

Assim, a pergunta de pesquisa que envolve este trabalho é: Seria a concentração das 

atividades financeiras um entrave à agilidade no atendimento dos processos de compras e 

contratações das unidades do interior?  

 

1.2) HIPÓTESE DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa se propõe a verificar se proposta de desconcentração é uma alternativa 

válida no contexto exposto, de forma a promover maior agilidade no atendimento das demandas 

financeiras do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, do Instituto de Ciências Exatas, da 

Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica e do Instituto de Educação de Angra dos Reis, 



4 

 

unidades que no processo proposto passariam a ser atendidas pelo setor financeiro do Instituto 

de Ciências Humanas e Sociais, a partir da redução dos tempos de empenho provenientes de 

dispensa de licitação, pregão e carona. 

Para análise da hipótese será adotado como modelo de desconcentração o campus Nilo 

Peçanha do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ, em Pinheiral, 

que atua desde a sua incorporação ao IFRJ como unidade desconcentrada desse Instituto. 

Para tanto se estabelece que: 

 

µ1 = o tempo médio de empenho da UFF nos processos do campus Aterrado. 

µ2 = o tempo médio de empenho do IFRJ, campus Nilo Peçanha em Pinheiral/RJ. 

 

Assim, a hipótese alternativa (Ha) será a de que o tempo médio de empenho dos 

processos do IFRJ é menor do que o tempo de empenho da UFF nos processos do campus 

Aterrado, conforme abaixo: 

 

H0: µ1 - µ2 ≤ 0 

Ha: µ1 - µ2 >0 

 

Fica estabelecido um α = 0,05 como nível de significância. 

Desse modo a pesquisa busca evidências que levem a concluir que µ2 é menor que µ1; 

neste caso, a diferença entre as duas médias populacionais, µ1 - µ2 será maior que 0. A hipótese 

de pesquisa µ1 - µ2 > 0 é declarada como a hipótese alternativa. 

 

1.3) OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Objetivo Geral: 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral verificar a viabilidade de um novo método 

de gestão à Universidade Federal Fluminense no tratamento de suas unidades do interior, a 

partir da análise de duas formas de gestão: concentrada e desconcentrada. 

A análise da gestão concentrada terá por base a própria universidade, enquanto que a 

gestão desconcentrada se baseará na gestão do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio 

de Janeiro, campus Nilo Peçanha em Pinheiral. 
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Objetivos Específicos: 

 

A fim de atingir o objetivo geral, este plano prevê os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Verificar o tempo de empenho dos processos de compras e contratações do 

campus Aterrado e analisá-los estatisticamente; 

b) Verificar o tempo de empenho dos processos de compras e contratações do IFRJ, 

campus Nilo Peçanha e analisá-los estatisticamente; 

c) Fazer um comparativo estatístico entre o tempo de empenho de processos da 

gestão concentrada (campus Aterrado) e da gestão desconcentrada (campus Nilo Peçanha); 

 

1.4) DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa se propõe a analisar dois métodos de gestão de atividades: concentrada e 

desconcentrada. A gestão aqui estudada refere-se estritamente às atividades financeiras 

atualmente realizadas de forma concentrada na Reitoria da UFF. Os processos de compras e 

contratações contemplam as atividades de empenho, pagamento e liquidação dos processos, 

porém a análise estatística se baseará especificamente na etapa de empenho, existindo 

limitações nas demais etapas que, porém, não serão objetos deste trabalho. Ressalta-se que 

outros setores da universidade também se estruturam de forma concentrada, porém também não 

serão objeto deste estudo.  

 

1.5) IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A relevância deste trabalho está atrelada à busca de melhor atendimento das demandas 

universitárias que fomentam as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Acredita-se que os 

resultados aqui expostos possam ser estendidos a outras universidades federais que possam 

compartilhar de semelhante processo de desenvolvimento e expansão. De acordo com estudos 

da Secretaria de Educação Superior – SESu/MEC -  referente aos anos de 2013 a 2014, 173 

novos campi de Universidades Federais foram criados em cidades do interior do país, 

demonstrando assim a relevância do estudo (BRASIL, 2015). 
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1.6) ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos distribuídos da seguinte forma: 

 

Capítulo 1 - Apresenta a introdução com a contextualização deste trabalho, bem como 

a formulação da situação problema, questões da pesquisa, objetivos, delimitação e a 

importância e justificativa do estudo.  

 

Capítulo 2 - Expõe a revisão da literatura e análise dos textos com base na bibliografia 

publicada em periódicos indexados principalmente nas bases da SciELO, Spell, Redalcy, Capes 

e da ENAP, além do Google Acadêmico, com a finalidade de embasar a temática proposta por 

este trabalho e apresentar os principais conceitos e definições pertinentes. 

 

Capítulo 3 - Descreve a metodologia empregada destacando os critérios da pesquisa. 

 

Capítulo 4– Analisa a forma de gestão adotada pela UFF e sua estruturação para 

atendimento das demandas a partir do Reuni. Apresenta qualitativamente o campus da UFF no 

Aterrado e o campus do IFRJ em Pinheiral, bem como descreve os procedimentos adotados por 

seus setores financeiros. Por fim, é analisada estatisticamente as formas de gestão da 

Universidade Federal Fluminense (gestão concentrada) e do campus do IFRJ em Pinheiral 

(gestão desconcentrada) por meio de empenhos emitidos pelos setores. 

 

Capítulo 5 - Relata a conclusão alinhada com os objetivos, respondendo aos 

questionamentos de pesquisa através de uma síntese das informações levantadas, e propõe 

novos estudos relacionados à temática. 
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2) REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1) PESQUISA BIBLIOMÉTRICA 

 

Uma revisão bibliográfica “demonstra as teorias, os argumentos e as polêmicas 

essenciais no campo e destaca as formas como a pesquisa na área foi realizada por outras 

pessoas” (GRAY, 2009). 

Dentro desta perspectiva, diversos artigos foram consultados através de uma busca 

direta na web, de forma a construir uma base para a proposta em estudo. As principais bases de 

busca dos artigos foram: Spell, Periódico Capes, Redalcy, Google Acadêmico e Enap. Este 

último, embora de conceito Qualis C, torna-se uma importante fonte de estudos em 

Administração Pública. 

No tangente aos tópicos de revisão histórica, alguns estudos do próprio governo foram 

selecionados, trazendo conteúdos importantes que tratam da temática com certa propriedade. 

Destaca-se ainda a presença de textos produzidos por autores presentes na época estudada, 

como Bresser Pereira, que exerceu diversos ministérios no Brasil, em especial foi ministro de 

Reforma do Estado no governo de Fernando Henrique Cardoso, e Pimentel, que trabalhou no 

Departamento Administrativo do Serviço Público no período de 12.07.1962 a 18.09.1962. 

Pesquisadores recentes também foram consultados, apresentando uma visão menos tendenciosa 

e mais distanciada da ocasião, objetivando-se assim um equilíbrio entre relatos e pesquisas. 

Os principais temas de busca foram: Educação (ou Ensino) Superior Federal no Brasil, 

Reuni, Reformas Administrativas no Brasil, centralização e descentralização e gestão em 

Universidades Federais. Os termos concentração / desconcentração também foram pesquisados, 

porém houve dificuldades de encontrá-los nas bases citadas dentro do contexto proposto por 

este estudo. O método utilizado de pesquisa utilizado foi o método webibliomining (ou 

garimpagem de texto na rede web), conforme Tabela 1 – Levantamento de Artigos na Internet, 

descrita abaixo. 

 

 



8 

 

Tabela 1– Levantamento de Artigos na Internet 

Palavra-Chave Capes Spell Redalcy Enap 

Educação Superior Federal Brasil 

OR Ensino Superior Federal no 

Brasil 

257 20 12 0 

 

Reuni 242 10 15 1 

Reformas Administrativas no Brasil 10 10 1 4 

Centralização e descentralização 478  14 31 

Gestão das Universidades Federais 29 14 355.981 11 (utilizado o termo 

universidade federal) 
Fonte: Tabulação própria (2015). 

 

Devido ao excessivo quantitativo de artigos encontrados no site do Redalcy na temática 

“Gestão das Universidades Federais” e problemas operacionais no site que não permitiram 

qualquer método de filtragem, os artigos encontrados foram desconsiderados. 

Posteriormente realizou-se uma filtragem a partir dos títulos dos artigos, seguido pela 

análise dos resumos e posteriormente pela leitura do artigo em si, sendo selecionados nas bases 

citadas o quantitativo descrito na Tabela 2. Ressalta-se que, embora muitos arquivos tenham 

sido encontrados dentro da temática proposta, o tema possui diversas ramificações que vão além 

do contexto proposto por esta pesquisa, reduzindo significativamente o quantitativo de artigos 

selecionados. 

 

Tabela 2 - Artigos Selecionados para compor a Pesquisa 

Fonte: Tabulação própria (2015). 

 

 

Considerado insuficiente o quantitativo acima exposto, adotou-se a execução de mais 

uma pesquisa na web através dos sites de busca do Google e Google Acadêmico, além de livros 

físicos e Leis Federais. 

Apresenta-se a seguir no Quadro 1 uma síntese da bibliometria estudada.

Palavra-Chave Capes Spell Redalcy Enap 

Educação Superior Federal no Brasil OR 

Ensino Superior no Brasil 

4 0 0 0 

Reuni 0 1 3 0 

Reformas Administrativas no Brasil 0 1 0 3 

Centralização e descentralização 0 0 1 0 

Gestão em Universidades Federais 0 2 0 0 
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Quadro 1 – Síntese da Bibliometria Estudada 

A Educação Superior Federal no Brasil 

Base de Dados Autor / Ano Artigo / Autor Origem  

Google Acadêmico OLIVEN, 2002 Histórico da educação superior no Brasil biblioteca.planejamento.gov.br 

Google Acadêmico CAVALCANTE,200

0 

Educação Superior: conceitos, definições e classificações.  Livro INEP/MEC. 

Periódico Capes ROTH et al, 2013 A Estrutura do Ensino Superior no Brasil. Revista Gestão Universitária na América 

Latina. 

Google Acadêmico NEVES/2002 A estrutura e o Funcionamento do ensino superior no Brasil biblioteca.planejamento.gov.br 

Google Acadêmico PESSOA/2000 Gestão das universidades federais brasileiras: um modelo 

fundamentado no balanced scorecard 

Repositório Institucional da UFSC. 

Editora da UFF CORTE E 

MARTINS/2010 

50 Anos da Universidade Federal Fluminense – 1960-2010. Livro – Editora da UFF. 

Redalcy COSTA et al, 2011 Aspectos da reestruturação das universidades federais por meio do 

Reuni: um estudo no Estado de Santa Catarina 

Revista Gestão Universitária na América 

Latina. 

Redalcy COSTA et al (2013). Financiamento Público e Expansão da Educação Superior Federal no 

Brasil: O REUNI e as perspectivas para o REUNI II. 
Revista Gestão Universitária na América 

Latina. 

Periódicos CAPES SAVIANI,2007 O Plano de Desenvolvimento da Educação: análise do projeto do 

MEC. 

Revista Educação & Sociedade. 

Periódicos CAPES TRIGUEIRO, 2002 Governo e Gestão da Educação Superior biblioteca.planejamento.gov.br 

Redalyc LÉDA e 

MANCEBO,2009 

REUNI: heteronomia e precarização da universidade e do trabalho 

docente. 

Educação & Realidade.  

Google Acadêmico MANCEBO, 2008 Reforma da Educação Superior: o debate sobre a igualdade no acesso. Livro INEP/MEC. 
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As Reformas Administrativas na Busca da Eficiência da Máquina Pública 

Base de Dados Autor / Ano Artigo / Autor Origem  

Livro Físico JUNQUILHO, 2010 Teorias da Administração Pública Livro UAB/CAPES. 

Google Acadêmico ARAGÃO, 1997 Burocracia, eficiência e modelos de gestão pública: um ensaio Revista do Serviço Público. 

ENAP PIMENTEL, 2008 Dinâmica da Reforma Administrativa Revista do Serviço Público. 

Google Acadêmico FADUL E SOUZA, 

2005 

Políticas de reformas da administração pública brasileira: uma 

compreensão a partir de seus mapas conceituais. 

anpad.org.br 

Google Acadêmico  MARTINS, 1997 Reforma da Administração Pública e cultura política no. Brasil: uma 

visão geral. 

repositorio.enap.gov.br 

Google Acadêmico LIMA JÚNIOR, 

1998 

Brasil de. A reforma administrativa no Brasil: modelos, sucessos e 

fracassos 

Revista do Serviço Público. 

Google Acadêmico GOMES, 2009 Gestão por Resultados e eficiência na Administração Pública: uma 

análise à luz da experiência de Minas Gerais 

planejamento.gov.br 

ENAP ALVERGA, 2003 Levantamento teórico sobre as causas dos insucessos das tentativas de 

reforma administrativa 

Revista do Serviço Público. 

ENAP BRESSER-

PEREIRA, 2015 

Da Administração Pública Burocrática à gerencial Revista do Serviço Público. 

Livro LEITE JUNIOR, 

2012 

Desenvolvimento e mudanças no estado brasileiro Livro UAB/CAPES. 

Spell KLERING E 

PORSSE, 2014 

Em Direção à Uma Administração Pública Brasileira Contemporânea 

com Enfoque Sistêmico 

Desenvolvimento em questão. 

Google Acadêmico FOWLER, 2008 Investigação sobre a utilização de Programas de Qualidade 

(GESPÚBLICA) nas Universidades Federais de Ensino Superior. 

gestaopublica.gov.br 
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Descentralização de Atividades (Desconcentração) como Modelo de Gestão 

Base de Dados Autor / Ano Artigo / Autor Origem  

Scielo CAVALCANTE, 

2011 

Descentralização De Políticas Públicas Sob a ótica Neoinstitucional: 

Uma Revisão De Literatura. 

Revista de Administração Pública. 

Livro BRESSER 

PEREIRA, 2004 

Introdução à Organização Burocrática. Livro. 

Google Acadêmico SOUZA et al, 2011 Preço de Transferência Interna como Instrumento Gerencial: Um 

Estudo da Utilização por Indústrias Localizadas no Estado Rio Grande 

do Sul 

Gestão & Regionalidade. 

Spell KLERING E 

PORSSE, 2014 

Em Direção à Uma Administração Pública Brasileira Contemporânea 

com Enfoque Sistêmico 

Desenvolvimento em questão. 

Anais CNEG OLIVEIRA et al, 

2011 

Limites Encontrados na Gestão de uma Universidade Pública Federal: 

O Caso do Campus Universitário de Gurupi UFT 

Congresso Nacional de Excelência em 

Gestão. 

Google Acadêmico KLERING et al,  

2012 

Os pequenos municípios do Brasil – uma análise a partir de índices de 

gestão 

Análise PUCRS. 

Redalyc HACK, FILIPPIM, 

2010 

O Difícil Equilíbrio entre Descentralização, Desenvolvimento e 

Participação: O Caso dos Conselhos de Desenvolvimento de Santa 

Catarina. 

Desenvolvimento em questão. 

Google USP, 2009 Manual de Descentralização Documento USP. 

LIVRO BRESSER PEREIRA 

E SPINK 1998 

Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. LIVRO 

Spell MORITZ et al, 2011 A prospecção de cenários nas universidades: variáveis portadoras de 

futuro e a trajetória da Universidade Federal de Santa Catarina para 

2022 

Revista de Ciências da Administração. 
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Periódicos CAPES TRIGUEIRO, 2002 Governo e Gestão da Educação Superior biblioteca.planejamento.gov.br 

Spell RAMOS et al, 2013 A gestão do Reuni na UFPel: um olhar sobre a qualidade da expansão Desafio online. 

Spell MIZAEL et al , 2013 Análise do Plano de Desenvolvimento Institucional das universidades 

federais do Consórcio Sul-Sudeste de Minas Gerais 

Revista de Administração Pública. 

Google Acadêmico FOWLER, 2008 Investigação sobre a utilização de Programas de Qualidade 

(GESPÚBLICA) nas Universidades Federais de Ensino Superior 

gestaopublica.gov.br 

 

Google Acadêmico CASTELLS, 1998 Hacia El Estado Red? Globalización Económica e Instituciones 

Políticas en la Era de la Información 

Seminário Sociedade E Reforma Do 

Estado. 

Fonte: A autora (2015). 
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2.2) BASE CONCEITUAL 

 

Este tópico do presente trabalho está estruturado em 3 subitens os quais trazem: 1 – Um 

histórico da Educação superior no Brasil, em especial a educação federal, desde seus primórdios 

até à atualidade, cujo proposta consiste na estruturação e entendimento de sua formação, 

evidenciando suas políticas e tamanho da atual estrutura, servindo ainda como perspectiva base 

para transposição dos conceitos que serão abordados neste estudo para as demais universidades 

federais que são geridas de forma concentrada; 2 – Expõe a busca da Administração Pública 

como um todo por melhores metodologias de gestão para alcance de maior eficiência 

operacional; 3 –Analisa os termos concentração/desconcentração e 

centralização/descentralização, com o intuito de solidificar a proposta deste trabalho. 

 

2.2.1) A Educação Superior Federal no Brasil 

 

As faculdades no Brasil foram instaladas de forma tardia, principalmente pela força que 

a faculdade de Coimbra em Portugal representava, e que graduou cerca de 2500 jovens nascidos 

do Brasil colônia nos primeiros três séculos de nossa história. Neste período, foram instalados 

no Brasil apenas cursos superiores de orientação profissional que eram vistos como substitutos 

à universidade (OLIVEN, 2002). Nesta época prevaleceram estabelecimentos superiores de 

caráter profissionalizante, com o objetivo de atender às necessidades imediatas da corte 

(CAVALCANTE, 2000). 

Criada em 1920, a partir do Decreto nº 14.343, a primeira universidade brasileira foi 

intitulada como Universidade do Rio de Janeiro, sendo posteriormente chamada de 

Universidade do Brasil, e abrangia a então Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, de Direito 

do Rio de Janeiro e a Escola Politécnica, todas caracterizadas como cursos superiores de 

orientação profissional. Sua direção era confiada ao presidente do Conselho Superior de Ensino, 

na qualidade de Reitor, e ao Conselho Universitário. Seus moldes referenciavam um sistema de 

ensino com foco elitista e para orientação profissional, com priorização do ensino, sem ênfase 

à pesquisa (ROTH et al, 2013; BRASIL, 1920). 

A partir de 1916, com a criação da Academia Brasileira de Ciências, começaram a ser 

debatidas questões referentes à pesquisa e ao ensino superior no Brasil, sendo este debate 

posteriormente complementado pela Associação Brasileira de Educação (1924) que tinha como 
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um de seus objetivos a criação do Ministério da Educação (SCHWARTZMAN, 1982 apud 

OLIVEN, 2002). 

Em 1930 é criado pelo então presidente do Brasil Getúlio Vargas o Ministério da 

Educação e Saúde, responsável por atividades pertinentes a vários ministérios: saúde, esporte, 

educação e meio ambiente. A partir de 1922 o ministério passa a se chamar de Ministério da 

Educação e do Desporto, passando a ser responsável apenas pela área da educação. Suas 

atribuições com o tempo passaram a abranger: 

 

 
Formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino 

superior e velar pelo cumprimento das leis que o regem. Suas áreas de competência 

são a política nacional de educação; a educação infantil; educação em geral, 

compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino supletivo, educação 

tecnológica, educação superior, educação de jovens e adultos, educação profissional, 

educação especial e educação a distância, exceto ensino militar; a avaliação, 

informação e pesquisa educacional; a pesquisa e extensão universitárias; o magistério 

e a coordenação de programas de atenção integral a crianças e adolescentes. No 

tocante ao sistema de ensino superior, o MEC é o organismo responsável pela sua 

coordenação, cabendo-lhe o controle normativo do sistema, o financiamento das 

instituições de ensino superior públicas federais (IFES) e a fiscalização e avaliação 

tanto destas últimas quanto das IES privadas”. (NEVES, 2002, pág. 61). 

 

 

Em 1931, vigorando até 1961, foi aprovado o Estatuto das Universidades, onde se 

definiu que a universidade poderia ser pública (federal, estadual ou municipal) ou privada, 

devendo incluir três dos seguintes cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências 

e Letras, iniciando a era da instituição universitária (AZEVEDO, 1964 apud PESSOA, 2000 e 

OLIVEN 2002). 

Diferentes grupos de pensadores para a universidade brasileira foram se estabelecendo, 

sendo os primeiros pontos de discórdia: o papel do governo federal como normatizador do 

ensino superior e a atuação da igreja católica como formadora de caráter humanista da elite 

brasileira (OLIVEN, 2002). Havia dentre os pensadores um grupo de educadores liberais, 

liderados por Anísio Teixeira, os quais defendiam a escola pública, gratuita, leiga e para todos, 

tendo lançado o “manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, em 1932 (MEC, 2013). Esse 

grupo também foi responsável pela criação da Universidade do Distrito Federal, através de 

decreto municipal, com apoio às iniciativas de pesquisa. Porém, por não alcançar simpatia do 

Governo Federal, e vivenciando de um regime autoritário, a mesma foi extinta por decreto 

presidencial quatro anos após sua criação. Seus cursos foram incorporados pela Universidade 

do Brasil, a primeira universidade brasileira, de 1920, e atualmente intitulada por Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (CORTE E MARTINS, 2010).  
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Em 1934, com a nova Constituição Federal, a educação passa a ser vista como um direito 

de todos: 

 

 

Art. 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos 

Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros 

domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 

econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 

solidariedade humana (BRASIL, 1934). 

 

 

Na mesma época, buscando resgatar a hegemonia política que obtivera até 1930 nos 

tempos do café, o rico estado de São Paulo opta, em 1934, por criar sua própria universidade 

pública estadual, a Universidade de São Paulo (USP), livre do controle direto do poder federal, 

representando um divisor de águas na história do sistema brasileiro de educação superior, além 

de configurar-se como o maior centro de pesquisa do Brasil. Ressalta-se ainda que diversos 

cientistas, pesquisadores e professores de outros países conduziram a uma maior valorização 

da pesquisa a um nível ainda não visto no Brasil (OLIVEN, 2002; CAVALCANTE, 2000). 

