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RESUMO 

 
A licitação sendo instrumento pelo qual o Estado utiliza do seu poder de compra para 
induzir fornecedores a utlizar critérios sustentáveis, e aliando-a à sustentabilidade 
como argumento, as aquisições realizadas pela Administração Pública têm se 
consolidado na geração de benefícios econômicos e socioambientais. Repercutindo 
ações do cenário internacional, o Brasil tem dedicado esforços na edição de marcos 
regulatórios, a fim de incentivar a prática das Compras Públicas Sustentáveis (CPS) 
nos órgãos federais. A implementação da CPS pelas Forças Armadas tem se 
constituído numa tentativa incipiente e pontual, movida pela adequação às imposições 
legais e se deparando com barreiras que dificultam a adoção de critérios sustentáveis. 
O objetivo do presente trabalho foi apresentar uma proposta estruturada de 
operacionalização da Compra Pública Sustentável para aplicação em uma 
organização militar. Para tanto foi realizado estudo de caso para investigar o 
fenômeno CPS e na sua coleta de dados foram utilizados questionários com 
perguntas fechadas, tendo sido respondidos por encarregados de obtenção de 
Organizações Militares de uma força armada brasileira. A principal conclusão foi que 
a força armada estudada pratica CPS apenas verificando se o fornecedor cumpre com 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e dá preferência na contratação de 
fornecedores que sejam certificados ISO 9001; e ao se confeccionar o termo de 
referência, há a preocupação em integrar critérios sustentáveis para cumprir as 
exigências dos órgãos jurídicos, entretanto não utiliza um modelo padrão e 
estruturado de implementação de compras sustentáveis, a fim de se adequar a nova 
realidade de consumo governamental, não só eficiente mas também  inclusivo. 
Portanto, é necessária a difusão do conhecimento e ideais de CPS na Força Armada 
e sugere-se a implementação através dos oito passos do modelo proposto nesta 
dissertação. 
 
Palavras-chave: Licitação. Desenvolvimento Sustentável. Compras Públicas 
Sustentáveis. Organização Militar. 
 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 
The bidding is an instrument by which the State uses its purchasing power to induce 
suppliers to use sustainable criteria, and combining it with sustainability as an 
argument, the acquisitions carried out by the Public Administration have been 
consolidated in the generation of economic and socio-environmental benefits. 
Repercussing actions on the international scene, Brazil has dedicated efforts in the 
editing of regulatory frameworks to encourage the practice of sustainable public 
procurement (SPC) in federal agencies. The implementation of the SPC by the Armed 
Forces has been an incipient and punctual attempt, due to the adaptation to the legal 
impositions and facing barriers that hinder the adoption of sustainable criteria. The 
objective of this work was to present a structured proposal for the operationalization of 
Sustainable Public Procurement for application in a military organization. In order to 
do so, a case study was carried out to investigate the CPS phenomenon and in the 
collection of data, questionnaires with closed questions were used, and were answered 
by those in charge of obtaining Military Organizations from a Brazilian armed force. 
The main conclusion was that the armed force studied practices CPS only verifying 
that the supplier complies with labor and social security obligations and gives 
preference in contracting suppliers that are ISO 9001 certified; and when making the 
reference term, there is a concern to integrate sustainable criteria to meet the 
requirements of legal bodies, however does not use a standard and structured model 
of sustainable procurement implementation, in order to adapt to the new reality of 
government consumption, not only efficient but also inclusive. Therefore, it is 
necessary to disseminate the knowledge and ideals of CPS in the Armed Forces and 
it is suggested to implement through the eight steps of the model proposed in this 
dissertation. 
 
Keywords: Bidding. Sustainable development. Sustainable Public Procurement. 
Military Organization. 
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1 INTRODUÇÃO    

 

Com o advento das licitações nas aquisições públicas, diversas demandas 

foram surgindo ao longo dos anos. Sejam inovações nos processos licitatórios, como 

o Sistema de Registro de Preços ou até mesmo novas perspectivas dos diversos 

atores sociais e setores, como é o caso das contratações sustentáveis. Sobre esta 

última, destaca-se que: 

 

[...] as chamadas licitações sustentáveis constituem importante 
instrumento a ser adotado pelas entidades públicas para, utilizando 
seu significativo poder de compra, induzir o setor produtivo a adotar 
processos de produção ambientalmente mais sustentáveis (TCU, 
2011)  

 

Diante dessa nova perspectiva, o Governo Brasileiro através da Instrução 

Normativa nº 01/2010 (BRASIL, 2010a), do Ministério do Planejamento e da 

publicação do decreto nº 7.746/2012 (BRASIL, 2012b), legitimou a inclusão de 

critérios ambientais nos instrumentos de convocação à licitação, reforçando o 

processo de atenção às compras sustentáveis (BETIOL et al., 2012). 

Assim, com o modelo do Procura+, em parceria com o Centro de Estudos em 

Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (CVces/FGV), pretendeu-se 

estabelecer uma metodologia brasileira com marcos para a implantação de compras 

sustentáveis. A metodologia foi adotada, ainda que pontualmente, pelos Estados de 

Minas Gerais e São Paulo e também pelo município de São Paulo em 2007 

(BIDERMAN; BETIOL; MONZONI, 2008). 

  

As compras governamentais – que no Brasil movimentam recursos 
estimados em 10% do PIB (Produto Interno Bruto) – mobilizam setores 
importantes da economia que se ajustam às demandas previstas nos 
editais de licitação. Nesse sentido, é enorme a responsabilidade do 
gestor público encarregado de definir as regras do jogo para assegurar 
a livre-concorrência, sem perder de vista o interesse do governante 
em dispor do melhor produto/serviço, pelo menor preço. É justa a 
preocupação com o menor preço – principalmente num país em que 
os recursos públicos são invariavelmente escassos – mas já se foi o 
tempo em que o melhor edital era aquele que buscava apenas o menor 
preço. Embora o Brasil tenha avançado bastante na direção da 
transparência dos processos, ampliando o controle social e reduzindo 
o risco de fraudes, o modelo vigente que ainda inspira a maioria dos 
editais de licitação no país é absolutamente omisso em relação a uma 
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premissa fundamental: ser sustentável. (BIDERMAN; BETIOL; 
MONZONI, 2008) (ibid) 

 

As Forças Armadas (FA), constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 

por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (BRASIL, 1999). O Ministério da 

Defesa (MD) é o órgão do Governo Federal incumbido de exercer a direção superior 

das Forças. Uma de suas principais atribuições é o estabelecimento de políticas 

ligadas à Defesa e à Segurança do País, além da implementação da Estratégia 

Nacional de Defesa, em vigor desde dezembro de 2008. Os membros das Forças 

Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial 

de servidores da Pátria e são denominados militares. Ademais, As FA, como órgãos 

públicos, devem se adequarem a essa nova realidade de contratação sustentável. Sob 

o aspecto do cenário internacional, o Brasil tem dedicado esforços na edição de 

regulamentos a fim de promover a prática das Compras Públicas Sustentáveis (CPS) 

nos órgãos federais.  

O tema compras públicas sustentáveis se torna relevante pelas vantagens 

surgidas da atuação do Estado nas chamadas "compras verdes", as quais comprovam 

a atuação positiva na imagem política do governo, melhora na qualidade de vida da 

comunidade local e aumento da conscientização referente as temáticas ambientais. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Desta análise poderá resultar uma proposta de implementação, através de um 

modelo estruturado, de compras públicas sustentáveis pelas Forças Armadas, a fim 

de destacar e permitir discussões e propostas alternativas para seus processos de 

aquisição. 

 

 

 

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA 
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A demanda pública exerce forte influência no comportamento dos 

consumidores, visto que o montante de recursos gerido pelos governos, os fazem  

importantes consumidores e que pela sua prática e exemplo de comprar com critérios 

sustentáveis, promovem  mudanças no comportamento de consumo. Entretanto, 

levantamentos bibliográficos mostram que o modelo tradicional de contratação, tanto 

público quanto privado, é deficiente, não atendendo às crescentes demandas quanto 

aos aspectos de sustentabilidade e, que faltam iniciativas apropriadas para a 

divulgação da prática da compra sustentável, e não há técnicas consideradas 

adequadas para medição das iniciativas neste setor. 

O presente trabalho parte de uma perspectiva que muitos estudos falam sobre 

diretrizes e regulamentos, enquanto outros identificam fatores facilitadores e barreiras 

à implementação das compras sustentáveis em diferentes órgãos públicos. Neste 

escopo, contudo, carece de estudos que tenham tomado por referência, no âmbito 

público, modelos estruturados e devidamente implantados em compras sustentáveis, 

a fim de observar a aplicação de métodos e verificação de resultados.  

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Esta seção tem como finalidade apresentar os objetivos principal e específicos 

necessários à resolução do problema de pesquisa.  

 

1.3.1 Objetivo geral 

Elaborar uma proposta estruturada de operacionalização da Compra Pública 

Sustentável para aplicação em uma organização militar brasileira.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Visando alcançar o objetivo geral apontado, a presente pesquisa tem alguns 

objetivos que, segundo Yin (2010), servem na condução às especificidades a serem 

consideradas no escopo do estudo:  

a) Destacar o novo modelo das compras públicas brasileiras enfocando o 

conceito de sustentabilidade. 
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b) Descrever as compras públicas sustentáveis conforme panorama legal e 

práticas nacionais e internacionais, destacando iniciativas e modelos de 

implantação.  

c) Discutir aspectos e oferecer propostas de implementação das compras 

sustentáveis pela FA à luz de modelo bem-sucedido e implementados em 

órgãos do governo federal. 

d) Avaliar a Força Armada sobre a prática das CPS. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente estudo delimita-se a verificar, em unidades militares da FA, quais 

são as práticas sustentáveis utilizadas em suas aquisições e contratações. Não há a 

intenção de esgotar o assunto e nem de implantação nessas unidades, construindo 

assim, uma proposta única. Foram abordadas unidades da FA localizadas em várias 

regiões do Brasil e o levantamento foi feito baseado na temporalidade dos dois últimos 

exercícios financeiros, nos anos de 2015 e 2016. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO    

 

O presente trabalho está estruturado conforme elencado abaixo. O capítulo 1 

ora se inicia com a introdução ao tema Compras Públicas Sustentáveis; contextualiza 

o assunto, a situação-problema, o objetivo geral e objetivos específicos, suas 

questões e delimitações, sua importância e relevância, a estrutura metodológica a ser 

seguida, bem como a organização adotada para a pesquisa. 

O capítulo 2 destina-se a apresentar um levantamento conceitual e teórico, o 

qual fundamentou o trabalho a ser realizado. Nele foi realizado o levantamento 

bibliográfico do assunto em lide, visando analisar a literatura já publicada e as 

contribuições já expressas sobre o assunto e assim introduzir uma abordagem 

mutidisciplinar do tema. 

No capítulo 3 faz-se a apresentação dos aspectos metodológicos da pesquisa, 

relativa ao estudo de caso e a adoção de práticas sustentáveis nas aquisições e 
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contratações da FA. Descreve detalhadamente as etapas da pesquisa, o processo de 

coleta de dados e análise dos resultados. 

O capítulo 4 analisa os resultados da pesquisa a partir de dados coletados no 

questionário aplicado aos encarregados do setor estudado e apresenta a proposta 

estruturada de operacionalização da Compra Pública Sustentável. E no capítulo 5 

conclui-se a pesquisa através dos resultados obtidos e sugere-se proposições para 

estudos posteriores. 



 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta a revisão da literatura utilizando-se as Bases de 

Dados SCOPUS, SciELO e Web of Science, que se constituem em ferramentas 

confiáveis e relevantes para pesquisa de literatura científica. Adicionalmente, foram 

realizadas consultas aos portais de compras públicas com o objetivo de identificar 

documentos e estudos elaborados por instituições renomadas no assunto, a fim de 

fundamentação teórica da presente pesquisa. 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Silva (2005) faz distinção de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

enquanto observa que os conceitos tangenciam aspectos que os tornam 

complementares. O desenvolvimento sustentável objetiva padrões sustentáveis, 

enquanto sustentável se diz da característica que precisa estar presente nos atores e 

processos que promovem o desenvolvimento sustentável. 

Os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável têm sido 

objetos de disseminação e estudo mais intensos nas últimas décadas. O alerta 

ambiental se deu com o aumento na produção, visando atender às necessidades da 

comunidade pós-guerra. A busca por melhor condição econômica e desenvolvimento 

social provocou o uso indiscriminado de fontes de energia, inicialmente o carvão e 

depois, mais generalizadamente, o petróleo, trazendo importantes reflexões quanto 

ao futuro do meio ambiente em função do esgotamento dos recursos naturais (SILVA, 

2005; VAN BELLEN, 2007; EGRI; PINFIELD, 2012). 

As questões, primeiramente afetas ao ambiente natural, provocaram alterações 

na própria existência da vida humana, demandariam ações que superariam a 

dinâmica de atuação local, tendo em vista que os riscos da produção em larga escala 

exporiam o planeta a riscos cujos efeitos repercutiriam em nível global (BECK, 2011; 

BARBIERI, 2012). 

Na opinião de Alvarez e Mota (2010), que analisaram a intensa busca por 

crescimento no século XX, o próprio aumento de bem-estar objetivado com o 

incremento na produção foi “ameaçado por alterações ambientais ocorridas, em 

grande parte, pelas externalidades das próprias ações humanas” (2010, p. 17). 
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Os anos 1960 e 1970 do século XX trouxeram o debate social e ambiental, 

desencadeando a crise do crescimento ambicionado pela sociedade 

predominantemente industrial do pós-guerra. Para Scotto, Carvalho e Guimarães 

(2009, p. 17), esta sociedade industrial foi caracterizada por movimentos 

contraculturais e ecológicos, “inconformados como o modelo materialista, bélico, 

individualista, competitivo e degradador do meio ambiente da sociedade de consumo”. 

No centro da crise de desenvolvimento estava a escassez dos recursos extraídos da 

natureza, apontando a uma “insustentabilidade social e ambiental” (SCOTTO; 

CARVALHO; GUIMARÃES, 2009, p.19). 

Esta situação ocupou a atenção global ecoando na conferência internacional 

de Estocolmo, em 1972, que se organizou em função da preocupação com o meio 

ambiente e pela necessidade de propor reflexões sobre o modelo de desenvolvimento 

pretendido no futuro do planeta. Capitaneada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) promoveu a I Conferência sobre Meio Ambiente Humano. A Conferência de 

Estocolmo, segundo Alvarez e Motta (2010), refletia as discussões acerca da 

possibilidade de esgotamento dos recursos naturais já apontadas pelo Clube de Roma 

no relatório Limites do Crescimento. 

