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Sebrae/MT promove seminário de compras governamentais
Pela primeira vez, foi organizado no Estado um evento para conscientizar, capacitar e sanar as dúvidas dos agentes do

governo acerca de licitações e compras governamentais

Nayara Takahara

Adquirir bens e serviços das micro e pequenas empresas estimula os fornecedores a melhorar a qualidade da produção e promove o

desenvolvimento local. Esse foi um dos temas do primeiro Seminário Mato-grossense de Compras Governamentais, promovido esta

semana, (dias 25 e 26)), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, Sebrae/MT.

Voltado a técnicos e presidentes das comissões de licitação dos governos federal, estadual e municipal, autarquias e outras

instituições, o seminário conscientizou, capacitou e instrumentalizou os agentes, para que implementem o programa de compras

governamentais nos locais onde trabalham, conta a líder da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae/MT, Zaira Pereira Mello.

"Responsabilidade empresarial e social é promover a economia local", ressaltou Cláudio Veras, um dos palestrantes, que é consultor

e especialista em gestão de projetos de desenvolvimento empresarial, setorial e territorial, ao comentar sobre a importância de ações

que valorizem a produtividade dos municípios.

Veras lembra ainda que, apesar dos inúmeros desafios enfrentados pelas micro e pequenas empresas, como juros, multas,

encargos, taxas e tarifas financeiras, as empresas brasileiras têm condições de alcançar patamares de compras governamentais

internacionais e apresenta dados para comprovar esse bom desempenho brasileiro. “Para se ter uma idéia, os Estados Unidos

abastecem o mercado de compras governamentais com cerca de 44% da produção das micro empresas. O Brasil movimenta 30%

dessa comercialização”.

Luis Sérgio Galhardo, responsável pelo programa de compras governamentais do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (MS),

destacou que "vender para governos, seja municipal, estadual ou federal, está se consolidando como um bom negócio para os que

estão amparados pela Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas, também chamada de Supersimples, em vigor desde julho de

2007, apesar de ter sido aprovada em 2006".

Júlio césar da Silva, funcionário há dois anos do Ministério Público Federal, conta que sua empresa compra de pequenos

empreendedores desde que foi  sancionada a nova legislação e acredita que a falta de divulgação é responsável pelo baixo número

de adesões a esta prática. Já a funcionária da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Elga Cristine Amarante, há seis anos no

cargo, diz que utilizam a metodologia e parabeniza o pioneirismo do Sebrae/MT por organizar o primeiro seminário de compras

governamentais do Estado.

No último dia do evento, nesta quarta-feira, (26/11), Ricardo Iwamoto, apresentou uma experiência bem sucedida de compras

governamentais de Manaus, e os participantes fizeram debate técnico com a participação dos especialistas Roque Zacarias,

advogado do Sebrae/MT, e William Brito, consultor do Sebrae Nacional e responsável pelo projeto de Compras Governamentais.
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