No período de 1945 a 1964 o país iniciou um processo de integração do ensino superior, 

surgindo diversas universidades a partir da vinculação de faculdades preexistentes, ocorrendo 

a federalização de grande parte delas, como é o caso da Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UFERJ), posteriormente nomeada como Universidade Federal Fluminense. Criada 

em 1960, incorporando a as escolas federais de medicina, farmácia, direito, odontologia e 

medicina veterinária, as estaduais de engenharia, serviço social e enfermagem, e as particulares 

de filosofia e ciências econômicas. Ressalta-se que, dada a heterogeneidade dos cursos 

incorporados, grandes foram os conflitos políticos travados (CORTE E MARTINS, 2010). 

Cavalcante (2000) ressalta que embora denominadas universidades, consistiam na 

verdade em “conglomerados de escolas isoladas, profissionalizantes, mantendo artificialmente 

uma reitoria”. 

Dentro deste contexto de integração, e aproveitando o interesse de Vargas (1930 – 1945) 

em obter o apoio da Igreja, surge, em 1946, a primeira Universidade Católica do Brasil, através 

do Decreto n° 8.681, de 15/3/46, congregando, em universidade livre, as Faculdades Católicas 

de Direito e de Filosofia e da Escola de Serviço Social (BRASIL, 1946; OLIVEN, 2002). 

No período da Segunda República (1930 a 1964) foram criadas 22 universidades 

federais, sendo que cada unidade da federação obteve em sua capital uma universidade pública 

federal (OLIVEN, 2002). 

Segundo Silva (1991) apud Costa et al (2011), a partir de 1950, com o crescimento do 

parque industrial brasileiro e, posteriormente, com a internacionalização da economia, houve 
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uma grande necessidade de mão de obra qualificada, voltando os olhos do governo para a 

Educação, lançando assim a primeira Lei de Diretrizes Bases da Educação em 1961, Lei º 4024, 

que passou por 14 anos de tramitação antes de sua aprovação. Essa lei atribuiu ao Conselho 

Federal de Educação a tarefa de decidir sobre o funcionamento de instituições isoladas de 

ensino superior, federais ou privadas e provocou mudanças como a descrita abaixo: 

 

 
Houve mudanças nos estatutos das Universidades públicas, que diversificaram seus 

cursos, criaram vários institutos de pesquisa, acrescentaram mais unidades docentes, 

implantaram novos programas, aumentaram tanto o corpo docente como o corpo 

discente e consequentemente passaram a receber mais recursos financeiros (COSTA 

et al, 2011, págs. 4 e 5). 

 

 

Na LDB de 1961, de seus 120 artigos, apenas 20 foram com foco na educação superior, 

mantendo a estrutura anterior de escolas reunidas, separação dos institutos de pesquisa e as 

escolas e faculdades de ensino, pregando, em paralelo, autonomia, flexibilidade e 

experimentação, o que ao ver de Cavalcante (2000) era no mínimo contraditório, não surtindo 

o efeito esperado. 

Com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, foi criada em 1961 a 

Universidade de Brasília, sendo a primeira universidade brasileira não formada a partir da 

aglutinação de faculdades pré-existentes, moldada de forma diferente, com uma nova 

organização estrutural (MACIEL, 1986 apud PESSOA, 2000). 

A LDB de 1961 não surtiu o efeito necessário e levou o Governo a promulgar o Decreto 

de Lei n° 53 de 18 de novembro de 1966, onde fixou os princípios e normas de organização 

para as Universidades Federais (TEIXEIRA, 1989 apud COSTA et al, 2011). Este decreto 

alterou alguns princípios da Lei de Diretrizes Base e estendeu à quase todas universidades 

federais os princípios da Lei nº 3.998/61, que institui a Fundação Universidade de Brasília. 

Porém, tais medidas ainda não foram suficientes para atender a diversidade e 

multifuncionalidade que as instituições de ensino superior deveriam ter (COSTA et al, 2011; 

BRASIL, 1961). 

Posteriormente, emergiu-se a necessidade de uma reforma universitária, resultando na 

Lei 5540/68, complementada pelo Decreto 464/69, sendo suas principais contribuições: 

 

 Criação de departamentos, passando as respectivas chefias a ter caráter rotativo; 

 O exame vestibular deixou de ser eliminatório, assumindo uma função 

classificatória; 
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 As atividades de ensino, pesquisa e extensão passaram a ser indissociáveis, 

embora para Cavalcante (2000) a atividade de extensão não foi executada. 

 A carreira de professor passou a assumir o regime de tempo integral e dedicação 

exclusiva, havendo uma valorização de sua titulação e produção científica; 

 Criação de condições propícias para o desenvolvimento tanto da pós- graduação 

como das atividades científicas no país (OLIVEN, 2002). 

 

A Reforma Universitária, designação que tomou a Lei nº 5.540 de 28/11/68, fez-se 

como uma tentativa de levar a universidade brasileira a uma reformulação e 

atualização dos seus objetivos, da sua estrutura acadêmica, didática e administrativa, 

numa “busca de autênticos padrões de funcionamento”. “Os seus princípios – 

racionalização, integração e flexibilidade – denotavam a busca de uma universidade 

mais orgânica (internamente) e mais integrada (externamente)” (CHAGAS 1967 apud 

CAVALCANTE 2000, pág. 10). 

 

 

Costa et al (2011) destaca que um dos objetivos da reforma era compatibilizar a 

Universidade com o mercado de trabalho, porém, sem torná-la puramente tecnocrata. No 

período, devido à escassez de capital monetário, o estímulo ao estudo superior privado foi a 

alternativa para alavancar o desenvolvimento do capital intelectual das pessoas e do país. 

Ressalta-se, entretanto, que o número de instituições privadas cresceu de forma unicamente 

quantitativa, levando o governo, no fim da década de 70 a não autorizar novas instituições de 

ensino no país até a década de 90 (CANUTO, 1987 apud COSTA et al, 2011). 

Em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, tem-se em seu art.22 que 

compete privativamente à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, e em 

seu art. 23 tem-se que é de competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à 

pesquisa e à inovação. Em seu capítulo III, Da Educação, da Cultura e do Desporto, art. 207 a 

Constituição estabelece que “As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988). 

Na década de 90, as demandas sociais e as necessidades impostas pelas conjunturas 

políticas e econômicas fez com que a expansão do ensino superior fosse retomada, surgindo a 

nova Lei de Diretrizes Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), a qual tornou o acesso à educação 

superior menos elitista a partir da instituição de cursos noturnos nas instituições públicas, a 

institucionalização da educação à distância, criação dos Institutos Superiores de Educação para 

a formação do magistério para o ensino fundamental e médio, apoio a programas de educação 
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superior continuada, cursos superiores sequenciais e outros (CAVALCANTE, 2000). A Lei 

também assegurou maior autonomia às Universidade Públicas, provocando profundo impacto 

no financiamento, pois estas instituições poderiam, além de receber recursos do governo, 

receber doações, heranças, obter cooperação financeira por meio de parcerias público-privadas, 

desenvolver e aplicar o próprio orçamento, dentre várias outras medidas (COSTA et al, 2013). 

Pela implantação da LDB ficou determinado ainda que o Governo encaminhasse ao Congresso 

Nacional o Plano Nacional da Educação (PNE), apresentando diretrizes para os 10 anos 

seguintes em consonância com a Declaração Mundial sobre Educação para todos, pautada nas 

seguintes ideias bases:  

 

 a educação como direito de todos; 

 a educação como fator de desenvolvimento social e econômico do país; e 

 a educação como instrumento de combate à pobreza e de inclusão social. 

 

O PNE representou um grande desafio em termos de seu financiamento, sendo aprovado 

com grande oposição, com 9 vetos e inúmeras críticas, alcançando apenas 33% das metas 

traçadas. Em 2011, surgiu o II PNE com metas para 2011 a 2020. Em 2007, em paralelo com o 

PNE, o MEC lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), com ações restritas a 

este ministério no âmbito da educação básica, superior, profissional e alfabetização, o qual, de 

acordo com Saviani (2010) as ações que compõem o Plano de Desenvolvimento da Educação 

incidem nos aspectos previstos no Plano Nacional da Educação. Contudo, na visão do autor, o 

PDE não se constituiu propriamente como um plano e sim como um conjunto de ações que 

teoricamente se constituiriam em estratégias para a realização dos objetivos e metas previstos 

no PNE, teoricamente, pois na realidade os planos não se articulam entre si. Um dos exemplos 

desta desconexão entre os dois planos consiste em suas metas. A meta do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) prevê a duplicação das vagas oferecidas até 2017, meta 

inferior à do PNE que praticamente triplica as vagas, levando à conclusão de que o PDE foi 

elaborado paralelamente ao PNE, sem levar em conta as disposições deste (SAVIANI, 2010). 

Cavalcante (2000) destaca que “a educação superior brasileira é predominantemente 

privada” e Neves et al (2002) complementa que “O sistema era formado, em 2000, por 1.180 

IES, das quais 176 são públicas e 1004, privadas”. A Tabela3 retrata o perfil das Instituições de 

Ensino Superior (IES) no Brasil no período entre 1980 a 2012, revelando seus investimentos ao 
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longo da história. Posteriormente, no Gráfico 2, tem-se um retrato da evolução das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) no Brasil no mesmo período, 1980 a 2012. 

 

Tabela 3 - Instituições de Ensino Superior no Brasil – 1980 a 2012 

ANO TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

1980 882 56 53 91 682 

1983 861 53 79 114 615 

1986 855 53 90 120 592 

1989 902 54 84 82 682 

1992 893 57 82 88 666 

1995 894 57 76 77 684 

1998 973 57 74 78 764 

2003 1859 83 65 59 1652 

2004 2013 87 75 62 1789 

2007 2281 106 82 61 2016 

2010 2378 99 108 71 2100 

2012 2416 103 116 85 2112 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Censo do Ensino Superior INEP (2012) e Evolução da 

Educação Superior (1980 a 2007). 

 

Gráfico 1 - Evolução das IFES no Brasil 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) com base no Censo do Ensino Superior INEP (2012) e 

Evolução da Educação Superior (1980 a 2007). 
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Conforme exposto na Tabela 3.0, o que se evidencia é que as instituições privadas de 

ensino superior possuem um volume significativamente maior de instituições do que as públicas 

(87,4% contra 12,6%). De acordo com o Censo do Ensino Superior do INEP em 2012, dentre 

as Instituições Públicas, as federais representam mais da metade das matrículas, refletindo a 

expansão da rede federal com criação de novas vagas a partir da criação de novas instituições 

ou de novos campi. Ressalta-se ainda que na configuração de Instituições de Ensino Superior 

encontram-se: as universidades, os centros universitários, as faculdades, os Institutos Federais 

(IFEs) e CEFETs (INEP, 2012). 

Costa et al (2013) destaca que, seguindo os princípios expostos pelo Ministério da 

Educação a respeito da expansão da oferta de vagas, da garantia de qualidade, da promoção de 

inclusão social pela educação, da distribuição territorial e do desenvolvimento econômico e 

social, foram criados: 

 

 

Quatorze novas Universidades públicas; promoveu-se a expansão de novos campi nas 

Universidades públicas já existentes por meio do REUNI; estão sendo criadas 

centenas de Institutos Federais de Educação Superior – IFEs; houve a ampliação da 

ação do Programa Universidade para Todos – ProUni, passando a atuar juntamente 

com o Financiamento Estudantil – FIES; e foi realizado um incremento da educação 

superior à distância, por meio da Universidade Aberta do Brasil - UAB, com a criação 

de dezenas de polos em todo país (BRASIL, 2010 apud COSTA et al, 2013). 

 

 

Partindo do princípio de que dentre as medidas citadas o Reuni configura-se como a que 

mais impactou diretamente nos objetivos deste estudo, os parágrafos abaixo detalham sua 

dimensão, bem como seu impacto na Universidade Federal Fluminense. 

Lançado oficialmente em 24 de abril de 2007 por meio do decreto n° 6.096, o Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - Reuni - surgiu 

como uma das ações integrantes do Plano Nacional da Educação. A proposta surgiu a partir do 

prognóstico do Prof. Naomar Monteiro de Almeida Filho, o então Reitor da Universidade 

Federal da Bahia, com o projeto intitulado de “Universidade Nova”, adjetivada como uma 

solução contra a obsolescência das universidades de modelo tradicional, sendo discutido 

posteriormente com o nome de Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais, mantendo a mesma estrutura dos documentos que o precederam 

(COSTA et al, 2011; LÉDA;  MANCEBO, 2009). 

O objetivo principal do Reuni consistiu em ampliar o acesso e permanência na educação 

superior. De acordo com o Ministério da Educação suas principais dimensões abrangem: 

 Ampliação da oferta da educação superior pública: 
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 Reestruturação Acadêmico-Curricular: 

 Renovação Pedagógica da Educação Superior: 

 Mobilidade Intra e Inter-Institucional: 

 Compromisso Social da Instituição: 

 Suporta da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo 

dos cursos de graduação. 

 

No Portal do MEC constata-se que a expansão da Rede Federal de Educação Superior 

iniciou-se em 2003 com a interiorização dos campi das universidades federais, o que também é 

possível evidenciar no gráfico 2.0. Com isso, o número de municípios atendidos pelas 

universidades passou de 114, em 2003, para 237 até o final de 2011. Desde o início da expansão 

foram criadas 14 novas universidades e mais de 100 novos campi que possibilitaram a 

ampliação de vagas e a criação de novos cursos de graduação.  

Para Costa et al (2011), o Reuni tem dado mais oportunidade às pessoas de classes 

economicamente desfavorecidas, sinalizando o início de uma importante democratização da 

educação superior no Brasil. 

No entanto, conforme destacado por Léda (2009), a efetivação do Reuni está 

condicionada à capacidade orçamentária e operacional do Ministério da Educação. Em relação 

a esta restrição exposta no artigo 3° do decreto nº 6.096 Léda destaca que: 

 

 
De acordo com a XXX Reunião Anual da ANPED, ocorrida entre 7 e 10 de outubro 

de 2007, em Caxambu/MG, não foram poucos os pesquisadores que, através de 

complexos cálculos, impossíveis de se reproduzir neste texto, afirmaram que a 

expansão da educação superior, nos moldes colocados, não terá uma contrapartida 

orçamentária correspondente, para a implementação de um ensino de qualidade, em 

especial, se considerarmos a já precária situação física e de pessoal da maioria das 

universidades federais (LÉDA e MANCEBO, 2009, pág. 54). 

 

 

Para Mancebo (2008) os recursos para manutenção do ensino superior devem ser 

ampliados para contemplar a expansão e interiorização, porém, devem-se contemplar gastos 

com a entrada de novos alunos, recuperação da remuneração dos docentes, bem como 

assistência estudantil em moldes consistentes com políticas agressivas de inclusão social. 

Dentro da perspectiva do Reuni, a Universidade Federal Fluminense (UFF) apresentou 

ao MEC o maior plano de expansão dentre as universidades federais do país, projetando-a como 

a maior universidade federal do Brasil em número de estudantes de graduação até 2017, 

conforme exposto pelo seu Vice-Reitor, Prof. Sidney Mello, em 2012. 
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Em 2007, tomamos a decisão histórica de apresentar ao MEC o maior plano de 

expansão dentre as universidades federais do país. Para nossa imensa satisfação, nosso 

ingresso anual de estudantes de graduação acabou de ultrapassar a marca de 10 mil 

novos alunos, em um total de 104 cursos de graduação, o que nos projeta para sermos, 

em no máximo cinco anos, a maior federal do país em número de estudantes de 

graduação. Obviamente, esse fato está levando a um maior destaque da UFF no 

cenário nacional e na relação com o MEC, o que é motivo de satisfação e orgulho para 

todos nós (MELLO, 2012). 

 

 

Com base nos dados de 2013, a UFF oferta 104 cursos de graduação, 154 cursos de pós-

graduação lato sensu, 61 cursos de mestrado e 32 de doutorado, demonstrando claramente sua 

importância para o desenvolvimento do país, bem como sua importância na aplicação da 

política proposta. Dentro da perspectiva do Reuni, os 13campida UFF foram beneficiados. A 

partir da implantação do programa, a meta era um crescimento do número de cursos diurnos de 

66 para 121 e dos cursos noturnos de 19 para 49 até 2012. No mesmo período, de 2008 a 2012, 

os investimentos em custeio e pessoal planejado alcançaria R$ 86 milhões, e R$ 7,4 milhões 

seriam destinados à criação do Campus Aterrado em Volta Redonda (MEC, 2008). Dentro do 

contexto de expansão foram criadas duas novas unidades de ensino em Volta Redonda, o 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) e o Instituto de Ciências Exatas (ICEX), ambos 

localizados no Campus Aterrado (SACRAMENTO et al, 2014). 

No entanto, apesar de benéfico à toda população brasileira, o Reuni apresentou 

problemas não dimensionados ou tratados em um primeiro momento, sendo estes reconhecidos 

pela direção da Universidade estudada, conforme abaixo: 

 

 

Sem dúvida, uma expansão tão ousada demanda esforços, obriga a lidar com situações 

provisórias e nem sempre satisfatórias, mas, aos poucos, começamos a conhecer os 

resultados positivos (MELLO, 2012). 

 

 

Dentre as situações provisórias, acredita-se que o excesso de demanda financeira, 

resultante do aumento dos gastos de manutenção e funcionamento da universidade (custeio) 

diante de sua expansão, e que acarretou um significativo aumento do número de processos de 

compras e contratações de serviços sobrecarregando a máquina, seja um impasse a ser 

solucionado, sendo sua atual forma de gestão foco de estudo deste trabalho. 
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2.2.2) As Reformas Administrativas na Busca da Eficiência da Máquina 

Pública 

 

Entende-se por Administração Pública como o conjunto das atividades diretamente 

destinadas à execução concreta das tarefas ou incumbências consideradas de interesse público 

ou comum, numa coletividade ou organização estatal (BOBBIO et al, 1986 apud JUNQUILHO, 

2010). 

Este capítulo, diferente do anterior, não irá aos primórdios da administração pública, 

iniciando sua análise a partir da já implantada burocracia, que veio a substituir as formas 

patrimonialistas de gestão, embora ainda encontremos traços de sua existência. A burocracia 

veio representar uma “reação ao nepotismo e subjetivismo, que tiveram lugar nos primeiros 

anos da Revolução Industrial”, e tinha por objetivo trazer previsibilidade e precisão nas 

questões organizacionais (ARAGÃO, 1997). 

Dentro do contexto da Administração Pública, diversas foram as iniciativas voltadas 

para melhoria da eficiência da máquina pública. Iniciativas que ao longo dos anos se 

acumularam, porém, que por sua vez não resolveram a questão. Pimentel (2008) destaca que 

desde a Segunda Guerra Mundial os países subdesenvolvidos buscaram um desenvolvimento 

acelerado, o que inevitavelmente requer elevada eficiência governamental, já que o Estado 

tende a ser o principal fator ou promotor do progresso de uma nação. Tal fato resultou em 

grandes esforços na implantação de reformas administrativas, posteriormente chamadas de 

modernização administrativa, significando a capacidade de transformar processos 

administrativos internos e atuar no desenvolvimento das relações políticas e sociais (FADUL e 

SOUZA, 2005). 

Martins (1997) relata que diversas são as discussões a respeito do papel do Estado, 

porém, pouca atenção é dada à organização interna do aparelho do Estado e ao desempenho de 

suas burocracias, a não ser pela rejeição, através de acusações de ineficiência ou de corrupção 

generalizada. Para o autor, a Reforma do Estado torna-se uma “condição para ampliar a 

governabilidade e reforçar a confiança da sociedade nas instituições democráticas” e deve levar 

em consideração a cultura política do país, os processos que levaram às disfunções do serviço 

público e a localização dos principais gargalos da administração pública. 

Em termos mundiais, de acordo com Junquilho (2010), a partir de meados da década de 

1970 foi inaugurada uma onda de “reformas estruturais”, englobando a desregulamentação de 

mercados e abertura comercial/financeira, bem como da privatização das organizações estatais 
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e redução/redefinição do tamanho do Estado. Fato ocasionado pela crise econômica mundial e 

pela crise do petróleo em 1973, colocando os modelos de ação intervencionista estatal em 

questionamento. A partir de então a administração burocrática, adotada até os tempos atuais, 

passa a ser responsabilizada pela má governança estatal, sendo acusada como causa da lentidão, 

inchaço, emperramento, inflexibilidade e ineficiência do Estado, surgindo então a Nova Gestão 

Pública, que propunha a adoção de princípios empresariais à máquina estatal. 

Partindo para uma retrospectiva dos governos brasileiros, será realizado um 

levantamento dos principais feitos realizados objetivando melhorias na atuação da 

administração pública, evidenciado principalmente através de reformas administrativas. A 

análise proposta se torna pertinente tendo em vista que a proposta deste trabalho tem por foco 

a eficiência em uma autarquia federal, sendo que o estudo da máquina como um todo pode 

trazer reflexões que, embora em maiores dimensões, podem nortear a análise de um contexto 

mais específico. 

A começar pelo primeiro governo de Getúlio Vargas (1930 – 1945), o qual pode ser 

caracterizado como centralizador, administrativo e intervencionista, foi criada em 1935 a 

Comissão Especial do Legislativo e do Executivo (Lei nº 51 de 14/05/1935), cujo objetivo era 

apresentar uma reforma administrativa da Administração Pública e revisão geral de 

vencimentos, a comissão Nabuco, que “não chegou a recomendar legislação específica, mas 

seus estudos e sugestões subsidiaram a ação governamental posterior” (LIMA JÚNIOR, 1998). 

Neste estudo, três princípios inspirados no serviço público britânico prevaleceram: “critérios 

profissionais para o ingresso no serviço público, desenvolvimento de carreiras e regras de 

promoção baseadas no mérito”. Ressalta-se ainda que a aplicação desses princípios limitou-se 

ao alto escalão do serviço público, enquanto que os escalões inferiores permaneceram no 

critério clientelista de contratação de pessoal por indicação, ocorrendo ainda a manipulação 

populista dos recursos públicos (MARTINS, 1997). 

Durante o governo de Getúlio Vargas tem-se como destaque da reforma administrativa 

a criação do Departamento de Administração do Setor Público (DASP - 1937), cujo objetivo 

era a promoção do desenvolvimento estatal e reformas administrativas. Gomes (2009) destaca 

como principais contribuições a criação do concurso público e o estabelecimento de critérios 

meritocráticos para promoção de servidores. Junquilho (2010) reforça que este período 

representou a afirmação dos princípios centralizadores e hierárquicos da burocracia clássica. 