A década de 1980, cenário de diversos desastres ambientais com repercussão 

internacional, introduz as discussões do que seria denominado desenvolvimento 

sustentável que “nasce da crítica ao desenvolvimentismo” (SCOTTO; CARVALHO; 

GUIMARÃES, 2009, p. 27). As discussões em torno do tema repercutiram na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), realizada em 1988, na Noruega. O relatório da Conferência, intitulado 

Nosso Futuro Comum (Our Common Future) ou Relatório Brundtland, cunhou a 

definição do desenvolvimento sustentável como sendo “o desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de suprir suas próprias necessidades” (BIDERMAN; BETIOL; MONZONI, 

2008, p. 13). Esta definição, apesar de não apresentar aplicação clara na gestão 

governamental, evoca esforços concentrados “onde os governos têm um papel-chave” 

(BIDERMAN; BETIOL; MONZONI, 2008, p.13) na redução da pressão sobre os 

recursos naturais, igualdade de oportunidades aos cidadãos e prosperidade 

equilibrada. 
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Nesta direção, relevância teve a realização da CNUMAD realizada no Brasil em 

1992 (BRASIL, 1992), um marco na política internacional de meio ambiente e 

desenvolvimento. Na Rio 92 importantes documentos foram assinados, como a 

Agenda 21, a Convenção Marco sobre o Clima, a Convenção de Biodiversidade e o 

Protocolo de Florestas (SCOTTO; CARVALHO; GUIMARÃES, 2009). A Rio 92 ou 

ECO 92, como também ficou conhecida, provocou a adoção de um plano de ação e 

consagrou a promoção do desenvolvimento sustentável apontada pelo Relatório 

Brundtland de 1988. A Agenda 21, um dos documentos estabelecidos na CNUMAD 

de 1992, como assinalado por Biderman, Betiol e Monzoni (2008, p. 17), “é um plano 

formulado para ser adotado em todos os níveis de governo e por todos os atores 

sociais relevantes, a partir da integração de objetivos econômicos, sociais e 

ambientais [...]”. 

O protocolo resultante da reunião foi assinado por 149 países que propuseram 

desenvolver ações que visariam integrar ao entorno da sustentabilidade a sociedade 

civil, setores produtivos e a esfera governamental (SCOTTO; CARVALHO; 

GUIMARÃES, 2009). O compromisso da Rio 92 foi reafirmado e fortalecido na Rio+10, 

em 2002, no Plano de Johanesburgo, cidade da África do Sul que recebeu o evento 

que pretendeu implementar as ações da Agenda 21 (BRASIL, 1992): 

 

Dez anos após a Rio-92, a ONU organizou a Cúpula Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável em Johanesburgo, África do Sul. O 
Capítulo III do Plano de Implementação da Cúpula enfatiza a 
importância de se acelerar uma mudança de padrões de produção e 
consumo em todos os níveis governamentais. Como resposta a esta 
chamada, em 2003 a ONU criou em Marrakesh, Marrocos, o Processo 
Marrakesh, que estabeleceu sete forças-tarefa, com objetivos a serem 
alcançados em um período de 10 anos. Uma delas teve como foco as 
compras públicas sustentáveis (LALOË; FREITAS, 2012, p. 12). 

 

A Agenda 21 foi acolhida na gestão do Estado Brasileiro na década de 1990 

(BRASIL, 1992), momento singular na Administração Pública que se movimentava da 

estrutura burocrática para a gerencial (COSTA, 2006), o que se consolidou no advento 

da Emenda Constitucional nº 19/1998 (BRASIL, 1998) que agregou ao disposto no 

artigo 37 da Constituição Federal de 1988 o princípio da eficiência, estabelecendo o 

aperfeiçoamento dos serviços governamentais prestados à sociedade (MEIRELLES, 

2004). 
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2.2 AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 

 

Bittencourt (2014, p.6) afirma que as dimensões da sustentabilidade são seis: 

social, espacial, cultural, política, econômica e ambiental. Quando todas essas 

dimensões são contempladas nas contratações públicas tem-se a compra pública 

sustentável. 

A sustentabilidade social objetiva maior distribuição de renda; a espacial visa a 

melhoria do ambiente urbano; a cultural busca o equilíbrio entre a tradição e a 

inovação; a política objetiva o fortalecimento da cidadania ativa; a econômica foca na 

gestão eficiente dos recursos econômicos buscando o desenvolvimento local; e a 

ambiental abarca a ecologia (BITTENCOURT, 2014, p.7). 

Biderman, Betiol e Monzoni (2008) elencam que o princípio da eficiência 

emanado na EC nº 19/1998 (BRASIL, 1998), trouxe a responsabilidade do Estado não 

somente em racionalizar os recursos naturais, mas também adotar um modelo 

inclusivo de gestão nas dimensões econômicas, sociais e ambientais, como previsto 

na Agenda 21.  

Bittencourt (2014, p.9) assevera que o processo de adaptação de um sistema 

de compra enfrenta o desafio de provar que os benefícios desta política são maiores 

do que os seus custos. E, a licitação sustentável está prevista em legislação ordinária, 

obrigando os gestores à implementação da CPS. 

Os debates sobre este tema iniciaram com a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 1988, na 

Noruega. Fruto deste encontro, o Relatório Brundtland, definiu o desenvolvimento 

sustentável como sendo “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades” (BIDERMAN; BETIOL; MONZONI, 2008).  

Nesta direção, em 1992, a realização da CNUMAD no Brasil, foi um marco na 

política internacional de meio ambiente e desenvolvimento e em sua decorrência 

foram assinados os seguintes documentos: a Agenda 21, a Convenção Marco sobre 

o Clima, a Convenção de Biodiversidade e o Protocolo de Florestas (SCOTTO et al., 

2009). A Rio 92 provocou a adoção de um plano de ação e consagrou a promoção do 

desenvolvimento sustentável apontada pelo Relatório Brundtland de 1988. A Agenda 

21, como assinalado por Biderman, Betiol e Monzoni, “é um plano formulado para ser 
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adotado em todos os níveis de governo e por todos os atores sociais relevantes, a 

partir da integração de objetivos econômicos, sociais e ambientais [...]” (BIDERMAN; 

BETIOL; MONZONI, 2008). 

O protocolo resultante da reunião foi assinado por 149 países que propuseram 

desenvolver ações que visariam integrar ao entorno da sustentabilidade a sociedade 

civil, setores produtivos e a esfera governamental (SCOTTO; CARVALHO; 

GUIMARÃES, 2009). O compromisso da Rio 92 foi reafirmado e fortalecido na Rio+10, 

em 2002, no Plano de Johanesburgo, cidade da África do Sul que recebeu o evento o 

qual pretendeu implementar as ações da Agenda 21 (BRASIL, 2011a). 

A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em seu Plano de 

Implementação enfatiza a importância de se acelerar uma mudança de padrões de 

produção e consumo em todos os níveis governamentais. Como resposta a esta 

chamada, em 2003 a ONU criou em Marrakesh, Marrocos, o Processo Marrakesh, 

que estabeleceu sete forças-tarefa, com objetivos a serem alcançados em um período 

de dez anos. Uma delas teve como foco as compras públicas sustentáveis (LALOË; 

FREITAS, 2012). 

Segundo Oliveira Filho (2004), pesquisas feitas pelo FIESP (Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo) e SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas) demonstram que os próprios consumidores estariam 

dispostos a pagar a mais por produtos ecoeficientes e serviços prestados por 

empresas ambientalmente responsáveis.  

Ainda segundo este autor, os produtos verdes agregam em seus preços mais 

recursos tecnológicos, menos poluição e desperdício, sendo que a postura dessa 

empresa ecologicamente correta agrada não somente o público externo, como seus 

colaboradores e acionistas. (ibid) 

Para Silva Júnior (2007), as sanções às empresas que descumprirem com as 

leis de proteção ao meio ambiente poderão não vir somente dos órgãos 

governamentais, mas dos próprios consumidores, que poderão punir as empresas que 

agredirem ao meio ambiente, deixando de consumir os produtos por eles produzidos.  

De acordo com Alves (2005), as empresas controladas por capital estrangeiro 

estão mais preocupadas em um processo de produção e produtos menos agressivos 

ao meio ambiente e acreditam em oportunidades de negócios seguindo essa linha de 

raciocínio. Além disso, afirma o autor que independentemente de serem de capital 
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nacional ou estrangeiro, as empresas que seguem esse entendimento são as que 

mais exportam. 

Um grande instrumento para a prática do desenvolvimento sustentável e 

ampliação do mercado de produtos verdes seria a propagação do ideal de compras 

públicas sustentáveis. De acordo com Betiol, Biderman e Monzoni (2006), seria de 

extrema importância que os governantes se dessem conta desse importante 

instrumento que têm em suas mãos. Não só os governantes, mas que os próprios 

cidadãos cobrassem atitudes mais concretas em defesa do meio ambiente.  

Ainda que a ampliação do conceito de eficiência possa gerar custos adicionais, 

contrariando a lógica do modelo tradicional, só o alinhamento entre eficiência 

econômica, ambiental e social se justifica e pode apontar para um futuro realmente 

sustentável e humanamente decente. (BIDERMAN; BETIOL; MONZONI, 2006). 

 

2.3 LICITAÇÂO E COMPRAS PÚBLICAS  

  

No âmbito da administração pública federal, para aquisições e contratações 

deve-se seguir os regimentos legais impostos no inciso XXI, do art. 37 da Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o qual foi regulamentado pela lei nº 8.666/1993 

(BRASIL, 1993). Com a finalidade de garantir os princípios Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, essa legalização tem o 

propósito de selecionar a proposta mais vantajosa para administração pública 

garantindo igualdade de participação e cumprimento de obrigações, otimizando assim 

a aplicação dos recursos públicos e atendendo às necessidades da população.  

Conforme o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, a licitação é assim 

definida:  

 

Ao contrário dos particulares, que dispõem de ampla liberdade quando 
pretendem adquirir, alienar, locar bens, contratar a execução de obras 
ou serviços, o Poder Público, para fazê-lo, necessita adotar um 
procedimento preliminar rigorosamente determinado e 
preestabelecido na conformidade da lei. Tal procedimento denomina-
se licitação. (MELLO, 2013, p.492-493) 

 

Esse procedimento visa também estimular a competição entre os participantes, 

a ser travada isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões 
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necessários ao bom cumprimento das obrigações que se propõem assumir. (MELLO, 

2013, p. 492)  

Donde, pressupõe, como regra, duas fases fundamentais (sem prejuízo de 

outras subdivisões): a habilitação e o julgamento. A primeira é a verificação e o 

enquadramento dos licitantes, comprovando-os que são possuidores dos atributos 

exigidos no edital; e o segundo, apura a melhor proposta para a administração pública. 

(ibid)  

 

2.3.1 Conceito de licitação  

 

Motta (2011) afirma que licitação é “a ideia de oferecer, arrematar, fazer preço 

sobre a coisa, disputar ou concorrer”. O autor faz menção à etimologia do termo latim 

licitatione que significa o efeito de licitar e ofertar lances.  

Outro entendimento oportuno do mesmo autor é quanto ao ato licitatório, que o 

conceitua como “[...] o instrumento de que dispõe o Poder Público para coligir, analisar 

e avaliar comparativamente as ofertas, com a finalidade de julgá-las e decidir qual 

será a mais favorável” (MOTTA, 2011, p. 2). Fica expresso o papel da administração 

pública que ao comprar e celebrar contratos tem o dever legal de licitar, visando 

identificar e optar pela proposta mais vantajosa dentre àquelas oferecidas pelos 

proponentes que participam do pleito em igualdade de condições. A licitação, como 

também analisa Jacoby Fernandes (2013) é um procedimento indispensável na 

contratação de bens e serviços, especialmente pela garantia das condições 

isonômicas, na medida em que visa à seleção da oferta mais vantajosa segundo 

critérios pré-determinados e considerando inclusive a promoção do desenvolvimento 

sustentável.  

 Hely Lopes Meirelles (2004) define o processo licitatório:  

 

Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o 
contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se através 
de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a administração 
e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os 
interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos 
negócios administrativos (MEIRELLES, 2004, p. 241).  
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Meirelles (2004) caracteriza a dupla finalidade da licitação que visa obter o 

contrato mais vantajoso para a Administração enquanto cumpre a rigorosidade 

procedimental, cujo objetivo é resguardar direitos e estabelecer obrigações para os 

contratados. Considera-se aqui, portanto, que licitação e contrato são temas 

relacionados e interdependentes. Para o doutrinador “a licitação é o antecedente 

necessário do contrato administrativo; o contrato é o consequente lógico da licitação” 

(MEIRELLES, 2004, p. 26). No contrato são firmados os compromissos decorrentes 

do resultado da licitação, estabelecendo os termos para o fornecimento de produtos e 

a realização de serviços, além de definir parâmetros e meios para dirimir eventuais 

litígios das partes.  

É ainda Meirelles (2007) que pontua o instituto da licitação quanto às suas 

finalidades e aspectos legais como: 

  

[...] procedimento administrativo mediante o qual a Administração 
Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu 
interesse. Visa a propiciar iguais oportunidades aos que desejam 
contratar com o Poder Público, dentro dos padrões previamente 
estabelecidos pela Administração, e atua como fator de eficiência e de 
moralidade nos negócios administrativos. É o meio técnico-legal de 
verificação das melhores condições para a execução de obras e 
serviços, compra de materiais, e alienação de bens públicos. Realiza-
se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a 
Administração e para os licitantes, sem a observância dos quais é nulo 
o procedimento licitatório e o contrato subsequente. (MEIRELLES, 
2007, p. 27).  

 

O processo de licitação pública encontra-se regulamentado pela Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993), que regulamenta o art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal de 1998, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. Ao regime desta Lei estão 

subordinados os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, 

as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios.  

No seu art. 1º a lei estabelece:  

 

Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
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compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL,1993).  

 

 

2.3.2 Princípios da licitação  

  

O texto da Lei 8.666/1993, no art. 3º, após alteração trazida pela Lei 

12.349/2010 (JUSTEN FILHO, 2012), destaca os interesses e os princípios que regem 

a prática licitatória:  

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 

(BRASIL, 1993).  

A licitação, como preceitua Meirelles (2007), está sujeita a princípios que se 

não atendidos descaracterizam o instituto, invalidando o resultado da seleção. Utilizar-

nos-emos dos apontamentos do mesmo autor para explicitar cada princípio em sua 

contribuição para a validade do processo licitatório:  

a) Procedimento formal: vincula a licitação às prescrições legais que regem 

todos os seus atos e fases. O procedimento formal, contudo, não deve ser 

ministrado como ato formalista, mas contribuindo para a garantia, na 

essência, de que o processo transcorra segundo ditado pela lei;  

b) Publicidade de seus atos: não há licitação sigilosa ou secreta. É da 

natureza da licitação a divulgação de suas fases e atos e resultados. De 

acordo com a Lei nº 8.666/1993 (BRASIL,1993), no parágrafo 3º do artigo 

3º, a licitação deve ser acessível ao público quanto aos atos do 

procedimento, ressalvando o conteúdo das propostas até sua abertura em 

sessão devidamente convocada.  

c) Igualdade entre os licitantes: este princípio está na essência do ato 

licitatório como previsto na Constituição Federal (art. 37, XXI) que afasta a 

discriminação entre os participantes, determinando igualdade de condições 

na participação no pleito (BRASIL, 1988). O princípio, no entanto, não afasta 
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ou impede que a Administração exerça requisitos mínimos de participação, 

desde que necessários ao cumprimento do objeto e finalidades do contrato. 

