
1  

 

  
A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA: UM ESTUDO DE CASO NO HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI - 
FHEMIG. 

 
 
Ana Célia Vieira da Silva1 
Talita Resende Cravieé da Costa Moreira2 
Professor Geraldo Diegues3 
  

RESUMO 
 
Para a compra de produtos ou a prestação de serviços, na administração pública é 
obrigatório o ato licitatório. Após esse procedimento é preciso elaborar o contrato, 
documento a ser celebrado entre a contratada e o contratante, onde se é estabelecido 
o acordo de vontades, para formação de vínculo e estipulação de obrigações 
recíprocas. Gerir contratos, requer o conhecimento, o acompanhamento, a 
fiscalização e o controle de todas as etapas para garantir que seja cumprido com êxito 
a realização do serviço. O presente trabalho se refere a um estudo de caso realizado 
no Hospital Alberto Cavalcanti – FHEMIG, com o intuito de investigar como funciona 
o processo de gestão de contratos. Para isso foi realizado entrevistas com gestores 
de contratos e também foi aplicado questionário para servidores atuantes nos setores 
de apoio administrativo, onde foi possível identificar algumas lacunas que podem ser 
trabalhadas para garantir a maior eficiência na gestação dos contratos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Administração Pública. Licitações. Gestão de Contratos. 
Gestão de Processos. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A administração pública seja ela da esfera municipal, estadual ou federal, 
necessita de meios para viabilizar a compra de produtos e a prestação de serviços. 
Para isso, é obrigatório o ato licitatório para que se torne possível recorrer ao mercado 
para suprir as demandas.  
                                                
1Graduando (a) em administração de empresas do Centro Universitário UNIBH – e-mail: 
anaceliavieirasilva@gmail.com 
2 Graduando (a) em administração de empresas do Centro Universitário UNIBH – e-mail: 
talitacraviee@hotmail.com 
3 Professor orientador. Titulação. Mestre em Administração de empresas – Faculdade Novos Horizonte 
E-mail: Geraldo.diegues@prof.unibh.br 



2  

 

A licitação é um processo administrativo, composto pela prática sistemática e 
consecutiva de uma série de atos que se relacionam de forma preordenada 
objetivando o escopo licitatório, a saber, a escolha da melhor proposta para a 
Administração Pública.  Trata-se de um ato estritamente formal, com regras e objetivos 
definidos e norteada pelos princípios regidos pela lei 8.666/1993: legalidade, 
economicidade, razoabilidade, moralidade, igualdade, impessoalidade, publicidade. 

Após concluído o processo de licitação, ou os procedimentos de dispensa ou 
inexigibilidade, a administração pública providenciará a celebração do respectivo 
contrato, Instrumento que rege o acordo firmado entre partes. Ressalta-se que, a 
redação do contrato é um dos principais fatores de sucesso do processo licitatório, 
portanto, é fundamental que seja elaborado e redigido corretamente, especificando o 
que exatamente se pretende com a contratação. As cláusulas devem ser escritas de 
forma clara, especificando os direitos, obrigações e responsabilidades, tanto da 
Administração, quanto do particular. Importa-se ressaltar que, estas disposições 
devem estar em harmonia com o ato licitatório, ou, no caso de dispensa e 
inexigibilidade de licitação, com os termos da proposta do contratado e do ato que 
autorizou a contratação sem licitação.  

Outro fator fundamental no processo licitatório é a gestão do contrato, que inclui 
planejamento, acompanhamento, fiscalização e controle. Esses são primordiais para 
garantir que o contrato atenda aos requisitos solicitados, com qualidade e preço 
exequível. De acordo com o Tribunal de contas da União (2009), é grande o número 
de contratos auditados por ano e dentre esses, cerca de 76% apresentam 
irregularidades de natureza grave. Também, são recorrentes os processos 
indenizatórios derivados de contratos malsucedidos, além de outras consequências 
derivadas da falta ou da má gestão do contrato. Nesse contexto, expõe-se o seguinte 
problema de pesquisa: Quais são as lacunas que inviabilizam a eficiência no processo 
de gestão de contratos? 

Mediante a necessidade de uma investigação acerca dos problemas citados e de 
desenvolver estratégias, propondo sugestões de melhorias, esse estudo tem como 
objetivo geral identificar as lacunas existentes na gestão de contratos, a partir de um 
estudo de caso realizado no Hospital Alberto Cavalcanti – FHEMIG, rede pública da 
esfera Estadual.   

Para atender o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 
Identificar quais são os critérios adotados para a escolha e designação do gestor de 
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contratos; quais são as atribuições e responsabilidades do gestor e como elas são 
administradas; identificar possíveis falhas no processo; avaliar quais ferramentas 
podem viabilizar e otimizar o processo de gestão de contratos, garantindo uma 
prestação de serviços mais eficiente aos seus usuários. 

Buscando investigar os problemas acarretados pelo mau gerenciamento dos 
contratos, a justificativa é que se possa contribuir para a melhoria dos processos de 
contratação, maximizando a qualidade dos procedimentos administrativos.  

Profissionalmente, busca-se contribuir com a experiência e o conhecimento de 
como gerir um contrato de maneira eficiente e ao mesmo tempo eficaz. Uma vez que 
se discute um tema de relevância significativa, o meio acadêmico também amplia seus 
conhecimentos, contribuindo para as áreas de gestão de contratos, instigando novos 
pesquisadores a pensar no assunto para a melhoria de seus processos. 

O presente trabalho inicia-se com a introdução que apresenta a contextualização 
do tema investigado, os objetivos geral e específicos, e a justificativa. A segunda parte 
apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre o assunto, analisando pontos de 
vistas de diversos autores sobre o assunto. A terceira parte se dedica à metodologia, 
que dá o suporte e norteia a pesquisa, direcionando sobre quais são os métodos 
indicados na realização da pesquisa. Na quarta parte foram apresentados os dados e 
a análise da pesquisa e na quinta e última parte foram feitas as considerações a 
respeito do cenário do trabalho. 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Gestão 
 
Para um bom desempenho de uma organização é preciso que haja uma boa 

gestão. Conforme Castro (2014), gestão significa gerir, tomar decisão conduzindo o 
processo com o objetivo de ter o melhor resultado, cumprindo as metas estabelecidas, 
utilizando ferramentas para alcançar a eficiência e eficácia, economicidade e bons 
resultados.  De acordo com Castro (2014), a gestão abrange três conceitos, a 
administração estudando o ambiente organizacional, a gestão que aplica o estudo da 
administração e o planejamento que é o fator essencial para o bom gerenciamento de 
uma empresa. 
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Segundo Bergue (2011, p. 38) “A gestão situa-se no campo das ciências sociais 
aplicadas, espaço da produção do conhecimento em que se entrelaçam paradigmas 
e valores diversos, moldando múltiplas perspectivas de análise e compreensão do 
fenômeno organizacional”. 

