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Estudo desenvolvido pelo economista Alexandre 
Ribeiro Motta para fundamentar dissertação de 
mestrado apresentada no Instituto de Economia (IE) 
revela que a estrutura de compras públicas, no âmbito 
da administração direta federal, é pouco eficaz no 
combate ao desperdício e na busca do controle do 
gasto público. Na opinião do autor do trabalho, a 
ênfase dada ao combate à corrupção, a despeito de sua 
importância, inviabiliza a implementação de medidas 
que poderiam tornar o setor de compras mais eficiente. 
Para efeito de comparação, Motta buscou referências 
nos setores de aquisição de produtos e de serviços 
de empresas de grande porte e no sistema norte-
americano de compras públicas federais. Página 3
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