Porém, na visão de Martins (1997), ao longo dos anos o DASP passou a representar um órgão 

dedicado a impor procedimentos burocráticos e a regular a escala de salários baixos ou 

desequilibrados. 
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Graham (1968) apud Alverga (2003) acredita que o insucesso do DASP deve-se à 

implantação de novas técnicas oriundas dos Estados Unidos sem a devida adaptação ao contexto 

social e à experiência brasileira. 

Posteriormente, no governo de Juscelino Kubistchek (1956 – 1961), embora pouco 

preocupado com questões administrativas, foram designadas duas comissões para estudar 

melhorias no desempenho da máquina: a comissão de simplificação burocrática (COSB) e a 

Comissão de Estudos e Projetos Administrativos (CEPA), resultando na criação dos Ministérios 

de Minas e Energia e do Comércio e Indústria (PIMENTEL, 2008). Durante seu governo 

destaca-se também a criação de uma administração paralela que veio trazer maior flexibilidade 

e autonomia à administração pública, com a proliferação de órgãos da administração indireta 

(GOMES, 2009) e o fortalecimento da visão de planejamento governamental a partir da criação 

do Plano de Metas (JUNQUILHO, 2010).  Em seu plano desenvolvimentista, Kubistchek 

proveu o governo de servidores altamente capazes de projetar metas ambiciosas de 

desenvolvimento, porém, por outro lado, havia servidores altamente ineficientes na rotina 

burocrática do dia-a-dia (MARTINS, 1997). 

João Goulart (1961 – 1964) em seu governo volta os olhos com profundidade às 

questões da reforma administrativa e nomeia um ministro extraordinário para tratar da questão. 

Em 1963 tais projetos foram encaminhados para aprovação pelo Congresso Nacional, porém 

não lograram êxito devido à crise política de 1964, com a qual resultou na deposição do 

presidente, impedindo a promulgação e paralisando novamente os estudos da Reforma, vindo 

a se consubstanciar no governo de Castello Branco (1964 -1967), através do Decreto-Lei nº 

200, de 25 de fevereiro de 1967 (PIMENTEL, 2008). 

Dentre os princípios fundamentais do Decreto-Lei nº 200/1967, tem-se que a 

Administração Federal deveria obedecer aos princípios de planejamento, coordenação, 

descentralização, delegação de competência e controle. No tangente à descentralização, esta 

consistiu em três planos principais: 

 
a) dentro dos quadros da Administração Federal, distinguindo-se claramente o nível 

de direção do de execução;  

b) da Administração Federal para a das unidades federadas, quando estejam 

devidamente aparelhadas e mediante convênio;  

c) da Administração Federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões 

(BRASIL, 1967). 

 

O Decreto-Lei estabeleceu ainda que os órgãos da administração central responsáveis 

pela direção deveriam focar-se nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e 

controle, desobrigando-se das atividades de execução e das tarefas de mera formalização de 
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atos administrativos, mantendo-se, porém, a autoridade normativa, o controle e a fiscalização 

sobre a execução local. Ainda no âmbito do Decreto-Lei é estabelecida a delegação de 

competência como “instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de 

assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, 

pessoas ou problemas a atender” (BRASIL, 1967).  

O Decreto previa ainda que “o trabalho administrativo será racionalizado mediante 

simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente 

formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco” (BRASIL, 1967). 

Apesar de promulgada, tal reforma não entrou em prática devido às crises políticas 

enfrentadas pelo país e à ausência de uma mentalidade reformista.  

Martins (1997) ressalta que: 

 

 

A filosofia básica dessa reforma tinha dois aspectos. De um lado, exigia diretrizes 

normativas centralizadas no âmbito do governo federal, através da instituição: de um 

plano geral de governo; de planos setoriais plurianuais; de novas normas para as 

alocações orçamentárias; e da programação de despesas de médio prazo em uma 

tentativa de introduzir previsibilidade (decreto-lei no 200 de 1967, art. 7). De outro 

lado, a ideia era de diversificar a natureza dos órgãos estatais (autarquias, empresas 

públicas, fundações, etc.) para promover a descentralização funcional do aparelho do 

Estado, mediante a delegação de autoridade a esses órgãos da administração indireta 

para a consecução de muitas das funções e das metas do governo. Em resumo, a 

reforma modernizante implicou um tipo de divisão de trabalho entre agências e 

estruturas do Estado (MARTINS, 1997, pág. 20). 

 

 

Esta reforma, intitulada como “A Revolução Silenciosa”, trazia a descentralização como 

ferramenta para contornar a rigidez das estruturas da administração direta e introduzir um 

espírito gerencial privado na administração do setor paraestatal. Porém, acabou resultando na 

perda do controle da expansão dos órgãos semi-independentes, das empresas públicas e das 

empresas controladas pelo Estado, e tornou o relacionamento entre a administração direta e a 

indireta difícil devido à ausência de regras institucionais claras. Apesar dos problemas citados, 

a criação da administração indireta representou os alicerces da governabilidade, sendo ainda 

um subproduto positivo da reforma administrativa de 1967 (MARTINS, 1997). 

Em síntese, no período da ditadura militar observa-se uma forte centralização normativa 

e grande descentralização através das instituições de administração indireta, aumento do poder 

e atribuições da União e expansão do Estado com empresas públicas, autarquias, fundações e 

sociedade de economia mista, com o objetivo de alcançar “maior autonomia em relação à 

administração direta, presa a amarras burocráticas típicas da administração pública" (LEITE 

JÚNIOR, 2009). Para Junquilho (2010) ocorreu a segunda fase das reformas administrativas 
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brasileiras, trazendo a conjugação entre aperfeiçoamento da burocracia e certa flexibilidade da 

ação estatal.  

Ainda no período da Ditadura Militar, torna-se importante citar a iniciativa do governo 

de João Figueiredo (1979 – 1985), o qual lançou o Programa Nacional de Desburocratização 

(1979), cujo objetivo era facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, iniciativa 

interrompida pelo advento do primeiro ano do governo civil (ENAP, 1993 apud GOMES, 

2009). 

Com a morte de Tancredo Neves antes mesmo de sua posse, no primeiro ano do governo 

civil, Sarney (1985 – 1990) assume o governo e implanta os planos de governo herdados de 

Tancredo, dentre eles a criação do Ministério da Desburocratização, órgão que em 1986 passou 

a ser chamado de Ministério da Administração, o qual absorveu as funções do antigo DASP e 

possuía uma comissão para a reforma administrativa. Este, porém, que não apresentou nenhum 

resultado. Meses depois tal ministério foi extinto, sendo substituído pela Secretaria de 

Administração Pública (Sedap), ligada à Presidência da República, sendo novamente 

modificada, passando a chamar-se Secretaria da Administração Federal (SAF) (MARTINS, 

1997).  

 

Em resumo, ficou clara a ausência de vontade política e de uma estratégia de reforma 

administrativa sob o governo civil. Isso irá também permear a elaboração da nova 

Constituição (MARTINS, 1997, pág. 28). 

 

 

Bresser-Pereira (1996 apud Gomes, 2009) afirma que a então promulgada Constituição 

de 1988 teve como um dos pilares que a descentralização do Regime Militar tinha aberto 

espaços para o clientelismo. Assim, os constituintes optaram por “Complementar a revolução 

burocrática” e retomar a centralização, instituindo o Regime Jurídico Único e regras mais 

rígidas para o concurso público, eliminando a autonomia e flexibilidade das autarquias e 

fundações. 

Com a instauração da democracia, o primeiro candidato eleito pelo voto direto após o 

regime militar foi Fernando Collor de Mello (1990 – 1992). Seu governo foi marcado por 

Políticas Explícitas de desorganização e desmantelamento da máquina pública e foram dados 

os primeiros passos, ainda que desorganizadamente, em direção às reformas econômicas e de 

gestão estatal. No âmbito da gestão estatal, a ideia central era de redução da presença do Estado, 

tanto no âmbito econômico quanto social. No entanto, as medidas tomadas com a pretensão de 

racionalização da máquina provocaram seu desmantelamento e um desgaste da imagem do 

serviço público perante a sociedade (GOMES, 2009; JUNQUILHO, 2010). 
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Neste período houve uma grande desestruturação do aparelho do Estado, ocorrendo o 

redesenho das estruturas estatais de forma contínua e errática, salários da administração federal 

corroídos e desmoralização da burocracia. O governo optou por reduzir o aparelho do Estado, 

demitindo funcionários e eliminando órgãos sem o devido aparato legal, desorganizando a já 

precária estrutura burocrática existente, desprestigiando os servidores públicos e os acusando 

por todos os males enfrentados pela nação brasileira (MARTINS, 1997; BRESSER-PEREIRA, 

1996). Houve uma redução do número de ministérios de 23 para 12, extinção de diversas 

autarquias, fundações e empresas públicas, milhares de funcionários públicos foram colocados 

à disposição e diversos ativos da União foram colocados à venda (LEITE JÚNIOR, 2009). 

No governo de Fernando Henrique Cardoso (1994 – 2002) é criado o Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), dando ênfase a um processo mais amplo 

de reestruturação do Estado baseado na descentralização, isto é, no deslocamento das decisões 

e atuações para as esferas subnacionais de governo e entidades e atores da sociedade civil, 

estabelecendo parcerias verticais e horizontais, denominando-a de Administração Pública 

Gerencial, substanciado por meio da Emenda Constitucional nº19, de 04 de junho de 1998 - 

Plano Diretor de Reforma do Estado (Reforma Gerencial), sendo seus principais objetivos: 1 - 

Descentralização política e administrativa, 2 - organizações com poucos níveis hierárquicos e 

3 - controle por resultados, buscando tornar o serviço público mais eficiente e de qualidade para 

a população. Com a busca de um Estado mínimo, foi transferida grande parte da prestação de 

serviços públicos ao mercado, sob o argumento de que a alocação dos bens seria nele muito 

mais eficiente. Além disso, houve um acréscimo do termo eficiência como princípio 

constitucional da Administração Pública (JUNQUILHO, 2010; KLERING E PORSSE, 2014; 

GOMES, 2009). 

 

 

O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que implantou o modelo de 

administração-gerencial para áreas-fim, mantinha o modelo burocrático weberiano 

para as carreiras típicas de Estado, além de criar a figura das organizações sociais para 

assumirem as atividades públicas não estatais. Embora bastante completo e 

modernizador, o Plano Diretor não foi implantado, uma vez que contou com a 

resistência de parte dos servidores públicos e dos partidos da oposição (LEITE 

JÚNIOR, 2009, págs. 65 e 66). 

 

Neste contexto, o Estado deixou de ser o responsável pelo desenvolvimento econômico 

e social pela via da produção de bens e serviços, passando a assumir o papel de promotor e 

regulador desse desenvolvimento. Dentro da perspectiva da citada reforma, o Plano previu 

diferentes estratégias de descentralização dos serviços públicos, dentre elas “a desconcentração 



29 

 

de ações no âmbito da administração direta e indireta”, o que Klering e Porsse (2014) definem 

como “descentralização dentro das mesmas pessoas jurídicas”. 

No segundo governo de Fernando Henrique Cardoso (1998 – 2002), visando garantir o 

ajuste das contas públicas e, consequentemente, uma eficácia fiscal, foi aprovada a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criando limites para o volume de endividamento e criando 

mecanismos de responsabilidade penal para os administradores que infringissem a lei (LEITE 

JÚNIOR, 2009). Ainda nesta segunda fase, a ênfase do governo passou à redução da pobreza e 

o atingimento de metas internacionais de desenvolvimento, perdendo força o apelo à “Reforma 

do Estado Brasileiro”, perfil ainda seguido no governo posterior de Luís Inácio Lula da Silva 

(2002 – 2010), focado principalmente na inclusão social, direitos humanos e das minorias 

(KLERING E PORSSE, 2014). 

Apesar da não implantação da Reforma de 1995, observa-se que: 

 

 

... os objetivos de reforma da administração pública brasileira (de um modelo 

patrimonialista-burocrático para outro gerencial-social) não foram plenamente 

atingidos com a Reforma de 1995, mas esta serviu (especialmente como prática 

discursiva) para institucionalizar uma série de mudanças nos governos posteriores de 

todos os níveis e esferas (KLERING E PORSSE, 2014, pág. 57). 
 

 

No governo de Lula destaca-se uma atuação divergente a até então adotada e defendida 

pelo modelo gerencial. Houve uma elevação no número de ministérios e secretarias, retomada 

dos concursos públicos e consequente elevação dos gastos correntes do governo. Fadul e Souza 

(2005) destacam que “o governo promoveu a criação de cargos e novas estruturas burocráticas 

de forma clientelista e patrimonialista como resultado de acordos, negociações e barganhas 

políticas”. Como ação para melhoria da eficiência da máquina, foi instituída uma rede nacional 

de escolas de governo – regida pela ENAP (Escola Nacional de Administração Pública) – e o 

lançamento do PNAP – Plano Nacional de Formação em Administração Pública, no âmbito da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), visando atender gestores das três esferas: federal, 

estadual e municipal, com objetivo de ofertar cursos na área da administração pública, visando 

a capacitação dos quadros de gestores para atuar na administração do governo e unidades 

organizacionais (LEITE JÚNIOR, 2009; DEMARCO e VIEIRA, 2014). 

Demarco e Vieira (2014) define que: 

 

 

O objetivo do programa é propiciar aos estudantes, gestores públicos, uma tomada de 

consciência sobre as atuais políticas de governo, a partir do desenvolvimento das 

capacidades necessárias para conhecer o contexto socioeconômico, cultural e político 
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que conformam o campo da gestão pública no Brasil (DEMARCO E VIEIRA, 2014, 

pág. 1315).  

 

 

Em 2005, foi lançado durante o governo Lula o Decreto-Lei nº 5.378 de 23 de fevereiro 

de 2005, o qual traz à nação um Plano Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 

GESPÚBLICA – com a finalidade de “contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços 

públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do País” (BRASIL, 2005). 

O GESPÚBLICA previa a aplicação de instrumentos e abordagens gerenciais com a exposição 

de cinco objetivos, dentre eles destaca-se: “promover a eficiência, por meio de melhor 

aproveitamento dos recursos, relativamente aos resultados da ação pública e; assegurar a 

eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, 

impactos e resultados”. Para tanto se tornava necessário: 

 

 

I - Mobilizar os órgãos e entidades da administração pública para a melhoria da gestão 

e para a desburocratização; 

II - Apoiar tecnicamente os órgãos e entidades da administração pública na melhoria 

do atendimento ao cidadão e na simplificação de procedimentos e normas; 

III - Orientar e capacitar os órgãos e entidades da administração pública para a 

implantação de ciclos contínuos de avaliação e de melhoria da gestão; e 

IV - Desenvolver modelo de excelência em gestão pública, fixando parâmetros e 

critérios para a avaliação e melhoria da qualidade da gestão pública, da capacidade de 

atendimento ao cidadão e da eficiência e eficácia dos atos da administração pública 

federal (BRASIL, 2005). 

 

 

Neste contexto um comitê foi constituído, tendo dentre as suas competências: constituir 

comissões setoriais e regionais com a finalidade de descentralizar a gestão do GESPÚBLICA. 

Fowler (2008) destaca, porém, a pouca adesão do programa pelas Instituições Públicas de 

Ensino Superior e conclui que faltava vontade e senso de urgência dos dirigentes destas 

instituições para romper com os padrões tradicionais e se empenhar nos esforços para 

melhorias, preferindo assim se fixar em padrões conservadores de gestão. 

Dilma Rouseff (2011-2014) pautou seu governo no “Plano Mais Brasil”, estabelecendo 

como prioridades do governo o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que engloba 

o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) e o Brasil sem Miséria (KLERING E PORSSE, 

2014). Porém, devido à característica recente e atual do governo citado, dificuldades foram 

encontradas na busca de artigos que avaliem seu governo. 

Referenciando-se ao insucesso das Reformas, Alverga (2003) relata que: “quando se 

pretende impor uma reforma institucional fundamentada em valores que não são referendados 
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socialmente, em elementos que não são legitimados pela prática concreta da sociedade, o 

resultado desse processo será o malogro”. 

Kliksberg (1988) apud Alverga (2003) cita que: 

 

 

Em alguns países, pensou-se que o problema seria resolvido com a sanção de novas 

leis que consagrassem as reformas, mas o percentual de não-aplicação das leis em 

nosso continente indica a distância que existe entre uma cultura jurídica, formal, e a 

prática real dos processos históricos (KLIKSBERG, 1988 apud ALVERGA, 2003, 

pág. 38). 
 

 

March e Olsen (1989) apud Alverga (2003) ressaltam que os atores principais a serem 

envolvidos nas reformas administrativas, sejam eles presidentes, líderes congressuais, grupos 

de interesses mais importantes ou servidores civis da alta administração, não tem 

disponibilidade de atenção para dedicação às ações exigidas por uma reforma administrativa, o 

que em grande parte contribui para o seu fracasso. O autor reforça ainda necessidade de 

mudanças incrementais e cita Marcelino (1989), que relata que uma das causas do insucesso 

das reformas é: “o globalismo das iniciativas de mudança que pretendem mudar ‘tudo de uma 

vez’, como se todos os problemas fossem igualmente importantes” (ALVERGA, 20013). 

 

2.2.3) Descentralização de Atividades (Desconcentração) como Modelo de 

Gestão 

 

Melo (1996) apud Cavalcante (2011) relata que o princípio da descentralização vem 

pautado nas reformas do setor público. Conforme exposto na sessão anterior, pode-se verificar 

que os principais feitos em termos de reforma administrativa para melhoria da máquina pública 

estão relacionados à descentralização, seja de recursos e atividades (entendido por diversos 

autores como desconcentração) ou de poder de decisão. Neste tópico, será tratado com mais 

detalhes a questão, com vistas à sua aplicação em uma esfera mais restrita de atuação, a de uma 

autarquia federal. 

Bresser-Pereira (2004) destaca que os termos centralização e descentralização são 

empregados em sentidos independentes e diferentes, podendo se referir a: 

 

 Localização geográfica – caráter geográfico; 

 Funções / Atividades - realizadas em um único departamento (centralização) ou 

de forma mais dispersa (descentralização); 
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 Nível em que as decisões são tomadas em uma organização. 

 

Na concepção de Cavalcante (2011) a definição de descentralização é correlata à 

formação do pesquisador. Assim, na visão dos economistas tende a focar o desenvolvimento 

fiscal e econômico, na dos cientistas políticos as relações intergovernamentais, eleições e 

mecanismos de accountability1, enquanto que para os administradores vem representar 

processos, procedimentos e estruturas institucionais. O autor cita ainda a definição de Faguet 

(1997) no qual relata que a descentralização “envolve a combinação dos argumentos de 

eficiência alocativa e ampliação da accountability nas administrações locais”. 

Bresser-Pereira (2004) ao falar da descentralização político-administrativa inserida no 

modelo gerencial, cita a importância do aumento da autonomia dos gestores públicos e os 

pressupostos da confiança limitada em detrimento da não desconfiança total, além do controle 

por resultados. A lógica gerencial por ele estudada tem por fundamento a iniciativa privada. 

Nesta, o conceito da descentralização tomou força após a Segunda Guerra Mundial, onde a 

descentralização passou a ser uma nova alternativa de gestão a partir do crescimento das 

organizações, levando as altas administrações a reavaliarem suas formas de estruturação 

organizacional (SOUZA et al, 2011). 

Analistas associam a descentralização às melhorias na eficiência alocativa e equidade, 

aumentando também a transparência e gestão participativa, porém, alguns riscos se tornam 

inerentes como: disparidade regional, baixa qualidade na prestação de serviços, corrupção, 

perda de economia de escala, danos à responsabilidade fiscal, e outros, efeitos estes geralmente 

associados à falta de planejamento na implementação da descentralização (OLIVEIRA et al, 

2011). 

Castells (1998) cita 8 princípios para uma gestão pública flexível e na forma de Estado 

em Rede são eles: 

 

 Descentralização – deve-se proceder a uma ampla descentralização aos níveis 

mais próximos dos cidadãos e seus problemas, de forma que a gestão pode 

realizar-se mais eficazmente; 

                                                      

 

1Acountability encerra a responsabilidade, a obrigação e a responsabilização de quem ocupa um cargo em 

prestar contas segundo os parâmetros da lei, estando envolvida a possibilidade de ônus, o que seria a pena para 

o não cumprimento dessa diretiva (PINHO E SACRAMENTO, 2009). 
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 Flexibilidade na organização e atuação administrativa – reformulando-se de 

acordo com as necessidades que vão surgindo; 

 Coordenação - inclui a hierarquia, com regras de subordinação 

democraticamente estabelecidas; 

 Participação Cidadã - sem esta não há legitimidade, correndo-se o risco de que 

uma intervenção não seja compreendida por seus cidadãos 

 Transparência Administrativa - os controles internos não são capazes de 

assegurar um nível mínimo de corrupção e nepotismo, são necessários controles 

externos, tendo por base a sociedade; 

 Modernização tecnológica da administração – uma administração ágil, flexível, 

descentralizada e participativa só pode operar a um certo nível de complexidade 

com um novo sistema tecnológico; 

 Profissionalização – os princípios acima necessitam de uma transformação dos 

agentes administrativos através da capacitação e desenvolvimento de suas 

competências e; 

 Retroação (Feedback das ações) - assegurando os efeitos da aprendizagem e 

correção dos erros. 

 

Dentro da concepção da descentralização acima descrita, Klering e Porsse (2014) 

definem três formas distintas: descentralização das competências e responsabilidades (o que 

neste trabalho será concebido pela nomenclatura de desconcentração), descentralização de 

poder e recursos e a descentralização do Estado (via parcerias, terceirizações, delegações e 

privatizações). No tangente à descentralização de competências e responsabilidades, tem-se que 

“deve ser realizada em cada unidade governamental conforme a área e o custo/benefício 

inerente aos serviços providos pelo setor público, buscando a proximidade da esfera prestadora 

da despesa com a população consumidora”, e complementa que: “a coordenação e a cooperação 

entre as administrações locais, regionais e nacionais deve estar presente na rede que opera o 

Estado, bem como algumas formas de hierarquia, que mantenham regras de subordinação, 

porém, estabelecidas democraticamente” (KLERING e PORSSE, 2014). 

Tendo por pressuposto o conceito acima exposto e a proposta aqui enunciada, vale 

reforçar a importância do estabelecimento das regras de subordinação, tendo em vista que, na 

experiência mais macro de reforma administrativa proposta através da Lei nº 200 de 1967, um 
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dos motivos de seu insucesso refletiu-se pela ausência de regras institucionais claras, o que 

causou conflito de relacionamento entre a administração direta e a indireta. 

Em algumas experiências frustradas de reforma, verificou-se ainda um retorno à 

centralização diante da não execução completa das propostas expostas, o que para Castells 

(1998) apud Klering e Porsse (2014) não garante a estabilidade da máquina: “A manutenção de 

uma máquina burocrática, centralizada e rígida, não garante a sobrevivência do Estado em 

situação de pressão global e local”. 

Os autores estabelecem ainda as vantagens e desvantagens das duas formas de gestão, 

centralizada e descentralizada, conforme quadros 2 e 3. 

 

Quadro 2 -Vantagens e Desvantagens da Descentralização Administrativa 

DESCENTRALIZAÇÃO ADMNISTRATIVA 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 Maior proximidade dos 

administradores locais, possibilitando 

maior agilidade e qualidade nas respostas. 

 Falta de acesso e uniformidade nas 

decisões. 

 Melhor aproveitamento da 

capacidade dos administradores locais, 

reduzindo os trâmites burocráticos e gastos. 

 Risco de ênfase a objetivos 

superficiais, focados nos objetivos mais 

locais. 

 Melhor qualidade nas decisões, 

tendo em vista que estas ocorrem no local 

de ocorrência, com conhecimento de causa. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) com base no texto de Klering et al (2012). 

 

 

 

 

Quadro 3 - Vantagens e Desvantagens da Centralização Administrativa 

CENTRALIZAÇÃO ADMNISTRATIVA 

 

VANTAGENS 

 

DESVANTAGENS 

 Decisões tomadas por 

administradores com visão mais 

ampla 

 Decisões tomadas por 

administradores longe dos fatos 

 Tomadores de decisão mais  Linhas de comunicação distantes 
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capacitados provocam demoras e maior custo 

operacional, além de maiores 

burocracias. 

 Decisões mais consistentes com os 

objetivos gerais 

 Maior possibilidade de distorções a 

partir do envolvimento de maior 

número de pessoas 

 Eliminação de esforços duplicados  

 Elevada especialização.  

Fonte: Elaborado pela autora (2015) com base no texto de Klering et al (2012). 

 

No contexto restrito da descentralização administrativa, há uma convergência dos 

conceitos de descentralização e desconcentração, configurando a desconcentração como uma 

das formas de descentralização. Hack e Filippim (2010) se empenharam na definição dos termos 

e elencaram que o termo “descentralização” diz respeito à transferência efetiva de poder 

decisório para os agentes locais, enquanto que o termo “desconcentração” nos remete à ideia 

de transferência de parte de atribuições de execução de atividades para órgãos regionais. 

Stefan (2009), ao tratar da Constituição Romena define que desconcentração é quando 

o centro abre mão de uma parcela de suas atribuições e as distribui ao poder público local, 

devendo existir entre eles uma subordinação hierárquica. Yuliane (2004) cita algumas 

definições discutidas no Workshop de Interlaken sobre Descentralização, em 2004 na Suíça. 

Dentre as definições ela cita a descentralização política, o qual envolve a transferência de poder 

de decisão, desconcentração (descentralização administrativa), no qual a responsabilidade 

administrativa é transferida para níveis mais baixos da burocracia do governo central 

(geralmente em alguma base espacial), mantendo forte hierarquia na prestação de contas às 

autoridades políticas de nível superior; e delegação, uma forma de descentralização 

administrativa que transfere responsabilidades e autoridade a entidades semi-autônomas que 

respondem ao governo central, mas são não totalmente controlados por ele. 

O Manual do Processo de Descentralização Administrativa da USP (Universidade de 

São Paulo) relata que: 

 
Trata-se na verdade de um processo de desconcentração administrativa, pois 

conceitualmente descentralização administrativa ocorre quando o ente 

descentralizado exerce atribuições que decorram do ente central... Na 

desconcentração as atribuições administrativas são outorgadas aos vários órgãos que 

compõem a hierarquia, criando-se uma relação de coordenação e subordinação entre 

um e outros. Isso é feito com o intuito de desafogar, ou seja, desconcentrar um grande 

volume de atribuições para permitir o seu mais adequado e racional desempenho 

(USP, 2009, pág. 7). 
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Ainda que em uma perspectiva mais ampla, tendo em vista tratar-se da administração 

fiscal nacional, Bresser-Pereira (1998) destaca que: 

 

 
Existe uma soma razoável de evidências de que a concentração administrativa tende 

a aumentar o custo e reduzir a efetividade das demandas dirigidas à burocracia pelas 

populações interioranas, e que os recursos locais, que poderiam contribuir para o 

desenvolvimento, tendem a ser negligenciados no processo de planejamento 

(BRESSER-PEREIRA, 1998 pág.138). 

 

 

Conforme exposto pelo autor, o contexto da concentração, além de aumentar o custo, 

tende a prejudicar as populações mais distantes do centro, sendo muitas das vezes 

negligenciadas no processo de planejamento (SACRAMENTO et al, 2015). 

Considerando as exposições dos termos, a nível deste estudo será trabalhada a 

concepção de que os termos centralização e descentralização estão vinculados à tomada de 

decisão, enquanto que os termos concentração e desconcentração referem-se à distribuição de 

atividades administrativas. Desta forma, ao utilizar nesta pesquisa a defesa pela 

desconcentração, significa defender que as atividades que hoje são realizadas apenas pela 

reitoria da UFF de forma concentrada possam ser compartilhadas com as unidades fora de sede. 

Oliveira et al (2011) relata que a estrutura administrativa das universidades federais é 

permeada pela burocracia e centralização, configurando-se como um grande empecilho à 

inovação, sendo essas instituições conservadoras e avessas às transformações. Trigueiro (2002) 

salienta que as universidades públicas federais são constantemente desafiadas a reformular os 

antigos padrões de funcionamento e organização acadêmica e administrativa. 

Moritz et al (2011) complementa dizendo que as universidades devem se projetar para 

o futuro e para tanto precisam buscar uma tendência descentralizadora e desconcentradora. Para 

a autora “as palavras de ordem serão: desconcentrar, descentralizar e regionalizar; evitando a 

excessiva verticalização de recursos e de decisões”, evidenciando assim que a desconcentração 

não é visão restrita a este estudo, mas também algo analisado por outros pesquisadores em 

contextos semelhantes de outras universidades federais. 

Ramos et al (2013) salienta que a gestão universitária vem apresentando sinais de 

urgência de modernização e complementa que: 

 

 
É preciso associá-la com políticas que tornem mais ágeis o trabalho levando a gestão 

a ser mais profissional e a estrutura acadêmica cada vez mais funcional, formulando 

e implementando estratégias que lhe garanta condições de sustentar seu 

desenvolvimento. Para isso, conhecimento, competitividade, agilidade, informação, 
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transparência e qualidade surgem como fatores estratégicos (RAMOS et al, 2013, pág. 

8). 
 

 

Mizael et al (2013) acrescenta que: 

 

A crescente demanda pela qualidade do serviço público e a boa gestão dos recursos 

têm exigido dos administradores públicos novas competências, habilidades e 

transparência na gestão. Por outro lado, no mundo contemporâneo, as instituições 

públicas devem ser dotadas de flexibilidade organizacional para reagir a condições 

complexas voltadas para a realização do interesse público e para o bem comum 

(MIZAEL et al, 2013, pág. 1146). 

 

 

Mizael et al (2013) destaca ainda que a gestão universitária não deve estar atrelada ao 

rompimento da administração burocrática, mas deve buscar flexibilizá-la através de uma 

política de gestão voltada para alcançar resultados relacionados ao interesse público, a formação 

de profissionais cidadãos e à busca pela excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. 

Fowler (2008) elenca alguns elementos que em sua concepção deveriam ser ponderados 

e priorizados na gestão do ensino superior público e cita: foco nos resultados, redução da 

burocracia, pensar estratégico, maior compreensão do papel de seus dirigentes e 

responsabilidades, capacitação e desenvolvimento dos servidores, melhorias na gestão de 

processos, alocação adequada de recursos e descentralização da administração institucional. 

Por fim, Araújo apud Oliveira et al (2011) cita que para a modernização da 

administração pública torna-se necessário “recriar uma racionalidade macroeconômica; 

incentivar um maior compromisso com a gestão; procurar o equilíbrio entre a flexibilidade e os 

regulamentos; estabelecer uma nova relação com a sociedade; e revitalizar o sentido da 

administração pública”. 
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3) METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1) CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa aplicada e avaliativa que se baseará na 

utilização dos métodos comparativo e estatístico para análise em questão. 

A pesquisa aplicada possui por característica o desenvolvimento ou testagem de teorias 

em campos práticos e seus propósitos consistem em ampliar o conhecimento de processos 

organizacionais, desenvolver princípios universais e produzir conclusões importantes e úteis à 

sociedade (FLICK, 2013 E GRAY, 2012). 

Já a pesquisa avaliativa almeja coletar a analisar dados para avaliação de uma 

intervenção. Flick (2013) exemplifica sua utilização “examinando se um tipo de escola é mais 

bem sucedido no alcance dos seus objetivos do que outro tipo”. 

No tangente ao método comparativo, Gil (2008) relata que busca ressaltar as diferenças 

e similaridades entre os objetos de comparação e o método estatístico “constitui como um 

importante auxílio para investigação em ciências sociais”, devendo-se considerar que seus 

resultados não são absolutamente verdadeiros, mas sim apresentam uma probabilidade de serem 

verdadeiros. 

A abordagem adotada será a quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa, em uma 

definição bem simplória, porém clara, pode ser definida como uma pesquisa que trabalha com 

números. Neste tipo de abordagem a generalização é baseada em métodos estatísticos, devendo 

ser definido até que ponto é pretendida a generalização (FLICK, 2013). Já a qualitativa pode-

se considerar que pode ser construída a partir de várias teorias ou abordagens metodológicas, 

podendo ainda utilizar vários métodos, como a observação, entrevistas, questionários e análise 

de documentos (Gil, 2008).  A finalidade da pesquisa é de caráter exploratório e descritivo, 

conforme definido abaixo: 

 

 
Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, 

do tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado 

especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele 

formular hipóteses precisas e operacionalizáveis (GIL, 2008, pág. 27). 

 

Pesquisas descritivas têm por objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis 

(GIL, 2008, pág. 28). 
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Do ponto de vista dos procedimentos técnicos a serem adotados, serão realizadas a 

pesquisa bibliográfica, buscando-se conhecer a visão de diversos autores a respeito da temática, 

a pesquisa documental, a observacional, realização de entrevista e a aplicação de questionário 

(GIL, 2008). 

Dados a respeito dos procedimentos adotados pelo IFRJ campus Nilo Peçanha serão 

coletados por meio de questionário encaminhado ao setor e entrevista não estruturada com o 

diretor financeiro. A escolha do IFRJ campus Nilo Peçanha em Pinheiral deve-se à facilidade 

de obtenção das informações, sendo esta uma cidade próxima à Volta Redonda, bem como sua 

anterior ligação à UFF, tendo em vista que o campus abriga o anterior Colégio Agrícola Nilo 

Peçanha (CANP), que pertencia à UFF e passou a compor o quadro do IFRJ, em 2008, a partir 

da Lei 11.892/2008. Destaca-se ainda que quando pertencente à UFF o CANP já possuía uma 

gestão desconcentrada, tendo em vista suas peculiaridades na oferta de cursos técnicos e não 

universitários, o que levou a universidade a tratá-lo de forma diferenciada, assim como o 

Hospital Universitário Antônio Pedro. Por fim, cabe salientar sua característica de Unidade 

Gestora Executora desde o princípio de sua atuação como IFRJ. 

Segue abaixo o Quadro4 que sintetiza a metodologia utilizada. 

 

Quadro 4 - Metodologia de Pesquisa Realizada 

Do ponto de vista da Natureza Pesquisa Aplicada e Avaliativa 

Método Comparativo e Estatístico 

Abordagem Quantitativa e Qualitativa 

Objetivos Exploratório – Descritiva 

Procedimentos técnicos Pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, entrevista, observação e 

aplicação de questionário 
Fonte: A autora (2015). 

 

3.2) ETAPAS DA PESQUISA 

 

As etapas da pesquisa que visam alcançar os objetivos propostos por este estudo estão 

a seguir relacionadas: 

 

1ª Etapa: Revisão de literatura: Através da revisão de literatura foram identificados e 

expostos os conceitos e experiências das propostas de descentralização de atividades 

(desconcentração), foco deste estudo, além da exposição da evolução da educação superior no 

Brasil. 
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2ª Etapa: Diagnóstico da UFF:  

 Objetivos:  

o Apresentar a estrutura do Campus Aterrado e descrever os 

procedimentos adotados pelo Setor Financeiro do ICHS; 

o Diagnosticar o tipo de centralização ou descentralização adotada 

atualmente pela universidade; 

o Levantar a demanda de processos de compras e contratações da 

Universidade; 

o Levantar o tamanho da amostra e selecioná-la a partir dos processos de 

2013 e 2014; 

o Verificar o tempo para empenho dos processos selecionados. 

 

 Estratégia:  

o Analisar documentos oficiais e artigos que auxiliem na descrição do 

Campus e descrever através do método observacional e entrevista com o 

chefe do setor os procedimentos realizados pelo Setor Financeiro do 

ICHS; 

o Analisar o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFF (2008 – 

2012) para verificar as estratégias e modelos de gestão adotados no Pós-

Reuni; 

o Analisar os relatórios de prestação de contas ordinárias anual da 

universidade encaminhados ao TCU, referente aos anos de 2008 a 2014 

para acompanhamento da evolução da demanda. 

o Coletar uma amostra de empenhos referente a processos de compras e 

contratações dos anos de 2013 e 2014 para análise do tempo de emissão 

dos empenhos. Os dados serão obtidos a partir do relatório emitido pelo 

Consiafi (aplicativo destinado a auxiliar no acompanhamento da 

Execução Orçamentária e Financeira dos Órgãos Federais) (UNB), no 

qual serão extraídos os empenhos e seus respectivos números de 

processo a serem analisados. Posteriormente, no sistema de controle de 

processos da UFF serão coletadas as datas de abertura dos processos e 

por fim, no Portal da Transparência do Governo Federal serão coletadas 

as datas de emissão dos empenhos selecionados. Detalhes da amostra 

serão descritos no tópico a seguir. 
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o Verificar o tempo de empenho a partir da subtração da data de empenho 

pela data de abertura dos processos. 

 

 

3ª Etapa: Levantamento de Dados do Campus Nilo Peçanha do IFRJ em Pinheiral. 

 Objetivos:  

o Apresentar uma breve descrição do campus Nilo Peçanha e aspectos de 

seu setor financeiro; 

o Levantar o tamanho da amostra e selecioná-la a partir dos processos de 

2013 e 2014; 

o Verificar o tempo para empenho dos processos selecionados. 

 

 Estratégia: 

o Pesquisar na web dados do histórico do Campus e aplicar questionário 

ao setor financeiro do campus Nilo Peçanha e realizar entrevista com o 

gestor; 

o Coletar uma amostra de empenhos referente a processos de compras e 

contratações dos anos de 2013 e 2014 para análise do tempo de emissão 

dos empenhos. Os dados serão obtidos a partir do Portal de 

Transparência do Governo Federal, no qual serão extraídos os empenhos 

e suas datas de emissão, bem como e seus respectivos números de 

processo. Posteriormente, será solicitado ao gestor financeiro do campus 

o preenchimento das datas de abertura dos processos, tendo em vista se 

tratar de uma informação interna. 

o Verificar o tempo de empenho a partir da subtração da data de empenho 

pela data de abertura dos processos. 

 

 

4ª Etapa: Comparativo da Gestão Concentrada da Desconcentrada. 

 Objetivos: 

o Fazer um comparativo entre o tempo de empenho de processos da gestão 

concentrada (campus Aterrado) e da gestão desconcentrada (campus 

Nilo Peçanha) e analisá-los estatisticamente. 
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 Estratégia:  

o Comparar estatisticamente os dois modelos de gestão estudados por meio 

da estatística descritiva e da estatística inferencial. 

 

5ª Etapa: Conclusão 

 Objetivos e Estratégias:  

o Concluir tecendo considerações finais acerca da pesquisa; 

o Sugerir trabalhos futuros que complementem a temática estudada. 

 

3.3) UNIVERSO E AMOSTRA 

 

A ideia analisada por esse estudo é a de que a desconcentração das atividades de 

empenho, pagamento e liquidação de processos de compras e contratações reduz o tempo de 

empenho atual, bem como o tempo de liquidação e pagamento de processos, embora a análise 

estatística se foque apenas na primeira variável.  

Para análise da proposta descrita serão levantadas amostras de empenhos do campus da 

UFF no Aterrado, em Volta Redonda, e do campus Nilo Peçanha do IFRJ, em Pinheiral. 

A seleção da amostra será de forma aleatória, referente aos anos de 2013 e 2014, e 

obedecerá aos dois critérios de seleção de amostra aleatória: 

 

 Cada elemento selecionado é proveniente de uma mesma população e; 

 Cada elemento é selecionado independentemente (SWEENEY et al, 2014 pág. 

280). 

 

A definição do tamanho da amostra se dará por meio da Equação (1) – Tamanho 

amostral para uma estimativa intervalar de uma média populacional –, tendo por definição um 

grau de confiança de 95% e uma margem de erro estimada a partir do erro padrão da amostra 

de empenhos para ambos os campi. 

 

n =  (Zα/2)
2 . σ2    (1) 

               E2      
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Em que: 

Tamanho da amostra = n 

E = margem de erro 

Z α/2 = valor de Z que produz uma área de α/2 na cauda superior da distribuição de probabilidade 

normal padrão. No caso: 1,96. 

σ = Valor planejado para o desvio padrão 

 

Como o desvio padrão populacional (σ) é desconhecido, utilizar-se-á o critério de 

utilizar um estudo-piloto para selecionar uma amostra preliminar de cerca de 20 empenhos com 

os mesmos critérios estabelecidos para a seleção de amostra do estudo proposto. Desta forma, 

o desvio padrão amostral da amostra preliminar será utilizado como o valor planejado para σ. 

Como serão encontrados dois desvios padrão diferentes para a análise dos processos da 

UFF e do IFRJ, o tamanho da amostra poderá divergir em função da fórmula acima exposta, 

mantendo-se o mesmo grau de confiança. 

Destaca-se que dentre os empenhos selecionados, estes poderão ser provenientes de três 

formas de compras e contratações: licitação, compra direta (dispensa de licitação) e carona, 

conforme definido a seguir: 

 

  Licitação: é o procedimento administrativo formal em que a Administração 

Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas 

interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e 

serviços, seguindo o princípio da isonomia, buscando selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração, assegurar oportunidades iguais a todos os 

interessados e possibilitar o maior número possível de concorrentes.  (CENED, 

2011); 

 Compra Direta: Consiste em uma dispensa de licitação para os casos de obras e 

serviços de engenharia de até R$ 15.000,00 e compras e serviços que não sejam 

relacionados a obras e serviços de engenharia de até R$ 8.000,00 (ambos 

correspondem a 10% dos respectivos itens na modalidade convite) (BRASIL, 

1993); 

 Carona: “Procedimento em que órgão/entidade que não tendo participado do 

processo licitatório realizado por outro órgão/entidade cujo objetivo seja o 

registro de preços de bem ou serviço, dele se aproveita, podendo 
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adquirir/contratar até o limite de 100% do quantitativo registrado na respectiva 

Ata de Registro de Preços”(CENED, 2011). 

 

Dentre as contratações diretas existem duas subdivisões: dispensa e inexigibilidade. 

Giacomoni (2009) define os casos em que as duas formas podem ser empregadas, sendo os 

principais, aplicados à universidade, listados abaixo: 

 

Dispensa de licitação:  

 Obras e serviços de engenharia de valor até 10% dos limites previstos para a 

realização de convite, atualmente sendo R$ 15.000,00; 

 Compras e alienações de valor até 10% dos limites previstos para a realização 

de convite, atualmente sendo R$ 8.000,00; 

 Quando não acudirem interessados à licitação anterior; 

 Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente 

superiores aos praticados no mercado nacional; 

 Para aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica, 

tecnológica, com recursos concedidos por instituições de fomento a pesquisa; 

 Na contratação do fornecimento ou suprimento de energia elétrica com 

concessionárias, permissionárias ou autorizado; 

 

Inexigibilidade: 

 

 Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos 

por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo; 

 Para contratação de serviços técnicos com profissionais ou empresas de notória 

especialização; 

 Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que 

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 

Ressalta-se que os empenhos de processos provenientes de ata de pregão realizadas 

anteriormente pelo mesmo órgão, o qual é realizado por meio de termo aditivo, será 

considerado, em termos de análise, como carona, tendo em vista a proximidade dos 

procedimentos a serem realizados. 
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Considerando-se o histórico de aquisições e contratações do campus Aterrado, a amostra 

será subdividida em 70% de processos de compra direta, 25% de licitações e 05% de carona em 

ambos os campi analisados: Aterrado e Nilo Peçanha. Destaca-se que os processos de 

inexigibilidade serão descartados tendo em vista sua baixa frequência nos empenhos do campus 

Aterrado. 

A análise se pautará em dois subgrupos: o primeiro contempla a amostra de empenhos 

provenientes de dispensa de licitação e carona, enquanto que o segundo contempla 

exclusivamente os empenhos provenientes de pregão. A separação dos processos de pregão se 

deve aos fatores descritos abaixo: 

 

1. Alguns pregões são na modalidade de registro de preços. Nele todos os procedimentos 

poderão ser realizados e o empenho poderá ser efetivado dentro do período de 1 ano, ou seja, 

não necessariamente a diferença entre a data de abertura de processo e a data de empenho 

significarão uma deficiência no processo. A diferença pode estar relacionada a não 

necessidade do produto ou serviço no momento da licitação; 

2. Independente da concentração ou desconcentração, os pregões exigem procedimentos mais 

extensos e diferenciados.  

 

Por fim, destaca-se que serão desconsiderados os reforços de empenho, sendo 

considerados apenas os empenhos originais. 

 

3.4) INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados de interesse ao estudo quantitativo correspondem à data de abertura do 

processo de compra ou contratação e a data de seu respectivo empenho, a partir destas duas 

informações chegar-se-á ao tempo para empenho que comporá a amostra do estudo em questão. 

Os empenhos e seus respectivos processos serão selecionados a partir do relatório do Consiafi, 

no caso da UFF, e pelo Portal da Transparência do Governo Federal, no caso do IFRJ, sendo 

posteriormente obtidas as datas de abertura dos processos. Na UFF esta última informação será 

obtida por meio de seu sistema de controle de processos e no IFRJ será coletada junto a 

servidores do setor, designados pelo chefe responsável. Informações da data de empenho e 

modalidade serão coletadas através do Portal de Transparência do Governo Federal.  

Para coleta de parte dos dados quantitativos e dos qualitativos do IFRJ campus Nilo 

Peçanha, será solicitado o preenchimento de um questionário encaminhado ao setor financeiro 
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responsável, conforme Apêndice A desta pesquisa, bem como através de entrevista e análise 

documental. O questionário foi elaborado a partir da identificação das principais variáveis de 

gestão do setor, como número de funcionários, quantidade anual de processos geridos, recursos 

disponíveis e código de gestão frente ao governo federal, além da identificação do tamanho da 

instituição, de sua desconcentração, e as principais vantagens e desvantagens desse método de 

gestão.  

Como critério de seleção, serão escolhidos os empenhos de compras e contratações 

conforme ordem em que aparecem nos relatórios analisados (Consiafi (UFF) e Portal da 

Transparência (IFRJ)). Serão excluídos os empenhos provenientes do mesmo processo, tendo 

em vista que nestes casos, em sua maioria, possuem a mesma data de empenho, além de uma 

única data de abertura do processo, viciando a análise em questão. Tal metodologia será 

aplicada até a obtenção do quantitativo definido no tópico anterior. Destaca-se ainda que 

preferencialmente 50% dos empenhos deverão ser de 2013 e 50% de 2014. No entanto, caso 

não seja possível manter a proporção devido ao menor volume de empenhos em 2014, em 

virtude da não liberação da verba total designada aos Institutos do campus Aterrado por motivos 

orçamentários a proporção poderá ser alterada. Por fim, na seleção de empenhos do campus 

Aterrado serão contemplados empenhos do Instituto de Ciências Humanas e Sociais e do 

Instituto de Ciências Exatas, ambos atendidos pelo setor financeiro do ICHS. 

 

3.5) ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS 

 

A análise estatística será observacional, que possui por característica a ausência de 

interesse no controle das variáveis, e se dará por meio da estatística descritiva e da estatística 

inferencial. Toda a análise estatística se baseará no livro de Sweeney et al (2014) e na utilização 

do software SPSS 15.0 (2006). 

No tangente à estatística descritiva, serão utilizados dados como a média do tempo do 

empenho, o desvio padrão e amplitude dos dados, os quais poderão ser expostos por meio de 

gráficos e tabelas. Em relação à estatística inferencial, a análise se baseará no levantamento de 

amostras que serão utilizadas em um teste de hipótese de amostras independentes. 

Com base nas amostras selecionadas será estimado também o intervalo de dias de 

empenho em um intervalo de confiança de 95%. Para tanto será utilizada a distribuição t que 

nos permite a análise através da estimativa de µ e σ (média e desvio padrão populacional) a 

partir de dados amostrais. Para tanto será utilizada Equação (2):  
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   (2) 

    

 

Fonte: Sweeney et al (2013) 

 

O teste de hipótese utilizado para estatística inferencial será o teste de hipóteses com 

amostras independentes. A hipótese alternativa (Ha) será a de que o novo processo gestão, o de 

desconcentração, possui um tempo médio de empenho menor que a média da gestão 

concentrada, e a hipótese nula (H0) defende que o tempo de empenho da gestão desconcentrada 

é maior ou igual à média amostral da gestão concentrada. Onde: 

 

µ1 = o tempo médio de empenho da UFF nos processos do campus Aterrado. 

µ2 = o tempo médio de empenho do IFRJ, campus Nilo Peçanha. 

 

Assim, a hipótese alternativa (Ha) será a de que o tempo médio de empenho dos 

processos do IFRJ é menor do que o tempo de empenho da UFF nos processos do campus 

Aterrado, conforme abaixo: 

 

H0: µ1 - µ2 ≤ 0 

Ha: µ1 - µ2 >0 

 

Será utilizado um α = 0,05 como nível de significância. 

A pesquisa busca evidências que levem a concluir que µ2 é menor que µ1; neste caso 

a diferença entre as duas médias populacionais, µ1 - µ2 será maior que 0. A hipótese de 

pesquisa µ1 - µ2 > 0 é declarada como a hipótese alternativa.  

Ressalta-se ainda que, neste caso, trata-se de uma estatística de teste de cauda superior 

e o software utilizado para análise será o SPSS 15.0 (2006). 

Como se trata de uma inferência sobre a diferença entre duas médias populacionais com 

σ1 e σ2 desconhecidos, o teste de hipótese se baseará na distribuição t, tendo esta uma 

variabilidade ligeiramente maior porque a amostra é usada para desenvolver estimativas tanto 

µ de como de σ.Essa distribuição supõe que a população do qual a amostra foi extraída tem 

uma distribuição normal, porém, essa suposição pode ser desprezada quando o tamanho 

amostral for suficientemente grande (SWEENEY et al, 2013). 
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4) DESENVOLVIMENTO 

 

4.1) DIAGNÓSTICO DA UFF 

 

4.1.1) O Campus da UFF no bairro Aterrado em Volta Redonda 

 

Este tópico visa apresentar uma síntese do campus Aterrado e da atuação de seu setor 

financeiro. Para tanto, baseia-se na análise documental para levantamento histórico e 

apresentação de dados pertinente se entrevista com o chefe do setor estudado, o servidor 

Rômulo Tavares, para levantamento dos procedimentos e limitações vivenciadas pelo setor. 

Conforme destacado anteriormente, em 2007 o governo federal lançou um projeto de 

expansão, intitulado Reuni, cujo objetivo era expansão da rede federal de educação superior, 

visando ampliar e democratizar o acesso ao ensino superior de qualidade. Dentro deste objetivo, 

a Universidade Federal Fluminense apresentou ao MEC o maior plano de expansão dentre as 

universidades federais do país, projetando-a como a maior universidade federal do Brasil em 

número de estudantes de graduação até 2017, conforme exposto no Plano de Desenvolvimento 

Institucional de 2013-2017 da Universidade. 

Os investimentos do Reuni em custeio e pessoal planejado alcançou R$ 86 milhões, 

sendo que R$ 7,4 milhões foram destinados à criação do campus em Volta Redonda (MEC, 

2006; MEC, 2008). 

O novo campus trouxe à cidade de Volta Redonda duas novas unidades de ensino: o 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) e o Instituto de Ciências Exatas (ICEX). 

Ressalta-se, porém, a já existência da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta 

Redonda (campus Vila Santa Cecília), criada em 1961 e que integra a UFF desde 1968. 

De acordo com Rômulo Tavares, inicialmente, a partir do projeto de expansão, foram 

criados os Polos Universitários como forma de gestão das unidades do interior. Focando no 

caso específico de Volta Redonda, havia a função de diretor do Polo, responsável pela 

distribuição da verba recebida pela sede entre as unidades de forma discricionária entre as 

unidades a ele subordinadas. Em 2011, com o desenvolvimento das três unidades em Volta 

Redonda, suas respectivas direções, com o apoio do então diretor do Polo, Prof. Wainer da 

Silveira e Silva, chegaram à conclusão de que a independência funcional seria o melhor 

caminho a seguir, levando ao então Conselho Universitário a proposta de extinção da Direção 
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e do Conselho do Polo, com aprovação através da Decisão do CUV nº 61 de 28 de setembro de 

2011 (Anexo I). A partir da extinção, a direção do Polo publicou a determinação de serviço 

DTS nº 15 de 21 de outubro de 2011 (Anexo II), criando o Setor Financeiro, o Setor de 

Informática e o Setor de Apoio Psicológico, responsáveis pelas respectivas atividades dos 

Institutos sediados no campus Aterrado. 

Consagrada a extinção, o campus Aterrado passou a gerir de forma compartilhada os 

três setores acima citados, sendo que o Setor Financeiro e o Setor de Apoio Psicológico ficaram 

vinculados ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais, enquanto que o setor de Informática, 

atual setor de Tecnologia de Informação, ficou sob a direção do Instituto de Ciências Exatas. 

Em se tratando do Setor Financeiro, este se desenvolveu de forma limitada por não se 

tratar de uma Unidade Gestora Executora. De acordo com o entrevistado, no tangente aos 

procedimentos de aquisição ou contratação de serviços são realizadas as seguintes etapas:  

 

1) levantamento das necessidades de compras e contratações junto às direções das 

unidades do campus;  

2) realização das cotações (mínimo de 3);  

3) verificação das certidões que habilitam os fornecedores a negociar com órgãos 

públicos;  

4) abertura dos processos e;  

5) encaminhamento dos processos para empenho em Niterói.  

 

Por fim, segue abaixo a distribuição dos empenhos do campus Aterrado nos anos em 

análise, 2013 e 2014, nas categorias de material de consumo, diárias, contratação de serviços, 

cartão corporativo para compras emergenciais, material permanente e aquisição de 

passagens. Os empenhos são referentes às fontes de recursos de Livre ordenação e 

InfraUnidade, principais recursos anuais campus. Destaca-se que as emendas parlamentares 

não foram contempladas tendo em vista que são direcionadas à aquisição de material 

permanente. 

Na etapa de encaminhamento dos processos tem-se a limitação de apenas um malote 

de entrega por semana via Correios. Em casos emergenciais, torna-se necessário o 

pagamento de diária ao motorista no valor atual de R$ 88,50 (1/2 diária), além de gastos com 

combustível para a entrega dos processos e atendimento da demanda emergencial. Estima-

se, tendo por base os meses de setembro a dezembro de 2014, um consumo médio mensal 

de R$ 1060,00 em combustível pelo ICHS, sendo os principais deslocamentos referentes ao 
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trajeto Volta Redonda x Niterói. No caso de incorreções ou divergências nos processos, estes 

são devolvidos para adequação em Volta Redonda e, posteriormente, são reencaminhados 

para empenho, o que ocasiona um atraso de pelo menos três semanas nos trâmites normais, 

considerando-se o malote de apenas uma vez por semana. Embora muitos dos casos 

pudessem ser resolvidos por telefone ou internet, acredita-se que, devido ao excesso de 

demanda, torna-se impraticável à sede o tratamento exclusivo e diferenciado das 

solicitações.  

Depois de empenhado, teoricamente, os fornecedores seriam contatados para 

disponibilização do produto adquirido ou serviço contratado, o que nem sempre acontece, 

sendo este contato realizado posteriormente pela unidade responsável pelo bem ou serviço, 

quando do conhecimento do empenho.  

De acordo com o entrevistado, a entrega, quando realizada em Niterói, acarreta maior 

retardo na disponibilização e atendimento das demandas do campus, além de possíveis 

avarias que por vezes são identificadas, sejam elas do próprio fornecedor ou do depósito 

central, que lida com um elevado volume de carga frente à precária infraestrutura logística 

de distribuição para atendimento de toda a universidade. Além disso, eleva-se os gastos com 

combustível, pagamento de diárias aos motoristas e ajudantes e desgaste dos veículos. 

Quando do recebimento do material pelo campus ou prestação do serviço, a Nota Fiscal deve 

ser encaminhada à Niterói para realização das etapas de liquidação e pagamento, etapas estas 

que novamente se deparam com a limitação de malote de apenas uma vez por semana.  

Os recursos destinados anualmente às atividades da Universidade são: Livre 

Ordenação e Infra Unidade. A distribuição dos empenhos do campus Aterrado nos anos em 

análise, 2013 e 2014, estão concentrados nas categorias de material de consumo, diárias, 

contratação de serviços, cartão corporativo para compras emergenciais, material permanente 

e aquisição de passagens, conforme gráficos 2 e 3. 
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Gráfico 2 – Empenhos do campus Aterrado no ano de 2013. 
Fonte: SAEF/UFF 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Empenhos do campus Aterrado no ano de 2014. 
Fonte: SAEF/UFF 

 

 

Neste ano de 2015, devido às limitações orçamentárias vivenciadas pelo Governo 

Federal, a UFF buscou centralizar ainda mais seus processos. Todas as solicitações passaram 

a ser encaminhadas à sede por meio de uma página na internet, complementadas pela entrega 

de documentação da página impressa, passando às unidades do fora da sede a tarefa de 

apenas planejar seus gastos e encaminhá-los, orçando apenas os itens mais específicos. Desta 

forma, todos os demais trâmites passaram a ser realizados pela sede, elevando ainda mais as 

20%

38%

21%

19%

1% 1%

Campus Aterrado 2013

Material de Consumo Serviço Permanente

Diárias Cartão Corporativo Passagem

19%

45%

14%

15%
6%

1%

Campus Aterrado 2014

Material de Consumo Serviço Permanente

Diárias Cartão Corporativo Passagem



52 

 

atividades dos setores responsáveis. Diante deste cenário, o receio do setor é de que essa 

alteração ocasione maiores dificuldades no atendimento das demandas e possíveis erros de 

generalização para a realização de uma compra unificada através de licitações. Teme-se 

ainda uma maior deficiência dos serviços logísticos de distribuição já citados, tendo em vista 

que os produtos adquiridos serão centralizados nos dois depósitos de Niterói.  

No que tange à composição do setor financeiro do ICHS, este é composto por 7 

servidores concursados (2 administradores, 4 técnicos de contabilidade, 1 assistente em 

administração) e 2 estagiários. De acordo com os trâmites executados pela sede em Niterói, 

o quadro mínimo seria de 6 servidores a saber: ordenador de despesa, gestor financeiro, 

pessoa responsável pela emissão de empenhos no SIAFI e SIASG, pessoa responsável pela 

conferência e liquidação da despesa no subsistema Contas a Pagar e Receber – CPR e, por 

fim, o responsável pelo fechamento da Lista de Credores e emitente da Ordem Bancária de 

efetivação do pagamento. Além destes, destaca-se que após a realização das atividades de 

empenho, liquidação e pagamento ocorre a verificação de conformidade de gestão, com uma 

pessoa ligada à UG, porém que não faz parte da equipe de execução, de forma a não ter uma 

visão viciada do processo executado. Essa pessoa registra a conformidade de gestão no 

SIAFI, permitindo suporte de análise documental para o contador responsável (UFF,2014). 

Ressalta-se que as “Unidades Gestoras não possuem contador responsável pela 

Conformidade Contábil, destinando tal atribuição ao Contador Responsável pelo Órgão”, 

lotado na Setorial Contábil em Niterói, onde existe uma estrutura de apoio instalada dentro 

da Coordenação de Contabilidade, composta por contadores, técnicos e assistentes 

administrativos, executores das equipes das UGE’s, sendo este setor também responsável 

pela descentralização dos créditos para as outras Unidades Gestoras Executoras da UFF e a 

respectiva supervisão (UFF, 2014). 

 

4.1.2) Modelo de Gestão Adotado Pela UFF diante do Projeto de 

Interiorização 

 

Dentro do contexto da Universidade Federal Fluminense, sua missão se encontra 

alicerçada constitucionalmente nas bases do ensino, da pesquisa e da extensão. No entanto, isso 

não significa ignorar os critérios mais administrativos como a eficiência, a competência e a 

transparência, conforme ressaltado pela Instituição em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) de 2008-2012: 
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...Isto não significa que a universidade, na sua dinâmica, deva dispensar critérios de 

eficiência, competência e transparência. Executar a complexa tarefa acima descrita 

exige esforços de criação, uso, aperfeiçoamento e/ou adequação de instrumentos de 

gestão que suportem o fazer acadêmico, reconhecendo e potencializando sua 

especificidade além, é claro, de garantir sua efetividade. É necessário buscar o 

adequado equilíbrio entre estrutura, que permite o funcionamento sistemático e 

eficiente do “aparelho de estado” que é a universidade, e espontaneidade, que é o 

elemento criativo e inovador que garante à universidade operar na fronteira do 

conhecimento. (UFF, 2007, pág. 8). 

 

 

Conforme exposto acima, a busca pela eficiência é uma das metas da universidade, 

enfatizando ainda a adequação dos instrumentos de gestão, reforçando a ideia aqui exposta. 

Por Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), entende-se como uma ferramenta de 

gestão de governança, que viabiliza o desenvolvimento institucional de forma coesa, objetiva e 

clara, onde seu papel é tornar claro os objetivos organizacionais por meio da definição de seus 

objetivos estratégicos (UFF, 2012). 

Analisando-se inicialmente o PDI 2008-2012, o qual contempla o projeto de expansão 

vivenciado pela universidade a partir do Reuni, constata-se em sua estruturação 5 áreas 

estratégicas: 

 

 Graduação e Pós-graduação;  

 Pesquisa e Extensão;  

 Gestão de Pessoas;  

 Planejamento e Gestão e; 

 Interiorização.  

 

No contexto deste estudo, serão analisadas as áreas estratégicas de “Planejamento e 

Gestão” e “Interiorização”. Quanto ao Planejamento e Gestão são encontra dos cinco tópicos: 

 

(1) Ampliar a capacidade de desenvolvimento autossustentado da instituição;  

(2) Melhorar a infraestrutura básica para a realização das atividades institucionais;  

(3) Consolidar a UFF como centro qualificado de ensino, pesquisa e extensão;  

(4) Fortalecer a dimensão internacional da UFF;  

(5) Desenvolver o HUAP enquanto Unidade Acadêmica Especial. 
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Para análise do nível de centralização e descentralização adotados pela universidade, 

será analisado o item 1 acima descrito: “Ampliar a capacidade de desenvolvimento 

autossustentado da instituição”. Nele é encontrada a estratégia: “Otimizar os recursos 

orçamentários”, onde uma das ações propostas consiste em: “Descentralizar a gestão 

orçamentária e financeira até o nível de unidades acadêmicas administrativas” e ainda 

“Comprometer as unidades acadêmicas e administrativas com a elaboração e execução 

orçamentária”. 

Uma pergunta se faz a respeito: Qual o nível de descentralização e comprometimento 

proposto pelo PDI em questão? 

Tendo por base as definições expostas na revisão de literatura, verifica-se que existem 

diversos tipos de descentralização, dentre as quais se destacam a de atividades (aqui entendida 

por desconcentração) e a de gestão, decisão. Assim, sugere-se que a ação de descentralização 

da gestão orçamentária e financeira até o nível de unidades acadêmicas administrativas limite-

se à esfera das decisões, o que de fato se evidencia nas unidades acadêmicas, cujo diretor possui 

autonomia sobre a execução da verba destinada à sua unidade, porém não é habilitado nos 

sistemas para execução dos trâmites orçamentários e financeiros que concretizam suas decisões.  

Tal afirmação é elucidada pela própria universidade em seu relatório de prestação de 

contas ao TCU referente ao ano de 2014, onde a universidade relata que: 

 

 
O conjunto de unidades acadêmicas e administrativas que compõem a UFF têm 

autonomia relativa em relação à Unidade Central, uma vez que todas demandam de 

uma descentralização de crédito para desenvolverem suas atividades; não possui 

autorização para funcionamento autônomo pleno (UFF, 2014, pág. 75). 
 

 

Partindo para análise da área estratégica de interiorização, encontra-se o objetivo: 

“Consolidar e ampliar as ações da universidade fora da sede”, tendo como uma das ações: 

“Montar uma estrutura administrativa na Reitoria para atendimento das Unidades fora da sede”, 

demonstrando claramente uma concentração das atividades na Reitoria. Antes da Interiorização 

tais atividades eram realizadas unicamente por seu Departamento de Contabilidade e Finanças 

(DCF), hoje responsável pela distribuição dos recursos a algumas Pró-Reitorias e 

Superintendências que no “Pós-Reuni” tornaram-se Unidades Gestoras Executoras, mantendo-

se no DCF, porém, os empenhos para pagamento de diárias, passagens e suprimento de fundos, 

além da descentralização dos créditos.  
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A partir do PDI 2013 – 2017 o foco passa a ser a qualidade da Universidade, não sendo 

objeto de análise deste trabalho. 

 

4.1.3) Análise da Demanda 

 

Em termos de demandas da Universidade, torna-se importante evidenciar que a mesma 

contempla, em seu processo de interiorização, nove unidades fora da sede, sendo a maior delas 

a do município de Volta Redonda, com 39% dos alunos do interior, seguida de Nova Friburgo 

(18%) e Campos (14%). No contexto de toda a Universidade, atualmente são ofertados 125 

cursos presenciais, com aproximadamente 10.000 vagas anuais, e em torno de 54.000 alunos 

matriculados nos diferentes cursos presenciais, de educação à distância e de Pós-Graduação 

(UFF, 2011; UFF 2012; UFF, 2014). 

De acordo com o PDI 2008-2012, os principais investimentos em seu processo de 

expansão foram voltados para programas com objetivos de instalar laboratórios, renovar o 

acervo bibliográfico, recuperar salas de aulas, ampliar o número e o valor das bolsas acadêmicas 

e sociais, e incentivar as atividades de pesquisa e pós-graduação, investindo, no âmbito do PDI, 

um total aproximado de R$ 18 milhões ao longo do triênio 2005-2007 (UFF, 2007). 

Conforme evidenciado no tópico anterior, a UFF conta com um sistema concentrado 

para a realização das atividades de empenho, pagamento e liquidação de processos em Niterói. 

Na tabela4 – Evolução das Despesas Liquidadas 2008 – 2014 é apresentado um histórico de 

compras e contratações via licitação (convite, tomada de preços, concorrência e pregão) e via 

contratações diretas (dispensa e inexigibilidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 -Evolução das Despesas Liquidadas 2008 – 2014. 

 

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS 2008 – 2014 
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Ano Licitações (em Reais) Contratações Diretas 

(em Reais) 

Licitações - 

Variação de 

2008 a 2014 

Contratações 

Diretas - Variação 

de 2008 a 2014 

2008 82.603.376,80 44.955.304,79  

 

 

82% 

 

 

 

 

50% 

2009 192.773.674,71 64.807.548,24 

2010 141.720.197,95 54.225.537,40 

2011 110.062.938,75(2011) / 

80.728.507,44 (2012) * 

51.912.607,38 

2012 81,106,388,61 (2012) /  

 113.593.858,90 (2013)* 

26.584.554,90 (2012) /  

44.252.116,87 (2013)* 

2013 130.327.130,43 60.120.655,38 

2014 150.432.327,74 67.593.246,66 

Fonte: A autora (2015) a partir dos relatórios de gestão da UFF emitidos ao TCU. 

*Dados apresentam inconsistência nos valores emitidos nos relatórios do ano citado e do ano posterior, não 

sendo possível comprovação dos valores. 

 

Conforme evidenciado na tabela4, houve um incremento no montante de licitações entre 

os anos de 2008 e 2009, evidenciando o volume de recursos liberados pelo governo para 

implantação do Reuni. Destaca-se que no período de 2008 a 2014 houve uma elevação de 82% 

no volume de recursos empenhados via licitação e 50% no volume de contratações diretas. 

Considerando a informação do Relatório de Gestão de 2013, verifica-se que a Pró-

Reitoria de Administração (PROAD), responsável pelos empenhos das Unidades Acadêmicas 

e dos grandes contratos de terceirização de mão-de-obra, vigilância, manutenção e custos fixos, 

empenhou o montante de R$ 12,3 milhões na modalidade de dispensa de licitação, ou seja, 38% 

dos empenhos de dispensa de licitação emitidos diretamente por toda universidade (R$ 

32.146.680,01). Desta forma, torna-se evidente a importância do setor e o grande volume de 

compras e contratações, principalmente se somarmos os casos de inexigibilidade e licitações.  

De acordo com os relatórios de 2013 e 2014, houve um acréscimo na dotação final em 

relação ao ano anterior na ordem de 10,77% e 6,7%, respectivamente, o que se revelou 

insuficiente para atender as reais demandas da instituição. Ao analisar a demanda da 

universidade, a mesma descreve em seu relatório: 

 

 

A evolução do orçamento da Universidade Federal Fluminense não tem acompanhado 

o crescimento exponencial da Instituição ao longo dos últimos quatro anos, com o 

advento do programa de reestruturação e expansão das instituições federais de ensino 
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superior. As dotações orçamentárias têm sido executadas na sua integralidade, porém 

insuficientes em face da expansão física vivida ultimamente (UFF, 2014, pág. 157). 

 

 

Para atendimento de suas demandas, as diversas unidades acadêmicas buscam conseguir 

verba complementar de Emendas Parlamentares junto aos Deputados Federais e Senadores. 

Entende-se por Emenda Parlamentar como sendo: 

 

 

A emenda parlamentar é o instrumento que o Congresso Nacional possui para 

participar da elaboração do orçamento anual. Por meio das emendas os parlamentares 

procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma 

melhor alocação dos recursos públicos. É a oportunidade que eles têm de 

acrescentarem novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as 

demandas das comunidades que representam (BRASIL, 2014). 

 

 

As Emendas Parlamentares disponibilizadas à universidade têm sua liberação 

geralmente no fim do exercício, dificultando sua execução em tempo hábil. Sabe-se que tais 

verbas são de alto valor, o que inevitavelmente acarreta uma grande quantidade de empenhos 

em um espaço curto de tempo, contribuindo para que, nos anos anteriores, houvesse uma perda 

desses recursos no montante evidenciado na tabela 5 – Perda de Recursos de Emendas 

Parlamentares, conforme análise dos relatórios de gestão dos anos mencionados. Tal perda 

possui duas origens: falta de liberação ou liberação em pouco tempo hábil para empenho frente 

ao alto valor.  

 

Infelizmente, esse tipo de recurso não é creditado no tempo adequado e, por muitas 

vezes, não vem a ser liberado o limite orçamentário pelo Governo Federal, 

dificultando sua utilização em tempo hábil dentro do exercício (UFF, 2014, pág. 21). 

 

 

Tabela 5 - Perda de Recursos de Emendas Parlamentares 

2012 2013 2014 

R$ 2.050.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.550.000,00 

Fonte: UFF (diversos anos). 

Ainda em relação às Emendas Parlamentares, estas vêm há tempos financiando o 

desenvolvimento das atividades do campus Aterrado, tendo seu histórico de liberação nos 

últimos 4 anos descrito na Tabela 6 - Emendas Parlamentares destinadas ao campus Aterrado 

em Volta Redonda. Embora o montante seja significativo, sua execução também foi parcial em 

virtude das informações acima expostas. 
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Tabela 6 - Emendas Parlamentares destinadas ao campus Aterrado em Volta Redonda. 

Linha Emenda Valores em Reais 

2011   2012 2013 2014 

1 Valor Acordado 1.500.000,00 300.000,00 500.000,00 1.200.000,00 

2 Valor Autorizado 1.500.000,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 

3 Valor Solicitado 1.509.341,66 300.000,00 481.732,49 1.211.995,35 

4 Valor Empenhado (Total) 1.455.785,22 229.218,87 403.769,55 15.850,00 

5 Parte do valor empenhado 

(total) oriundo de troca de 

recursos (até 26/10/2015). 

463.062,56 169.914,79 124.394,42 15.850,00 (até o 

momento de 

realização deste 

estudo). 

6 Valor total não 

disponibilizado ao 

campus (até 26/10/2015) 

44.214,78 

 

70.781,13 

 

96.230,45 

 

484.150,00 

 

Fonte: A autora (2015), tendo por base planilhas de controle do Setor Financeiro do ICHS/UFF. 

 

Na tabela acima, tem-se na primeira linha o valor inicialmente acordado para liberação 

da emenda parlamentar, porém, nem sempre esse valor é o efetivamente autorizado / liberado 

(linha2), como pode-se verificar no ano de 2014. O valor solicitado (linha 3) refere-se às 

solicitações de compras emitidas pelo setor financeiro, enquanto que a linha 4 corresponde às 

solicitações empenhadas, em outras palavras, autorizadas para compra. Na linha 5 “Parte do 

valor empenhado (total) oriundo de troca de recursos” corresponde aos valores empenhados no 

ano seguinte por motivos diversos, inclusive falta de tempo hábil para execução de pequenos 

processos. Como a verba da Emenda Parlamentar não pode ser utilizada no ano posterior, a 

sede utilizou-se desses recursos provavelmente em processos maiores e menos trabalhosos e 

acordou com a Unidade seu ressarcimento no ano seguinte através do empenho dos processos 

para o qual a emenda se destinaria. Ressalta-se que os valores descritos na linha 5 encontram-

se somados na linha 4, compondo o montante citado. Por fim, na linha 6 tem-se a descrição do 

valor total não recebido pelo campus, seja pelo não repasse do governo ou pelo não 

ressarcimento da UFF. 

Entendido o tamanho da demanda da Universidade, em especial da Pró-Reitoria de 

Administração, responsável pelos empenhos das Unidades Acadêmicas, inclusive do interior, 
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o presente estudo parte para análise do tempo de empenhos das solicitações do campus 

Aterrado. 

 

4.1.4) Determinando o Tamanho da Amostra de Empenhos da Campus 

Aterrado 

 

Este tópico se encarregará na definição do tamanho da amostra, conforme critérios 

anteriormente estabelecidos no item 3.3, com uma amostra preliminar de 20 empenhos, 

distribuídos de acordo Tabela 7 – Distribuição da Amostra Preliminar do campus Aterrado, 

chegando-se ao Quadro 5 – Amostra Preliminar do campus Aterrado. 

 

Tabela 7 - Distribuição da Amostra Preliminar do Campus Aterrado 

Distribuição da Amostra Preliminar 

Modalidade Distribuição 

Empenhos para 

amostra 

Dispensa de Licitação 70% 14 

Pregão 25% 5 

Carona 5% 1 

Fonte: A autora (2015).
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Quadro 5- Amostra Preliminar dos Empenhos do Campus Aterrado 

  Empenho Processo 

Data de 

Abertura do 

processo 

Data de 

Empenho 

Modalidade 

de Aquisição 

Tempo para 

empenho em 

dias 

IC
H

S
/2

0
1
3
 2013NE801450 7992201330 17/07/2013 05/11/2013 Pregão 111 

2013NE801627 72950201370 02/07/2013 23/07/2013 DL 21 

2013NE802838 73334201336 26/09/2013 23/10/2013 Carona 27 

2013NE801947 72674201340 15/05/2013 14/08/2013 DL 91 

2013NE801955 72922201352 20/06/2013 15/08/2013 DL 56 

IC
E

X
/2

0
1
3
 2013NE800161 72175201352 19/02/2013 27/02/2013 DL 8 

2013NE800364 72296201302 14/03/2013 02/04/2013 DL 19 

2013NE802187 7703201301 10/07/2013 21/11/2013 Pregão 134 

2013NE800939 72401201303 09/04/2013 23/05/2013 DL 44 

2013NE801659 72950201370 02/07/2013 29/07/2013 DL 27 

IC
H

S
/2

0
1
4
 2014NE800928 72317201462 11/04/2014 25/04/2014 DL 14 

2014NE800429 3289201433 04/04/2014 16/07/2014 Pregão 103 

2014NE801385 72574201402 10/06/2014 15/07/2014 DL 35 

2014NE801916 72538201431 03/06/2014 02/09/2014 DL 91 

2014NE801693 3290201468 04/04/2014 13/10/2014 Pregão 192 

IC
E

X
/2

0
1

4
 2014NE801753 72545201432 06/06/2014 21/08/2014 DL 76 

2014NE802589 73206201473 30/09/2014 23/10/2014 DL 23 

2014NE801162 4046201412 25/04/2014 15/08/2014 Pregão 112 

2014NE800929 72317201462 11/04/2014 20/05/2014 DL 39 

2014NE800925 72261201446 27/03/2014 20/05/2014 DL 54 
Fonte: Portal da Transparência e sistema de controle de processo da UFF. Tabulação da autora (2015). 

DL = Dispensa de Licitação
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Aplicando-se a estatística descritiva tem-se a Tabela 8 – Estatística Descritiva da 

Amostra Preliminar do campus Aterrado. 

 

Tabela 8 - Estatística Descritiva da Amostra Preliminar do Campus Aterrado 

Tempo para empenho em dias  

    

Média 63,85 

Erro padrão 10,86744898 

Mediana 49 

Modo 27 

Desvio padrão 48,60070933 

Variância da 

amostra 2362,028947 

Curtose 0,846607976 

Assimetria 1,061720313 

Intervalo 184 

Mínimo 8 

Máximo 192 

Soma 1277 

Contagem 20 

Fonte: A autora (2015). 

 

Extraindo-se as informações do desvio padrão e do erro padrão, e estabelecendo-se um 

grau de confiança de 95%, tem-se a definição do tamanho da amostra: 

 

N = (1,96)2. (48,60070933)2   N = 76,83199 = 77 empenhos 

10,867448982 

 

Com base na aplicação da fórmula acima, tem-se a definição de um tamanho amostral 

de 77 empenhos, cuja distribuição se encontra descrita na tabela 9, conforme definido na 

metodologia. 

Tabela 9 - Distribuição da Amostra do Campus Aterrado 

Tamanho da Amostra 

Empenhos Analisados 77 

Sendo: 

Dispensa de Licitação 54 

Pregão 19 

Carona 4 

Fonte: A autora (2015). 
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4.1.5) Levantamento do Tempo de Empenhos dos Processos do Campus 

Aterrado 

 

Neste tópico é apresentada a amostra de 77 empenhos do campus Aterrado, seguindo os 

critérios anteriormente estabelecidos, com o objetivo de levantar a estatística descritiva que 

auxilie na elaboração do teste de hipótese que compara uma amostra de empenhos da UFF com 

uma amostra de empenhos do IFRJ campus Nilo Peçanha. Para tanto, foram selecionados 54 

empenhos compra direta, 19 empenhos de pregão e 4 empenhos de carona, sendo primeiramente 

analisado cada um separadamente. Assim, tem-se a amostra descrita na nos quadros 6 a 8. 
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Quadro 6 - Amostra dos Processos de Compra Direta (Dispensa de licitação – DL) do Setor Financeiro do Campus Aterrado 

  Empenho Processo 

Data de 

Abertura do 

processo 

Data de 

Empenho 

Modalida

de de 

Aquisição 

Tempo para 

empenho em dias 

IC
H

S
 /

 2
0
1
3
 

2013NE801627 72950201370 02/07/2013 23/07/2013 DL 21 

2013NE800382 72320201303 19/03/2013 04/04/2013 DL 16 

2013NE801947 72674201340 15/05/2013 14/08/2013 DL 91 

2013NE801955 72922201352 20/06/2013 15/08/2013 DL 56 

2013ne802003 72674201340 15/05/2013 16/08/2013 DL 93 

2013NE800505 72356201389 25/03/2013 16/04/2013 DL 22 

2013NE800364 72055201355 17/01/2013 02/04/2013 DL 75 

2013NE801255 72490201380 26/04/2013 18/06/2013 DL 53 

2013NE801707 51370201349 13/09/2013 12/11/2013 DL 60 

2013NE802070 73137201317 05/08/2013 21/08/2013 DL 16 

2013NE802224 9312201312 12/08/2013 22/11/2013 DL 102 

2013NE801231 72674201340 15/05/2013 14/06/2013 DL 30 

2013NE803003 73355201351 27/09/2013 05/11/2013 DL 39 

2013NE802030 73077201332 29/07/2013 19/08/2013 DL 21 

2013NE800864 72055201355 17/01/2013 16/05/2013 DL 119 

2013NE802179 73078201387 29/07/2013 28/08/2013 DL 30 

IC
E

X
 /

 2
0

1
3
 

2013NE800161 72175201352 19/02/2013 27/02/2013 DL 8 

2013NE800364 72296201302 14/03/2013 02/04/2013 DL 19 

2013NE800939 72401201303 09/04/2013 23/05/2013 DL 44 

2013NE801659 72950201370 02/07/2013 29/07/2013 DL 27 

2013NE802220 72366201314 26/03/2013 30/08/2013 DL 157 

2013NE802301 73196201395 16/08/2013 10/09/2013 DL 25 
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2013NE802737 73210201351 20/08/2013 10/10/2013 DL 51 

2013NE803672 73211201303 20/08/2013 26/12/2013 DL 128 

2013NE800381 72295201350 14/03/2013 04/04/2013 DL 21 

2013NE802728 73109201308 01/08/2013 10/10/2013 DL 70 

2013NE801721 73006201330 09/07/2013 02/08/2013 DL 24 

2013NE800043 2779201331 15/03/2013 17/04/2013 DL 33 

2013NE800103 5091201311 08/05/2013 23/05/2013 DL 15 

2013NE802727 73109201308 01/08/2013 10/10/2013 DL 70 

2013NE803346 73371201344 30/09/2013 22/11/2013 DL 53 

IC
H

S
 /

 2
0
1
4
 

2014NE800928 72317201462 11/04/2014 25/04/2014 DL 14 

2014NE801421 72547201421 09/06/2014 17/07/2014 DL 38 

2014NE801385 72574201402 10/06/2014 15/07/2014 DL 35 

2014NE801916 72538201431 03/06/2014 02/09/2014 DL 91 

2014NE801179 4045201478 25/04/2014 19/08/2014 DL 116 

2014NE800918 3400201491 09/04/2014 19/05/2014 DL 40 

2014NE802585 7235201447 31/07/2014 23/10/2014 DL 84 

2014ne801111 4246201475 05/05/2014 09/06/2014 DL 35 

IC
E

X
 /

 2
0

1
4
 

2014NE801753 72545201432 06/06/2014 21/08/2014 DL 76 

2014NE802589 73206201473 30/09/2014 23/10/2014 DL 23 

2014NE801364 72278201401 01/04/2014 14/07/2014 DL 104 

2014NE800929 72317201462 11/04/2014 20/05/2014 DL 39 

2014NE800925 72261201446 27/03/2014 20/05/2014 DL 54 

2014NE801023 72378201420 30/04/2014 02/06/2014 DL 33 

2014NE801022 72374201441 29/04/2014 02/06/2014 DL 34 

2014NE801885 72742201451 01/08/2014 01/09/2014 DL 31 

2014NE802388 8732201462 26/08/2014 08/10/2014 DL 43 
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2014NE802761 72318201415 11/04/2014 12/11/2014 DL 215 

2014NE800889 72316201418 11/04/2014 19/05/2014 DL 38 

2014NE800728 72268201468 31/03/2014 28/04/2014 DL 28 

2014NE800130 4039201411 28/04/2014 07/05/2014 DL 9 

2014NE802500 3511201406 11/04/2014 10/11/2014 DL 213 

2014NE800575 3175201493 03/04/2014 09/04/2014 DL 6 

Fonte: Portal da Transparência e sistema de controle de processo da UFF. Tabulação da autora (2015). 

DL = Dispensa de Licitação 
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Tabela 10 -Análise Estatística dos Empenhos de Dispensa de Licitação do Campus Aterrado 

 

Tempo para empenho em dias 

  

Média 55,33333333 

Erro padrão 6,307184239 

Mediana 38,5 

Modo 21 

Desvio padrão 46,3481493 

Variância da amostra 2148,150943 

Intervalo 209 

Mínimo 6 

Máximo 215 

Soma 2988 

Contagem 54 
Fonte: A autora (2015). 

 

Com base nos dados acima e utilizando-se a fórmula 2 descrita na metodologia, pode-se afirmar 

que os empenhos provenientes de dispensa de licitação do campus Aterrado têm 95% de 

confiança de que aconteçam entre 43 e 68 dias (55,3 ± 12,64).  
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Quadro 7- Amostra dos Processos de Pregão do Setor Financeiro do Campus Aterrado 

  Empenho Processo 

Data de 

Abertura do 

processo 

Data de 

Empenho 

Modalidade 

de Aquisição 

Tempo para 

empenho em 

dias 

2
0
1
3
 

2013NE801450 7992201330 17/07/2013 05/11/2013 Pregão 111 

2013NE801428 9311201378 12/08/2013 05/11/2013 Pregão 85 

2013NE803522 73342201382 27/09/2013 04/12/2013 Pregão 68 

2013NE801290 9699201315 15/08/2013 31/10/2013 Pregão 77 

2013NE802187 7703201301 10/07/2013 21/11/2013 Pregão 134 

2013NE800463 6275201391 07/06/2013 12/09/2013 Pregão 97 

2013NE800261 5323201323 14/05/2013 09/07/2013 Pregão 56 

2
0

1
4
 

2014NE801693 3290201468 04/04/2014 13/10/2014 Pregão 192 

2014NE801864 3323201470 08/04/2014 14/10/2014 Pregão 189 

2014NE800429 3289201433 04/04/2014 16/07/2014 Pregão 103 

2014NE801115 3324201414 08/04/2014 15/08/2014 Pregão 129 

2014NE801173 4044201423 28/04/2014 18/08/2014 Pregão 112 

2014NE801865 3323201470 08/04/2014 14/10/2014 Pregão 189 

2014NE801138 3574201454 14/04/2014 15/08/2014 Pregão 123 

2014NE800244 3354201421 08/04/2014 10/07/2014 Pregão 93 

2014NE801155 3322201425 08/04/2014 15/08/2014 Pregão 129 

2014NE801162 4046201412 25/04/2014 15/08/2014 Pregão 112 

2014NE801460 3315201486 11/04/2014 11/09/2014 Pregão 153 

2014NE801626 3324201414 08/04/2014 09/10/2014 Pregão 184 

Fonte: Portal da Transparência e sistema de controle de processo da UFF. Tabulação da autora (2015). 
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Tabela 11 - Análise Estatística dos Empenhos dos Pregões do Campus Aterrado 

Tempo para empenho em dias 

  

Média 122,9474 

Erro padrão 9,631052 

Mediana 112 

Modo 189 

Desvio padrão 41,98078 

Variância da amostra 1762,386 

Intervalo 136 

Mínimo 56 

Máximo 192 

Soma 2336 

Contagem 19 
Fonte: A autora (2015). 

 

Com base nos dados acima e utilizando-se a fórmula 2 descrita na metodologia, 

podemos afirmar que os empenhos provenientes de pregões do campus Aterrado têm 95% de 

confiança de que aconteçam entre 103 e 143 dias (122,94 ± 20,15). 

 

Quadro 8 - Amostra dos Processos de Carona e Aditivo do Setor Financeiro do Campus 

Aterrado 

 

Empenho Processo 

Data de 

Abertura do 

processo 

Data de 

Empenho 

Modalidade 

de Aquisição 

Tempo para 

empenho em 

dias 

2013NE802838 73334201336 26/09/2013 23/10/2013 CARONA 27 

2013NE803348 73333201391 26/09/2013 22/11/2013 

Aditivo 

(Carona) 57 

2013NE803378 73341201338 27/09/2013 22/11/2013 CARONA 56 

2013NE802368 73212201340 20/08/2013 16/09/2013 

Aditivo 

(Carona) 27 

Fonte: Portal da Transparência e sistema de controle de processo da UFF. Tabulação da autora (2015). 
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Tabela 12– Análise Estatística dos Empenhos de Carona e Aditivo do Campus Aterrado 

Tempo para empenho em dias 

  

Média 41,75 

Erro padrão 8,518362519 

Mediana 41,5 

Modo 27 

Desvio padrão 17,03672504 

Variância da amostra 290,25 

Intervalo 30 

Mínimo 27 

Máximo 57 

Soma 167 

Contagem 4 
Fonte: A autora (2015). 

 

Com base nos dados acima e utilizando-se a fórmula 2 descrita na metodologia, 

podemos afirmar que os empenhos provenientes de carona do campus Aterrado têm 95% de 

confiança de que aconteçam entre 15 e 69 dias (41,75 ± 27,09). 
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4.2) DIAGNÓSTICO DO CAMPUS NILO PEÇANHA 

 

Os dados levantados neste tópico foram obtidos a partir de documentos internos e 

externos, questionário, observação e entrevista com o gestor financeiro responsável pelo IFRJ 

campus Nilo Peçanha em Pinheiral, Jeferson Batista da Silva. 

Anteriormente vinculado à Universidade Federal Fluminense, o então Colégio Agrícola 

Nilo Peçanha (CANP), em 2008, a partir da Lei nº 11892/2008, passou a pertencer ao quadro 

do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Com uma 

gestão de recursos eficiente e desconcentrada, o campus Nilo Peçanha tornou-se o de modelo 

de comparação deste estudo.  

Hoje, já como CANP-IFRJ, o campus conta em seu setor de compras e licitações com 

uma equipe formada pelo diretor (docente) e 7 servidores efetivos, sendo 1 administrador (vaga 

atualmente em aberto), 1 contador, 3 assistentes em administração, 2 auxiliares de biblioteca e 

4 funcionários terceirizados que apoiam o processo, distribuídos nos setores de compras e 

licitações, setor de orçamento, finanças e contabilidade e setor de contratos e convênios. A 

estrutura conta também com um engenheiro responsável pela aprovação de obras no campus, 

um setor de almoxarifado e um setor de patrimônio, sustentando assim a estrutura da Unidade 

Gestora Executora. Apesar da desconcentração, a Instituição entendeu como necessário manter 

alguns setores concentrados, como a consultoria jurídica, a qual se encontra na Reitora. Apesar 

deste entendimento, tais setores se utilizam da tecnologia para agilizar os trâmites. Os editais e 

demais documentos que necessitam de aprovação são enviados primeiramente por e-mail para 

que possam ser analisados, antes mesmo que a Procuradoria tenha os processos em mãos, de 

forma a reduzir os impactos relacionados à dificuldade de efetivação dos trâmites devido à 

distância entre a unidade e a sede. 

Outro destaque de eficiência está nos contratos de terceirização. É realizada uma grande 

licitação pela Reitoria, onde posteriormente a empresa ganhadora realizará um contrato com 

cada uma das unidades contempladas, visando atender às especificidades locais. Ressalta-se 

ainda que todos os contratos sistêmicos e continuados ficaram por atribuição da Reitoria. 

Neste ano de 2015, por orientação do Tribunal de Contas da União (TCU), houve uma 

consolidação das compras comuns de todo o IFRJ buscando o não fracionamento das despesas 

de forma a obter os benefícios da licitação a partir da compra de um volume maior. Para tanto, 

atendendo a exigência e mantendo a desconcentração, cada campus ficou responsável pela 

realização de um pregão geral para todo IFRJ e, posteriormente, cada unidade realiza seus 
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respectivos empenhos neste pregão. Exemplificando, o gestor cita que Pinheiral ficou com a 

licitação de alimentos, Volta Redonda de mobiliários e assim por diante. Ele destaca ainda que 

a distribuição se deu por escolha dos gestores de acordo com o que estavam mais acostumados 

a licitar. 

Destaca-se que atualmente o IFRJ conta com 12 unidades espalhadas pelo Estado do 

Rio de Janeiro: Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Eng. Paulo de Frontin, Mesquita, Nilópolis, 

Paracambi, Pinheiral, Realengo, Maracanã, São Gonçalo, Resende e Volta Redonda, além da 

reitoria.Destas, 9 são Unidades Gestoras Executoras.  

Dentre os principais benefícios apontados pelo diretor financeiro acerca da 

desconcentração, destacam-se: agilidade na execução financeira, maior assertividade nas 

aquisições/contratações e melhor relacionamento com os fornecedores. Dentre as limitações 

tem-se a dependência dos repasses orçamentários e financeiros por parte da Reitoria. 

O montante de recursos utilizados pelo setor encontra-se distribuído abaixo na tabela 

13. Ressalta-se que 99,71% da verba foi executada através da emissão de 621 empenhos 

representados no gráfico 3. 

 

Tabela 13 - Recursos Orçamentários Campus Nilo Peçanha Pinheiral 2014 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS PELO CAMPUS 

MATRIZ CONIF 2014 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS VALORES 

Ordenação Livre (Despesas Gerais do Campus)  R$         2.793.155,00  

Capacitação  R$               28.000,00  

Bolsas e Auxílios  R$            613.900,50  

N.E.A.D. Ordenação Livre  R$            141.205,45  

TOTAL MATRIZ  R$         3.576.260,95  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS FORA DA MATRIZ CONIF 

Receita Própria  R$            523.256,02  

Distribuição Gratuita – Alimentação  R$            356.162,88  

PFRH  R$               79.760,00  

N.E.A.D.  R$            301.709,55  

TOTAL FORA DA MATRIZ  R$         1.260.888,45  

COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA REITORIA 

Obras  R$            712.834,27  

Serviços  R$         1.757.048,61  

TOTAL PELA REITORIA  R$         2.469.882,88  

TOTAL GERAL  R$         7.307.032,28  

Fonte: CANP-IFRJ (2014) 
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Gráfico 4- Empenhos campus Nilo Peçanha - IFRJ 
Fonte: CANP-IFRJ (2014) 

 

No tangente à modalidade de licitação, em 2014 foram executados: 6 pregões, 61 

processos de dispensa de licitação e 18 processos de inexigibilidade. 

Em relação às atividades de cada setor tem-se: 

 

 Setor de compras e licitações – 1 servidor efetivo e 3 terceirizados: 

o Receber e analisar as solicitações de compras e contratação de serviços; 

o Consultar a Coordenação de Orçamento e Finanças quanto à 

disponibilidade de recursos orçamentários; 

o Solicitar à Coordenação de Orçamento e Finanças a classificação 

orçamentária necessária ao atendimento das demandas apresentadas. 

 Setor de Orçamento, Finanças e Contabilidade – 5 servidores efetivos: 

o Proceder à emissão da nota de empenho acompanhada da documentação 

exigida a esta etapa da despesa; 

o Encaminhar o processo à Coordenação de Compras para emissão da 

Ordem de Fornecimento; 

o Solicitar recursos financeiros quando necessário; 

o Receber a Nota Fiscal e demais solicitações de pagamento (previamente 

autorizadas), acompanhada do respectivo processo, e proceder com a 

liquidação da despesa; 
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o Realizar o pagamento das despesas liquidadas, observadas todas as 

documentações pertinentes ao processo; 

o Emitir os relatórios de Ordem Bancária e encaminhar à agência do Banco 

do Brasil de sua localidade; 

o Controlar os saldos das contas de orçamento e financeiro, inclusive os 

valores oriundos de receitas próprias; 

o Efetuar o detalhamento dos créditos para classificação orçamentária da 

despesa a ser realizada; 

o Organizar e arquivar os documentos realizados e destinados a esta 

Coordenação; 

o Analisar os processos de concessão de suprimento de fundos com vistas 

à elaboração do empenho; 

o Analisar os processos de prestação de contas de suprimento de fundos 

visando a aprovação e à baixa de responsabilidade do suprido, quando 

for o caso; 

o Recomendar a realização de tomada de contas especial em virtude da 

irregularidade na aplicação de suprimento de fundos; 

o Receber, lançar e pagar as solicitações de diárias (autorizadas pelo 

Ordenador de despesas) no SCPD (Sistema de Controle de Diárias e 

Passagens), comprando as passagens aéreas quando necessário; 

o Solicitar e lançar as prestações de contas dentro do prazo estipulado; 

o Organizar os processos e formulários de solicitação e prestação de contas 

de diárias; 

o Proceder às prestações de contas, quando necessário; 

o Realizar o recolhimento, através de GRU, e enviar ao Banco do Brasil os 

valores provenientes das vendas de produtos resultantes do processo de 

ensino-aprendizagem; 

o Registrar atos e fatos contábeis; 

o Administrar os tributos da instituição; 

o Gerenciar custos; 

o Prestar consultorias e informações gerenciais; 

o Efetuar regularizações contábeis; 

o Proceder, em conjunto com os demais setores da Direção de 

Administração, à conformidade dos registros de gestão. 
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 Setor de Contratos e Convênios – 1 servidora; 

o Acompanhar os contratos administrativos com impacto orçamentário; 

o Elaborar novos contratos, termos, aditivos, minutas e outros; 

o Acompanhar os prazos de vigência dos contratos; 

o Auxiliar os fiscais quando da renovação dos prazos e alterações dos 

valores; 

o Realizar publicações no Diário Oficial referentes aos extratos de 

contratos, aditivos e etc.; 

o Manter atualizado o banco de dados com informações pertinentes às 

licitações e contratações, que por sua vez auxiliam no planejamento de 

contratações futuras; 

o Manter organizado no Campus os documentos pertinentes aos contratos 

sistêmicos (Reitoria), para que possam ser acompanhados. 

 Setor de Almoxarifado – 2 servidores: 

o Conferir, inspecionar, armazenar e liberar o material adquirido pelo 

Campus; 

o Encaminhar a Nota Fiscal à Direção de Administração para 

providências; 

o Controlar o fluxo de entrada e saída de materiais, mediante a requisição 

corretamente preenchida pelo setor solicitante; 

o Emitir regularmente relatórios à Coordenação de Orçamento e Finanças 

para acompanhamento. 

 Setor de Patrimônio - (Mesmo servidor do almoxarifado): 

o Conferir a natureza de despesa do material permanente adquirido junto 

ao Setor de Orçamento e Finanças para patrimoniar e tombar o bem; 

o Elaborar os Termos de Responsabilidade e lançar nos sistemas as cargas 

patrimoniais; 

o Manter atualizado o banco de dados com a movimentação interna e 

externa dos bens; 

o Emitir mensalmente relatórios de movimentação para a Coordenação de 

Orçamento e Finanças. 

 



75 

 

4.2.1) Determinando o Tamanho da Amostra de Empenhos da Campus Nilo 

Peçanha 

 

Neste tópico será realizada a definição do tamanho da amostra conforme critérios 

anteriormente estabelecidos no item 3.3, com uma amostra preliminar de 20 empenhos 

distribuídos de acordo com a Tabela 14 – Distribuição da Amostra Preliminar do Campus Nilo 

Peçanha, chegando-se ao Quadro 9 – Amostra Preliminar do campus Nilo Peçanha.  

 

Tabela 14 - Distribuição da Amostra Preliminar do Campus Nilo Peçanha 

Distribuição da Amostra Preliminar 

Modalidade Distribuição 

Empenhos para 

amostra 

Dispensa de Licitação 70% 14 

Pregão 25% 5 

Carona 5% 1 

Fonte: A autora (2015) 
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Quadro 9 - Amostra Preliminar do IFRJ Campus Nilo Peçanha 

  
Empenho 

Processo 

(início 

23276) 

Data de 

Abertura do 

processo 

Data de 

Empenho 

Modalidade 

de Aquisição 

Tempo para 

empenho 

em dias 

2
0
1
3
 

2013NE800011 047/2013-61 24/01/2013 04/02/2013 DL 11 

2013NE800012 092/2013-16 31/01/2013 04/02/2013 DL 4 

2013NE800010 028/2013-35 15/01/2013 04/02/2013 DL 20 

2013NE800040 133/2013-74 18/02/2013 26/02/2013 DL 8 

2013NE800038 154/2013-90 21/02/2013 26/02/2013 DL 5 

2013NE800052 052/2013-74 24/01/2013 07/03/2013 DL 42 

2013NE800059 166/2013-14 26/02/2013 12/03/2013 DL 14 

2013NE800300 049/2013-51 24/01/2013 09/10/2013 Pregão 258 

2013NE800411 509/2013-41 22/07/2013 14/11/2013 Pregão 115 

2013NE800418 050/2013-85 24/01/2013 18/11/2013 Pregão 298 

2
0

1
4
 

2014NE800019 019/2014-25 17/01/2014 05/02/2014 DL 19 

2014NE800022 041/2014-75 20/01/2014 07/02/2014 DL 18 

2014NE800038 048/2014-97 10/02/2014 20/02/2014 DL 10 

2014NE800039 049/2014-31 10/02/2014 20/02/2014 DL 10 

2014NE800044 062/2014-91 11/02/2014 26/02/2014 DL 15 

2014NE800055 114/2014-29 10/03/2014 19/03/2014 DL 9 

2014NE800061 122/2014-75 20/03/2014 21/03/2014 DL 1 

2014NE800304 241/2014-98 24/04/2014 30/10/2014 Pregão 189 

2014NE800313 672/2014-94 30/10/2014 06/11/2014 Carona 7 

2014NE800335 109/2014-23 27/02/2014 12/11/2014 Pregão 258 

Fonte: Dados IFRJ. Tabulação própria (2015). 

DL= Dispensa de Licitação
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Tabela 15 – Análise Estatística dos Empenhos da Amostra Preliminar do Campus Nilo 

Peçanha 

Tempo para empenho em dias– IFRJ 

    

Média 65,55 

Erro padrão 22,28812228 

Mediana 14,5 

Modo 258 

Desvio padrão 99,67551301 

Variância da amostra 9935,207895 

Intervalo 297 

Mínimo 1 

Máximo 298 

Soma 1311 

Contagem 20 
Fonte: Dados IFRJ. Tabulação própria (2015). 

 

Extraindo-se as informações do desvio padrão e do erro padrão e estabelecendo-se um 

grau de confiança de 95% chega-se a definição do tamanho da amostra: 

 

N = (1,96)2. (99,67551301)2   N = 76,83200 = 77 empenhos 

22,288122282 

 

Com base na aplicação da fórmula acima, tem-se a definição de um tamanho amostral 

também de 77 empenhos, cuja distribuição se encontra descrita na tabela 16, conforme definido 

na metodologia. 

 

Tabela 16 - Distribuição da Amostra do Campus Nilo Peçanha 

Tamanho da Amostra 

Empenhos Analisados 77 

Sendo: 

Dispensa de Licitação 55 

Pregão 17 

Carona 5 

Fonte: A autora (2015) 
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Devido à dificuldade de levantamento de empenhos pertencentes a diferentes pregões, 

o quantitativo foi reduzido para 17, distribuindo-se a diferença entre as categorias de dispensa 

de licitação e carona, passando seus quantitativos para 55 e 5 respectivamente. 
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4.2.2) Levantamento do Tempo de Empenhos dos Processos do Campus Nilo Peçanha 

 

Quadro 10-Amostra dos Processos de Compra Direta (Dispensa de licitação) do Campus Nilo Peçanha 

  

Empenho 

Processo 

(início 

23276) 

Data de 

Abertura do 

processo 

Data de 

Empenho 

Modalidade 

de Aquisição 

Tempo 

para 

empenho 

em dias 
2

0
1

3
 

2013NE800011 047/2013-61 24/01/2013 04/02/2013 DL 11 

2013NE800012 092/2013-16 31/01/2013 04/02/2013 DL 4 

2013NE800010 028/2013-35 15/01/2013 04/02/2013 DL 20 

2013NE800040 133/2013-74 18/02/2013 26/02/2013 DL 8 

2013NE800038 154/2013-90 21/02/2013 26/02/2013 DL 5 

2013NE800052 052/2013-74 24/01/2013 07/03/2013 DL 42 

2013NE800058 181/2013-62 04/03/2013 11/03/2013 DL 7 

2013NE800059 166/2013-14 26/02/2013 12/03/2013 DL 14 

2013NE800063 132/2013-20 18/02/2013 19/03/2013 DL 29 

2013NE800085 201/2013-85 08/03/2013 09/04/2013 DL 32 

2013NE800087 028/2013-35 15/01/2013 09/04/2013 DL 84 

2013NE800098 280/2013-44 12/04/2013 24/04/2013 DL 12 

2013NE800100 293/2013-13 25/04/2013 25/04/2013 DL 0 

2013NE800102 296/2013-57 25/04/2013 26/04/2013 DL 1 

2013NE800118 305/2013-18 29/04/2013 13/05/2013 DL 14 

2013NE800125 342/2013-18 20/05/2013 22/05/2013 DL 2 

2013NE800135 222/2013-11 13/03/2013 27/05/2013 DL 75 

2013NE800145 307/2013-07 29/04/2013 29/05/2013 DL 30 

2013NE800160 376/2013-11 10/06/2013 17/06/2013 DL 7 
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2013NE800168 198/2013-10 07/03/2013 19/06/2013 DL 104 

2013NE800167 343/2013-62 20/05/2013 19/06/2013 DL 30 

2013NE800169 198/2013-10 07/03/2013 19/06/2013 DL 104 

2013NE800171 428/2013-41 20/06/2013 20/06/2013 DL 0 

2013NE800177 248/2013-69 04/04/2013 26/06/2013 DL 83 

2013NE800176 424/2013-62 19/06/2013 26/06/2013 DL 7 

2013NE800151 365/2013-22 04/06/2013 05/06/2013 DL 1 

2013NE800148 247/2013-14 04/04/2013 05/06/2013 DL 62 

2013NE800147 134/2013-19 18/02/2013 03/06/2013 DL 105 

2
0

1
4
 

2014NE800019 019/2014-25 17/01/2014 05/02/2014 DL 19 

2014NE800022 041/2014-75 20/01/2014 07/02/2014 DL 18 

2014NE800038 048/2014-97 10/02/2014 20/02/2014 DL 10 

2014NE800039 049/2014-31 10/02/2014 20/02/2014 DL 10 

2014NE800044 062/2014-91 11/02/2014 26/02/2014 DL 15 

2014NE800055 114/2014-29 10/03/2014 19/03/2014 DL 9 

2014NE800061 122/2014-75 20/03/2014 21/03/2014 DL 1 

2014NE800064 148/2014-13 25/03/2014 27/03/2014 DL 2 

2014NE800069 076/2014-12 18/02/2014 01/04/2014 DL 42 

2014NE800081 165/2014-51 03/04/2014 04/04/2014 DL 1 

2014NE800091 175/2014-96 14/04/2014 17/04/2014 DL 3 

2014NE800100 303/2014-00 27/05/2014 29/05/2014 DL 2 

2014NE800106 266/2014-21 13/05/2014 05/06/2014 DL 23 

2014NE800113 318/2014-60 18/06/2014 23/06/2014 DL 5 

2014NE800153 401/2014-39 05/08/2014 21/08/2014 DL 16 

2014NE800154 402/2014-83 05/08/2014 21/08/2014 DL 16 

2014NE800156 396/2014-64 31/07/2014 22/08/2014 DL 22 
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2014NE800155 403/2014-28 05/08/2014 22/08/2014 DL 17 

2014NE800175 404/2014-72 05/08/2014 29/08/2014 DL 24 

2014NE800222 405/2014-17 05/08/2014 18/09/2014 DL 44 

2014NE800225 519/2014-67 08/09/2014 23/09/2014 DL 15 

2014NE800229 520/2014-91 09/09/2014 29/09/2014 DL 20 

2014NE800232 536/2014-02 18/09/2014 30/09/2014 DL 12 

2014NE800229 520/2014-91 09/09/2014 29/09/2014 DL 20 

2014NE800225 519/2014-67 08/09/2014 23/09/2014 DL 15 

2014NE800222 405/2014-17 05/08/2014 18/09/2014 DL 44 

2014NE800205 404/2014-72 05/08/2014 11/09/2014 DL 37 
Fonte: Dados IFRJ. Tabulação própria (2015). 

DL = Dispensa de Licitação 

 

Tabela 17 - Análise Estatística dos Empenhos de Dispensa de Licitação do Campus Nilo Peçanha 

Tempo para empenho em dias 

Média 24,63636364 

Erro padrão 3,736106801 

Mediana 15 

Modo 1 

Desvio padrão 27,70770961 

Variância da amostra 767,7171717 

Intervalo 105 

Mínimo 0 

Máximo 105 

Soma 1355 

Contagem 55 
Fonte: A autora (2015)
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Com base nos dados acima e utilizando-se a fórmula2 descrita na metodologia, pode-se 

afirmar que os empenhos de dispensa de licitação do campus Nilo Peçanha têm 95% de 

confiança de que aconteçam entre 17 e 32 dias (24,6 ± 7,5). 

 

Quadro 11-Amostra dos Processos de Pregões do Setor Financeiro do Campus Nilo Peçanha 

  

Empenho 
Processo 

(início 23276) 

Data de 

Abertura do 

processo 

Data de 

Empenho 

Modalidade 

de Aquisição 

Tempo 

para 

empenho 

em dias 

2
0

1
3
 

2013NE800300 049/2013-51 24/01/2013 09/10/2013 Pregão 258 

2013NE800514 283/2013-88 12/04/2013 27/12/2013 Pregão 259 

2013NE800411 509/2013-41 22/07/2013 14/11/2013 Pregão 115 

2013NE800418 050/2013-85 24/01/2013 18/11/2013 Pregão 298 

2013NE800416 341/2013-73 20/05/2013 18/11/2013 Pregão 182 

2013NE800451 595/2013-91 26/08/2013 22/11/2013 Pregão 88 

2013NE800513 669/2013-90 26/09/2013 27/12/2013 Pregão 92 

2013NE800517 281/2013-99 12/04/2013 27/12/2013 Pregão 259 

2013NE800377 446/2013-22 26/06/2013 07/11/2013 Pregão 134 

2
0
1
4
 

  

2014NE800013 153/2013-45 
21/02/2013 

29/01/2014 Pregão 342 

2014NE800165 431/2013-64 20/06/2013 27/08/2014 Pregão 433 

  

2014NE800243 705/2013-15 
24/10/2013 

02/10/2014 Pregão 343 

2014NE800098 700/2013-92 17/01/2014 22/05/2014 Pregão 125 

2014NE800041 345/2014-92 10/02/2014 21/02/2014 Pregão 11 

2014NE800304 241/2014-98 24/04/2014 30/10/2014 Pregão 189 

2014NE800323 626/2014-75 21/10/2014 07/11/2014 Pregão 17 

2014NE800335 109/2014-23 27/02/2014 12/11/2014 Pregão 258 

Fonte: Dados IFRJ. Tabulação própria (2015). 
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Tabela 18 - Análise Estatística dos Empenhos dos Pregões do Campus Nilo Peçanha 

Tempo para empenho em dias 

  

Média 200,1764706 

Erro padrão 29,03246602 

Mediana 189 

Modo 258 

Desvio padrão 119,703924 

Variância da amostra 14329,02941 

Intervalo 422 

Mínimo 11 

Máximo 433 

Soma 3403 

Contagem 17 
Fonte: A autora (2015) 

 

Com base nos dados acima e utilizando-se a fórmula 2 descrita na metodologia, pode-

se afirmar que os empenhos provenientes de pregões do campus Nilo Peçanha têm 95% de 

confiança de que aconteçam entre 139 e 262 dias (200,17 ± 61,6). 

 

Quadro 12 - Amostra dos Processos de Carona e Aditivo do Campus Nilo Peçanha 

Empenho 

Processo 

(início 

23276) 

Data de 

Abertura 

do processo 

Data de 

Empenho 

Modalidade de 

Aquisição 

Tempo 

para 

empenho 

em dias 

2014NE800313 672/2014-94 30/10/2014 06/11/2014 

Carona do proc.            

(23371-000045/2014-75) 7 

2014NE800312 670/2014-03 30/10/2014 06/11/2014 

Carona do proc.    

(64000-013933/2014-53) 7 

2014NE800352 702/2014-62 14/11/2014 18/11/2014 

Carona do Proc. 

(63348000731201377) 4 

2014NE800325 688/2014-05 06/11/2014 10/11/2014 

Carona do Proc.  

(23415000500201306 ) 4 

2014NE800311 677/2014-17 30/10/2014 06/11/2014 

Carona do proc.        

(23081-010243/2014-11) 7 
Fonte: Dados IFRJ. Tabulação própria (2015). 
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Tabela 19 - Análise Estatística dos Empenhos de Carona e Aditivo do Campus Nilo Peçanha 

 

Tempo para empenho em dias 

Média 5,8 

Erro padrão 0,734846923 

Mediana 7 

Modo 7 

Desvio padrão 1,643167673 

Variância da amostra 2,7 

Intervalo 3 

Mínimo 4 

Máximo 7 

Soma 29 

Contagem 5 
Fonte: A autora (2015) 

 

 

Por fim, com base nos dados acima e utilizando-se a fórmula 2 descrita na metodologia, 

pode-se afirmar que os empenhos provenientes de carona do campus Nilo Peçanha têm 95% de 

confiança de que aconteçam entre 4 e 8 dias (5,8 ± 2). 
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4.3) TESTE DE HIPÓTESE 

 

Neste tópico serão realizados2 testes de hipóteses de amostras independentes 

separadamente, sendo que o primeiro contempla a amostra de empenhos provenientes de 

dispensa de licitação e carona, enquanto que o segundo contempla exclusivamente os 

empenhos provenientes de pregão, conforme estabelecido anteriormente na metodologia. 

 

Todas as análises se basearão na seguinte hipótese: 

 

H0: µ1 - µ2 ≤ 0 

Ha: µ1 - µ2 >0 

 

Onde: 

µ1 = o tempo médio de empenho da UFF nos processos do campus Aterrado. 

µ2 = o tempo médio de empenho do IFRJ, campus Nilo Peçanha. 

 

Assim, a hipótese alternativa (Ha) será a de que o tempo médio de empenho dos 

processos do IFRJ é menor do que o tempo de empenho da UFF nos processos do campus 

Aterrado. 

Utilizar-se-á no contexto deste trabalho um α = 0,05 como nível de significância 

e a execução deste estudo fundamentou-se na estatística do software SPSS 15.0 (2006).
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Tabela 20 - Estatística Descritiva dos Empenhos de Carona e Dispensa de Licitação 

GroupStatistics 

   IFRJ/UFF N Mean Std. Deviation StdErrorMean 

Empenhos de Carona e 
Dispensa de Licitação 

IFRJ 59 22,83 27,195 3,541 

UFF 58 54,4 44,997 5,908 
Fonte: SPSS 15.0 (2006) a partir dos dados da amostra do IFRJ e da UFF. 

 

Tabela 21 - Teste de Hipótese com amostras independentes dos Empenhos de Carona e de Dispensa de Licitação 

IndependentSamples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 
Sif.(2-
tailed) MeanDifference 

Std. 
ErrorDifference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Empenhos 
de Carona 
e Dispensa 

de 
Licitação 

Equalvariancesassumed 7,963 0,006 -4,601 115 0,000 -31,566 6,860 -45,155 -17,977 

Equalvariancesnotassumed     -4,583 93,444 0,000 -31,566 6,888 -45,243 -17,889 
Fonte: SPSS 15.0 (2006) a partir dos dados da amostra do IFRJ e da UFF. 
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Considerando-se a análise do teste de Levene, deve-se considerar que as amostras 

não são homogêneas, pois o p-value (sig.) deste teste (0,006) é inferior ao α (0,05). A 

partir desta análise faz-se a decisão do teste t-Student ou distribuição t, para a situação de 

variâncias não homogêneas (segunda linha do teste). O valor da estatística de teste é t = -

4,583 e o valor-p (sif. (2-tailed)) é menor que α (0,05). Assim rejeita-se H0, ou seja, 

existem evidências estatísticas de que a hipótese alternativa, a de desconcentração, tende 

a oferecer menor tempo de empenho nos processos de carona e dispensa de licitação. 

 

Em relação aos pregões tem-se: 

  

Tabela 22 - Estatística Descritiva dos Empenhos de Pregão 

GroupStatistics 

    IFRJ/UFF N Mean Std. Deviation StdErrorMean 

Empenhos 
provenientes de Pregão 

IFRJ 17 200,18 119,704 29,032 

UFF 19 122,95 41,981 9,631 
Fonte: SPSS 15.0 (2006) a partir dos dados da amostra do IFRJ e da UFF. 
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Tabela 23 - Teste de Hipótese com Amostras Independentes de Empenhos de Pregão 

IndependentSamples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 
Sif.(2-
tailed) MeanDifference 

Std. 
ErrorDifference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Empenhos 
de Carona e 

Dispensa 
de Licitação 

Equalvariancesassumed 19,181 0,000 2,640 34 0,012 77,229 29,250 17,787 136,671 

Equalvariancesnotassumed     2,525 19,505 0,020 77,229 30,588 13,319 141,139 
Fonte: SPSS 15.0 (2006) a partir dos dados da amostra do IFRJ e da UFF 
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Considerando-se a análise do teste de Levene, deve-se considerar que as amostras 

não são homogêneas, pois o p-value deste teste (0,000) é inferior ao α (0,05). A partir 

desta análise faz-se a decisão do teste t-Student para a situação de variâncias não 

homogêneas (segunda linha do teste). O valor da estatística de teste é t = 2,525 e o valor-

p é maior que α (0,05). Assim não rejeita H0, ou seja, existem evidências estatísticas de 

que a hipótese nula, a da gestão concentrada, tende a oferecer menor tempo de empenho 

nos processos de pregão. Destaca-se, porém, que não estão sendo considerados os casos 

em que a demora na emissão de empenho possa estar relacionada à não necessidade 

imediata do produto ou serviço. 

Por fim, segue abaixo o quadro comparativo de um intervalo de confiança de 95% 

dos tempos de empenhos analisados anteriormente nos tópicos 4.1.5 e 4.2.2 e o Gráfico 

4, que evidencia os tempos médios de empenho, corroborando com a análise acima 

descrita. 

 

Quadro 13 -Intervalo de Confiança de 95% para os Tempos de Empenho da UFF 

e do IFRJ 

 

Modalidade de Aquisição ou Contratação UFF IFRJ 

Dispensa de Licitação 43 a 68 dias 17 a 32 dias 

Pregão 103 a 143 dias 139 a 262 dias 

Carona 15 a 69 dias 4 a 8 dias 

Fonte: A autora (2015). 

 

 

Gráfico 5 -Tempo Médio de Empenho da UFF e do IFRJ 

Fonte: A autora (2015). 
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5) ANÁLISE DOS DADOS 

 

Em termos de descentralização de atividades (desconcentração) pôde-se verificar, 

através de uma revisão das experiências da Administração Pública Federal, que a 

descentralização tornou-se a base das reformas que buscavam melhorias na eficiência e 

flexibilidade na Administração Pública. Porém, sua inexecução justificou-se por fatores como 

crises políticas, fins de mandatos, mudança de foco diante de demandas emergenciais ou até 

mesmo dificuldades relacionadas à cultura organizacional que não foram bem trabalhadas entre 

os servidores. 

Dessas experiências foi possível extrair algumas recomendações importantes: 

 Os setores parceiros na desconcentração devem estar devidamente aparelhados 

e instruídos; 

 Torna-se latente a necessidade de uma cultura reformista, ou seja, torna-se 

pertinente trabalhar a cultura organizacional de forma a envolver todos os 

stakeholders2 no processo; 

 Importante se faz o estabelecimento de regras institucionais onde se estabeleçam 

as formas de relacionamento entre o setor central e os delegados; 

 A coordenação e cooperação entre o administrativo central e administrações 

locais é ferramenta chave para o sucesso da implementação, bem como algumas 

formas de hierarquia que mantenham regras de subordinação estabelecidas 

democraticamente. 

 

Assim, tendo por base a análise qualitativa, destaca-se que tais conceitos são de suma 

importância para a implantação do método de gestão analisado, sendo o primeiro item: setores 

devidamente aparelhados e instruídos, compatível com a estrutura do campus Aterrado, 

conforme segue. Em termos de estrutura, trata-se de um campus novo, equipado recentemente 

com recursos do Reuni. Embora verifique-se que o setor já possui experiência nas etapas iniciais 

de compras e contratações, as etapas de empenho, pagamento e liquidação necessitam de 

                                                      

 

2Stakeholders – Partes interessadas, ou seja, pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelos projetos e 

processos de uma empresa / organização. (BEZERRA, 2014).  
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desenvolvimento. Assim, políticas de capacitação tornam-se essenciais em caso de implantação 

do processo estudado. 

Em termo de equipe, conforme citado anteriormente o setor financeiro do ICHS conta 

com 7 servidores concursados (2 administradores, 4 técnicos de contabilidade, 1 assistente em 

administração) e 2 estagiários. De acordo com o Relatório de Gestão da Universidade, o 

quantitativo mínimo é de 6 servidores, sendo: um ordenador de despesa, um gestor financeiro, 

um responsável pela emissão de empenhos no SIAFI e SIASG, um responsável pela conferência 

e liquidação da despesa no subsistema Contas a Pagar e Receber – CPR, um responsável pelo 

fechamento da Lista de Credores e emitente da Ordem Bancária de efetivação do pagamento e 

um responsável pela verificação de conformidade de gestão. No caso do IFRJ, este conta com 

7 servidores e 4 terceirizados. Desta forma, evidencia-se que a equipe do setor financeiro do 

campus analisado possui quantitativo suficiente de pessoas para atender o novo processo de 

gestão, em caso de implantação.  O Quadro 14 sintetiza as informações aqui expostas: 

 

Quadro 14 - Equipe dos Setores Financeiros Analisados 

Equipe do Setor 

Financeiro do ICHS 

Equipe do IFRJ – 

Campus Nilo Peçanha 

Quantitativo Mínimo Estabelecido 

pela UFF para Implantação de uma 

Unidade Gestora Executora 

7 servidores 7 servidores 6 pessoas 

2 estagiários 4 terceirizados  

Fonte: Entrevistas UFF e CANP; UFF, 2014. 

O segundo item exposto com base na revisão de literatura ressalta a importância de uma 

cultura reformista. Entende-se que esta questão deva ser bem trabalhada tanto em Niterói quanto 

no campus Aterrado. O que evidencia-se é que a centralização é latente na cultura da Instituição, 

principalmente em situações de dificuldades econômicas, conforme ocorrido no ano de 2015. 

No entanto, Castells (1998) apud Klering e Porsse (2014), defendem que a centralização não 

garante a estabilidade da máquina em situação de pressão local e global (revisão de literatura 

pág. 51). 

Em termos de demanda, ficou evidente o aumento nos últimos anos, tendo em vista o 

crescimento da Universidade, em especial no processo de interiorização. Destaca-se também a 

dificuldade da Instituição no tratamento das Emendas Parlamentares, recurso que muitas das 

vezes não é gasto em sua integralidade, em virtude do pouco tempo hábil frente a altos valores 

e consequentemente muitos processos. 
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Em termos da análise quantitativa, estatísticas amostrais apresentaram evidências de 

que empenhos provenientes de dispensa de licitação e carona possuem menor tempo de 

empenho em uma gestão desconcentrada. No entanto, empenhos provenientes de pregão 

evidenciaram a eficiência da UFF em sua gestão concentrada para execução dos trâmites do 

processo, excluindo-se dessa análise a possibilidade da diferença entre a data de abertura de 

processo e a data de empenho estarem relacionadas à não necessidade do produto ou serviço no 

momento da licitação, já que nos casos de ata de registro de preço o prazo para empenho é 

durante a validade da ata, período de 1 ano. 
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6) CONCLUSÃO 

 

Este estudo se propôs a analisar um novo método de gestão à UFF no tratamento das 

unidades fora de sede e baseou-se na análise de métodos qualitativos e quantitativos. A partir 

do levantamento dos dados da gestão concentrada da UFF, estabeleceu-se como ponto de 

comparação o IFRJ campus Nilo Peçanha, em Pinheiral/RJ, o qual atua desde sua origem como 

IFRJ sendo uma Unidade Gestora Executora, representando, no contexto deste trabalho, o 

modelo de gestão desconcentrada. 

Em termos de análise qualitativa, ficou evidente um incremento no volume da demanda 

a partir do Reuni, fator que justifica a desconcentração, principalmente se considerarmos o 

montante de recursos perdidos de emendas parlamentares, onde demonstrou-se a dificuldade de 

execução, seja pelo volume de processos ou pelo pouco tempo hábil para empenho. 

Ficou configurado também a elevação dos custos e dificuldades de movimentação de 

processos entre Volta Redonda e Niterói dentro do contexto de uma gestão concentrada, 

conforme dados apresentados pelo chefe do setor financeiro do ICHS. 

Em termos quantitativos evidenciou-se a desconcentração como um projeto eficaz na 

redução dos tempos de empenho de processos de compras e contratações provenientes de 

dispensa de licitação e carona, enquanto que nos processos de pregão a concentração mostrou-

se mais eficaz, tomando-se por base apenas os tempos apresentados, excluindo-se fatores 

subjetivos da necessidade do empenho no momento da licitação de registro de preço. 

No tangente aos pregões e tendo por base o modelo implantado pelo IFRJ no ano de 

2015, recomenda-se que seja atribuição da sede realizar os pregões para as unidades, tendo em 

vista a eficiência demonstrada nas análises estatísticas e, posteriormente, cada unidade gestora 

executora fora da sede realiza os empenhos conforme necessidade. Acredita-se assim ser 

possível e benéfico aproveitar a experiência do setor de licitações de forma concentrada, 

associado a uma desconcentração das demais modalidades de aquisição. 

Por fim, acredita-se que tanto em termos qualitativos quanto quantitativos a gestão 

desconcentrada configura-se como uma opção mais eficiente e flexível dentro do contexto 

proposto, ainda que parte da gestão permaneça concentrada. Como pesquisa futura sugere-se 

um estudo mais aprofundado dos processos, de forma a subsidiar a decisão do nível de 

concentração e desconcentração que melhor atendam à Instituição. Recomenda-se também 

estudos a respeito da análise dos processos necessários à mudança cultural associada à alteração 

no método de gestão e o levantamento das regras institucionais necessárias para o 
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estabelecimento das formas de relacionamento entre o setor central e os delegados, conforme 

recomendação exposta na revisão de literatura. Aconselha-se ainda um estudo da Gestão 

Eletrônica de Documentos como um caminho alternativo à desconcentração na busca de 

eficiência e flexibilidade. 
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Apêndice A – Questionário para Levantamento de Dados do Setor 

Financeiro o IFRJ Campus Nilo Peçanha em Pinheiral 

 

 

Pesquisa sobre a Desconcentração de Atividades em Instituições Federais de Ensino. 

 

Prezado Coordenador Financeiro, 

 

Por favor, gostaríamos se solicitar as informações constantes no questionário abaixo, de forma a 

compor um estudo que está sendo realizado a respeito da desconcentração administrativa na UFF, 

de forma a tornar o Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda uma Unidade Gestora 

Executora. Os dados têm por objetivo estabelecer um comparativo entra a Instituição estudada, que 

hoje concentra as atividades financeiras na sua sede em Niterói, e o Instituto responsável por este 

setor, com o objetivo de levantar os benefícios da desconcentração das atividades. Ressaltamos que 

esta pesquisa trata-se de uma dissertação do Programa de Mestrado de Sistemas de Gestão do 

LATEC/UFF, cujo objetivo é analisar um novo método de gestão que traga melhores resultados em 

termos de empenho à Instituição. 

 

1 - Diante da pesquisa descrita, é permitida a divulgação do nome desta Instituição no trabalho 

de Dissertação? 

  Sim     Não           

2 - Qual o número e cargo dos funcionários que compõe a equipe financeira? 

  

3 - Qual o volume médio estimado de processos de compras e contratações? 

  

4 - Qual o volume de recursos anual administrados por este setor e o código da UGE? 

  

5 - Quantas unidades descentralizadas configuram-se como Unidades Gestoras Executoras na 

Instituição? 

  

6 - Em quantos municípios a Instituição atua? 

 

 

7 - Quais os principais benefícios você atribui à desconcentração das atividades de empenho, 

liquidação e pagamento de processos? 

 

 

8 - Quais os principais obstáculos ou limitações? 
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9 - Tendo em vista o cálculo para tempo médio de empenho de processos, gostaríamos de solicitar 

o preenchimento da planilha em anexo, correspondente a uma amostra de 60empenhos de 

processos diferentes, sendo 30 de 2013 e 30 de 2014, na proporção de70% de empenhos de 

compra direta; 25% de licitações e 5% de carona. 

          

          

Categoria:   

      

DL = Dispensa de Licitação 

Pregão   

Carona 

 

  

Empenho 
Processo 

(início 23276) 

Data de 

Abertura 

do processo 

– a 

preencher 

Data de 

Empenho 

Modalidade de 

Aquisição 

2
0
1
3
 

2013NE800011 047/2013-61   04/02/2013 DL 

2013NE800012 092/2013-16   04/02/2013 DL 

2013NE800010 028/2013-35   04/02/2013 DL 

2013NE800028 230/2013-17   19/02/2013 Pregão 

2013NE800040 133/2013-74   26/02/2013 DL 

2013NE800038 154/2013-90   26/02/2013 DL 

2013NE800052 052/2013-74   07/03/2013 DL 

2013NE800058 181/2013-62   11/03/2013 DL 

2013NE800059 166/2013-14   12/03/2013 DL 

2013NE800063 132/2013-20   19/03/2013 DL 

2013NE800085 201/2013-85   09/04/2013 DL 

2013NE800087 028/2013-35   09/04/2013 DL 

2013NE800098 280/2013-44   24/04/2013 DL 

2013NE800100 293/2013-13   25/04/2013 DL 

2013NE800102 296/2013-57   26/04/2013 DL 

2013NE800118 305/2013-18   13/05/2013 DL 

2013NE800125 342/2013-18   22/05/2013 DL 

2013NE800135 222/2013-11   27/05/2013 DL 

2013NE800138 456/2013-18   27/05/2013 Pregão 

2013NE800145 307/2013-07   29/05/2013 DL 

2013NE800160 376/2013-11   17/06/2013 DL 

2013NE800168 198/2013-10   19/06/2013 DL 

2013NE800167 343/2013-62   19/06/2013 DL 
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2013NE800169 198/2013-10   19/06/2013 DL 

2013NE800171 428/2013-41   20/06/2013 DL 

2013NE800177 248/2013-69   26/06/2013 DL 

2013NE800176 424/2013-62   26/06/2013 DL 

2013NE800151 365/2013-22   05/06/2013 DL 

2013NE800148 247/2013-14   05/06/2013 DL 

2013NE800147 134/2013-19   03/06/2013 DL 

2013NE800300 049/2013-51   09/10/2013 Pregão 

2013NE800514 283/2013-88   27/12/2013 Pregão 

2013NE800411 509/2013-41   14/11/2013 Pregão 

2013NE800418 050/2013-85   18/11/2013 Pregão 

      

2013NE800416 341/2013-73   18/11/2013 Pregão 

2013NE800451 595/2013-91   22/11/2013 Pregão 

2013NE800513 669/2013-90   27/12/2013 Pregão 

2013NE800517 281/2013-99   27/12/2013 Pregão 

2013NE800377 446/2013-22   07/11/2013 Pregão 

2
0
1
4
 

2014NE800019 019/2014-25   05/02/2014 DL 

2014NE800022 041/2014-75   07/02/2014 DL 

2014NE800038 048/2014-97   20/02/2014 DL 

2014NE800039 049/2014-31   20/02/2014 DL 

2014NE800013 153/2013-45   29/01/2014 Pregão 

2014NE800165 431/2013-64   27/08/2014 Pregão 

2014NE800243 705/2013-15   02/10/2014 Pregão 

2014NE800098 700/2013-92   22/05/2014 Pregão 

2014NE800041 345/2014-92   21/02/2014 Pregão 

2014NE800044 062/2014-91   26/02/2014 DL 

2014NE800055 114/2014-29   19/03/2014 DL 

2014NE800061 122/2014-75   21/03/2014 DL 

2014NE800063 151/2014-37   27/03/2014 Pregão 

2014NE800064 148/2014-13   27/03/2014 DL 

2014NE800069 076/2014-12   01/04/2014 DL 

2014NE800081 165/2014-51   04/04/2014 DL 

2014NE800091 175/2014-96   17/04/2014 DL 

2014NE800100 303/2014-00   29/05/2014 DL 

2014NE800106 266/2014-21   05/06/2014 DL 

2014NE800113 318/2014-60   23/06/2014 DL 

2014NE800130 110/2014-41   23/07/2014 DL 

2014NE800153 401/2014-39   21/08/2014 DL 

2014NE800154 402/2014-83   21/08/2014 DL 
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2014NE800156 396/2014-64   22/08/2014 DL 

2014NE800155 403/2014-28   22/08/2014 DL 

2014NE800175 404/2014-72   29/08/2014 DL 

2014NE800222 405/2014-17   18/09/2014 DL 

2014NE800225 519/2014-67   23/09/2014 DL 

2014NE800229 520/2014-91   29/09/2014 DL 

2014NE800232 536/2014-02   30/09/2014 DL 

2014NE800229 520/2014-91   29/09/2014 DL 

2014NE800225 519/2014-67   23/09/2014 DL 

2014NE800222 405/2014-17   18/09/2014 DL 

2014NE800205 404/2014-72   11/09/2014 DL 

2014NE800304 241/2014-98   30/10/2014 Pregão 

2014NE800313 672/2014-94   06/11/2014 

Carona do proc.            

(23371-000045/2014-

75) 

2014NE800312 670/2014-03   06/11/2014 

Carona do proc.        

(64000-013933/2014-

53 ) 

2014NE800352 702/2014-62   18/11/2014 

Carona do Proc. 

(63348000731201377) 

2014NE800325 688/2014-05   10/11/2014 

Carona do Proc.  

(23415000500201306 

) 

2014NE800311 677/2014-17   06/11/2014 

Carona do proc.        

(23081-010243/2014-

11) 

2014NE800323 626/2014-75   07/11/2014 Pregão 

2014NE800335 109/2014-23   12/11/2014 Pregão 
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Anexo I – Extinção do Polo Universitário de Volta Redonda 
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Anexo II – DTS Nº 15 de 21 de Outubro de 2011 