Seja a instituição pública ou privada, para ela apresentar um bom desempenho, 
precisa ter pessoas que tenham o conhecimento necessário para gerir, traçar metas, 
fazer um planejamento estratégico. Segundo Bergue (2011), a gestão é associada 
com o planejamento estratégico, com qualidade, com tecnologia gerencial e com o 
conhecimento e o seu bom desempenho está ligado às teorias e suas formas de 
aplicação. 

 
2.2 A importância do Gestor  

 
Para o sucesso de uma organização é essencial que haja gestores qualificados e 

com perfil apropriado para desempenhar seu papel com eficiência e eficácia. Para 
Rodermel (2012), o papel do gestor é criar um ambiente propício para toda a empresa, 
proporcionando um clima favorável para o aprendizado e a inovação de todas da sua 
equipe. No entanto sua equipe, deve ter habilidades que se enquadrem com as 
necessidades tanto interna quanto externa da organização. 

Uma boa gestão, está associada com o cumprimento das metas planejadas. Para 
Burmester (2012), quando uma pessoa tem qualificação para desempenhar suas 
tarefas ela está sendo competente. As pessoas adquirem competências através do 
conhecimento, treinamento e das próprias experiências vivenciadas em seu trabalho. 
Competência é quando uma pessoa consegue prevenir ou resolver determinado 
problema.  

Para que haja um bom desempenho nas organizações é necessário que as 
pessoas tenham competência para o desenvolvimento das funções. Para isso é 
essencial que elas tenham o conhecimento técnico e também o conhecimento geral 
para adquirir as habilidades necessárias para desempenhar sua função. (ADAMI, 
2014) 

O resultado satisfatório de um produto ou serviço depende da competência e 
habilidade que a pessoa tem para desempenhar a função. Para Dutra (2002), 
competência é um diferencial que uma pessoa tem para desempenhar uma tarefa com 
maior aptidão. Uma qualidade muito importante para as pessoas se destacarem em 
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uma organização é a capacidade de demonstrar tudo o que se sabe através de sua 
competência. Segundo Castro (2014), competência é colocar em prática os 
conhecimentos, utilizando para isso suas habilidades, experiências e estratégias. 

As competências estão ligadas com as habilidades com as quais as pessoas 
desempenham determinada função. Para Lenzi; Santos; Rodrigues (2012), 
competência é uma característica que uma pessoa tem. Ela é diferente do talento, da 
habilidade e do conhecimento que são primordiais para o bom desempenho de um 
trabalho. A competência é quando uma pessoa desenvolve com maior performance 
um trabalho determinado. 

 
2.3 Gestão de processos 

 
A gestão por processo é de suma importância para uma organização, uma vez que 

ela trabalha com a interdisciplinaridade das funções, possibilitando um entendimento 
e uma comunicação mais rápida e fácil evitando que haja esforços repetitivos entre os 
departamentos, permitindo assim que o trabalho seja feito em equipe e que essa 
equipe tenha habilidades diferentes e que possam desempenhar suas diferentes 
funções (GUERREIRO, 2013). De acordo com Mello (2011), quando um gestor 
compartilha o gerenciamento dos processos com as pessoas que estão ligadas a ele, 
e estas pessoas passam a ter o controle sobre os processos, garante-se a qualidade 
em todas as suas etapas. 

Muitas organizações são geridas utilizando o modelo de gestão funcional que é 
uma maneira linear onde as tarefas são desempenhadas em uma sequência, sendo 
que uma depende da outra, tornando o processo mais difícil, uma vez que são feitos 
de forma isolada sem que haja a comunicação dos gestores para desempenhar as 
tarefas, o que acarreta muitas vezes em retrabalho dos serviços. Já quando é utilizado 
o modelo de gestão de processos existe uma comunicação entre todos os setores, o 
que permite uma eficácia maior nas tarefas e no resultado final. (GUERREIRO, 2013) 

A gestão de processos, permite que as funções sejam descentralizadas. Para 
Tachizawa (2006), o processo de descentralização é quando as tarefas e tomadas de 
decisões são concentradas em todos os níveis hierárquicos da organização facilitando 
a agilidade nos processos.  

Ou seja, a gestão por processos requer que todos tenham uma visão sistêmica 
sobre o processo e que cada um se comunique para alcançar o objetivo. Guerreiro 
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(2013) explica que na gestão por processo não se trabalha com o intuito de dar ênfase 
nas funções de forma individual, mas que haja uma interação entre as pessoas para 
que as informações possam contribuir para o desempenho do processo. 
 

2.4 Gestão de Contratos 
 

Segundo Oliveira e Rezende (2012), a Administração Pública, para atender as 
demandas necessárias para desempenhar as atividades administrativas, deve 
exteriorizar o interesse público, por meio de seus agentes. Para esse fim é realizado 
um processo licitatório que no caso específico de fornecimento ou prestação de 
serviço de longo prazo gera um contrato. 

“Contratos administrativos são os ajustes celebrados entre a Administração 
Pública e o particular, regidos predominantemente pelo direito público, para execução 
de atividades de interesse público” (OLIVEIRA; REZENDE, 2012, p. 195).  

De uma forma mais pormenorizada, Mello (2004, p. 615) define contrato como 
sendo,  

um tipo de avença travada entre a Administração e terceiros na qual, por força 
de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo 
e as condições preestabelecidas sujeitam-se a cambiáveis imposições de 
interesse público, ressalvados os interesses patrimoniais do contratado 
privado.   

Ainda no que tange ao conceito de contrato, Meirelles (1997, p. 205-206) define 
como sendo “o ajuste que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma 
com particulares ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de 
interesse público, nas condições estabelecidas pela própria Administração”. 