Tais requisitos não devem frustrar a competitividade ou discriminar 

participantes;  

d) Sigilo na apresentação das propostas: este dispositivo impede que os 

concorrentes conheçam a proposta do concorrente antecipadamente 

obtendo fator de vantagem, o que frustraria a competitividade e a 

objetividade do julgamento. Assim, as propostas devem ser abertas em ato 

público de sessão devidamente designada;  

e) Vinculação ao edital: o edital é o instrumento convocatório que representa  

a lei interna do procedimento licitatório. Nele estão contidas as regras, 

definidas as condições para elaboração das propostas, o procedimento e 

critérios de julgamento e estabelecidas as condições para celebração do 

contrato. É no edital que a Administração fixa suas necessidades, bem como 

estabelece os critérios para fornecimento e celebração de contrato. Este 

princípio abarca que Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

f) Julgamento objetivo: este princípio assegura que os critérios indicados no 

edital serão a norma do julgamento das propostas. Os critérios prefixados 

pela Administração impedem um julgamento subjetivo.  

g) Adjudicação compulsória do vencedor: o fato de participar da licitação 

não garante resultados para o proponente. Ao vencedor, e a este somente, 

é atribuída a adjudicação, ato da Administração que atribui ao licitante 

vencedor o resultado classificatório. Tal princípio reconhece o resultado da 

licitação, mas não a garantia do contrato que poderá não ser celebrado pela 

administração quando devidamente motivada não queira fazê-lo. Se o fizer, 

no entanto, estando o objeto adjudicado, dará prioridade ao vencedor 

declarado. A homologação distingue-se da adjudicação significando “a 

aprovação dos atos praticados e o consequente reconhecimento da licitude 

do procedimento pela autoridade responsável” (CGU, 2011, p. 39). Tanto a 

adjudicação quanto a homologação são compulsórias, sendo esta precedida 

por aquela, exceto no pregão, modalidade em que a ordem é invertida, 

adjudicando primeiro o objeto para finalmente declarar aprovado o processo.  
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h) Probidade administrativa: este princípio é trazido por Meirelles (2004) que 

enfatiza o caráter de dever de todo administrador público como rege o 

mandamento constitucional (art. 37, § 4º). 

 

 Além dos princípios citados, Meirelles (2007) evoca aqueles citados pela Lei 

8.666/1993 (BRASIL, 1993) e também fundamentados pela Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988), como os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficácia, este último admitido pela Constituição na Emenda 

Constitucional 19/1998 (BRASIL, 1998).  

 Quanto à legalidade é o fundamento de toda ação administrativa pública, 

representando, para Meirelles (2004) requisito de eficácia. Enquanto para o particular 

a lei representa “pode assim fazer”, para o gestor público o texto legal importa em 

“deve assim fazer”. Constitui, assim, que a atividade do Estado, manifestada nos atos 

da Administração Pública, deve pautar-se pela lei, dela não se afastando ou 

desviando, sob pena de nulidade do ato.  

 A impessoalidade, segundo Meirelles (2004), impede o ato personalístico, 

vedando, nos atos administrativos, qualquer tipo de favorecimento particular e sendo 

preservado o interesse público. Exclui a promoção pessoal, podendo causar a 

nulidade, caso seja comprovado o desvio de finalidade.  

 A moralidade é pressuposto de validade do ato administrativo (CF, art. 37, 

caput). Esta moralidade, como destaca Meirelles (2004) não se confunde com a moral 

comum, mas repercute a moral jurídica entendida como aquela exarada na lei interior, 

na ética que rege a Administração Pública. Tal moralidade importa em conduta proba 

pelo administrador público.  

 A publicidade está vinculada ao modelo transparente de gestão. Como 

salientado por Di Pietro (2012), o princípio viabiliza ao cidadão a fiscalização da 

legalidade dos atos administrativos. Quanto à licitação, todos os atos, documentos e 

sessões têm caráter público constituindo dever da Administração Pública tornar 

público e viabilizar acesso às informações referente ao procedimento.  

 O princípio da eficiência foi acolhido pela Constituição na Emenda 

Constitucional nº 19/1998 (BRASIL, 1998). Este princípio se traduziu em qualidade no 

serviço público. Por mais que se possa discutir que a eficiência já estava contida na 

Carta de 1988, foi o advento da EC nº 19/1998 (BRASIL, 1998), que inaugurou na 
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esfera legal a demanda por um novo modelo de gestão, pelo qual os resultados da 

ação pública passariam a ser medidos não pelo controle processual somente, mas 

pelo atendimento ao cidadão como cliente (ALEXANDRINO; PAULO, 2012). Tal 

incremento foi imperativo à Administração Pública no aperfeiçoamento dos serviços 

prestados à sociedade, apontando para a otimização de processos e resultados e o 

atendimento dos interesses da população (MEIRELLES, 2004). Moreira Neto (2009) 

toma os interesses públicos como medida da eficiência, pontuando-a como 

racionalização dos gastos, princípio ético de gestão e medida do resultado 

procedimental:  

 

[...] melhor realização possível da gestão dos interesses públicos, 
posta em termos de plena satisfação dos administrados com os 
menores custos para a sociedade, ela se apresenta, simultaneamente 
como um atributo técnico da administração, como exigência ética a ser 
atendida, no sentido weberiano de resultados e, coroando a relação, 
como característica jurídica exigível, de boa administração dos 
interesses públicos (MOREIRA NETO, 2009, p. 117). 

  

 Di Pietro (2012) comentando o princípio da eficiência aponta vinculação com o 

resultado.  

 O princípio apresenta, na realidade, dois aspectos, pode ser considerado em 

relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor 

desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em 

relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também 

com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço 

público (DI PIETRO, 2012, p. 83).  

 

2.3.3 Modalidades de licitação 

  

 Depois de discorrer sobre os princípios que regem a Administração Pública e, 

especificamente, norteiam o gestor público ao pretender comprar, alienar, locar ou 

contratar, fica manifesta a apreciação de Justen Filho (2012) quanto à aplicação da 

licitação: “A licitação é um procedimento administrativo orientado ao atingimento de 

certos fins”.  

 Para efeito de análise é importante definir o que se entende pelas atividades 

de compra, alienação e locação. A Lei de Licitações (art. 6º, III) (BRASIL, 1993) define 
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compra como “toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez 

ou parceladamente”. Meirelles (2007) assinala que o entendimento da Lei de licitações 

para compra é o mesmo dos Códigos Civil e Comercial, pois expressa a relação entre 

partes quando há obrigação de transferência de domínio de algo com a contrapartida 

de preço determinado. Para tanto cabe à Administração Pública, demandante na 

relação de compra e venda, “[...] especificar o objeto a ser adquirido, indicando, pelo 

menos, a qualidade e a quantidade a ser comprada, bem como as condições em que 

deseja adquirir” (MEIRELLES, 2007, p. 64).  

 A especificação, elaborada pelo setor solicitante do objeto licitado, é ponto 

crucial e fundamental para a análise que este estudo pretende cumprir, considerando 

como ponto crítico para inserção dos requisitos de sustentabilidade.  

 Como alienação Meirelles (2007) considera a transferência de propriedade 

mediante venda, permuta, dação em pagamento, investidura, cessão ou concessão 

de domínio. A Administração Pública se vale da regra da licitação para alienar, vender 

bens públicos, respeitando, contudo, os que são legalmente inalienáveis por 

guardarem afetação pública. A locação, também denominada de arrendamento de 

bens se dá na relação locador e locatário, onde este recebe cessão daquele de uso e 

gozo de coisa por tempo indeterminado ou não.  

Meirelles (2004) amplia o conceito dos fins da licitação ao afirmar que sem a 

evidenciação ou caracterização do objeto, o processo licitatório é nulo. Para o 

doutrinador a seleção das propostas visa atender às condições de vantagem para a 

Administração, em resposta aos parâmetros definidos na fase da caracterização do 

objeto.  

 A Lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993) elenca cinco modalidades de licitação: 

concorrência, tomada de preços, leilão, concurso e convite. A Lei 10.520 de 2002 

(BRASIL, 2002) apresentou uma sexta modalidade, o pregão, conforme segue:  

a) Concorrência: Modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, 

na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos 

mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. (Art. 

22, § 1º) 

b) Tomada de Preços: Ocorre entre interessados devidamente cadastrados 

ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
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terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação. (Art. 22, § 2º) 

c) Concurso: Entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 

científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 

vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa 

oficial com antecedência mínima de 45 dias. (Art. 22, § 3º) 

d) Convite: Para interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados 

ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade 

administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 

convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 

horas da apresentação das propostas. (Art. 22, § 4º) 

e) Leilão: Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda 

de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista 

no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 

avaliação. (Art. 22, § 5º) 

f) Pregão: Para aquisição de bens e serviços comuns qualquer que seja o 

valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita 

por meio de proposta e lances em sessão pública, que também pode dar-se 

em ambiente eletrônico. (BRASIL, 2002, 2005) 

 

 

2.4 NOVO PARADIGMA NAS COMPRAS PÚBLICAS 

 

As compras públicas realizadas pelo Estado são procedidas por licitação. 

Assim, o setor de obtenção tem importante função estratégica em qualquer instituição. 

O gestor público desempenha papel fundamental para executar este procedimento 

administrativo para adquirir bens e contratar serviço para sua organização. O que se 

busca alcançar nas compras públicas, no entanto, não está distante da realidade 

privada. As compras governamentais estão baseadas nos aspectos de preço, prazo e 

qualidade (BETIOL et al., 2012). Entretanto, para exercer plenamente as finalidades 
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do processo licitatório, a administração pública deve ir além do almejado pelos 

consumidores comuns. 

Ao Estado cabe a satisfação dos interesses coletivos mediante a aplicação 

eficiente dos recursos públicos. A licitação é o meio para induzir os fornecedores a 

adotarem critérios sustentáveis em suas práticas em toda a cadeia de produção. 

Surge então uma nova forma de consumo governamental, o responsável e inclusivo, 

onde busca-se a eficiência administrativa e o desenvolvimento sustentável 

(BIDERMAN; BETIOL; MONZONI, 2008). 

No paradigma anterior a compra era considerada eficiente se contemplasse a 

contratação rápida e com o menor custo. Atualmente, mudou-se essa perspectiva de 

eficiência na medida que foram incluídos neste novo modelo, aspectos estratégicos 

na intenção de fomentar segmentos da sociedade através das aquisições estatais. 

Este novo movimento intensifica a capacidade indutora da Administração Pùblica 

quando introduz nos critérios administrativos e jurídicos, um novo padrão de 

fornecimento para as demandas estatais, àqueles que possuem boas práticas 

sustentáveis (BARTHOLO; AFONSO; PEREIRA, 2012a).   

Assim, o procedimento licitatório é a ferramenta governamental para o alcance 

deste novo modelo e evolui para uma função social, promovendo o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental – a licitação sustentável – e importando em novas 

abordagens para a vantagem pretendida pela Administração Pública (COUTO; 

RIBEIRO, 2011). 

Justen Filho (2012) corrobora esse pensamento ao distinguir licitação de 

contratação pública, sendo esta última o instrumento interventivo estatal para 

promover o desenvolvimento sustentável. A licitação passa a ser orientada a 

selecionar a proposta mais vantajosa focando o desenvolvimento nacional 

sustentável. 

 

2.5 AS COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS (CPS).  

 

A finalidade de licitar com critérios sustentáveis considera a redução da 

quantidade de recursos empregados, a reutilização de produtos e a aquisição de 

produtos reciclados ou com características sustentáveis. E não se trata apenas disto, 

mas também de desenvolver políticas e práticas sustentáveis, conjugando princípios 
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ambientais, sociais e econômicos no que se considera uma gestão responsável, 

estimulando novas tecnologias e produtos visando ao desenvolvimento sustentável 

(WALKER; BRAMMER, 2009). 

As compras públicas sustentáveis são as compras realizadas pelo Governo – 

União, Estados e Municípios – através do procedimento licitatório, onde esses utilizam 

critérios sustentáveis para a confecção do edital, visando adquirir produtos 

ecoeficientes. Com isso, o poder público incentiva a produção de bens, serviços e 

obras sustentáveis, tornando as compras públicas um instrumento de fomento de 

novos mercados, gerando emprego, renda, e fortalecendo a economia interna para 

competir internacionalmente (SILVA, 2011).  

Como destaca JusteN Filho (2012), não se admite autonomia nas realizações 

estatais que devem ser desenvolvidas para atendimento dos interesses coletivos. 

Dentre a competência governamental, sobretudo com o incremento de 

responsabilidade trazido pelo princípio da eficiência codificado na EC nº 19/1998 

(BRASIL, 1998), cabe ao Estado não somente a racionalização dos recursos naturais, 

mas a adoção de um modelo inclusivo de gestão nas dimensões econômicas, sociais 

e ambientais, como previsto na proposta da Agenda 21 (BIDERMAN; BETIOL; 

MONZONI, 2008). 

As licitações sustentáveis não representam uma nova modalidade de licitação, 

mas uma nova maneira de licitar, na medida em que o governo compra e contrata com 

o emprego de critérios sustentáveis. O objetivo de comprar de maneira sustentável 

considera, dentre outros, a redução da quantidade de recursos empregados, a 

reutilização de produtos e a aquisição de produtos reciclados ou com características 

sustentáveis. Trata-se do atendimento das necessidades de consumo, mantendo em 

vista os impactos negativos e geração de benefícios para o meio ambiente e 

sociedade.(ibid) 

Não se trata apenas de comprar com critérios sustentáveis, mas desenvolver 

políticas e práticas sustentáveis, conjugando princípios ambientais, sociais e 

econômicos no que se considera uma gestão responsável, estimulando novas 

tecnologias e produtos visando ao desenvolvimento sustentável (BOUWER et al., 

2006; WALKER; BRAMMER, 2009). 
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A força-tarefa liderada pela Suíça e por outros países e organismos no contexto 

do processo de Marrakesh sobre produção e consumo sustentáveis, adotou a 

seguinte definição para as compras ou licitações sustentáveis: 

 

[...] processo aplicado pelas organizações visando atender suas 
necessidades de bens, serviços e obras, de maneira que o valor gasto, 
em termos de geração de benefícios, é agregado não só para a 
organização, mas também para a sociedade e para a economia, 
reduzindo ao mesmo tempo os danos ao meio ambiente 
(KJÖLLERSTRÖM, p. 1, 2008, tradução nossa). 

 

A visão de sustentabilidade se pauta pela garantia de recursos para as 

gerações futuras “por meio de uma gestão que contemple a proteção ambiental, a 

justiça social e o desenvolvimento econômico equilibrado de nossas sociedades”. 

BRASIL, 2011b). 

 A gestão de recursos demanda um esforço estatal articulado a fim de 

estabelecer um novo modelo de desenvolvimento que, para Barbieri et al. (2010, p. 

151) “é a representação do modelo representado na expressão triple bottom line 

cunhada por John Elkington", cuja essência destaca a necessidade de uma gestão 

que objetive resultados econômicos, sociais e ambientais, denominados os pilares da 

sustentabilidade. John Elkington, fundador da consultoria britânica SustainAbility, 

criou o termo “triple bottom line” em 1994, representando um chamado ao setor 

empresarial para o diálogo com a sustentabilidade, apontando para uma tendência às 

empresas que deveriam estar atentas “não somente ao seu lucro, mas também à sua 

atuação nas áreas de responsabilidade social e ambiental” (LALOË; FREITAS, 2012, 

p.11).  

Outros estudos já apontam para uma quarta esfera, a ética, que determinaria 

padrões éticos de consumo. No entanto, a divisão em esferas ou áreas atende mais 

a um interesse didático não pretendendo delimitar os aspectos da sustentabilidade, 

mas sim conjugá-los (BARTHOLO; AFONSO; PEREIRA, 2012a). 

É recorrente o equívoco de considerar apenas o aspecto ambiental na 

caracterização das compras sustentáveis. Considerando as três dimensões, Silva 

(2005) destaca a perspectiva econômica como tendo contribuição histórica, 

conjugando benefícios e custos na alocação de recursos para o desenvolvimento. A 

perspectiva ambiental evoca, por sua vez, a preservação do ambiente natural, dando 

conta da condição limitada dos recursos naturais, o que evolui com a perspectiva 
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social na medida em que inclui as características e valores culturais e de valorização 

das condições e necessidades do indivíduo em sua interação com a sociedade 

(SILVA, 2005; VAN BELLEN, 2007). 

 Conforme considerações trazidas pelo relatório Buying for Tomorrow, de 2013, 

do Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SWISS..., 2013), alguns gestores 

restringem as aquisições aos aspectos ambientais. No entanto a caracterização de 

uma compra como sustentável é ampliada em função da conjugação dos fatores 

econômico, ambiental e social. (SWISS..., 2013) 

Fatores econômicos: aprecia o custo de produtos e serviços ao longo do seu 

ciclo de vida, considerando também o seu custo para a sociedade como um todo, 

visando garantir o valor real dos recursos financeiros em longo prazo. (ibid) 

Fatores ambientais: objetiva reduzir o impacto ambiental dos produtos, obras e 

serviços. Isto se dá, por exemplo, na previsão de impactos na saúde e bem-estar, 

qualidade do ar, geração e descarte de materiais perigosos. Visa ainda à minimização 

do uso e o emprego de práticas como reciclagem e reuso em toda a cadeia de 

abastecimento. (ibid) 

Fatores sociais: é o reconhecimento da igualdade de raça, gênero e condição 

social do indivíduo; observando normas fundamentais do trabalho, garantias de 

trabalho justo, além de ações para aumento de oferta emprego e de competências, 

bem como o desenvolvimento de comunidades e entidades locais. (ibid) 

 Após considerar sucintamente os fatores da sustentabilidade, aqui há de se 

fazer uma distinção entre contratos “ecológicos” ou “verdes” e as contratações 

sustentáveis. Aqueles se limitam a neutralizar as consequências ambientais 

negativas, enquanto as aquisições sustentáveis vão além dos aspectos ambientais, 

levando em conta critérios sociais, trabalhistas, de custo e também éticos. A compra 

que incorpora tais aspectos, conjugando e criando a partir deles contratos, é 

considerada uma compra responsável (CLEMENT et al., 2007; SECO, 2013). Há que 

se destacar, contudo, que o uso adequado do poder de contratação pelo Governo não 

se limita a gerar vantagens ou compensações apenas no processo de aquisição, mas 

a consideração de vantagens estratégicas outras que culminarão em geração de mais 

renda, aumento no consumo e ampliação na expectativa de receita para o tesouro 

nacional (JACOBY FERNANDES, 2013). 
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 Neste ponto é importante salientar o papel da contratação do Governo com as 

Micro e Pequenas Empresas (MPE) que de acordo com dados organizados pelo 

SEBRAE em 2011, empregam quase 60% dos trabalhadores registrados e geram seis 

vezes mais empregos do que as médias e grandes empresas. Em 2004 a participação 

das MPE representava 18% das compras governamentais. Dados de 2012, após a 

edição de dispositivos legais que permitiram o tratamento favorecido a estas 

entidades, dão conta que 36% do fornecimento de bens e serviços para o Governo 

Federal saltaram para uma participação de 36% das MPE (JACOBY FERNANDES, 

2013). 

A Administração Pública, assim, tem potencial de atender aos reclamos da 

sociedade, celebrando contratos com fornecedores e evidenciando o poder do gasto 

governamental na indução de políticas públicas mediante o consumo. Ao contratar o 

Governo aponta o impacto da demanda pública e sinaliza seu potencial em fomentar 

novos padrões de consumo e produção no mercado (MOTA, 2004), além de atuar 

como facilitador nas mudanças e gerador de tendências para o padrão do 

investimento privado (PNUMA, 2011). 

Como destacado pelo Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a 

Administração Federal: 

 

Durante muitos anos os atores governamentais e autoridades públicas 
não consideravam o impacto nem o valor intrínseco dos produtos que 
compravam, dos serviços que contratavam nem o das obras que 
empreendiam. Porém, com o surgimento do conceito de 
desenvolvimento sustentável no contexto mundial, observa-se a 
tendência de gerar políticas que levem em conta os aspectos 
ambientais que geralmente comprometem também os aspectos 
sociais e econômicos (BRASIL, 2010b, p. 6). 

 

Identificando o estatuto das compras públicas sustentáveis como mecanismo 

de conjugação do consumo governamental às políticas públicas o Guia define que:  

 

As compras públicas sustentáveis (CPS) são uma solução para 
integrar considerações ambientais e sociais em todas as fases do 
processo de compra e contratação de governos, visando reduzir 
impactos sobre a saúde humana, o meio ambiente e os direitos 
humanos. (BRASIL, 2010b, p. 6). 

 

Como definido pelo ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade): 
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Uma compra é sustentável quando o comprador considera a 
necessidade real de efetuar a compra, as circunstâncias em que o 
produto visado foi gerado, levando em conta os materiais e as 
condições de trabalho de quem o gerou, e uma avaliação de como o 
produto se comportará em sua vida útil e a sua disposição final (ICLEI, 
2012). 

 

Analisando o aspecto da economia verde, o Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA, 2011) considera que o emprego de critérios ambientais 

nas compras públicas pelo Governo fomenta a cadeia produtiva e cria: 

 

[...] uma demanda a longo prazo por bens e serviços verdes. Esta 
situação envia sinais que permitem às empresas fazer investimentos 
de longo prazo em inovação, e aos produtores realizar economias de 
escala, reduzindo os custos. 
Por outro lado, isto pode levar à maior comercialização de produtos e 
serviços verdes, promovendo o consumo sustentável (PNUMA, 2011, 
p. 28). 

 

Na prática, a compra sustentável, também conhecida como “ecoaquisição, 

compras verdes, compra ambiental amigável e licitação positiva” (BIDERMAN; 

BETIOL; MONZONI, 2008, p. 21), está fundamentada no conceito tradicional de 

licitação, que visa selecionar a proposta mais vantajosa para os interesses da 

Administração Pública, ampliando e evoluindo no trato de tais interesses na medida 

em que fomenta a produção e consumo de bens com baixo impacto nas dimensões 

ambiental, social e econômico, o tripé sustentável, visando um padrão de eficiência 

nas aquisições públicas (SILVA, 2005). 

A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) (BRASIL, 2009a), no 

incentivo à prática das compras públicas, considera a eficiência do uso dos recursos. 

Compras sustentáveis consistem naquelas em que se tomam atitudes para que 

o uso dos recursos materiais seja o mais eficiente possível. Isso envolve integrar os 

aspectos ambientais em todos os estágios do processo de compra, de evitar compras 

desnecessárias a identificar produtos mais sustentáveis que cumpram as 

especificações de uso requeridas (BRASIL, 2009b, p. 48). 

Couto e Ribeiro (2011) analisam as compras públicas sustentáveis como um 

mecanismo do consumo sustentável nacional, o que se dá pela inserção de critérios 

socioambientais na aquisição de bens e serviços pela Administração Pública. 

Adquirindo bens ou contratando serviços que sejam ambientalmente 

preferíveis, a Administração Pública busca capturar um objetivo dual: o de aprimorar 
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a qualidade ambiental no meio onde vivem seus cidadãos, enquanto provê o mercado 

com uma clara indicação dos rumos que devem ser seguidos por fornecedores e 

consumidores, tendo impactos indiretos na economia como um todo (ibid). 

Como comprovam estudos internacionais em compras sustentáveis, 

principalmente na região europeia, onde a prática é mais bem difundida, o poder de 

compra dos governos é relevante para a economia nacional (BOUWER et al., 2006; 

WALKER; BRAMMER, 2009; BRAMMER; WALKER, 2011). No Brasil, as compras 

governamentais já alcançam a faixa de 10 a 15% do PIB (BIDERMAN; BETIOL; 

MONZONI, 2008; LALOË; FREITAS, 2012). O Governo, como consumidor com tal 

poder aquisitivo, detém recurso de reorientação do mercado a fim de promover o 

desenvolvimento sustentável. 

 

2.6 NORMATIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS 

 

O desenvolvimento sustentável descrito até agora possui seu fundamento 

legal na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, reforçando a 

competência dos entes governamentais na proteção do ambiente prevista no art. 23 

(BRASIL, 1988, art.170). 

A Constituição (BRASIL, 1988) fixou princípios para proteger os interesses do 

consumidor, do comércio, do incentivo ao empreendedorismo empresarial, para a 

redução das desigualdades sociais e para a proteção ambiental. 

Os aspectos jurídicos e institucionais que norteiam as contratações públicas 

sustentáveis, quais sejam: Leis, Decretos, Resoluções, Portarias e Instruções 

Normativas, estão elencados No Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Normativos jurídicos que embasam as Compras Públicas Sustentáveis 

Constituição Federal de 1988 

Lei federal n° 8.666/1993 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. 

Lei federal n° 10.520/2002 – Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências. 

Lei federal n° 12.187/2009 – Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC 
e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=26
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
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Lei federal n° 12.349/2010 – Altera as Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.958, de 
20 de dezembro de 1994, e 10.973, de 2 de dezembro de 2004; e revoga o § 1o do art. 2o 
da Lei no 11.273, de 6 de fevereiro de 2006. 

Lei federal n°12.462/2011 – Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – 
RDC. 

Lei federal n°12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 - Institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

Decreto federal nº 99.658/1990 – Regulamenta, no âmbito da Administração Pública 
Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento 
de material. 

Decreto federal nº 563/1992 – Institui o Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil e cria a Comissão de Coordenação. 

Decreto federal nº 1.048/1994 – Dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos 
de Informação e Informática, da Administração Pública Federal, e dá outras providências. 

Decreto federal nº 1.094/1994 – Dispõe sobre o Sistema de Serviços Gerais (SISG) dos 
órgãos civis da Administração Federal direta, das autarquias e fundações públicas, e dá 
outras providências. 

Decreto federal nº 2.783/1998 – Dispõe sobre proibição de aquisição de produtos ou 
equipamentos que contenham ou façam uso das Substâncias que Destroem a Camada de 
Ozônio – SDO, pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, e dá outras providências. 

Decreto federal nº 4.059/2001 – Regulamenta a Lei nº 10.295 de 17 de outubro de 2001, 
que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e dá 
outras providências. 

Decreto federal nº 4.131/2002 – Dispõe sobre medidas emergenciais de redução do 
consumo de energia elétrica no âmbito da Administração Pública Federal. 

Decreto federal nº 5.940/2006 – Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados 
pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte 
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 
recicláveis, e dá outras providências. 

Decreto federal n° 6.204/2007 – Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e 
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações 
públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da administração pública federal. 

Decreto federal n° 7.746/2012 – Regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, e 
institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP. 

Resolução CONAMA nº 20/1994 – Dispões sobre a instituição do Selo Ruído de uso 
obrigatório para aparelhos eletrodomésticos que geram ruído no seu funcionamento. 

Resolução CONAMA nº 307/2002 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil. 

Resolução CONAMA nº 401/2008 – Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e 
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e 
padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99658.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0563.htm
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1048.htm
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1094.htm
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2783.htm
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D4059.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4131.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5940.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6204.htm
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=11
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7746.htm
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=11
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=161
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=40
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=589
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Resolução CONAMA nº 416/2009 – Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental 
causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras 
providências. 

Portaria nº 43/2009-MMA – Dispõe sobre a vedação ao Ministério do Meio Ambiente e seus 
órgãos vinculados de utilização de qualquer tipo de asbesto/amianto e dá outras 
providências. 

Portaria nº 02/2010-SLTI/MP – Dispõe sobre as especificações padrão de bens de 
Tecnologias da Informação no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional e dá outras providências. 

Portaria nº 61/2008-MMA – Estabelece práticas de sustentabilidade ambiental a serem 
observadas pelo Ministério do Meio Ambiente e suas entidades vinculadas quando das 
compras públicas sustentáveis e dá outras providências. 

Portaria nº 12/2013-SLTI/MP – Prorroga o prazo para elaboração dos Planos de Gestão de 
Logística Sustentável – PLS, estabelecidos pela Instrução Normativa nº 10, de 12 de 
novembro de 2012. 

Instrução Normativa nº 01/2010 – Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental 
na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública federal 
direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 

Instrução Normativa nº 10/2012 – Estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão 
de Logística Sustentável de que trata o art. 16, do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, 
e dá outras providências. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Brasil (2014a). 

 

Diante do exposto no Quadro 1, conclui-se que há um arcabouço legal que trata 

do tema, e cabe destacar que os requisitos necessários para considerar uma CPS 

estão emanados na Instrução Normativa (IN) nº 1/2010 (BRASIL, 2010a) e no Decreto 

nº 7.746/2012 (BRASIL, 2012b). 

 

2.7 PRÁTICAS INTERNACIONAIS X NACIONAIS EM CPS 

 

A utilização do poder de compra do Estado no nível internacional vem se 

consolidando e, nacionalmente, dada às devidas proporções, acompanha esse 

processo, ao ser direcionados pelos agentes econômicos e ao fomentar a produção e 

consumo de bens e serviços com pouco impacto ambiental. Cabe ressaltar que muito 

deste avanço é graças à normatização conforme acima explicitado. 

No plano internacional, tem havido o reconhecimento que as aquisições 

sustentáveis representam um importante instrumento de mudanças na economia e 

práticas de produção e consumo, cuja eficácia pode ser medida na proteção ao 

ambiente e repercutir como prática e modelo de consumo a ser referência para as 

demandas privadas (BURJA, 2009; FUCHS; LOREK, 2005; WALKER; PHILLIPS, 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=616
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2010/03/Portaria-43-MMA-Amianto1.pdf
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2010/03/Portaria_02-2010.pdf
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=598
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2010/03/Portaria-N%C2%BA-61-de-15-de-maio-de-2008.pdf
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2013/05/PORTARIA-N%C2%BA-12-DE-10-DE-MAIO-DE-2013.pdf
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2010/03/Instru%C3%A7%C3%A3o-Normativa-01-10.pdf
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=121
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2012/11/Instru%C3%A7%C3%A3o-Normativa-10-2012.pdf
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?page_id=121
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2006, SPAARGAREN; MOL, 2008; THOGERSEN, 2005; WOLFF; SCHÖNHERR, 

2011; BRAMMER; WALKER, 2011; WALKER; BRAMMER, 2009; LARYE; ALKIZIM; 

NDLOVU, 2013). 

No cenário internacional, as iniciativas de compras sustentáveis foram 

introduzidas inicialmente como programas de adoção de boas práticas ambientais, 

entre elas o acesso às informações sobre produtos e serviços sustentáveis, 

mecanismos legais para garantir a preferência aos produtos sustentáveis e a 

capacitação dos agentes públicos (BRASIL, 2009b, p. 48). 

O Guia de Compras Públicas Sustentáveis organizado por Biderman, Betiol e 

Monzoni (2008) no Centro de Estudos em Sustentabilidade da Eaesp/FGV (GVces), 

relata algumas experiências internacionais (Quadro 2) apresentadas no 3º Encontro 

de Especialistas sobre Licitação Sustentável realizado em Nova Iorque em 2005. 

 

Quadro 2 – Casos Internacionais de Compras Públicas Sustentáveis 

ONU Promove por meio do Un-Desa (Department of Economic and Social Affairs 

– Departamento de Questões Ambientais e Sociais) discussões específicas 

sobre consumo responsável nas entidades do governo.  

ICLEI Projeto Relief – Environmental Relief Potential of Urban Action on 

Avoidance and Detoxification of Waste Streams Through Green Public 
Procurement) na identificação de áreas prioritárias para a promoção da 
licitação sustentável no continente europeu. Programa Procura+ 
considerado um modelo que vem sendo adotado e implementado em vários 
países desenvolvidos. Manual sobre Licitação Sustentável, resultado de 
três anos de pesquisa e utilizado por autoridades públicas na Europa.  

Comissão 
Européia  

 

 

Programa de consumo sustentável e compras “verdes” europeu com 
destaque aos sistemas de ecorrotulagem e gestão ambiental. 

Nova 
Iorque 

 

 

Requisitos legais de construção e arquitetura sustentável em vigor no 
estado, além de incentivos fiscais para o uso de equipamentos eficientes 
sob o ponto de vista ambiental e energético, e que o estado tem legislação 
em vigor que tornou obrigatória a economia energética nos prédios 
construídos em seu território. 

Japão Possui o sistema de compras sustentáveis mais completo e dinâmico em 
uso no mundo, utilizado por mais de 2.800 entidades públicas e privadas 
para promoção de suas compras sustentáveis através da Green 
Purchasing Network, rede de compras verdes que inclui governos e 
indústrias. A rede promove iniciativas de consumo sustentável, que incluem 
desde treinamentos e publicações, até o desenvolvimento de catálogos de 
compras online. 

Suécia  
 

O País iniciou em 2001 seu programa de licitação sustentável, criando uma 
entidade composta por entidades públicas e empresas, que define 
prioridades de ação para compras sustentáveis e baseia suas decisões em 
estudos científicos de ciclo de vida e análises econômicas para construir 
critérios e indicadores de sustentabilidade de produtos e serviços. O 



40 

 

governo sueco parte da premissa de que a consulta pública, desde o início 
da instalação de procedimentos de licitação sustentável, antecipa 
problemas e torna o processo mais rápido e barato. 

Noruega  

 

Por meio de decreto desde 2001 determina medidas de licitação 
sustentável. Pelo Decreto o governo deve considerar os impactos relativos 
sobre o meio ambiente relativos à exploração de recursos naturais e 
despejos finais. Os noruegueses dispõem de diretrizes para as compras 
públicas ecológicas e estão criando um grupo de trabalho para assessorar 
o ministério nas compras públicas sustentáveis. O enforque inicial é nos 
setores automotivo, de transportes, de construção, têxtil, de papéis e 
impressos, e de equipamentos de escritório. 

Países Baixos Realizam esforços desde 1999 para a construção de um website de 
referência para as compras públicas sustentáveis, que inclui especificações 
para compras e contratações de 30 categorias de produtos, serviços e 
obras. Têm meta para atingir a sustentabilidade em 50% de suas licitações 
até 2010 

México  

 

Integra um grupo de compras públicas verdes criado no âmbito do acordo 

de livre-comércio do Nafta (North American Free Trade Agreement – 

Acordo de Livre-Comércio da América do Norte) e tem um programa de 
gestão ambiental pública, que inclui capacitação de funcionários, 
reciclagem, economia de energia, entre outros. Recente Lei de Licitação 
incluiu princípios de licitação sustentável, exigindo eficiência energética e 
de economia no uso de água nos contratos e aquisições do governo. 

Reino 
Unido  

 

 
 

Realizam licitação sustentável há mais de uma década com robustas 
iniciativas em capacitação e recompensar por metas alcançadas, com 
discussão do conceito de sustentabilidade, estratégias organizacionais, 
mapeamento de impacto de riscos e aplicam a análise dos riscos 
associados ao ciclo de vida dos produtos. Estabeleceu uma força-tarefa 
para promoção da licitação sustentável, no âmbito de sua estratégia de 
desenvolvimento sustentável, lançada pelo primeiro-ministro em março de 
2005. 

Itália  

 

Registra uma iniciativa local na província de Bologna que estabeleceu 
critérios para compras públicas sustentáveis. A província exige que os 
produtos tenham algum tipo de rótulo ambiental e/ou certificação de 
produção controlada. Considera também tipos de embalagem e medidas 
de eficiência energética e de transporte e determina percentual para 
substâncias perigosas.  

Fonte: Adaptado de Biderman, Betiol e Monzoni (2008). 

 

O Gráfico 1 mostra que as iniciativas de CPS por parte da administração 

pública brasileira ainda são pequenas se comparadas com as práticas no âmbito 

europeu. É necessário verificar se, de fato, os agentes públicos executam-na e de que 

forma a fazem. Há um decréscimo entre 2011 e 2016 devido ao nível de contratação 

ter reduzido, dada à crise econômica que o país passou. 
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Gráfico 1 – Panorama de Compras do Governo Federal 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados de Brasil (2014b). 
 

No Brasil um modelo foi desenvolvido pelo ICLEI-Governos Locais pela 

Sustentabilidade, Secretariado Europeu- apresentado no Guia de Compras Públicas 

Sustentáveis, produzido pelo GVces (Centro de Estudos em Sustentabilidade) da FGV 

(Fundação Getúlio Vargas) e organizado por Biderman, Betiol e Monzoni (2008). O 

guia se baseia no programa procura +, aplicado na Europa na intenção de prover 

soluções e ferramentas para a implementação da CPS pelos governos europeus. 

Atualmente, governos na Alemanha, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, 

Islândia, Itália, Paraguai, Portugal, Reino Unido e Suíça participam da Campanha 

(CLEMENT et al., 2007). O termo procura está associado ao termo procurement que 

em inglês que significa licitação.  

O processo de implementação trazido pelo Guia elaborado por Clement et al. 

(2007) se baseia no modelo do sistema “Plan, Do, Check, Act” (planeje, faça, controle, 

aja), base de muitos sistemas de gestão de campanhas do ICLEI. Para sua melhor 

compreensão, este estudo parte das análises de Biderman, Betiol e Monzoni (2008) 

quanto ao mesmo:  

 

Esse modelo garante uma melhoria contínua no desempenho 
ambiental, formulando e implementando um plano de ação para a 
licitação sustentável, monitorando sua execução, revendo o progresso 
e realizando as mudanças necessárias (BIDERMAN, BETIOL; 
MONZONI, 2008, p. 81).  
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 É utilizado o processo de marcos da campanha Procura+, cujo primeiro passo 

é o levantamento de um inventário das práticas de aquisição da instituição, como 

número de produtos comprados, quantidades gastas e análise de critérios adotados. 

O marco seguinte é indicar metas e objetivos que determinem o percentual de 

produtos sustentáveis e o período de atendimento. O terceiro marco é a construção 

do plano de ação e o quarto é sua implementação. O quinto é avaliar e analisar os 

dados coletados com o auxílio do procurement scorecard (Figura 1). 

Figura 1 – O Programa Procura+ 

 

Fonte: Adaptado de Biderman, Betiol e Monzoni (2008). 

 

Há outro modelo, formulado no guia de compras públicas para a Administração 

Federal, através do convênio firmado entre o ICLEI e o Ministério do Planejamento 

Orçamento e Gestão, como parte do programa de contratações sustentáveis do 

governo federal, o qual aborda conceitos de desenvolvimento sustentável, explicita o 

que seria CPS, seus benefícios, como é feito, trazendo à tona, inclusive, uma nova 

metodologia para implementação de CPS desenvolvida pelo ICLEI-Brasil. 

Sua metodologia, diferentemente do método desenvolvido no programa 

Procura+, pode ser dividida em oito passos a serem seguidos para a implementação 

de CPS. Porém, ao estudar cada passo dessa metodologia, verifica-se a similaridade 

com os marcos do programa supracitado, sendo que seu estudo e aplicação em um 

estudo de caso na Força Armada seria bem mais fácil, razão pela qual escolheu-se 

essa nova metodologia na aplicação do questionário. Os passos serão explicados a 

seguir. 
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a) Mapeamento: neste passo, são determinadas as metas, diretrizes, 

parâmetros e os interesses do órgão público com o empreendimento. Será definido o 

objetivo do trabalho, as metas a serem atingidas e os setores envolvidos, sendo, com 

isso, montada uma equipe especial e devidamente preparada. Busca-se, ainda, 

segundo Betiol et al. (2007, p. 57), verificar “em quais aspectos as melhorias podem 

ter efeitos ambientais e econômicos positivos, visando criar fundamentos bem 

estruturados para subsidiar a tomada de decisões”.  

 

b) Seleção de produtos: segundo Betiol et al. (2007), após o mapeamento, 

efetua-se a seleção de produtos para execução da atividade, levando em 

consideração vários fatores como, por exemplo, o consumo dos produtos, o impacto 

que os mesmos causam ao meio ambiente, a relevância econômica que detêm dentro 

do sistema de compras, o impacto social. Busca-se, ainda, identificar os produtos que 

serão comprados, quando serão, em que quantidade e sob quais critérios chaves 

serão estabelecidos.  

 

c) Levantamento das alternativas sustentáveis: neste passo ir-se-á fazer um 

estudo de alternativas sustentáveis para os produtos selecionados na etapa anterior. 

Ainda segundo Betiol et al. (2007, p. 58), “inclui o desenvolvimento de critérios e 

recomendações de produtos selecionados pelos governos participantes, através de 

uma pesquisa de mercado sobre as alternativas disponíveis”.  

 

d) 1° Inventário de base: passados os três primeiros passos da metodologia, 

é efetuado um 1° inventário de base em que é feito um detalhamento dos produtos 

comprados, sua totalidade adquirida, os critérios ambientais, gastos, entre outros 

dados.  

e) Inclusão: neste passo se dá a inclusão dos produtos no catálogo/pregão. 

Após verificar quais dos produtos selecionados detêm alternativas sustentáveis para 

que os produtos que a Administração Pública antes vinha adquirindo possam ser por 

ela substituídos, é efetuado um catálogo com esses produtos sustentáveis 

possibilitando aos compradores efetuarem a compra desses produtos mais 

sustentáveis através da modalidade pregão. No catálogo deve conter o item de 
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material ou o item de serviço que a Administração Pública vai comprar. O foco do 

catálogo é especificar o item que se quer colocar no processo de compra.  

 

f) Termo de referência: nesse passo é efetuado o procedimento de editais, 

integrando neles critérios sustentáveis com o objetivo de efetuar a compra de produtos 

sustentáveis.  

 

g) Compra: nesse passo, a Administração Pública efetua a compra de produtos 

sustentáveis. 

 

h) 2° Inventário de base: efetua uma comparação entre o período pré e pós 

CPS, avaliando o desempenho do governo na aquisição destes produtos. 

 

No capítulo 2, foi fundamentado os conceitos sobre sustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável e as dimensões da sustentabilidade. Além disso, foi 

elucidado os conceitos sobre licitação, seus princípios e modalidades. Foi 

apresentado um novo paradigma das compras públicas e as Compras Pùblicas 

Sustentáveis. Outrossim, pode-se observar que há um arcabouço legal no Brasil 

acerca das compras públicas sustentáveis e há modelos nacionais e internacionais 

para sua implementação. 



 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Com o objetivo de  apresentar os aspectos metodológicos da pesquisa, este 

capítulo foi estruturado em seis seções: inicialmente, apresenta-se a classificação, o 

método e a abordagem de pesquisa; na segunda seção são definidos o universo de 

análise e a amostra; a terceira seção trata da coleta e tratamento de dados, na quarta 

parte apresenta-se o instrumento de pesquisa. Na penúltima parte a aplicação e 

análise de resultados e por último a caracterização do estudo de caso.  

O tema a ser investigado é o método denominado Compras Sustentáveis 

suportado pela hipótese de promover o desenvolvimento sustentável por meio do 

poder de aquisição governamental. O ambiente da pesquisa é institucional, tratando-

se de um estudo de caso quanto ao emprego de critérios sustentáveis nas compras 

de materiais nas organizações militares. 

Quanto à finalidade, a pesquisa é aplicada. Para alcançar os objetivos 

propostos pretende-se adotar o seguinte delineamento:  

a) natureza exploratória e descritiva;  

b) abordagem predominantemente qualitativa; e  

c) estratégias de investigação: estudo de caso corroborado por pesquisa 

bibliográfica e documental e questionário com tratamento quantitativo.  

 

Quanto à natureza, a pesquisa é exploratória e descritiva. A investigação foi 

realizada em duas fases, inicialmente com caráter exploratório ao levantar 

informações e proporcionar esclarecimento e delimitação, oferecendo uma visão geral 

sobre o objeto; e descritiva, pois pretendeu identificar, caracterizar e registrar aspectos 

do modelo estudado, inclusive com a utilização de ferramenta quantitativa com o 

emprego de questionário (MARCONI; LAKATOS, 2010; SEVERINO, 2007; GIL, 2011). 

O presente estudo buscou identificar, compreender e tecer entendimento sobre 

o processo de compras institucional se delineia a partir do que Severino (2007) prefere 

tratar como abordagem qualitativa, considerando que o termo abordagem faz melhor 

referência a fundamentos epistemológicos e menos a especificidades metodológicas. 

Martins (2006) caracteriza a avaliação qualitativa como própria à descrição, 

compreensão e interpretação de fatos e fenômenos. Tal tratamento concorda com a 

definição de método dada por Marconi e Lakatos (2010) e Gil (2011) como um 
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caminho para se chegar a determinado fim, um conjunto de procedimentos intelectuais 

e técnicos adotados para se atingir o conhecimento, interpretar fenômenos e atribuir 

significados. 

Bogdan e Biklen (2010) assinalam que a pesquisa qualitativa se processa, 

dentre outros, via observação, análise documental, e revisão bibliográfica a partir de 

pesquisas anteriores, documentos, manuais e informações organizacionais. Tais 

aspectos servem bem a presente proposta de investigação, pois recomendam a 

observação de fatos ou fenômenos cujas causas e comportamento se desejam 

conhecer, buscando compará-los com a finalidade de descobrir as relações existentes 

entre eles e, finalmente, verificar aspectos que possam servir a discussões ou como 

elementos complementares de pesquisa. Dar exemplo de como sua pesquisa se 

encaixa nesta classificação sobre os temas. Na presente pesquisa, inicialmente, 

levantou-se todo o arcabouço literário sobre o tema compras públicas sustentáveis, 

para em seguida, realizar o processo de investigação do fenômeno, através de 

aplicação de um questionário em organizações militares brasileiras de um força 

armada.   

Tal metodologia, de acordo com Gil (2011), permite a familiaridade com o 

problema e o acesso a maior gama de fenômenos, sendo mais ampla, facilitando a 

busca por dados dispersos e outros, históricos, já organizados. Atende ainda à 

observação de Bogdan e Biklen (2010) quanto à característica predominantemente 

descritiva da pesquisa qualitativa. 

A estratégia de investigação a ser adotada é o estudo de caso que, conforme 

Martins ( 2006, p. 2) é um “[...] engenhoso recorte de uma situação complexa da vida 

real, cuja análise-síntese dos achados tem a possibilidade de surpreender, revelando 

perspectivas que não tinham sido abordadas por estudos assemelhados”. Para Yin 

(2010), a escolha do método depende de três condições: forma da questão de 

pesquisa, necessidade de controle de eventos comportamentais do objeto e enfoque 

sobre eventos contemporâneos. 

A unidade de análise do estudo de caso, como comenta Yin (2010), pode ser 

um indivíduo, evento ou entidade, cujas decisões, programas ou processos são 

passíveis de análise. Tal estratégia de pesquisa, de cunho predominantemente 

descritivo, enfoca uma situação específica que se distingue como única em suas 

características. Ressalta-se, porém, que deve ser um fenômeno da vida real, um caso 
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específico que serve à abstração necessária à pesquisa. Neste sentido, Yin (2010) 

assinala que podem existir pelo menos dois tipos de projetos de estudo, variando em 

função do número de casos considerados: único ou múltiplos. O estudo de caso 

múltiplo é mais comum, enquanto o único, com menor ocorrência, é indicado em 

objetos cujo fenômeno ou dinâmica se dá de maneira única, extrema ou crítica. Então, 

o presente estudo é de casos múltiplos porque analisou em várias organizações 

militares se há práticas de compras públicas sustentáveis em seus processos de 

aquisições, sendo constatado através das respostas dos questionários aplicados aos 

encarregados do setor de obtenção da força armada estudada. 

Ainda segundo Yin (2010) o estudo de caso é recomendado na apreciação de 

eventos contemporâneos, tendo incremento de benefício quando associado a outras 

técnicas que conferem validade e colaboram para o rigor da pesquisa. Ao estudo de 

caso, as fontes de dados, como a pesquisa bibliográfica e documental corroboram 

entre si adicionando detalhes e agregando evidências. O emprego de questionários 

com tratamento quantitativo representa instrumentos de acesso a outras fontes 

importantes de informação, uma vez que pode o investigador utilizar a linha de 

investigação como roteiro e formular questões que, além de atenderem à necessidade 

da pesquisa, permitem identificar evidências e opiniões complementares. A 

conjugação de diferentes fontes e instrumentos de pesquisa é recomendada no 

estudo de caso, pois atende à necessidade da triangulação de dados (MARTINS, 

2006; YIN, 2010), o que potencializa o contato com aspectos históricos e 

comportamentais do objeto e caso analisado, além de minimizar eventuais problemas 

de precisão e validade de método e de resultados. 

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica visando compor todo o 

arcabouço teórico deste tema. As bases teóricas consultadas foram: livros, 

dissertações, artigos publicados em seminários e congressos, artigos publicados em 

meio eletrônico, dentre os quais, periódicos científicos, revistas e jornais disponíveis 

na internet (através do portal da CAPES, Base Scopus, Scielo e Web of Sense), guias 

de compras públicas, manuais de programas formulados sobre o assunto, análise de 

planos de ação de países europeus disponíveis na internet, além de bibliotecas e 

instituições nacionais e internacionais.  

Na coleta de dados foram utilizados questionários com perguntas fechadas, 

tendo o mesmo sido aplicado junto aos encarregados de obtenção da força armada 
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estudada, visto que a metodologia utilizada analogicamente ao estudo de caso 

abrange este setor específico, para a aplicação de CPS (Compras Públicas 

Sustentáveis).  

Destarte, a análise de dados foi realizada de forma qualitativa, pois o objetivo 

era verificar se a força armada em suas aquisições aplica métodos de implementação 

de licitação sustentável baseados numa metodologia de um caso de sucesso.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO  

 

Vergara (2010) classifica os tipos de pesquisa conforme os critérios básicos 

utilizados pelos autores, quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, pode-

se descrever a presente pesquisa como sendo exploratória e metodológica. Pesquisa 

exploratória, como conceitua Theodorson e Theodorson (1970 apud JORGE, 2011, p. 

27) seria:  

 

Estudo preliminar cujo principal objetivo é tornar-se familiarizado com 
o fenômeno a ser investigado, para que o estudo mais profundo que 
vem em seguida possa ser esboçado com maior entendimento e 
precisão. O estudo exploratório (que pode utilizar várias técnicas, 
dentre muitas, normalmente, com uma pequena amostra) permite que 
a investigação defina o problema da pesquisa e formule a hipótese de 
forma mais exata. O estudo exploratório também permite que seja 
escolhido o que mais precisa de ênfase e uma investigação mais 
detalhada, além de alertar para possíveis dificuldades, pontos 
sensíveis e áreas de resistência.  

 

Assim, a pesquisa seria exploratória, de caráter qualitativo, pois além do que já 

fora amplamente explicado na definição acima, segundo Vergara (2010, p. 42), ela é 

“realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado”. A 

pesquisa se classifica como exploratória, pois primeiro foi feito um estudo para a 

formulação da situação-problema da pesquisa. Por isso, fala-se da necessidade de 

pesquisadores sobre o tema em questão com o fim de sua propagação e, quem sabe, 

angariar mais interessados a aprofundar a pesquisa sobre o tema.  

Ainda, quanto aos fins, pode-se classificar a pesquisa como metodológica, pois, 

como dito acima, foram utilizadas algumas das fases constantes da metodologia 

formulada pelo ICLEI na confecção do questionário constante no (Apêndice A), com o 

fim de se verificar se a força armada estava seguindo os passos daquele modelo 
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padrão e, caso não estivesse, o que poderia ser melhorado. O questionário não foi 

baseado tão somente nessa metodologia, tendo feito outras perguntas pertinentes ao 

tema para que o estudo de caso também nos levasse à conclusão da situação de 

Compras Sustentáveis numa Força Armada.  

Quanto ao meio de investigação, afirma-se que o presente estudo utilizou-se 

de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica foi efetuada 

através de livros, artigos, notícias publicadas em sites, dissertações, teses, estudos 

de casos concretos, tanto no âmbito nacional, quanto no âmbito internacional, acerca 

da prática das licitações sustentáveis dos demais conceitos necessários para 

explicitar o tema em questão conforme dito acima.  

Buscou-se verificar, na prática, se isso é feito, “como” é feito e “por que” é feito, 

se é viável, além de como se pode melhorar a implementação de CPS visando, além 

disso, difundir, cada vez mais, tal prática, sendo o método escolhido o mais correto. 

  

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA  

 

Passa-se a definir o universo e a amostra da pesquisa. O universo desse estudo 

de caso são os setores de obtenção da força armada estudada, este setor é 

responsável pelas licitações nas organizações militares, dentro da  FA. Cabe destacar 

que essa força possui OM em todo o território brasileiro e buscou-se alcançar o maior 

número de respondentes de organizações que efetuam licitação, foi constatado que 

aproximadamente 40 organizações militares seriam possíveis de responder tal 

questionário, devido suas estruturas organizacionais. A amostra pode ser classificada 

como não probabilística, do tipo “por conveniência”; é composta por 20 (vinte) 

encarregados de diversas organizações militares desta Força. O questionário foi 

encaminhado por e-mail, dado a disposição geográfica dos respondentes. Buscou-se 

selecionar as organizações com maior volume de licitações e, ao menos, uma de cada 

região brasileira. Deste universo conseguiu-se obter resposta de 20 respondentes. 

Desta amostra de 20 pessoas, todos são responsáveis pelo setor de licitação das 

organizações militares, possuem nível superior completo e estão no nível tático 

(gerentes).  

A amostra da presente pesquisa se deu de forma limitada, tendo em vista o 

caráter qualitativo, como foi acima explicitado.  
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3.3 COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados envolveu aplicação de questionário junto à amostra, no ano 

de 2017, com o objetivo de verificar se a força armada pratica CPS e as lacunas 

existentes em comparação à metodologia formulada pelo ICLEI e formular um 

diagnóstico do que pode ser melhorado. 

 

3.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA  

 

O instrumento de pesquisa envolve a aplicação de um questionário fechado, 

contendo 14 questões, tendo sido retiradas do referencial teórico construído no 

capítulo 2 do presente trabalho. As questões de 1 a 4 foram retiradas da teoria trazida 

à tona no aludido capítulo, entretanto, as perguntas de 5 a 12 foram efetuadas em 

consonância com a metodologia formulada pelo ICLEI e também estudada nesta 

dissertação.  

O Quadro 3 correlaciona as perguntas do questionário em consonância com a 

literatura estudada. 

Quadro 3 – Perguntas do questionário em relação à literatura 

PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO E ARTIGOS CORRESPONDENTES 

Pergunta Artigos 

1 – Um grande instrumento para a prática do 
desenvolvimento sustentável e ampliação do mercado de 
produtos verdes seria a propagação do ideal de compras 
públicas sustentável. Você:  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

Betiol, Biderman e Monzoni  
(2006). 

2 – Todas as contratações que a administração pública 
precisar fazer com terceiros necessitarão de 
procedimentos licitatórios, movimentado milhões de reais 
por ano, podendo-se concluir que o Estado é um grande 
comprador, devendo, diante disso, considerar aspectos 
de sustentabilidade social e ambiental a serem inseridos 
quando do procedimento licitatório. Você 

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

Betiol et al. (2012); Biderman, 
Betiol e Monzoni (2008); Bartholo, 
Afonso e Pereira (2012b); Couto e 
Ribeiro (2011). 

3 – Compras Públicas Sustentáveis é um procedimento 
licitatório que visa adotar critérios de sustentabilidade nas 
contratações públicas, a partir da busca pela contratação 
mais vantajosa, que passa a incorporar considerações 

Walker e Brammer (2009); Silva 
(2011). 
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sociais, ambientais e econômicas, como instrumento do 
desenvolvimento sustentável. Você:  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

4 – A prática de Compras Públicas Sustentáveis envolve 
uma estratégia na qual se combinam diversas soluções 
inovadoras de compras que, aplicadas adequadamente, 
propiciam a aquisição de produtos sustentáveis, os quais, 
em alguns casos, podem ser mais caros do que os 
produtos convencionais, mas, por outro lado, demonstram 
ser mais econômicos sobre sua existência, sobre diversos 
fatores, desmistificando a falácia de que as Compras 
Públicas Sustentáveis são caras. Você:  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

Bouwer et al. (2006); Walker e 
Brammer (2009); Jacoby 
Fernandes (2013); ICLEI (2012); 
PNUMA (2011); Silva (2005). 

 

5 – A OM na qual você trabalha, efetuou um mapeamento 
do seu perfil de consumo objetivando verificar o que tem 
comprado, o impacto dos produtos no meio ambiente, sua 
relação com o consumo, a relevância econômica que 
detém dentro do processo de compras públicas e de que 
forma o orçamento é distribuído?  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

Biderman, Betiol e Monzoni 
(2008); Clement et al. (2007); 
Betiol et al. (2007); ICLEI (2012). 

6 – A OM na qual você trabalha efetua um mapeamento 
dos impactos sociais que os produtos e serviços por ela 
adquiridos podem causar, como, por exemplo, a OM busca 
verificar se o fornecedor cumpre com obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, busca dar preferência na 
contratação de fornecedores que sejam certificados ISO 
9001?  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

Biderman, Betiol e Monzoni 
(2008); Clement et al. (2007); 
Betiol et al. (2007); ICLEI (2012). 

7 – A OM na qual você trabalha fez um mapeamento de 
produtos adquiridos e quais provocam maior impacto 
socioambiental?  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

Biderman, Betiol e Monzoni 
(2008); Clement et al. (2007); 
Betiol et al. (2007); ICLEI (2012). 

8 – A OM na qual você trabalha busca fazer um 
levantamento de alternativas sustentáveis para substituir 
os produtos que ela consome e provocam maior impacto 
socioambiental?  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

Biderman, Betiol e Monzoni 
(2008); Clement et al. (2007); 
Betiol et al. (2007); ICLEI (2012). 

9 – A OM, ao se formar o processo de compra de seus 
produtos, através do levantamento dos produtos que 
consome e das alternativas sustentáveis para os mesmos, 
busca formular um catálogo de compras, a ser 
disponibilizado online, com o foco de especificar o item 
que deseja comprar?  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

Biderman, Betiol e Monzoni 
(2008); Clement et al. (2007); 
Betiol et al. (2007); ICLEI (2012). 
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10 – A sua OM faz um inventário dos produtos que ela 
compra com frequência gerando um valor expressivo e, 
após isso, faz-se um levantamento dos produtos 
sustentáveis equivalentes aos mesmos, com o fim de se 
fazer um primeiro inventário de bases para monitorar o 
quanto a OM compra de produtos sustentáveis? 

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

Biderman, Betiol e Monzoni 
(2008); Clement et al. (2007); 
Betiol et al. (2007); ICLEI (2012). 

11 – Ao se providenciar o termo de referência, há a 
preocupação em integrar critérios sustentáveis com o 
objetivo de efetuar a compra de produtos mais 
sustentáveis?  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

Biderman, Betiol e Monzoni 
(2008); Clement et al. (2007); 
Betiol et al. (2007); ICLEI (2012). 

12 – A OM, ao efetuar a compra de produtos sustentáveis, 
registra e acompanha o desempenho dos produtos 
adquiridos (os sustentáveis) em relação aos anteriores (os 
não sustentáveis)?  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

Biderman, Betiol e Monzoni 
(2008); Clement et al. (2007); 
Betiol et al. (2007); ICLEI (2012). 

13 – A OM na qual você trabalha já ofereceu treinamento 
adequado para a prática de Compras Públicas 
Sustentáveis e busca sempre atualizar seu pessoal sobre 
o tema?   

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

Biderman, Betiol e Monzoni 
(2008); Clement et al. (2007); 
Betiol et al. (2007); ICLEI (2012). 

14 – Por fim, na sua opinião, a sua OM pratica CPS?  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

Autor 

Fonte: O autor (2017). 

 

A primeira versão do questionário foi submetida a um teste piloto perante um 

especialista da área que fez os apontamentos necessários, tendo sido efetuadas as 

modificações necessárias para gerar a segunda versão, que se encontra no Apêndice 

A.  

Após as devidas validações, o questionário foi aplicado através de e-mail, dada 

a disponibilização geográfica dos militares da Força Armada estudada.  

 

 

 

3.5 APLICAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

O questionário aplicado consta no Apêndice A, composto de uma nota de 

esclarecimento direcionada aos entrevistados, esclarecendo os objetivos da pesquisa, 

ressaltando, ainda, o sigilo quanto ao nome da força armada, as respostas dos 
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entrevistados e a importância da participação dos mesmos. Em seguida, continha um 

cabeçalho onde o entrevistado identificava a OM (organização militar) em que trabalha 

e o cargo.  

Inicialmente, procurou-se verificar através das questões de 1 a 4, o nível de 

conhecimento dos entrevistados acerca do tema em debate. Em seguida, através das 

questões de 5 a 12, buscou-se efetuar uma comparação das respostas dos 

encarregados com relação às etapas da metodologia formulada pelo ICLEI, visando 

verificar se a força armada segue este padrão de sucesso e quais as etapas da 

referida metodologia foram atingidas.  

Na questão 13, buscou-se verificar se a organização investe em treinamento 

de sua tripulação para aplicação de CPS, fator importante para o sucesso das CPS. 

Finalmente, na pergunta 14, foi perguntado se na opinião dos encarregados sua 

organização militar efetuava compras publicas sustentáveis. 

A análise dos dados foi realizada por meio da geração de gráficos e, em 

seguida, os comentários aos resultados obtidos foram efetuados em consonância com 

o referencial teórico. 

Conforme já foi explicitado, escolheu-se o método de estudo de caso para 

entender melhor, na prática, os objetivos da pesquisa constantes no tópico da 

metodologia. Tal método:  

 

[...] permite que os investigadores retenham as características 
holísticas e significativas dos eventos da vida real – como os ciclos 
individuais da vida, o comportamento dos pequenos grupos, os 
processos organizacionais e administrativos, a mudança de 
vizinhança, o desempenho escolar, as relações internacionais e a 
maturação das indústrias. (YIN, 2010, p.24)  

 

Nesse sentido, o poder público detém seu poder de compra como grande 

incentivador das compras verdes e, com isso, para o desenvolvimento sustentável.  

Resta saber se, na prática, a CPS, de fato tem-se tornado um empreendimento 

do setor público. É sabido que a grande parte das organizações detém uma política 

de sustentabilidade. Busca-se verificar se as forças armadas empregam as licitações 

sustentáveis, a possibilidade de implementação e como pode ser melhorada a sua 

prática em seu cotidiano.  

O público-alvo foram os encarregados do setor de obtenção, (seção/divisão 

responsável pelas aquisições e contratações públicas de uma organização militar, 
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setor que é responsável pelas licitações/compras públicas da organização), de 

diversas organizações distribuídas por regiões dos estados brasileiros.  

 

3.6 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

À  FA em lide, é essencial à execução da política de segurança nacional, e 

destina-se a defender a Pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. 

Apresenta-se como instituição nacional, permanente e regular, organizada com base 

na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e 

dentro dos limites da lei.  

O Ministério da Defesa (MD) é o órgão do Governo Federal incumbido de 

exercer a direção superior das Forças Armadas, constituídas pela Marinha do Brasil, 

pelo Exército e pela Aeronáutica. Uma de suas principais atribuições é o 

estabelecimento de políticas ligadas à Defesa e à Segurança do País, além da 

implementação da Estratégia Nacional de Defesa, em vigor desde dezembro de 2008. 

Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, 

formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são denominados militares. 

A FA possui organizações militares distribuídas por todo o território nacional. 

É importante esclarecer que ela divide o território nacional em nove áreas, 

denominadas Distritos. 



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa de campo, 

realizada com os seguintes objetivos:  

a) análise quanto ao conhecimento do tema;  

b) análise quanto à metodologia do ICLEI;  

c) análise quanto ao investimento em treinamento dos militares para realização 

de compras públicas sustentáveis;  

d) análise quanto á realização ou não de compras públicas sustentáveis;  

e) proposta estruturada de operacionalização de compras públicas 

sustentáveis em uma organização militar brasileira; e  

f) considerações finais. 

Destarte, as perguntas do questionário foram divididas de modo a verificar: o 

nível de conhecimento sobre o tema estudado; aplicação da metodologia de um caso 

de sucesso em relação à realidade da organização; investimento, por parte da 

organização, em treinamento sobre CPS; e se a organização efetua licitações 

sustentáveis. 

   

4.1 ANÁLISE QUANTO AO CONHECIMENTO DO TEMA  

 

Questão 1 – Um grande instrumento para a prática do desenvolvimento sustentável e 

ampliação do mercado de produtos verdes seria a propagação do ideal de compras 

públicas sustentável. Você: 

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

 

 Quando questionados se concordavam que a CPS seria um grande instrumento 

para o desenvolvimento sustentável e a ampliação do mercado de produtos 

ambientalmente amigáveis, conforme verifica-se no Gráfico 2, todos os respondentes 

concordaram com a afirmativa, o que pode significar que os entrevistados sabem da 

importância do poder de compra do Estado como indutor ao desenvolvimento 

sustentável. Conforme Biderman, Betiol e Monzoni (2008) e Silva (2005), a compra 

sustentável ou “ecoaquisição, compras verdes, compra ambiental amigável e licitação 

positiva” (BIDERMAN; BETIOL; MONZONI, 2008, p. 21), está baseada no conceito 
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tradicional de licitação, que visa selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública, ampliando e evoluindo no trato de seus interesses na medida 

em que fomenta a produção e consumo de bens com baixo impacto nas dimensões 

ambiental, social e econômica, o tripé sustentável, visando um padrão de eficiência 

nas aquisições públicas (SILVA, 2005). 

 

Gráfico 2 – Avaliação da necessidade de propagação de CPS 

 
 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

Questão 2 – Todas as contratações que a administração pública precisar fazer com 

terceiros necessitarão de procedimentos licitatórios, movimentado milhões de reais 

por ano, podendo-se concluir que o Estado é um grande comprador, devendo, diante 

disso, considerar aspectos de sustentabilidade social e ambiental a serem inseridos 

quando do procedimento licitatório. Você: 

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

 

 Quando os participantes foram questionados a respeito da utilização do poder 

de compra da Administração Pública para inserção de critérios socioambientais nos 

procedimentos licitatórios, pelo que se pode verificar na análise do Gráfico 3, 100% 

(cem por cento) dos entrevistados responderam de forma positiva, concordando que 

o Estado é um grande consumidor capaz de induzir seus fornecedores a incluir 

critérios sustentáveis em seus processos de aquisições. 

As Compras Públicas só podem ser feitas por entes do setor público. Segundo 

Betiol, Biderman e Monzoni (2008): 

:  

100%

0%
0%

Questão 01

concorda

discorda

não sabe informar
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Cerca de 10% do PIB brasileiro são movimentados por compras e 
contratações realizadas por órgãos governamentais de governo, 
portanto, é fundamental que aspectos de sustentabilidade social e 
ambiental sejam considerados na utilização dos recursos públicos. 
(2008)  

 

 Além da CPS corroborar para o desenvolvimento sustentável, é 

economicamente viável, conforme supracitado. Percebe-se que todos os 

respondentes estão informados sobre a importância das compras sustentáveis no 

setor público. 

 

Gráfico 3 – Utilização do poder de compra para inserção de critérios socioambientais 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

  

  

Questão 3 – “Compras Públicas Sustentáveis” é um procedimento licitatório que visa 

adotar critérios de sustentabilidade nas contratações públicas, a partir da busca pela 

contratação mais vantajosa, que passa a incorporar considerações sociais, ambientais 

e econômicas, como instrumento do desenvolvimento sustentáveis. Você: 

 (   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

 

Na questão 3, todos demonstraram conhecimento sobre o tema em debate 

(Gráfico 4), o que vem corroborar, ainda mais, a coerência entre a linha das respostas 

anteriores.  

As compras públicas sustentáveis são as compras realizadas pelo Governo – 

União, Estados e Municípios – através do procedimento licitatório, onde esses utilizam 

critérios sustentáveis para a confecção do edital, visando adquirir produtos 

ecoeficientes. Com isso, o poder público incentiva a produção de bens, serviços e 

100%

0% 0%

Questão 02

concorda

discorda

não sabe informar
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obras sustentáveis, tornando as compras públicas um instrumento de fomento de 

novos mercados, gerando emprego, renda, e fortalecendo a economia interna para 

competir internacionalmente (SILVA, 2011).  

 

Gráfico 4 – Conceito de CPS 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

Questão 4 – A prática de Compras Públicas Sustentáveis envolve uma estratégia na 

qual se combinam diversas soluções inovadoras de compras que, aplicadas 

adequadamente, propiciam a aquisição de produtos sustentáveis, os quais, em alguns 

casos, podem ser mais caros do que os produtos convencionais, mas, por outro lado, 

demonstram ser mais econômicos sobre sua existência, sobre diversos fatores, 

desmistificando a falácia de que as Compras Públicas Sustentáveis são caras. Você:  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

 

No Gráfico 5, verifica-se que 10 % (dez por cento) dos entrevistados 

discordaram da afirmação, talvez por não levar em consideração às questões da 

análise do ciclo de vida do produto. 

 Segundo Biderman et al. (2011), ao se adquirir um produto normal, o preço 

deste não leva em consideração os impactos ambientais que irá causar em toda a sua 

vida útil e, ao final, em seu descarte, podendo afirmar que o preço de um produto 

normal é um “preço falso”. Já os produtos sustentáveis têm essa preocupação e, por 

isso, muitas vezes são mais caros, pois incluem no preço os custos envolvidos durante 

todo o seu ciclo de vida. Conforme dispõem Betiol, Biderman e Monzoni (2006):  
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[...] quando uma solução “ciclo de vida” é aplicada à contabilidade, ela 
rapidamente mostra que em muitos casos o produto mais adequado, 
sob o ponto de vista ambiental, é realmente mais barato a longo prazo, 
mesmo quando os custos iniciais são mais elevados. (2006, p.41)  

  

 

Gráfico 5 – Prática de CPS envolve varias soluções inovadoras viabilizando compra de produtos 

sustentáveis 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 Fazendo-se uma análise das quatro questões iniciais, pode-se perceber que a 

maioria dos respondentes constante na amostra compreende o conceito de CPS, além 

de estar informada sob sua aplicabilidade e benefícios adquiridos com tal programa.  

 

4.2 ANÁLISE QUANTO À METODOLOGIA DO ICLEI  

 Verificou-se, das questões de 5 a 12, se a Força Armada segue os mesmos 

passos dispostos nas oito fases demonstradas na metodologia formulada pelo ICLEI, 

visando, ao final, a obtenção de produtos sustentáveis. Efetuou-se a formulação de 

questões de acordo com as fases desta metodologia, que foi estudada no capítulo 2 

desta dissertação.  

 

Questão 5 – A OM na qual você trabalha efetuou um mapeamento do seu perfil de 

consumo objetivando verificar o que tem comprado, o impacto dos produtos no meio 

ambiente, sua relação com o consumo, a relevância econômica que detém dentro do 

processo de compras públicas e de que forma o orçamento é distribuído?  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

 

A metodologia formulada pelo ICLEI (2012), a qual é reportada para aplicação 

deste estudo de caso, dispõe como sendo a primeira fase para a instauração de um 
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dos processos de CPS, a necessidade de fazer um mapeamento do perfil de consumo 

do comprador, neste caso, seria a organização militar. Este estágio busca identificar 

o que a organização compra e em quais aspectos as melhorias ambientais e 

econômicas podem ter aspectos positivos. Tal intuito visa à tomada correta de 

decisões.  

 Entretanto, pelo que se pode verificar no Gráfico 6, 90% (noventa por cento) 

dos entrevistados afirmam que sua organização não faz mapeamento do seu perfil de 

consumo, evidenciando que a maioria das organizações militares selecionadas não 

iniciou o processo de implementação de CPS proposto pelo modelo ICLEI (2012). 

Gráfico 6 – Mapeamento do perfil de consumo 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

Questão 6 – A OM na qual você trabalha efetua um mapeamento dos impactos sociais 

que os produtos e serviços por ela adquiridos podem causar, como, por exemplo, a 

OM busca verificar se o fornecedor cumpre com obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, busca dar preferência na contratação de fornecedores que sejam 

certificados ISO 9001? 

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

 

 Em resposta a questão 6 (Gráfico 7), 70% dos entrevistados afirmaram que a 

organização verifica se o fornecedor cumpre todas suas obrigações trabalhistas e 

previdenciárias. Dada a obrigatoriedade da administração pública apenas contratar 

fornecedores que possuem todas suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

empresas com idoneidade positiva mostra que indiretamente a força armada 

(administração pública federal) alcançou o segundo passo da metodologia proposta. 
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Bittencourt (2014, p. 9) assevera que o processo de adaptação de um sistema 

de compra enfrenta o desafio de provar que os benefícios desta política são maiores 

do que os seus custos. E, a licitação sustentável está prevista em legislação ordinária, 

obrigando os gestores a implementação da CPS. 

 A preocupação da organização estudada com as questões sociais e sua 

constante fiscalização é um ponto positivo e que está em consonância com a 

metodologia ora analisada.  

 

Gráfico 7 – Mapeamento dos impactos sociais 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Questão 7 – A OM na qual você trabalha fez um mapeamento destes produtos 

adquiridos e quais provocam maior impacto socioambiental?  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

 

Pelo que se pode verificar das respostas à questão 7 (Gráfico 8), a maioria 

afirma que sua organização não faz um mapeamento socioambiental dos produtos 

adquiridos. Como vimos na questão anterior, o critério social está devidamente 

delineado, entretanto, quanto à questão ambiental, não há a mesma preocupação, 

entretanto, através da Instrução Normativa 1/2010 do MPOG (BRASIL, 2010a) e de 

acordo com a assessoria jurídica das Consultorias Jurídicas da União, no edital se faz 

necessário incluir cláusulas sustentáveis obrigando aos fornecedores cumprirem 

práticas que diminuam os impactos ambientais em seus processos, mas os 

entrevistados afirmam que não há monitoramento sobre as questões, pois não se é 

acompanhado tais processos.  

 

Gráfico 8 – Mapeamento do impacto socioambiental 
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Fonte: O autor (2017). 

  

Questão 8 – A OM na qual você trabalha busca fazer um levantamento de alternativas 

sustentáveis para substituir os produtos que ela consome e provocam maior impacto 

socioambiental?  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

 

Analisando o Gráfico 9, a resposta da questão 8 detém coerência com a 

questão anterior, já que se não há um mapeamento dos produtos de maior impacto 

ambiental, consequentemente, seria impossível efetuar um levantamento das 

alternativas sustentáveis para esses produtos. Além disto, houve uma diferença de 

20% naqueles que não sabem informar devido desconhecerem as alternativas 

sustentáveis para substituição dos produtos que consomem maior impacto 

socioambiental. 

 

Gráfico 9 – Levantamento das alternativas sustentáveis 

 

Fonte: O autor (2017). 
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Questão 9 – A OM, ao se formar o processo de compra de seus produtos, através do 

levantamento dos produtos que consome e das alternativas sustentáveis para os 

mesmos, busca formular um catálogo de compras, a ser disponibilizado on-line, com 

o foco de especificar o item que deseja comprar? 

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

 

O mesmo fato que ocorreu na questão anterior ocorre com a resposta da 

questão 9 (Gráfico 10), a maioria informou que não existe um catálogo sustentável. 

Os 10% que não souberem informar, porque não possuíram acesso às gestões 

anteriores à sua para afirmar que não existia catálogo anterior.    

 Conclui-se que a resposta a esta questão é coerente, haja vista que se não há 

um mapeamento dos produtos de maior impacto ambiental, consequentemente, 

impossível seria efetuar levantamento das alternativas sustentáveis para esses 

produtos e, por conseguinte, impraticável é a formulação de um catálogo de compras. 

Sem as informações anteriores não há como se formular um catálogo online de 

produtos sustentáveis.  

 

Gráfico 10 – Catálogo de compras 

 

Fonte: O autor (2017). 

  

Questão 10 – A sua OM faz um inventário dos produtos que ela compra com 

frequência gerando um valor expressivo e, após isso, ela faz um levantamento dos 

produtos sustentáveis equivalentes aos mesmos, com o fim de se fazer um primeiro 

inventário de bases para monitorar o quanto a OM compra de produtos sustentáveis? 

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 
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Novamente, o mesmo fato que ocorreu nas questões anteriores ocorre com a 

resposta da questão 10 (Gráfico 11): grande parte dos encarregados respondeu que 

não existe um inventário de bases para se monitorar o quanto a OM compra de 

produtos sustentáveis.  

 Os entrevistados responderam com coerência às questões referentes aos 

passos da metodologia do ICLEI (2012), podendo-se concluir que há várias lacunas a 

serem corrigidas no processo de CPS, se de fato tal procedimento for aplicado na 

força armada. O único passo da metodologia proposta, seguido pelas organizações, 

é aquele imputado pela legislação vigente em adotar critérios sustentáveis em suas 

aquisições. 

 Não há de se falar na existência de um inventário de bases, pois para se chegar 

à sua formulação, necessário seria que se tivesse passado pelos passos das questões 

8, 9 e 10. Como as respostas dessas questões foram negativas, não poderia ser outra 

a resposta da presente questão.  

 

Gráfico 11 – Inventário de bases 

 

Fonte: O autor (2017). 

  

 

Questão 11 – Ao se providenciar o termo de referência, há a preocupação em integrar 

critérios sustentáveis com o objetivo de efetuar a compra de produtos mais 

sustentáveis?  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

 

 Em resposta à questão n° 11 (Gráfico 12), a maioria dos encarregados das 

organizações militares estudadas afirma que no termo de referência existe a 

preocupação de integrar critérios sustentáveis para viabilizar a compra de produtos 

0%

90%

10%

Questão 10

Sim

Não

Não sabe informar



65 

 

verde. Noventa por cento (90%) afirmam que a força armada tem a preocupação em 

integrar critérios socioambientais no edital, visto que como dito nas questões 

anteriores há obrigatoriedade de incluir cláusulas sustentáveis nos editais. 

 

Gráfico 12 – Termo de referência 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

  

  

Questão 12 – A OM, ao efetuar a compra de produtos sustentáveis, registra e 

acompanha o desempenho dos produtos adquiridos (os sustentáveis) em relação aos 

anteriores (os não sustentáveis)?  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

 

Verifica-se no Gráfico 13 que a maioria dos entrevistados afirma que suas 

organizações não acompanham o desempenho destes produtos. Necessário se faz 

efetuar esse acompanhamento para que possibilite uma avaliação do desempenho da 

organização na aquisição de produtos sustentáveis.  

O Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a Administração Federal, 

editado em 2010 pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, aponta que:  

 

Alguns produtos podem ser considerados sustentáveis por gerarem 
menos perdas, por serem recicláveis ou mais duráveis. Outros 
produtos são sustentáveis porque contêm menos substâncias 
prejudiciais ou tóxicas ou porque o processo de sua geração consome 
menos energia. Para decidir qual produto é preferível em termos 
ambientais, os cientistas consideram necessário sempre fazer uma 
comparação dos impactos ambientais dos produtos através da análise 
de seu ciclo de vida. A ação do ciclo de vida leva em conta o impacto 
ambiental do produto em todos os seus estágios, desde o nascimento, 
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ou berço (extração do material/matéria-prima) ao túmulo (disposição 
final), com o propósito de minimizar o dano ambiental. (BRASIL, 
2010b, p. 57) 

 

 No caso da força armada estudada, caso a mesma realmente efetue licitações 

sustentáveis, esta seria mais uma lacuna a ser melhorada em seu atual método. Os 

20% que não souberam informar, disseram que o fato é devido por não participarem 

do processo de pós-compra, ficando a cargo do setor requisitante do material licitado 

esse tipo de monitoramento. 

 

Gráfico 13 – Acompanhamento do desempenho dos produtos adquiridos 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

4.3 ANÁLISE QUANTO AO INVESTIMENTO EM TREINAMENTO DE 

FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS PÚBLICAS 

SUSTENTÁVEIS  

 

Questão 13 – A OM na qual você trabalha já ofereceu treinamento adequado para a 

prática de Compras Públicas Sustentáveis e busca sempre atualizar sua tripulação 

sobre o tema?  

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

 

Observa-se pelo Gráfico 14 que a maioria dos respondentes respondeu que 

suas organizações não investem em treinamento para aplicação de licitações 

sustentáveis.  

 No Reino Unido, onde as licitações sustentáveis são realizadas há mais de dez 

anos, há grande investimento no treinamento dos funcionários envolvidos nesse 
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processo. Para Bartholo, Afonso e Pereira (2012b, p. 27), “A capacitação de gestores 

públicos para a adoção de critérios de sustentabilidade é citada, na literatura 

especializada, como um dos principais fatores de limitação das práticas sustentáveis 

nas compras públicas”.   

 Se os integrantes da Força Armada não detêm treinamento adequado para a 

prática de CPS, a mesma não será feita com êxito, visto que a prática de licitações 

sustentáveis requer uma maior amplitude de conhecimento específico para a correta 

aplicação.  

 A FA poderia direcionar a prática de licitações sustentáveis para um setor 

específico a ser criado e obter militares devidamente treinados para serem 

responsáveis por esse procedimento na organização. 

 

Gráfico14 – Investimento em treinamento CPS 

 

Fonte: O autor (2017). 

  

4.4 ANÁLISE QUANTO À REALIZAÇÃO OU NÃO DE COMPRAS PÚBLICAS 

SUSTENTÁVEIS NA ORGANIZAÇÃO 

 

Questão 14 – Por fim, na sua opinião, a sua OM pratica CPS? 

(   )Concorda  (   ) Discorda    (   ) Não sabe informar 

 

Observa-se, pelo Gráfico 15, que a maioria dos entrevistados opinou que em 

sua organização militar não pratica CPS, o que corrobora com as respostas obtidas 

nas questões anteriores.  

A finalidade de licitar com critérios sustentáveis considera a redução da 

quantidade de recursos empregados, a reutilização de produtos e a aquisição de 

produtos reciclados ou com características sustentáveis. E não se trata apenas disto, 
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mas também de desenvolver políticas e práticas sustentáveis, conjugando princípios 

ambientais, sociais e econômicos no que se considera uma gestão responsável, 

estimulando novas tecnologias e produtos visando ao desenvolvimento sustentável 

(WALKER; BRAMMER, 2009). 

 

Gráfico 15 – Realização de CPS 

 

 Fonte: O autor (2017). 

  

 

4.5 PROPOSTA ESTRUTURADA DE OPERACIONALIZAÇÃO DE COMPRAS 

PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS EM UMA ORGANIZAÇÃO MILITAR BRASILEIRA 

 

Observa-se que os oito passos propostos pelo modelo ICLEI (2012) não são 

seguidos pela maioria das organizações consultadas. Seja por falta de conhecimento 

ou até mesmo pela carência de engajamento de todos os atores envolvidos no 

processo de aquisição e até mesmo pela dificuldade de se implementar uma cultura 

voltada para sustentabilidade. Além disso, há a resistência de alguns encarregados 

em concordar que a licitação sustentável, em longo prazo, é mais vantajosa que uma 

aquisição normal. Então, após identificadas essas barreiras, se é capaz de sugerir 

uma proposta de implementação de CPS. 

Um levantamento conduzido por Testa et al. (2012) baseou-se em um banco 

de dados de entidades públicas localizadas em três regiões da Itália. No artigo What 

factors influence the uptake of GPP (Green Public Procurement) practices? New 

evidence from an Italian survey, os autores buscaram avaliar os determinantes e 

desvantagens das aquisições sustentáveis. A principal conclusão deu conta de que o 

interesse da Administração Pública na prática das compras “verdes” é proporcional 

aos níveis de informação, competência adquirida e experiência. Percebeu-se que a 
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influência do nível de consciência gerencial quanto às ferramentas disponíveis para 

suportar o processo depende a adoção das práticas sustentáveis. A isto está 

vinculada a familiarização e capacitação quanto aos aspectos técnicos e legais, 

competências fundamentais na definição de requisitos, identificação de propostas e 

qualificação dos fornecedores. 

Inicialmente, deve-se ter o envolvimento da alta administração com o ideal da 

CPS. O Engajamento de todos na mudança da cultura organizacional também é uma 

premissa para se conseguir êxito na implementação. Após essa prerrogativa, sugere-

se, inicialmente, seguir os seguintes passos: 

a) Mapeamento dos produtos possíveis de serem adquiridos através de 

licitação sustentável: segundo Betiol et al. (2007), a seleção de produtos para 

execução da atividade, levando em consideração vários fatores como, por exemplo, o 

consumo dos produtos, o impacto que os mesmos causam ao meio ambiente, a 

relevância econômica que detêm dentro do sistema de compras, o impacto social. 

Busca-se, ainda, identificar os produtos que serão comprados, quando serão, em que 

quantidade e sob quais critérios chaves serão estabelecidos. 

b) Levantamento das alternativas sustentáveis: neste passo busca-se 

alternativas sustentáveis para os produtos selecionados na etapa anterior. Ainda 

segundo Betiol et al. (2007, p.58), “inclui o desenvolvimento de critérios e 

recomendações de produtos selecionados pelos governos participantes, através de 

uma pesquisa de mercado sobre as alternativas disponíveis”. 

  c) Termo de referência e compra: nesse passo é efetuado o procedimento de 

editais, integrando neles critérios sustentáveis com o objetivo de efetuar a compra de 

produtos sustentáveis. 

d) 2° Inventário de base: efetua uma comparação entre o período pré e pós 

CPS. No inventário o gestor e a equipe, que já deve estar definida, estabelecem a 

estrutura, forma de coleta e documenta a informação sobre as práticas de compras 

da instituição. Nesta fase são definidos os objetivos, a duração da ação, a carga de 

trabalho, departamento e pessoas envolvidas e os produtos de trabalho.  

O Guia ressalta que o envolvimento dos atores relevantes é fundamental para 

o sucesso da implementação que também passa pela comunicação dos objetivos às 

partes interessadas, internas e externas: 
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Comunicar a intenção de implantar ações na área da licitação sustentável e 

convidar os atores locais para participar pode ajudar a aumentar a consciência 

ambiental da comunidade e entre os fornecedores locais e demonstrar o compromisso 

do governo com a melhoria da qualidade ambiental (BIDERMAN; BETIOL; MONZONI, 

2008, p. 84). 

O inventário reflete o status das contratações públicas e identifica as melhorias 

necessárias e ações reais de gestão. O programa sugere uma série de não mais que 

dez perguntas para estabelecer um inventário base, divididas em quatro áreas: 

Importância organizacional, temas ambientais, quantidades de produto e informação 

financeira. 

Biderman, Betiol e Monzoni (2008) e Clement et al. (2007) reúnem alguns dos 

principais pressupostos que aqui, adaptados à realidade da Administração pública, 

representam, simultaneamente, pontos-chave e vantagens no cumprimento das 

finalidades pretendidas nas aquisições governamentais. 

 

 

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A seguir alguns benefícios estão elencados com a finalidade de identificar a 

contribuição efetiva da prática da CPS.  

 

Melhora a imagem pública e legitima a gestão: o atendimento da demanda 

por responsabilidade socioambiental é latente na sociedade atual. Um dos fatores que 

podem contribuir para uma melhor imagem do gestor público e atendimento das 

expectativas sociais é o emprego de critérios sustentáveis nas aquisições públicas. 

Representa o compromisso de gestão com a proteção ambiental, com a melhoria das 

condições de vida e o desenvolvimento sustentável. Disso pode valer-se o gestor 

público para legitimar seu compromisso com a sustentabilidade, na medida em que 

tornam públicas as ações à comunidade, fornecedores e colaboradores em geral.  

 

Melhora a eficiência: a licitação é um instrumento estratégico para a eficiência 

organizacional da Administração Pública. O emprego de critérios requer análise e 

planejamento cuidadoso visando instrumentalizar a tomada de decisão. 



71 

 

 

Quebra do paradigma preço-qualidade: a percepção de que itens 

sustentáveis são mais caros depende da consideração dos benefícios à economia 

local, o desenvolvimento da comunidade e impactos no ambiente. Além de fomentar 

a inovação e a competitividade no mercado – o que finalmente resulta em preços 

menores praticados – a adoção do conjunto de outras práticas sustentáveis equilibram 

os custos adicionais iniciais.  

 

Impacto na comunidade local: os benefícios da compra sustentável 

interessam à comunidade global e local, esta última sendo mais diretamente afetada. 

A preocupação com o bem-estar da comunidade representa avanço na consciência 

do papel social da entidade, repercutindo e dinamizando ações e decisões que 

agregam aos indicadores de qualidade de vida na sociedade.  

 

Economia de recursos: a preferência por itens com menor impacto ambiental 

reduz os gastos com a gestão dos resíduos sólidos e com prevenção da poluição 

obrigatórios em decorrência legal.  

 

Antecipação à legislação: o poder de regulação nas práticas sustentáveis tem 

se tornado cada vez mais exigente quanto ao atendimento das leis ambientais. 

Medidas espontâneas e voluntárias, além de agregar à imagem do gesto público, 

evitam ajustes cujos desgastes podem afetar à dinâmica institucional.  

 

Referência na educação ambiental: as autoridades públicas são importantes 

promotores da educação ambiental. O exemplo de boas práticas impacta a 

comunidade que colecionam e incorporam os exemplos aumentando a 

conscientização sobre temas ambientais. 

 

Desenvolvimento regional e global: a busca por alternativas sustentáveis 

fomenta a geração de novos produtos e a prestação de novos serviços, estimulando 

a geração de emprego e renda local. A prática das compras públicas é ainda uma 

forma de impulsionar a promoção das indústrias e fornecedores com incentivos reais 

de tecnologias sustentáveis e de novos padrões de produção e consumo que reduzam 
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o impacto no meio ambiente. Tal esforço confere robustez às ações globais a partir 

de medidas locais. 



 

 

5 CONCLUSÕES  

 

O presente trabalho teve o objetivo de avaliar em que medida uma Força 

Armada Brasileira pratica compras públicas sustentáveis, com base na percepção dos 

encarregados do setor de obtenção desta e propor alternativas a serem utilizadas para 

a efetiva implementação de CPS através de um modelo estruturado. O principal 

objetivo foi elaborar uma proposta estruturada de operacionalização da Compra 

Pública Sustentável para aplicação em uma organização militar brasileira. 

Primeiramente, para realizar esta pesquisa, optou-se por revisar a literatura 

pertinente por meio de uma pesquisa através de artigos científicos nas Bases de 

Dados Scopus, