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RESUMO 

Esta pesquisa objetiva identificar os principais desperdícios de recursos, por corrupção e por 

ineficiência, que ocorrem nos processos licitatórios realizados na área da saúde, relativos aos 

repasses de verbas da União aos municípios. A importância de tal estudo respalda-se na 

necessidade de uma saúde pública de qualidade para o bem-estar da população. Construiu-se 

um banco de dados baseado nas auditorias realizadas pelo Programa de Fiscalização por 

Sorteios Públicos da Controladoria-Geral da União (CGU) no período de 2009 a 2012. As 

constatações observadas nos relatórios foram classificadas em 7 variáveis referentes a 

desperdício por corrupção e 8 variáveis referentes a desperdício por ineficiência, identificadas 

na revisão da literatura. Os resultados mostram que apenas 7,82% dos municípios estudados 

não exibem nenhum tipo de desperdício. A variável "licitação irregular" (LIR) foi a mais 

frequente (408 casos); e as constatações de "licitação com desvio de recursos" (LDR) e 

"superfaturamento" (SSE) ficaram praticamente empatadas com maior quantidade de casos, 

considerando apenas as constatações de desperdício por corrupção, pois somam mais de 70% 

dos desperdícios por corrupção. As conclusões corroboram estudos de autores como Treisman 

(2000) e Akçay (2006), pois dos 101 municípios com melhor Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) 60 municípios não têm nenhuma constatação referente à corrupção e apenas 

17 estão acima da média do estudo. Tal fato reforça a relação entre corrupção e IDH proposta 

por Akçay (2006). Como pesquisa futura sugere-se utilizar teste de correlação, testes 

regressão, análise de correspondência ou escalamento multidimensional, explorando relações 

de causalidade e correlação entre as variáveis ou explorar aspectos da Teoria da Agência. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a garantia de saúde a todo cidadão é 

incumbência do Estado. Para tanto foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo, em 

1990, aprovada a Lei Orgânica da Saúde, a qual dispõe sobre o funcionamento desse sistema 

(Portal Ministério da Saúde, 2016).   

A área da saúde e educação são as prioridades dos brasileiros como aponta dados do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2013), mais especificamente a saúde foi apontada 

como prioridade por 87,64% dos 3.810 entrevistados da pesquisa. 

Os problemas relacionados à gestão da saúde perpassam pelo desperdício de recursos, 

o qual é dividido em desperdício por corrupção e desperdício por ineficiência, conforme 

Bandiera et al (2009). Também é certo que os problemas envolvendo a execução de licitações, 

que são constantes em todo Brasil, acabam por gerar grande ônus ao Estado. 
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Ao falarmos em corrupção Bool (2010) afirma que existe uma dissonância na forma 

de medi-la, sobretudo quando falamos do Brasil, pois os métodos utilizados não consideram 

as diferenças regionais. Já o desperdício por ineficiência muitas vezes não recebe a devida 

atenção, conforme destacado por Dias, Matias-Pereira, Farias e Pamplona (2013), o que acaba 

gerando ônus tão volumoso quanto o decorrente da corrupção.  

Assim sendo, a presente pesquisa busca responder o seguinte questionamento: Quais 

os desperdícios de recursos (por corrupção e por ineficiência) que ocorrem nas licitações do 

setor de saúde relativos ao repasse de verba da União aos municípios? 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar os principais desperdícios de recursos, por 

corrupção e por ineficiência, que ocorrem nos processos licitatórios realizados na área da 

saúde, relativos aos repasses de verbas da União aos municípios. O estudo é sustentado pela 

necessidade de proporcionar à sociedade brasileira, um panorama acerca dos danos que o 

erário público vem sofrendo em seus processos licitatórios na área da saúde. Os prejuízos por 

conta de desperdícios por corrupção e por ineficiência, e seus impactos, que vão desde o 

prejuízo na qualidade dos serviços prestados à sociedade até a qualidade de vida da 

população. 

No Brasil autores como Sodré e Alves (2010) citam uma crescente de estudos 

empíricos relacionados à corrupção. Porém ainda é detectada carência sobre o tema. Também 

merece destaque a escassez de estudos específicos em licitação.   

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Licitação 

Diferentemente das pessoas físicas e jurídicas que possuem liberdade para aquisição 

de bens ou serviços, a gestão pública deve seguir parâmetros jurídicos pré-estabelecidos em 

lei para que possa fazer qualquer tipo de compra, alienação, locação e contratação, tal 

comentário refere-se ao processo chamado licitação (Mello, 2013).  

A obrigação de licitar está assinalada no artigo 37, XXI, da Constituição Federal 

Brasileira. Diante disso, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que define os procedimentos 

licitatórios, apresenta parâmetros para aplicação de normas e procedimentos administrativos, 

porém não conceitua especificamente o termo Licitação, o qual é definido no âmbito 

acadêmico e administrativo. A Tabela 1, a seguir, apresenta algumas dessas definições.  
Tabela 1 Conceitos de licitação 

 

AUTOR DEFINIÇÃO 

Meirelles 

(2011, p. 283) 

“Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 

seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, inclusive o da 

promoção do desenvolvimento econômico sustentável e fortalecimento das cadeias 

produtivas de bens e serviços domésticos.” 

Carvalho Filho 

(2012, p.234) 

 “Licitação é o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da 

Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as 

oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos - a celebração do contrato, ou a 

obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico.”  

Bandeira 

(2013, p.532) 

“Licitação é um certame que as entidades governamentais devem promover e no qual abrem 

disputa entre os interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo 

patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas.” 

TCU 

(2010, p.19) 

“Licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública 

convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas 

interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços.” 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Com isso, percebe-se que os conceitos convergem ao tratar a licitação como 

procedimento que antecede toda e qualquer escolha acerca de compras e prestação de serviços 



 
 

 

por partes dos entes da administração pública, buscando sempre a proposta mais vantajosa, 

para assim, seguir em consonância com os princípios previstos na Constituição Federal. 