O agente público demandante do serviço ou do fornecimento de interesse da 
administração pública é nomeado como gestor do contrato e torna-se o representante 
da Administração para acompanhar a execução do contrato. Assim sendo, deve agir 
de forma proativa e preventiva, observar o cumprimento, pela contratada, das regras 
previstas no instrumento contratual, buscar os resultados esperados no ajuste e trazer 
benefícios e economia, segundo os parâmetros do Tribunal de Contas. “A 
Administração Pública tem o poder-dever de fiscalizar a correta execução do contrato” 
(Art. 58, III, da Lei 8.666/1993). 

De acordo com Nascimento (2013), é muito comum vermos no dia a dia da 
Administração Pública, agentes públicos, designados para representarem o órgão 
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enquanto gestores de contrato sem que haja a observância de critérios técnicos e 
competências profissionais relacionadas ao objeto a ser fiscalizado, estando assim o 
agente público submetido à tarefa arriscada de fiscalizar um assunto que tem pouco 
domínio. 

Segundo o autor, essa situação gera “prejuízo à Administração, que por sua 
vez responsabilizará civil, penal e administrativa, conforme o caso, o servidor 
designado para fiscalizar o contrato”. (NASCIMENTO, 2013, p.610). 

De acordo com a decisão judicial descrita no acórdão nº. 839/2011, sendo o 
Fiscal julgado por problemas ocasionados durante a execução do contrato e for 
demonstrado nos autos que a responsável pela fiscalização do contrato tinha 
condições precárias para realizar o seu trabalho, ele será eximido de sua 
responsabilidade. 

 
O controle do contrato administrativo é um dos poderes inerente à 
Administração pública e, por isso mesmo, implícito em toda contratação 
publica, dispensando cláusula expressa. O poder de controle do contrato 
administrativo não retira ao particular a autonomia da execução dentro das 
cláusulas avançadas, nem lhe absorve as responsabilidades técnicas e 
econômicas do empreendimento; apenas permite que a administração 
acompanhe sua realização, velando pela exatidão dos trabalhos, orientando-
os convenientemente e impondo as modificações que o interesse público 
exigir ou o avanço da técnica aconselhar, mantida sempre a equação 
financeira inicial. Realmente, seria inútil o acompanhamento da execução 
contratual se, verificada a infração do contrato, não pudesse a administração 
puni-lo pela falta cometida. Tal poder resulta do princípio do auto 
executoriedade dos atos administrativos, a faculdade de aplicar as 
penalidades contratuais e legais, ainda que não previstas expressamente no 
contrato, independentemente de previa intervenção do poder judiciário, salvo 
cobranças resistidas pelo particular contratante. (ACÓRDÃO nº. 839/2011 – 
Plenário – TCU in: MEIRELLES, 2008, p.220) 
 Como se vê, o Órgão demandante do contrato e o servidor designado como fiscal 

são corresponsáveis durante todo o processo de execução do contrato, o que não 
exime a empresa de suas responsabilidades, do cumprimento das cláusulas 
contratuais e também de todo suporte necessário para o bom andamento do processo, 
ainda que determinados ajustes não estejam explícitos no contrato. 
 

3. METODOLOGIA 
 

Para investigar as lacunas existentes na gestão de contratos, foi realizada uma 
pesquisa de campo, seguindo de um estudo de caso amparado em evidências 
documentais e bibliográficas. A pesquisa de campo coletou informações no hospital 
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Alberto Cavalcanti, possibilitando a análise, considerações e recomendações a 
respeito da execução dos contratos. Segundo Vergara (2014, p. 43) “Pesquisa de 
campo é a investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um 
fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo”. 

Já o estudo de caso se refere ao estudo profundo dos objetivos, que permite a 
elaboração de uma pesquisa bem detalhada aplicando todo o conhecimento (GIL, 
2010). 

A base documental foi composta de documentos que compõe e norteiam o 
processo de gestão de contratos, fornecidos pelo Hospital Alberto Cavalcanti, que 
serviram de apoio para a investigação. Segundo Gil (2010, p. 30) “A pesquisa 
documental vale-se de toda sorte de documentos, elaborados com finalidades 
diversas, tais como assentamento, autorização, comunicação”.  

A pesquisa também se caracteriza como bibliográfica, visando compreender as 
teorias sobre o assunto pesquisado, contribuindo de maneira científica. Para Gil 
(2010) ela é o embasamento teórico que se dá por meio de pesquisas já publicadas 
como revistas, livros, jornais, artigos entre outros. 

Quanto aos fins, essa é uma pesquisa descritiva. Descritiva, porque ela vai 
apresentar opiniões de gestores de contratos. Segundo Vergara (2014, p. 42) “a 
pesquisa descritiva expões características de determinada população ou determinado 
fenômeno”.  

Quanto ao método de coleta de dados a pesquisa é qualitativa e quantitativa. 
Segundo Marconi e Lakatos (2011) a pesquisa qualitativa analisa de forma mais 
precisa o comportamento das pessoas, fornecendo informações mais detalhadas. 
Para isso foram realizadas entrevistas com roteiro semiestruturado, com 12 perguntas 
que foram aplicadas aos gestores de contrato que integram o quadro de funcionários 
da Instituição. Para analisar os dados, utilizou-se a técnica análise de conteúdo. 

Para complementar, foi realizada uma pesquisa quantitativa na qual foram 
aplicados questionários aos servidores que integram setores de apoio administrativos 
atuantes no processo de gestão de contratos com intuito de avaliar a percepção deles 
relativa ao processo de gestão de contratos. Para analisar os dados, todos os 
questionários coletados foram tabulados em planilha de Excel e processados em 
estatística univariada. Sendo possível o desenvolvimento de gráficos para a análise.  

 
4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
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Para o desenvolvimento da pesquisa, foram entrevistados oito servidores que são 
gestores de contratos na FHEMIG, todas as entrevistas foram autorizadas e gravadas 
e posteriormente foram transcritas na integra, para realização da análise.  O 
instrumento de coleta de dados tem a seguinte estrutura: perfil dos sujeitos de 
pesquisa; sobre as suas atribuições; sobre a responsabilidade dos gestores; a 
interações entre os setores; sobre os desafios enfrentados na execução de suas 
atribuições; sobre o  nível de responsabilidade na gestão de contratos; sobre o 
conhecimento das responsabilidades adquiridas ao assumirem o cargo em que atuam; 
questiona se a clareza do  papel do gestor; treinamentos oferecidos pela instituição; 
segurança no exercer de sua função; das dúvidas e dificuldades no processo de 
gestão de contratos; Abre-se o espaço para sugestões e melhorias que devem ser 
implementadas para o aperfeiçoamento do processo. 

 
4.1 Perfil dos sujeitos de pesquisa 

 
Esse trabalho contou com a entrevista realizada com oito gestores de contratos, 

que integram o quadro de funcionários, sendo seis mulheres e dois homens. O quadro 
a seguir mostra os dados sócios demográficos, contemplando nele o tempo de serviço 
dos servidores na rede FHEMIG, uma vez que será analisado se os gestores têm o 
domínio dos procedimentos relativos a gestão de contratos. Os servidores são 
gestores de contratos e possuem outras obrigações, para isso foi relevante apresentar 
também o cargo que os servidores ocupam. 

 
Tabela 1: Dados sócios demográficos 

RESPODENTE SEXO TEMPO DE FHEMIG CARGO 
            E 1 Masculino 1 ano e 4 meses Coordenador da manutenção 

E 2 Feminino 3 anos e meio Supervisora da farmácia de quimioterapia 
E 3 Feminino 4 anos e meio Gerencia do Núcleo de gestão de Risco 
E 4 Feminino 29 anos Coordenadora do laboratório 
E 5 Masculino 5 anos Coordenador do setor de imagem 
E 6 Feminino 4 anos e meio Coordenadora do setor de Oncologia 
E 7 Feminino 6 anos Coordenadora administrativa do 

ambulatório 
E 8 Feminino 30 anos Coordenadora do Serviço de Gestão de 

pessoas 
Elaborado pelas autoras da pesquisa. 
Fonte: pesquisa de campo 
 
 4.1.1 Responsabilidades Gerenciais 
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Quando questionado sobre as principais responsabilidades, os gestores 

mencionaram suas principais atribuições, conforme mostra a tabela 2: 
 

Tabela 2: Principais responsabilidades 
RESPONDENTE PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

E 1 Coordenar toda a equipe de manutenção predial, fazer a gestão de contratos e 
a gestão do setor. 

E 2 Supervisionar a quimioterapia, a farmácia, manipular quimioterápicos, controle 
de gestão de estoque dos medicamentos e materiais e a gestão dos contratos 

E 3 São as atividades inerentes a gestão de riscos no ambiente hospitalar, a 
segurança dos pacientes, gerenciamento de resíduos hospitalares, protocolos 
clínicos, ações com vigilância sanitária e gestão de contratos  

E 4 Coordenar todo o serviço, olhar a escala de plantão, funcionamento, contratos 
e aparelhos. 

E 5 Responsável pelo setor de raios-X ultrassom e outros exames por imagem 
E 6 Coordenar o setor, responsável técnica pela enfermagem oncológica, a parte 

de escalas do pessoal, monitoramento do atendimento, dados estatísticos 
número de quimioterapias, número de consultas e retornos, relatórios clínicos 
e gestão de contrato. 

E 7 Abertura de agenda, coordenação do guichê de atendimento, homologação, 
autorizações de cirurgia, autorização de exames de alto custo e gestão de 
contratos. 

E 8 Coordenar o setor de Departamento pessoal. 
Elaborado pelas autoras da pesquisa. 
Fonte: pesquisa de campo  

4.1.2 A interação entre os setores 
 

Perguntou-se aos entrevistados quais seriam os cargos e departamentos que eles 
interagiam para conseguir desempenhar o trabalho. De acordo com as respostas dos 
entrevistados E1, E3, E4, E6, e E8 eles dependem de todos os setores para conseguir 
desenvolver suas ações. Para eles os setores são dinâmicos e estão englobados e 
há uma cooperação entre eles de um ajudar o outro. O E2 afirma que interage com a 
enfermagem e com a secretaria da quimioterapia, com o setor de custos e financeiro.  

Para o E5 o setor de compras é o que mais lhe auxilia e que os outros setores não 
têm uma relação de auxilio é mais uma questão de parceria e troca de ideias. Já o E7 
reforça o relatado.  

 
4.1.3 Os desafios enfrentados no dia a dia 

 



11  

 

Ao serem questionados sobre os desafios que eles enfrentam no dia a dia, sejam 
eles internos ou externos, os entrevistados manifestaram percepções diferentes. Para 
o E1 atuar na gestão pública é um desafio, pois a falta de estrutura compromete todo 
o sistema, desde a falta de recursos, falta de material, recursos de RH e falta de 
infraestrutura. Para a E6 a questão do espaço físico e a falta de profissionais são 
problemas, para isso, seria necessário expandir a área e aumentar o número de 
profissionais para poder dar conta dos pacientes. A E7 também questionou a questão 
da estrutura física e falou que enfrenta problemas como transação e autorização. 

  Segundo a E2, o desafio que ela enfrenta é atender o paciente de forma 
adequada e integral fazendo com que o medicamento esteja disponível. Para a E3 os 
desafios que enfrenta é a dificuldade de aceitar coisas novas, como a implantação de 
novas rotinas e também de dar continuidade nos processos que estão em 
desenvolvimento que em alguns casos a rotina faz com que o processo tem um atraso.  

Outro fator que também foi levantado pelo E5 é a burocracia e a falta de 
comprometimento de alguns funcionários que não querem trabalhar. A E4 disse que 
são muitos os desafios como a falta de funcionário, pois tem muita licença médica, 
equipamentos que apresentam algum problema, a falta de material devido a 
problemas de orçamento e empenho. Já a E8 disse que o desafio é lidar com o 
servidor e seus temperamentos diferentes. 
 

4.1.4 Nível de responsabilidade na gestão de contratos 
 

O E1, E6, E7 e E8, disseram que gerir um contrato público requer uma 
responsabilidade muito grande, uma vez que lidam com dinheiro público e com altos 
valores. Para a E2 a responsabilidade é controlar o que foi feito, acompanhar a nota 
e se foi feito empenho. A E3 relatou que gerir contrato implica na continuidade de 
vários serviços, que tem que encaminhar nota fiscal para pagamento para garantir que 
seja cumprido o serviço, acompanhar o representante da empresa garantindo que 
todos os direitos e deveres do gestor sejam cumpridos. 

 A E4 ressaltou a importância de fazer termo de referência, listar tudo o que 
necessita, fazer orçamento e fiscalizar se o contrato está sendo cumprido conforme 
as cláusulas previstas no edital. Já o E5 disse que os setores não se preocupam com 
as questões do contrato, se ele vai vencer, se precisa ser renovado, como que é feita 
a renovação, o que pode ser feito para ajudar. Disse ainda que trabalha em parceria 
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e que não compartilha com essas ideias, ele tenta ajudar o setor de compras assim 
como eles o ajudam. 

 
4.1.5 Papel Claro e definido 

 
Quando foram questionados se o papel era claro e definido, ou seja, se eles 

sabiam de suas atribuições, os entrevistados E3, E4, E6, E7 e E8 responderam que 
eles sabem quais são suas atribuições. Para os entrevistados E1, E2 e E5 a resposta 
foi não. Para o E1, o gestor exerce papel somente de uma figura, que precisa ter um 
gestor para o contrato existir. A E2 também disse que para ela o papel não é claro, 
ela fica perdida, que faz as tarefas picadas, não sabe o que tem que fazer e até onde 
tem que fazer, não sabe o que é dela e o que pertence ao outro setor. O E5 disse que 
não existe: 

 
Não, não existe. Uma coisa é eu virar para você e dizer que está descrito 
aqui, então as minhas atribuições acabam sendo aquilo que me solicitam que 
é outra coisa que me causa bastante raiva. Eu acho que se a gente fosse 
profissional estava tudo determinado. (E5)  

 
4.1.6 Informação ao assumir o cargo 

 
Quando foi questionado se ao assumir o cargo, se eles tinham ciência de que 

seriam gestores dos contratos, os entrevistados E1, E2, E4 e E8 disseram que não 
sabiam dessas funções. Conforme relatos do E1 se tornar gestor é um resultado de 
ter assumido um cargo: 

 
Ser gestor de um contrato na administração pública acaba sendo uma 
consequência de você assumir um cargo, você acaba assumindo um cargo e 
com isso ele traz a suas responsabilidades que uma delas talvez até a mais 
importante seja de fato a gestão de contratos. (E1)  

Os Entrevistados E3, E5, E6 e E7 disseram que estavam cientes. A E3 disse que 
não foi passado todas as cláusulas, que teve que buscar algumas informações como, 
por exemplo, quais seriam os seus deveres como gestores.   

 
4.1.7 Treinamento 
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Quando questionados se houve treinamento sobre gestão e fiscalização de 
contratos, somente a E3 falou que sim. Os entrevistados E1, E2, E4, E5, E7 e E8 
alegaram que não houve nenhum treinamento específico, conforme a fala do E1: 

 
Infelizmente não. Não houve nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de 
qualificação para te ser bem honesto, não houve nenhum tipo de informação 
sobre o que que é ser um gestor, mas como a gente tem os parâmetros de é 
de leis que falam que você não pode é falar que você não sabia obviamente 
eu tive que procurar entender o que é um ser um gestor na marra. (E1)  

O E5 relatou ainda que quando assumiu não teve nenhum treinamento, porém 
tinha uma noção por ter trabalhado na FHEMIG central. A E6 teve uma postura 
contraditória, relatou que não teve treinamento, mas que a coordenadora anterior 
passou algumas informações e que quando teve mudança no processo foi orientada 
e as dúvidas esclarecidas. 
 

4.1.8 A confiança em exercer a função 
  

Outra questão que foi levantada é se os entrevistados sentiam preparados para 
exercer a função de gestores de contratos. O E1 disse que está em processo de 
crescimento, que já se sente mais preparado do que quando iniciou, embora não se 
sinta qualificado. 

Os entrevistados E2, E4 e E8, falaram que não se sentem preparados. A E2 e a 
E4 ressaltaram ainda que não se sentem preparados por que não tiveram treinamento, 
conforme fala da E4: 

 
Não, preparada, preparada eu não me sinto não, a gente corre atrás do 
prejuízo né! Eu acho que tem muitas lacunas, eu acho que a gente precisaria 
ter um treinamento, uma orientação mais aprimorada a respeito da gestão de 
contratos. (E4)  

Já os entrevistados E3, E6 e E7, falaram que sim e não, que quando começou 
se sentiam perdidos, mas que hoje se sentem preparados. O entrevistado E5, foi um 
pouco confuso em sua resposta, alegando que estudou para isso embora tenha 
dificuldades: 

 
Eu estudei para isso eu sou enfermeiro de formação pós-graduado em 
gestão, enfermagem clínica e cirúrgica, então modéstia parte eu entendo um 
pouco de gestão hospitalar, gestão da assistência, gestão de como fazer a 
saúde funcionar e entendo a ponta porque sou enfermeiro, mas da parte 
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burocrática tem umas coisas que eu ainda não consegui entender e que para 
enfermeiro e para médicos são difíceis. Que são o site de compras que tem 
que pedir, que tem código e o produto tem mas têm código, e você tem que 
saber qual o site entrar para ver qual que tem. Aí você tem que pegar um 
relatório da empresa, então essa parte toda para mim é difícil. (E5)  

4.1.9 Dúvidas e dificuldades no processo de gestão de contratos 
 
Para o entrevistado E1, entender na íntegra o que é ser gestor de contratos é uma 

das maiores dúvidas e dificuldades. Para ele o gestor de contratos é uma figura, que 
deveria ser tratada com um olhar diferente, pois o gestor não é uma figura ele é o ator 
principal do contrato. A partir do momento que o contrato é assinado o gestor passa a 
ter o papel principal. 

Para a E2, a dificuldade é acompanhar o processo: 
 

A gente faz um controle numa pasta que é o seguinte, chegou o empenho 
você anota lá, chegou nota você vai subtraindo o valor, só que não é passado 
assim para a gente: ó empenho tanto, a partir de agora o valor é tanto, aí você 
chega a nota você vai subtraindo, é uma coisa que você tem que ficar 
perguntando:  tem empenho? Chegou a nota aqui? Essa nota como que é? 
Que empenho? Aí você liga num setor a não, não é aqui, aí você liga no outro 
a também não é aqui não. Ai quando consegue falar onde é, eles vão falar 
com você: há não tem! Esse empenho é desde não sei quando, aí você vai 
anotar lá, então você tem que ficar procurando informação, não sei se faltou 
treinamento, não chega, não é redondo o processo, você tem que ficar indo 
atrás de um atrás de outro, a única coisa que chega na minha mão direto é a 
nota eu vejo o que fazer né? (E2)  

Para a E3 e a E6 o processo é tranquilo, a E3 ressaltou que talvez a dificuldade 
é para elaborar o termo de referência. A E4 disse que a dificuldade é com a falta de 
cumprimento de prazo de entrega e entrega de materiais com vencimento muito 
próximo. Já o E5 disse que a dificuldade é mexer com orçamento, relatórios, a parte 
burocrática, que está relacionado com o setor de compras, e com o setor financeiro. 

Para a E7 a dificuldade que ela enfrenta é montar o processo, pois antes que 
desempenhava a função era o setor de compras e agora passou a ser desempenhada 
pelo gestor. 

Para a E8 a dificuldade é aprender sozinha:  
  

Assim a gente não sabe muita coisa sobre o contrato então a gente tem 
muitas dúvidas. A gente entende na prática não tem explicação, à gente tem 
que aprender tudo sozinho no dia-a-dia nosso, no trabalho. (E8) 
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4.1.10 Melhorias que deveriam ser implementadas para aperfeiçoar o 
processo 

 
Foi solicitado aos entrevistados, que dessem sugestões sobre as melhorias que 

deveriam ser implementadas para aperfeiçoar o processo. O E1 e o E5 falaram da 
importância da capacitação dos profissionais, fazendo reciclagem, treinamentos para 
que o gestor tenha autonomia para a tomada de decisão e que esses profissionais 
tenham comprometimento. A E2 e E8, ressaltaram também a importância de um 
treinamento. 

 
Eu acho que a primeira coisa é um treinamento bem feito, um treinamento 
onde fica muito claro qual que é a atuação de cada setor, qual que é a atuação 
nossa dos setores específicos, o que que a gente vai fazer. E falar a forma 
como vai ser feito, como que vão chegar as informações na gente, chegando 
essa informação o que que a gente vai fazer com ela e como vai finalizar o 
processo. Eu acho que é um bom treinamento. (E2)  

Para os entrevistados E3 e E4, eles falaram da importância de descentralizar 
alguns contratos no sentido de facilitar a viabilidade e continuidade dos contratos. A 
E4 falou também que falta um parecer técnico para avaliar os processos. 

A E6 falou da importância de ter um controle sobre os contratos e passar as 
informações para os usuários que utilizam os contratos para facilitar e melhorar 
evitando que gere dupla cobrança. A E7 colocou que deveria ter um prazo maior para 
liberação dos processos, comprando com um prazo maior, pois a função dela não é 
só gerir contratos, sendo ela cobrada por outras atribuições. 
 

4.2 Questionários aplicados aos Servidores de apoio Administrativos 
 

Para alcançar o objetivo desse estudo, em complemento a entrevista realizada 
com os gestores de contrato, realizou-se também a aplicação de um questionário 
estruturado, com a participação total de 12 (Doze) servidores atuantes nos setores de 
apoio ao processo de gestão de contratos. O questionário teve como objetivo abordar 
o tema sob outra percepção, foi elaborado com dez questões fechadas, aonde o 
respondente poderia marcar mais de uma alternativa com o intuito de apontar a 
predominância das respostas dentre os entrevistados. Os envolvidos foram todos os 
auxiliares administrativos do setor de compras, setor Financeiro e dos setores aonde 
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os contratos são executados, visto que ocupam funções estratégicas, relacionadas ao 
objetivo da pesquisa. Os resultados aqui apresentados estão dispostos por categoria 
de análise conforme estrutura do questionário: 

 
4.2.1 Perfil do servidor  

 
Com base no resultado da pesquisa, o perfil dos servidores de apoio 

administrativo a gestão de contratos, apresentam-se os seguintes dados: 
Do total de 12 (doze) entrevistados 9 (nove) possuem curso superior completo e 

dentre esses, 3 (três) possuem também pós-graduação. 2 (dois) possuem ensino 
superior em andamento e 1 (um) ensino médio completo. Também, se fez relevante a 
identificação do tempo de serviço de cada servidor, sendo que a experiência e o 
conhecimento das atividades são considerados fatores determinante nos 
procedimentos inerentes a gestão de contratos. Quanto ao tempo de serviço dos 
servidores entrevistados, a maioria está atuando a menos de 10 anos, representado 
10 (dez) dos entrevistados. Somente 2 (dois) dos entrevistados atuam na unidade a 
mais de 10 anos e possuem vasto conhecimento nas atividades operacionais. Isso 
ressalta maior enfoque das respostas perante os processos, devido à experiência nas 
atividades exercidas.  
 

4.2.2 Pontos críticos dos processos Administrativos 
 

A segunda categoria de análise do questionário verificou os pontos críticos 
encontrados nos processos operacionais, fatores importantes na obtenção de 
resultados satisfatórios perante a gestão de processos. 
 

4.2.2.1 Pontos críticos encontrados no desenvolvimento das atividades 
operacionais 

 
No intuito de obter respostas significativas que possibilitem mudanças foram 

aplicadas questões que identificassem os pontos críticos conforme o seu grau de 
abrangência. A questão aplicada permitia múltiplas respostas para o mesmo 
respondente. Os pontos críticos estão apresentados no Gráfico 1. 

. 
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Gráfico 1 - Pontos críticos encontrados no desenvolvimento das atividades 
Administrativas 

 Elaborado pelas autoras da pesquisa. 
Fonte: pesquisa de campo 
 As respostas obtidas na pesquisa apontaram a predominância de três Itens: A 
organização, a disciplina e o trabalho em equipe, respectivamente. A maior parte das 
respostas sugere a existência de dificuldades na organização do trabalho, em 
sequência aponta-se a disciplina como um ponto crítico, pois para cada ação que será 
executada é necessário que haja aceitabilidade dos agentes executores, e nem todos 
os líderes estão aptos a tomar decisões totalmente aceitas.  

Outro ponto crítico na perspectiva dos entrevistados foi o trabalho em equipe, as 
respostas indicaram que as atividades requerem um alto grau de interação, de modo 
a reduzir o fator de cumprimento de prazos na prestação dos serviços, considerada 
insatisfatória em muitas ocasiões. A liderança, o relacionamento interpessoal e a boa 
comunicação, também são apontados como um diferencial na gestão de contratos. 

 
4.2.2.2 Mudanças necessárias no ambiente de trabalho  

 
Um importante fator no desenvolvimento das atividades é o ambiente de trabalho, 

neste aspecto, procurou-se explorar pontos que os gestores sugeriram através de 
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entrevistas como os necessários à mudança para que se obtenham resultados 
satisfatórios, na evolução dos processos voltados para a etapa administrativa. 

 
Gráfico 2 – Mudanças necessárias no ambiente de trabalho 

 Elaborado pelas autoras da pesquisa. 
Fonte: pesquisa de campo 
 O Gráfico 2 revela que as respostas foram bem diversificadas, o que ressalta a 
complexidade do ambiente de trabalho inserido na instituição e também que todas as 
alternativas apontadas contribuem para a melhoria na gestão do processo. Na 
totalidade das repostas obtidas, a maioria das respostas apontam a necessidade do 
treinamento específico para a equipe. Em sequência as respostas sugerem a 
importância na melhoria da estrutura física da unidade para o desenvolvimento dos 
processos. Logo depois as respostas sugerem a necessidade da obtenção de 
equipamentos atualizados que possam ser utilizados como ferramentas de apoio a 
gestão e a integração das atividades administrativas que viabilizará uma melhoria no 
ambiente de trabalho, que em sua grande maioria possui uma diversidade de fatores 
que necessitam da interação das atividades sendo elas integrantes do mesmo sistema 
compondo um fluxo continuo e linear.  A necessidade de inovação no processo foi a 
alternativa menos apontada pelos respondentes, houve apenas uma resposta para 
essa alternativa. 
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Gráfico 3 - Padronização de atividades nos processos Administrativos 

 Elaborado pelas autoras da pesquisa. 
Fonte: pesquisa de campo  

As referidas atividades relacionadas no Gráfico 3, foram definidas através da 
observação participante, além de serem utilizadas pesquisas bibliográficas buscando-
se aquelas atividades que correspondem melhor as necessidades da instituição. Os 
respondentes podem optar por múltiplas respostas. 

Mediante as respostas obtidas, observa-se que é imprescindível que haja a 
participação efetiva dos colaboradores no planejamento e nas estratégias que serão 
desenvolvidas. A gestão participativa é uma das metas da gestão pública e viabiliza o 
planejamento para o alcance de objetivos e metas. As respostas também apontam a 
necessidade da criação de indicadores, o que melhoraria o desempenho na execução 
dos processos. Também foi apontada a necessidade da criação de um relatório que 
descrevam as fases do processo e que se observe o tempo necessário na execução 
das atividades. Apenas 3 repostas ressaltam a necessidade de adaptação de novos 
processos assim que sejam identificadas falhas em seu procedimento. 
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Gráfico 4 - Dificuldades que comprometem o sucesso do processo de gestão de 
contratos 

 Elaborado pelas autoras da pesquisa. 
Fonte: pesquisa de campo  

O Gráfico 4 demonstra que a maior dificuldade apresentada pelos entrevistados 
foi a resistência a mudança, o que pode comprometer drasticamente o redesenho dos 
processos. Outras dificuldades identificadas pelos entrevistados foram, a deficiência 
na cultura organizacional e a falta de recursos financeiros. Nenhuma resposta 
considerou que os problemas na estrutura física da unidade comprometem o 
desenvolvimento das atividades. 

 
4.2.3 Capacitação profissional 

 
A quarta categoria de análise dos processos está direcionada para a capacitação 

profissional dos servidores, ou seja, se refere ao grau de conhecimentos das 
atividades administrativas, com o intuito de programar ações que satisfaçam as 
necessidades da instituição. 

Dentre os 12 (doze) entrevistados, 6 (seis) responderam que a instituição não 
possui treinamentos periódicos e também 6 (seis) informaram que esses são 
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realizados e agregam valor as atividades.  
 

4.2.4 A necessidade de mudanças no processo de capacitação profissional 
 

Dentre os entrevistados, 7 (sete) servidores acreditam que é necessário mais 
investimento em capacitação para que haja melhorias no processo, os outros 5 (cinco) 
acreditam que precisa sim de treinamento, mas em parte, apenas para algumas 
tarefas. 

Os dados demonstram que são oferecidos poucos treinamentos para o 
aperfeiçoamento das atividades realizadas pelos servidores, isso sugere que os 
processos administrativos podem ser otimizados mediante um planejamento efetivo 
de treinamento e capacitações. 

 
4.2.5 Análise dos recursos para a melhoria do desenvolvimento dos 

processos Administrativos 
 

A análise dos processos refere-se aos recursos para melhoria do desenvolvimento 
dos processos operacionais. Nessa categoria foram também verificadas quais 
atividades poder ser acrescentadas, ou mesmo serem excluídas do processo. 

Todos os servidores entrevistados disseram que não há oferta de recursos para a 
melhoria dos processos, sejam eles recursos financeiros, humanos, estruturais de 
capacitação e treinamento. Esses podem ser considerados aspectos de grande 
relevância para a otimização dos processos em sua totalidade. 
 

5. ANÁLISE DOS DADOS 
 

De acordo com os achados da pesquisa oriundos das entrevistas realizadas e no 
embasamento teórico, observa-se que são apontadas as mesmas questões, porém 
sobe percepções diferentes. Gerir um contrato requer o acompanhamento de todas 
suas etapas, acompanhando suas cláusulas para garantir que todas as etapas do 
processo sejam cumpridas com êxito. Conforme (Art 50, III, da lei 8.666/1993).  

Foi visto que, ao assumir o cargo, alguns dos entrevistados não tinham a ciência 
de que iriam exercer além de sua função, a função de gestor de contrato. Nascimento 
(2013), fala que é comum que agentes públicos serem designados para serem 
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gestores sem que sejam levados em conta, os critérios técnicos e as competências 
necessárias para assumir o cargo, o que leva o gestor a assumir uma função que tem 
pouco domínio podendo gerar consequências graves na execução do contrato. 
Burmester (2012), fala da importância da competência, para ele, quando uma pessoa 
tem qualificação para desempenhar suas tarefas ela está sendo competente. Os 
entrevistados não demonstraram confiança ao dizer que se sentiam preparados para 
exercer a função de gestor. Outros alegaram que não sentiam confiança, o que reforça 
a fala do Nascimento (2013).   

A responsabilidade do gestor limita-se no que é inerente as competências técnicas 
e atribuições primárias ligadas a função exercida. Segundo Burmester (2012), a 
competência está diretamente relacionada às qualificações necessárias para exercer 
a função. De acordo com os gestores entrevistados, a gestão de contratos, faz parte 
de suas atribuições e responsabilidades no que se trata da execução prática do 
contrato, o que não inclui as questões administrativas e de especificidade técnica.  

Os administrativos sugerem que o processo é desfragmentado e sem 
padronização, sendo possível abordar a necessidade de uma redistribuição de tarefas 
entre os setores envolvidos. Mello (2011), fala que, quando um processo é 
compartilhado com pessoas que estão envolvidas, garante a qualidade em todas as 
suas fases, nesse caso, a comunicação se torna imprescindível o que permite uma 
eficácia maior nas tarefas e no resultado final, conforme apresentado por Guerreiro 
(2013).   

Nas respostas obtidas no questionário aplicado aos servidores de apoio 
administrativo, uma questão relevante foi à colocação acerca da resistência a 
mudanças por parte dos gestores de contrato, o que sugerem em todo tempo que é 
necessário que sejam feitas revisões no processo, mas se posicionam negativamente 
diante das propostas. 

Os servidores de apoio administrativos também se queixaram da dificuldade na 
organização do trabalho, que alguns líderes não estão preparados para tomar decisão 
e que o trabalho em equipe deveria ser melhorado para o melhor desempenho das 
atividades, o que ressalta a importância de um gestor qualificado e com perfil para 
conduzir sua equipe. Segundo Rodermel (2012), o papel do gestor é criar um ambiente 
favorável para toda a equipe e essa equipe deve ter habilidade para atender as 
necessidades da organização. 
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Outra questão levantada pelo apoio administrativo foi a melhoria dos processos, 
como a integração das atividades administrativas, em que haja uma participação 
efetiva dos colaboradores para melhorar a execução dos processos. Guerreiro (2013), 
fala da importância do trabalho em equipe para o bom desempenho do processo. 
Mello (2011), ressalta ainda que o gestor que compartilha o gerenciamento dos 
processos garante-se a qualidade em todas as suas etapas. 

A falta de treinamento é outro agravante preocupante na gestão do processo, 
Segundo o que foi citado por Adami (2014), é primordial para o bom desempenho de 
suas funções que o funcionário seja capacitado para adquirir competências para 
desenvolver suas funções. Através do treinamento o funcionário fica mais seguro, 
confiante e apto para desenvolver sua função. Os treinamentos e capacitações, além 
de habilidades e competências, visam também a melhoria do processo, Segundo 
Shiba et al. (1997), qualquer atividade pode ser melhorada se sistematicamente se 
planejar a melhoria, compreender a prática atual, planejar e implementar as soluções, 
analisar o resultado e suas causas, e começar o ciclo novamente. Assim, podem ser 
implementados treinamentos que visem a avaliação do fluxo existente, o redesenho 
do processo, a diminuição da oportunidade de erro através do acompanhamento dos 
resultados, visando a melhoria contínua do processo. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O Objetivo geral da pesquisa foi identificar as lacunas existentes na gestão de 

contratos, a fim de contribuir socialmente para a melhoria dos processos de 
contratação, maximizando a qualidade dos procedimentos administrativos.  

Diante da análise dos dados coletados, pode-se concluir que a instituição possui 
algumas lacunas, dentre elas destacam-se a deficiência no treinamento com foco na 
capacitação dos gestores, o desequilíbrio na distribuição de funções entre os setores, 
a resistência a mudanças por parte dos servidores no âmbito geral. Em relação ao 
processo, coloca-se também que o processo hoje é desfragmentado e sem 
padronização. 

Sendo assim, com o intuito de melhorar a gestão de contratos no hospital Alberto 
Cavalcanti, sugere-se que sejam feitas algumas alterações. Para o servidor designado 
para a função de gestor de contratos, seria de grande relevância um treinamento 
introdutório, aonde a suas atribuições e responsabilidades sejam claras e definidas, 
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explicando passo a passo os deveres e obrigações de um gestor, norteando-os a 
tomar a decisão mais assertiva sobre a etapa da execução do contrato.    

Ficou claro durante a coleta e a análise dos dados, que a instituição tem uma má 
distribuição das tarefas entre os setores. Não há um setor específico para o controle 
e acompanhamento dos trâmites administrativos onde, grande parte dessas funções 
são atribuídas ao próprio gestor, que dentro das suas limitações, não detém as 
qualificações necessárias para o bom desempenho dessas tarefas o que torna o 
processo falho e vulnerável. Sugere-se a implantação de um núcleo de contratos, que 
acompanhe o processo de maneira sistêmica, que apoie o gestor no aspecto 
relacionado a execução prática do contrato e que tenha por objetivo, contribuir para o 
desenvolvimento, inovações e melhorias contínuas na gestão contratual. A partir daí 
torna-se possível à redistribuição de tarefas e o redesenho do processo. Após a 
padronização dos processos, sugere-se a elaboração de uma cartilha e/ou um manual 
de gestão de contratos, contendo o fluxograma do processo. 

Nesse contexto, recomendam-se alguns temas para futuras pesquisas na área de 
gestão de contratos: A inclusão do processo de gestão de contratos no planejamento 
estratégico; O desenvolvimento de instrumentos que avaliem a viabilidade e a 
eficiência do contrato; A gestão de custos associada à viabilidade dos contratos; A 
gestão participativa como ferramenta na melhoria dos processos. 
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