O processo licitatório deve primordialmente dar condições para que administração 

possa escolher o contrato que melhor colabore com seu desenvolvimento nacional sustentável. 

Considerando impreterivelmente todos os aspectos legais de sua execução, a fim de que os 

recursos sejam alocados de maneira que satisfaça o interesse público, possibilitando, então, 

um aumento da eficiência administrativa. (Meirelles, 2011).    

Ademais disso, o TCU (2010) acrescenta que os atos da licitação pública devem seguir 

uma sequência cronológica de ações, visando à organicidade do processo. Toda a licitação 

surge a partir da existência de uma demanda a ser suprida, sendo essa identificada no 

planejamento estratégico do órgão. 

Os problemas relativos à execução de uma licitação são diversos, desde a 

"maquiagem" para encobrir as reais condições de uma empresa participante de uma licitação 

(a qual de antemão já se saberia que dificilmente conseguiria entregar a mercadoria necessária 

à entidade pública contratante); até fraudes em fases do processo licitatório, com o 

direcionamento de editais ou não divulgação dos mesmos, ocasionando assim, ônus para o 

Estado. 

A fiscalização, como em qualquer contrato, é uma atividade de fundamental 

importância para que haja a segurança de que os termos estabelecidos estejam sendo 

executado de acordo com os trâmites legais. É inegável que o processo licitatório, como 

atividade obrigatória do Estado, agrega procedimentos que facilitam essa fiscalização, afinal, 

o certame é embasado e construído de acordo com os princípios constitucionais (tais como: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e publicidade), para que seja possível 

proporcionar de forma menos custosa e com a melhor qualidade possível a execução de 

contratos do interesse público, junto às normas legais, ajudando assim, o desenvolvimento do 

país. 

2.2. Controle no Processo Licitatório  

A relevância no controle das contas públicas é essencial para proteção do patrimônio 

público. Na administração pública deve-se agir seguindo a legislação relacionada a cada ato e 

com observância à finalidade e interesse coletivo em sua concretização. 

Controle é a “faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou 

autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro”. (Meireles, 2011, p. 713). Com isso, 

nota-se, consoante ressalvado por Oliveira (2013), a importância da contabilidade como 

instrumento essencial ao controle sistemático dos gastos e arrecadações no setor público. 

Na administração pública o controle é exercido sob a forma de controle externo e 

controle interno. Segundo Carvalho Filho (2012) o controle externo ocorre quando o órgão 

fiscalizador situa-se em administração diferente daquela onde a conduta administrativa se 

originou; enquanto que, ainda de acordo com o autor, o controle interno é aquele que é 

praticado por órgãos de um determinado poder sobre os procedimentos administrativos que 

estão na mesma esfera.  De acordo com TCU (2010), a atuação em conjunto dos controles 

externo e interno, pode ser exercida por iniciativa própria ou por provocação. 

Deste modo, em diferentes esferas têm-se especificidades aplicadas a diferentes órgãos 

atuantes no controle. A Tabela 2 mostra os órgãos de controle interno e externo na esfera 

municipal, estadual e federal, assim como as incumbências do Poder Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 
 

 

 

 



 
 

 

Tabela 2 Atuação dos órgãos de controle no Brasil 

ESFERA PODER 
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

INTERNO EXTERNO 

Federal 

Executivo 
Controladoria-Geral da União 

(CGU) 
Tribunal de Contas da União 

(TCU) Judiciário 
Unidade de Auditoria Interna 

Legislativo 

Estadual 

Executivo 
Controladoria-Geral do Estado 

(CGE) Tribunal de Contas do Estado 

(TCE) Legislativo 
Unidade de Auditoria Interna 

Judiciário 

Municipal Executivo Auditoria-Geral do Município 

Tribunal de Contas do Estado 

(TCE); ou Tribunal de Contas do 

Município (TCM), quando 

houver 

Fonte: Adaptado da CGE/MG (2012).   

Para Cavalcante, Peter e Machado (2008) além do controle interno e externo é 

essencial o exercício da cidadania, sendo este o controle praticado diretamente pela sociedade 

(controle social). 

2.2.1 Órgãos de controle 

O controle externo é realizado pelo Poder Legislativo auxiliado pelas Cortes de 

Contas, a qual no âmbito federal constitui-se pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 

fornecendo assistência ao Congresso Nacional, tal atribuição é descrita na Constituição 

Federal nos artigos 70 a 72 (Cunha, 2004). 

No que tange ao seu controle interno, a União criou, com a publicação da Lei nº 

10.683, em 28 de maio de 2003, a Controladoria-Geral da União (CGU), a qual opera como 

órgão central do Poder Executivo Federal para o desenvolvimento e atuação do controle 

interno e correição, possuindo como responsabilidade auxiliar direta e imediatamente o 

Presidente da República quanto aos assuntos que, na esfera do Poder Executivo, sejam 

referentes ao aumento da transparência da gestão e a defesa do patrimônio público, por 

intermédio de auditoria pública, prevenção, ouvidoria, e combate à corrupção (CGU, 2016).  

Ainda cabe ressaltar, segundo Casalecchi e Oliveira (2010), que, apesar de ser um 

órgão do Poder Executivo Federal, a CGU tem a liberdade de auditar os recursos repassados 

pela União aos estados e município, pois ocorre delimitação das verbas auditadas. Desse 

modo, Casalecchi e Oliveira (2010) explanam que a atuação da CGU não demonstra 

inconstitucionalidade, tampouco fere a autonomia federativa do Brasil. 

Segundo Souza, Soares e Leal (2005) a figura da Controladoria nasce do 

desenvolvimento da contabilidade por meio da busca pelo controle do desempenho e da 

procura de informações aptas a suprir a necessidade de avaliar. Dessa maneira mostra-se 

fundamental a definição encontrada nas Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC T 

16.8(2008) quanto ao que se compreende por controle interno, que é o “conjunto de recursos, 

métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público”. Ainda 

conforme a Resolução CFC n. 1.135 (2008, p. 2) encontramos descrita a finalidade de tal 

controle, a saber: 
(a) salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes 

patrimoniais; 

(b) dar conformidade ao registro contábil em relação ao ato correspondente; 

(c) propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada; 

(d) estimular adesão às normas e às diretrizes fixadas; 

(e) contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade; 



 
 

 

(f) auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, 

fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações. 

A partir da Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003 e pelo Decreto nº 8.109, de 17 de 

setembro de 2013, surgem as competências da CGU que então tem por objetivo tornar-se um 

órgão fiscalizador de referência nacional e como tal atuar eficazmente na prevenção da 

corrupção. Tal órgão dispõe de uma estrutura ajustada com a importância de suas 

competências, em especial, com as leis de Acesso à Informação, de Conflito de Interesses e 

Anticorrupção (PORTAL CGU, 2016). 

Não obstante, segundo Davis e Blaschek (2006, p. 12), na administração pública 

brasileira: 
Os órgãos de controle não identificam as situações propiciadoras de ineficiência não 

ajudam a definir as medidas compensatórias e as alterações de processo necessárias 

para reduzi-las, mas continuam focados nos aspectos formais e legais e atuam a 

posteriori em atividades de correição. 

Apesar das críticas, Cavalcante, Peter e Machado (2008) justificam que de todo modo 

a controladoria é o alicerce para coisa pública, pois é obrigada a transcorrer a Administração 

Pública a partir do planejamento orçamentário até a liquidação e o pagamento das despesas, 

sempre verificando a origem e aplicação dos recursos, para que ao final se tenha uma 

avaliação satisfatória. Desse modo fica evidente o necessário cuidado com a coisa pública na 

tentativa de combater desperdício e fraudes na administração. 

2.3. Desperdício de Recursos Públicos  

Segundo Silva, Braga e Laurencel (2009), a partir da década de 90 a corrupção 

desperta grande interesse mundial, recebendo maior destaque nos estudos acadêmicos e na 

mídia, possivelmente devido aos inúmeros danos que esta causa ao desenvolvimento de uma 

nação. 

Apesar disto, nem todos os danos causados ao erário (público) são produto de 

corrupção. Os estudos de Sodré e Alves (2010) apontam que várias são as deficiências em 

exercer boas práticas de gestão, deficiências estas que geram ineficiência. Além disso, 

Grateron (1999) expõe que a corrupção, muita das vezes está relacionada com ineficiência, 

sendo este um problema significativo para a administração pública contemporânea. 

Os estudos de Pereira e Campos (2014) apontam que a eliminação da corrupção e 

ineficiências na área pública provoca expressivo aumento de bem-estar. Ainda Pereira e 

Campos (2014) afirmam que se apenas a corrupção for eliminada teremos como consequência 

um efeito de bem-estar expressivo, mostrando que a corrupção aparece para corrigir algum 

problema presente na economia. 

Assim, Bandiera, Prat e Valletti(2009) trazem o conceito de desperdício de recursos 

públicos, o qual refere-se a todos os gastos desnecessários realizados pela administração 

pública. Os autores classificam tal desperdício em corrupção (a qual ocorre quando há o gasto 

desnecessário e alguém se beneficia financeiramente disto, como no caso de superfaturamento 

na aquisição de medicamentos, por exemplo) e ineficiência (neste caso também há um gasto 

desnecessário, no entanto, ninguém se beneficia financeiramente disto, como no caso da 

utilização de uma verba destinada ao abastecimento de ambulância para o abastecimento do 

carro oficial do prefeito). 

Merece destaque o conceito trazido por Bandiera, Prat e Valletti (2009) quanto a 

desperdício de recursos, o qual também foi utilizado nos estudos de Ferraz e Finan (2007); 

Ferraz, Finan e Moreira (2012); e Dias et al. (2013) no qual Corrupção é chamada de 

desperdício ativo enquanto ineficiência é chamada de desperdício passivo. 

2.3.1. Corrupção 

Para a CGU (2008) corrupção não é um mal que atinge unicamente a sociedade 

brasileira, indo desde a formação das primeiras sociedades, demonstrando ser um fato 



 
 

 

relevante no cotidiano tanto de países em desenvolvimento quanto dos desenvolvidos. Foi a 

partir dos anos de 1990, ainda conforme CGU (2008), que os olhares do mundo são voltados 

para tal problema, sendo constatado que a corrupção contribui para o aumento da pobreza e 

causa impacto negativo nas relações comerciais. 

Nesse contexto World Bank (1997, pag. 8) define a corrupção como o “abuso da 

administração pública visando ganhos particulares”.  Por sua vez, Jain (2001) mostra que a 

corrupção na área pública pode ser definida como a utilização de cargo público para beneficio 

próprio. Ainda Tanzi (1998) mostra que a corrupção aparece como uma clara quebra de regras 

de convívio, administrativas e com nossa moral, e para tal ato acontecer é necessário haver 

uma compensação para que os envolvidos obtenham algum tipo de vantagem, de modo que 

isso sirva como contrapartida pela realização do ato corrupto.  

Assim, além de enfraquecer as instituições democráticas e limitar os serviços públicos, 

conforme Feraz e Finan (2007), a corrupção também freia o desenvolvimento, pois ela 

diminui a produtividade econômica. Colocada a gravidade do problema, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) desenvolveu, em 31 de outubro de 2003, a Convenção das Nações 

Unidas contra a Corrupção (mais conhecida como a Convenção de Mérida) que, de acordo 

com o art. 1º, tem como objetivo: 
a) Promover e reforçar as medidas que visam prevenir e combater de forma 

mais eficaz a corrupção;  

b) Promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e assistência 

técnica em matéria de prevenção e de luta contra a corrupção, incluindo a 

recuperação de ativos;  

c) Promover a integridade, a responsabilidade e a boa gestão dos assuntos e 

bens públicos.  

Klitgaard (1994) desmente o argumento de que a corrupção é um fenômeno exclusivo 

de países subdesenvolvidos e com recente contato com a democracia, mostrando a corrupção 

como um problema que vem se manifestando ao longo do tempo em várias sociedades. Ainda 

Treisman (2000) afirma que a corrupção está presente em todos os países e está diretamente 

ligada, entre outros fatores, ao grau de desenvolvimento econômico. No entanto, em recente 

publicação da ONG Transparência Internacional (2014) o Brasil assume a posição 69º 

segundo o ranking do Índice de Percepção da Corrupção da organização. Nosso país está atrás 

de países com piores indicadores econômicos, como Uruguai, Chile, Cuba, Costa Rica, África 

do Sul e Gana. 
Ainda Treisman (2000) afirma que não só o grau de desenvolvimento econômico pode 

ser relacionado à corrupção, pois aspectos históricos, culturais, tradições, instituições políticas 

e as políticas governamentais estão diretamente ligados ao problema.  

Segundo Sodré e Alves (2010) as explicações, não excludentes, para elevação da 

corrupção são: “(i) aumento no ganho potencial do ato corrupto; (ii) aumento do poder 

discricionário local; (iii) aumento da pressão de rent-seekers e; (iv) conluio com corrupção 

federal”. Além disso, Matias-Pereira (2003) afirma que a corrupção é responsável pelo 

enfraquecimento da democracia, diminuição da confiança no Estado e da moral pública, 

fazendo com que a validade do governo passe a ser contestada.   

Ainda Sodré e Alves (2010) evidenciam que os agentes públicos e privados que 

utilizam recursos públicos para fins individuais são beneficiados quando não há prestação de 

contas e transparência, transparência esta que, para Mimicopoulos, Kyj e Sormani (2007) 

consiste no fornecimento de informações de forma clara sobre as atividades do governo. 

Desse modo, Mauro (1997) afirma que, por ser cometido com caráter ilegal e 

clandestino, é impossível a medição da corrupção utilizando-se de estatísticas oficiais ou 

entrevistas, pois os agentes envolvidos em corrupção dificilmente irão delatar seus atos em 

questionários ou pesquisas.  



 
 

 

Os modos mais destrutivos de corrupção, conforme Reinkka e Svensson (2005), 

incluem o roubo de programas públicos e os danos causados por empresas e indivíduos que 

pagam suborno para burlar as leis, sendo ela apontada por Di Tella e Schargrodsky (2003)  

como um dreno de recursos públicos, visto que aumenta as despesas e diminui a arrecadação 

de impostos, tornando-se altamente nociva à Administração Pública.  

2.3.2. Ineficiência 

A corrupção é constantemente abordada como um dos principais problemas para a 

gestão pública, mas outro fator que também é relevante no que tange ao desperdício de 

dinheiro público é a má gestão, também chamada de ineficiência (Dias et al., 2013).  

Entende-se por ineficiência os erros não propositais que acabam por gerar prejuízos, 

financeiros ou não, ao poder público. Segundo Dias et al. (2013), ineficiência é desperdício 

passivo, ocorre quando o erário público é lesado, no entanto não há o benefício financeiro do 

ente privado em contrapartida.. Segundo Sodré (2010, p. 418), o conceito de ineficiência é 

“correlato à corrupção, porém não idêntico”, apesar de gerarem prejuízos nas mesmas 

proporções ao erário, estes tem início de diferentes formas. Ferraz e Finan (2008) destacam 

em sua pesquisa a relevância de tal desperdício e os grandes prejuízos que tal má gestão 

acarreta ao erário público. 

A ineficiência, conforme Bandeira, Prat e Valleti (2009) ocorre quando os integrantes 

oficiais do governo não obtêm ganho pessoal, mas de todo modo é gerado um ônus 

dispensável ao poder público. A pesquisa de Reinkka e Svensson (2005) mostra que a gestão 

pública nas áreas sociais é atormentada tanto pela corrupção quanto pela ineficiência.   

A ineficiência em licitações se mostra tão comum que o Tribunal de Contas do Estado 

de Minas Gerais (2012) verificou a necessidade de confeccionar uma cartilha diante da 

dificuldade dos gestores públicos na elaboração de editais que assegurem a qualidade do 

produto, mas que não seja restritivo e nem direcionado, em tal trabalho de conscientização o 

objetivo foi trazer as irregularidades mais comuns na confecção de um instrumento 

convocatório ao adquirir de pneus para os veículos da frota municipal. 

Em seu trabalho de auditoria a municípios, a CGU sempre identifica diversas 

irregularidades, mas muita das vezes o desperdício que pode parecer ineficiência mascara um 

ato de corrupção. Um exemplo normalmente encontrado na leitura destes relatórios de 

auditoria a municípios realizada pela CGU refere-se a medicamentos descartados por estarem 

fora do prazo de validade (CGU, 2010, 2011, 2012). Tal fato pode estar relacionado a uma 

situação atípica em que o município não utilizou a totalidade dos medicamentos ou pode ter 

ocorrido o cálculo errado da necessidade de medicamentos, gerando o desperdício por 

ineficiência; porém tal "erro" pode ser um desperdício por corrupção disfarçado. O que pode 

ter ocorrido de fato seria uma aquisição proposital de quantidade superior às necessidades do 

município, negociada entre o agente público responsável pela aquisição e a empresa 

responsável pelo fornecimento dos medicamentos, a qual pode pagar comissão ao agente 

público baseada na quantidade vendida, o que o motiva a comprar mais do que o necessário, 

gerando maiores lucros com a transação para a empresa, beneficiando financeiramente o 

agente público e gerando prejuízo ao erário; neste caso, na essência, este seria um desperdício 

por corrupção. 

O inverso também pode ocorrer quando se observa um alto preço na aquisição de um 

bem ou serviço, o que a princípio pode parecer corrupção pode ter ocorrido por ineficiência 

do agente público relativa à aquisição. 

Para Mimicopoulos, Kyj e Sormani (2007) a falta de transparência cria o ambiente 

propicio para corrupção e ineficiência no setor público, mostrando que o governo não deve 

apenas transmitir informações, mas os cidadãos devem ter acesso à informação com o 

objetivo de aumentar a participação pública.  



 
 

 

2.4.  Pesquisas Anteriores 

A seguir são apresentadas pesquisas anteriores realizadas sobre o tema, a saber: Tanzi 

e Davoodi (1997), Di Tella e Schargrodsky (2003), Reinka e Svensson (2005), Akçay (2006),  

Bandeira, Prat e Valleti (2009), Ferraz e Finan (2009), Casalecchi e Oliveira (2010), Sodré e 

Alves (2010), Motta (2010), Batista (2012), Dias et al. (2013) 

O estudo empírico de Tanzi e Davoodi (1997) coloca que a corrupção induz a um 

maior investimento na área pública e diminui sua produtividade. Ainda apontam que quão 

maior o volume de recursos disponível, maior será a possibilidade da ação de agentes 

corruptos.  

O trabalho de Akçay (2006) mostra a relação entre corrupção e Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Com o intuito de avaliar o impacto da corrupção sobre o 

desenvolvimento humano, sendo que o autor utilizou três diferentes índices de corrupção. 

Como resultado Akçay (2006) aponta que há uma relação estatística negativa e significativa 

envolvendo IDH e corrupção e ainda assinala que países mais corruptos tendem a ter níveis 

mais baixos de desenvolvimento humano.   

A pesquisa desenvolvida por Di Tella e Schargrodsky (2003) foi voltada aos hospitais 

e ao acontecimento de auditorias nos anos de 1996 e 1997 na cidade de Buenos Aires 

(Argentina). Tal pesquisa constatou que quando isoladamente utilizada uma política de 

melhoria salarial não interfere na questão da eficiência, do mesmo modo que apenas o 

cuidado com auditórias não é solução para maior eficiência, pois as medidas devem ser 

tomadas conjuntamente para obtenção de maior eficiência. Ainda foi observada a diminuição 

de 10% nos gastos de insumos básicos adquiridos pelos hospitais públicos, os autores 

atribuem tal fato ao combate a corrupção feita através das auditorias hospitalares.  

Sodré e Alves (2010) afirmam que no Brasil é difícil encontrar os estudos empíricos 

sobre corrupção, no entanto o autor destaca uma evolução recente. No âmbito nacional Boll 

(2010) destaca os trabalhos realizados por Cláudio Ferraz, pois seus trabalhos foram os 

primeiros a utilizar bases de dados de municípios brasileiros abordando a temática corrupção. 

Estudos utilizando dados do Brasil foram empregados por Ferraz, Finan e Moreira 

(2008; 2012), analisando a relação entre a corrupção e má gestão na educação e seus efeitos 

sobre desempenho dos alunos do ensino fundamental de escolas públicas municipais. A 

pesquisa obteve como resultado a constatação de que tais desperdícios afetam negativamente 

os resultados dos alunos na Prova Brasil de português e matemática, além de atingir 

desfavoravelmente indicadores escolares como taxa de aprovação e abandono.  

O estudo de Sodré e Alves (2010) evidencia a relação entre as emendas parlamentares 

e a corrupção a nível municipal com base nos relatórios de fiscalização por sorteio elaborado 

pela CGU. Tal estudo concluiu que municípios que recebem recursos derivados das 

respectivas emendas têm 25% mais casos de desperdício por corrupção. 

Também com a utilização de dados da CGU tem-se a pesquisa de Dias et al. (2013) 

que identificou os fatores de desperdício por corrupção e ineficiência relacionados com as 

irregularidades na utilização dos repasses da União aos municípios na área da saúde. Tal 

estudo concluiu que o desperdício por ineficiência apresentou três fatores que se associaram 

as irregularidades do estudo: Inadequabilidade Administrativa, Fraca Fiscalização, Baixo 

Nível de Compliance. 

3. MÉTODO DE PESQUISA 

3.1.  Tipo de Pesquisa  

Segundo Volpato (2013) existem três tipos lógicos de pesquisa: (i) descritiva, (ii) 

associativa e (iii) associativa com interferência; sendo a descritiva o único tipo lógico que não 

utiliza hipóteses. 



 
 

 

Desta forma utilizou-se a pesquisa descritiva para o alcance do objetivo deste estudo, 

que é identificar os principais desperdícios de recursos, por corrupção e por ineficiência, que 

ocorrem nos processos licitatórios realizados na área da saúde relativos aos repasses de verbas 

da União aos municípios. Buscando construir as variáveis de desperdício de recursos, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica (por meio de estudos nacionais e internacionais que 

abordam o tema), e para a construção do banco de dados optou-se pela pesquisa documental 

(com a leitura e análise dos Relatórios de Auditoria do Programa de Fiscalização por Sorteios 

Públicos da Controladoria-Geral da União, os quais possibilitaram a identificação dos 

problemas relacionados à licitação).  

3.2.  População e Amostra 

A população do estudo é composta pelos relatórios do Programa de Fiscalização de 

Municípios por Sorteios Públicos elaborados pela CGU desde a criação de referido programa 

em 2003 até 2014, totalizando 39 sorteios que contemplaram 2.144 auditorias municipais, 

somando um valor superior a 21 bilhões de reais em recursos (PORTAL CGU, 2016).  

Os relatórios do Programa de Fiscalização Municipais por Sorteios Públicos 

elaborados pela CGU foram escolhidos porque possuem o objetivo de analisar a 

aplicabilidade de verbas advindas da União aos municípios. Neste Programa são realizados 

sorteios (com sistema igual ao da loteria da Caixa Econômica Federal) para a seleção dos 

municípios a serem auditados, participando dos mesmos municípios com até 500 mil 

habitantes e excluídas as capitais, perfazendo um total de 5.521 municípios que estão aptos a 

receberem esta auditoria, ou seja, 99,2% dos municípios brasileiros. (Portal CGU, 2016). As 

auditorias ocorrem por meio de visita in loco nas quais são realizadas inspeções de contas, 

documentos, vistoria pessoal e física das obras e serviços em realização, além de contato 

direto com a população local, pois esta é diretamente afetada e deve contribuir com o controle 

ao exercer seu papel cidadã, conforme descrição ao Programa por Portal CGU (2016). 

Para a seleção da amostra adotou-se o critério temporal, considerando os relatórios do 

Programa de Fiscalização Municipal por Sorteios Públicos realizados no mandato do poder 

executivo municipal recentemente concluído, o qual abrangeu o período de 2009 até 2014. 

Assim, dos 324 relatórios de auditorias elaborados neste período pela CGU (referentes aos 

sorteios 31 a 36), utilizou-se como amostra inicial os 303 que apresentavam repasses do 

Ministério da Saúde, sendo necessária a exclusão de 22 por não conterem constatações 

referentes à licitação. Com isto, a amostra final do estudo que foi composta por 281 relatórios 

municipais, apresentados na Tabela 3 com detalhamento por região. 
Tabela 3 Descrição da amostra por região (referente às auditorias realizadas pela GCU em municípios no 

período de 2009 a 2012) 

Região 

Total de 

auditorias 

realizadas 

no período 

2009-2012 

 

Amostra inicial 

(municípios com 

repasses para área 

da saúde) 

Amostra final 

(municípios com 

pelo menos um 

problema em 

licitação na área 

da saúde) 

% de municípios que, dentre os 

que receberam verbas para o 

setor de saúde, apresentaram 

pelo menos um problema nos 

processos licitatórios deste setor 

Norte 39 36 36 100,00% 

Nordeste 131 124 118 90,08% 

Sudeste 76 69 61 80,26% 

Centro-oeste 27 26 24 88,89% 

Sul 51 48 42 82,35% 

Total 324 303 281 86,73% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 3 evidencia que 86,73% dos municípios que receberam repasses da União 

para a área da saúde e foram auditados pela CGU apresentaram pelo menos um problema 



 
 

 

relacionado à licitação neste setor, destacando-se que os recursos referentes à amostra 

referem-se ao montante de R$ 631.091.483,96 (informação levantada nos relatórios 

analisados). Outro destaque a ser feito é que a única região em que todos os municípios 

continham pelo menos um problema relacionado à licitação no setor da saúde foi a região 

Norte; e que a região Sudeste foi a que apresentou o maior número de municípios sem 

nenhuma constatação referente a problemas de licitação no setor de saúde, cerca de 20%. 

3.3. Coleta de Dados 

Para a coleta de dados foi realizada a análise de cada um dos relatórios do Programa 

de Fiscalização por Sorteios Públicos elaborados pela CGU referente aos municípios da 

amostra que obtiveram repasses de verbas para a área da saúde. 

Primeiramente transferiu-se o relatório de auditora de cada município para planilhas 

eletrônicas (software Microsoft Excel) onde foram catalogadas todas as constatações 

referentes às licitações no setor da saúde (constatações são os problemas identificados pela 

CGU no momento da auditoria referente à aplicação ou gestão dos recursos pelo município; 

são os "pontos" levantados na auditoria). Posteriormente as constatações identificadas foram 

classificadas por tipo de corrupção ou ineficiência de acordo com a Tabela 4 a seguir: 
  



 
 

 

Tabela 4 Classificação de corrupção e ineficiência 

Nº Sigla Variável Descrição 

DESPERDÍCIOS POR CORRUPÇÃO 

1 SSE Superfaturamento Ocorre quando: 

- São utilizados preços acima dos de mercado; ou 

- Não é utilizada a proposta mais vantajosa 

economicamente; ou 

- Não são obedecidos os preços já acordados ou quando 

os preços estão em desacordo com tabela do SUS. 

2 PIF Participação de empresas 

inexistentes 

Ocorre quando o processo licitatório obtém 

participação de empresas inexistentes (exemplo: 

empresas de fachada ou fantasmas). 

3 CDF Contratos e outros documentos 

falsificados 

Ocorre quando o processo licitatório obtém contratos e 

outros documentos falsificados.  

4 DDL Direcionamento de licitação Ocorre quando há o favorecimento de alguma empresa. 

5 MCS Montagem, conluio e simulação de 

licitação 

Ocorre quando empresas ou servidores e empresas se 

unem com o objetivo de fraudar o processo licitatório.   

6 LDR Licitação com desvios de recursos Ocorre se existe evidência que o serviço/produto 

licitado e pago não foi prestado/entregue. 

7 LLA Licitação com laranja Ocorre quando o prefeito, na licitação, usa parente ou 

terceiros em beneficio próprio. 

Nº Sigla Variável Descrição 

DESPERDÍCIOS POR INEFICIÊNCIA  

8 NRL Não realização de licitação Ocorre quando a licitação deveria ter sido realizada 

mais não o foi. 

9 ADD Ausência de divulgação Ocorre quando não há observância ao princípio da 

publicidade. 

10 IRO Irregularidades licitatórias 

relacionadas a obras 

Ocorre quando a obra foi entregue inacabada ou fora 

das especificações/condições contratuais. 

11 LIR Licitação irregular Ocorre quando foram identificadas irregularidades, 

impropriedades, falhas ou constatações de erros em 

documentações.  

12 LFR Licitação fracionamento Ocorre quando despesas são fracionadas objetivando 

fuga de licitação ou alteração da modalidade do 

processo licitatório. 

13 LFC Licitação com falta de concorrência 

ou restrição ao caráter competitivo 

Ocorre quando o caráter competitivo é violado.  

14 TIL Tipo inadequado de licitação Ocorre quando não é utilizada a modalidade adequada 

de licitação. 

15 OPL Outros problemas na licitação Qualquer outra irregularidade identificada no processo 

licitatório que não se encaixe nas variáveis acima. 

Fonte: Baseado em CEPESP-FGV apud Lopes (2011, p. 106) e Ferraz et al. (2008, p. 13). 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A Tabela 5 apresenta informações relacionadas aos municípios utilizados na amostra 

inicial deste estudo, com o resultado da estatística descritiva que permite situá-los quanto as 

características econômicas e sociais. 
  



 
 

 

Tabela 5 Estatística descritiva dos municípios auditados pela CGU (2009-2012) 

Características dos 

municípios auditados 
Média Mediana Mínimo Máximo Desvio Padrão 

População 16.734 10.934 1.598 174.531 20.327 

IDHM 0,64 0,64 0,45 0,79 0,071 

Valor auditado total 14.427.000 6.176.600 413.440 1.037.900.000 60.279.000 

Valor auditado na 

Saúde 2.082.800 1.421.200 29.240 16.138.000 2.260.500 

Gasto na saúde por 

habitante 158,33 130,20 1,97 1.302,40 138,94 

% de recursos 

recebidos para a saúde 

(considerando o total 

de recursos recebidos 

pelo município da 

União) 25,49% 22,46% 0,61% 88,26% 16,56% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O município com maior população é Luziânia (Goiás), no qual não houve nenhuma 

constatação de desperdício por corrupção, e houve 14 constatações de desperdício por 

ineficiência. Já o município com menor população é Lagoa dos Três Cantos (Rio Grande do 

Sul) não tendo nenhum desperdício por corrupção e 4 por ineficiência. 

Ao notar o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) verifica-se que o 

município com o menor IDHM da amostra exibe 5 constatações de desperdício por corrupção 

e 26 desperdício por ineficiência (Uiramutã, Roraima). Já o município com maior IDHM da 

amostra possui 1 constatação de corrupção e 2 de ineficiência (Adamantina, São Paulo). Este 

dado sinaliza para uma possível relação entre IDHM e os desperdícios de recurso. 

No que concerne aos valores recebidos para o setor de saúde, verificou-se que o 

município com o maior valor recebido apresentou 7 constatações de corrupção (6º pior 

resultado), que foi Jaguaribe (Ceará); e o município com o maior valor recebido para a saúde 

por habitante foi o que apresentou a maior quantidade de desperdício por ineficiência, 21 

constatações, a saber: Santa Rita do Trivelato (Mato Grosso). No entanto o município de Rio 

do Antonio (Bahia) teve o menor valor repassado a área da saúde e o menor valor recebido de 

saúde por habitante, tal município não teve nenhuma constatação relacionada a problemas na 

licitação. Desse modo sinaliza-se uma possível relação entre o valor recebido para a área da 

saúde por habitante e problemas relacionados à licitação.  

A Tabela 6 apresenta o resultado da estatística descritiva relativa a cada uma das 

variáveis estudadas referente aos desperdícios por corrupção e ineficiência, sendo evidenciado 

o total de 1.655 ocorrências relativas a algum tipo de problema nos processos licitatórios da 

saúde, dos quais 23,93% correspondem a constatações de evidências de corrupção e 76,07% 

de evidências de ineficiência. 
  



 
 

 

Tabela 6 - Estatística descritiva das constatações de desperdício de recursos da saúde (2009-2012) 

Variável 

(sigla) 
Média Mediana Mínimo Máximo 

D. 

Padrão 

Nº de 

ocorrência 

% por tipo 

de 

desperdício 

% do total 

dos 

desperdícios 

DESPERDÍCIOS POR CORRUPÇÃO (DC) 

LDR 1,6588 1 0 5 0,8938 141 35,61% 8,52% 

SSE 1,5909 1 0 13 1,4593 140 35,35% 8,46% 

MCS 2,0238 2 0 11 1,7319 85 21,46% 5,14% 

DDL 1,4 1 0 4 0,82808 21 5,30% 1,27% 

PIF 1,3333 1 0 2 0,57735 4 1,01% 0,24% 

CDF 1 1 0 1 0 3 0,76% 0,18% 

LLA 2 NA 0 2 0 2 0,51% 0,12% 

Total de 

DC 1,3003 0 0 15 2,0293 396 100,00% 23,93% 

DESPERDÍCIOS POR INEFICIÊNCIA (DI) 

LIR 2,4578 2 0 11 2,0703 408 32,41% 24,65% 

OPL 2,5725 2 0 10 1,9923 355 28,20% 21,45% 

NRL 1,4397 1 0 5 0,74936 167 13,26% 10,09% 

IRO 1,7917 2 0 6 1,0607 129 10,25% 7,79% 

LFC 1,4545 1 0 5 0,89893 80 6,35% 4,83% 

ADD 1,4722 1 0 5 0,9407 53 4,21% 3,20% 

LFR 1,2 1 0 3 0,48423 36 2,86% 2,18% 

TIL 1,4762 1 0 5 0,92839 31 2,46% 1,87% 

Total de 

DI 4,1617 3 0 26 4,4249 1.259 100,00% 76,07% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Dentre as constatações relativas a desperdício por corrupção evidenciada nos 

processos licitatórios do setor da saúde, as variáveis "superfaturamento" (SSE) e "licitação 

com desvio de recursos" (LDR) foram as que ocorreram com maior frequência 

(aproximadamente 140 vezes cada uma). Juntas elas totalizaram pouco mais de 70% das 

ocorrências referente desperdício por corrupção em licitações na saúde. 

Por outro lado, as constatações menos frequentes quanto à corrupção são "participação 

e empresas inexistentes" (PIF), "contratos e outros documentos falsificados" (CDF) e 

"licitação com laranja" (LLC); somadas elas correspondem a 2,28% deste tipo de desperdício. 

Quanto à ineficiência nos processos licitatórios da saúde, a variável "licitação 

irregular" (LIR) foi encontrada mais frequentemente em todo o estudo, representando 24,65% 

do total dos desperdícios por corrupção e ineficiência identificados nestes processos. 

No que concerne à quantidade de ocorrência de constatações por município, Olho-

d’água do Borges (Rio Grande do Norte) foi o que apresentou a maior quantidade de 

evidências de corrupção, 15 no total (baseado na metodologia adotada na pesquisa). Também 

chama atenção o fato deste município estar entre os 10% que mais receberam repasses da 

União relativos à saúde (em termos de valor absoluto); sendo o 2º município que recebeu 

recursos para a área de saúde por habitante. 

 O município de Uiramutã (Roraima) tem o maior número de constatações de 

desperdício por ineficiência, totalizando 26, chamando a atenção pelo fato do mesmo ter o 

pior IDHM da amostra em estudo e ser o 30º maior recebimento de verba para a saúde por 

habitante dentre os municípios da amostra. 



 
 

 

Também foi observado que: (i) 31 municípios não tiveram constatação por 

ineficiência, o que representa 11,03% dos municípios pertencentes a amostra final; (ii) 153 

não foram identificadas constatações classificadas como desperdício por corrupção, o que 

representa pouco mais da metade da amostra final (54,45%); e (iii) apenas 22 municípios 

(7,82% da amostra final) não apresentaram nenhuma constatação relacionada a problemas em 

processos licitatórios no setor da saúde. 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA NOVOS ESTUDOS 

Nesse estudo foram identificados os principais desperdícios de recursos, por corrupção 

e por ineficiência, que ocorrem nos processos licitatórios realizados na área da saúde relativos 

aos repasses de verbas da União aos municípios. 

Para o alcance do objetivo, analisou-se a amostra compreendida por 281 relatórios do 

Programa de Fiscalização Municipal por Sorteios Públicos da CGU que datam do período de 

2009 a 2012, sendo esse período escolhido por contemplar um mandato de gestão municipal. 

Observou-se que haviam 1.655 ocorrências relativas às 15 variáveis postas no estudo, as quais 

foram identificas (conceitualmente) na revisão da literatura. 

Dentre as variáveis do estudo, "licitação irregular" (LIR), que representa um 

desperdício por ineficiência, é a que aparece com maior frequência; já ao ser verificado 

especificamente as constatações de desperdício por corrupção, "licitação com desvios de 

recursos" (LDR) e "superfaturamento" (SSE), surgem praticamente empatadas, tendo a 

primeira 141 constatações e a segunda 140; juntas elas totalizaram, aproximadamente, 71% 

das constatações de desperdícios por corrupção. 

 O desperdício por corrupção representou 23,93% do total de desperdícios, enquanto 

que o desperdício por ineficiência representou 76,07% do mesmo total, confirmando o que foi 

identificado nas pesquisas de Bandiera et al. (2009) que evidenciam que o desperdício por 

ineficiência é mais frequente do que o por corrupção,  chamando a atenção para o fato do 

mesmo não ser tão discutido quanto a corrupção, apesar de poder encobrir um volume total de 

perda financeira recursos públicos maior do que as perdas por corrupção, já que normalmente 

ele fica "invisível" a sociedade, ao Estado e a academia.  

Dos 101 municípios com melhor IDH 60 não tem nenhuma constatação referente a 

corrupção e apenas 17 estão acima da media de 1,3003. Tal fato corrobora com Akçay (2006), 

tal autor mostra em seu estudo a relação entre corrupção e Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e seus testes apontam que há uma relação estatística negativa e significativa 

envolvendo IDH e corrupção e ainda assinala que países mais corruptos tendem a ter níveis 

mais baixos de desenvolvimento humano assim como o exposto em nossa pesquisa. 

Dos 190 municípios que estão abaixo da média 22 estão no norte, 66 no nordeste, 53 

no sudeste, 40 no sul e 9 no centro-oeste . Assim sendo, do total de municípios auditados 

61,11% do norte, 55,93% do nordeste, 86,88% do sudeste, 95,23% do sul e 37,5% do centro-

oeste estão abaixo da media. Ainda temos que dos 34 municípios que estão acima do desvio 

padrão temos 4 no norte, 24 no nordeste, 1 no Sul e 5 no centro oeste. Tendo as Regiões Sul e 

Sudeste com maior desenvolvimento econômico do Brasil esse acontecido encontra apoio em 

Treisman (2000) que afirma que a corrupção está diretamente ligada, entre outros fatores, ao 

grau de desenvolvimento econômico.  

O estudo mostra que em 76,07% dos municípios ocorre ineficiência, o que ratifica o 

exposto pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (2012) em que coloca a 

dificuldade dos gestores públicos na elaboração de editais que garanta a qualidade do produto.  

Por fim, o fato de apenas 7,82% dos municípios da amostra (que contemplou 

municípios de todos os estados brasileiros) não apresentarem ocorrência de nenhum tipo de 

desperdício em processos licitatórios na saúde reforça a importância de se conhecer este tema 

sob a abordagem não só da corrupção como a da ineficiência, visto que este mal gera graves 



 
 

 

consequências à população, principalmente aos mais pobres, sendo esses que mais precisam 

dos serviços de saúde pública.  

Para pesquisas futuras sugere-se utilizar testes de correlação, testes de regressão, 

análise de correspondência ou escalamento multidimensional para possíveis relações a partir 

da amostra do estudo, explorando relações de causalidade e correlação entre as variáveis. 

Ainda podendo explorar aspectos da Teoria da Agência ou até mesmo acompanhar os 

próximos períodos a fim de observar o comportamento de tais fatos.  
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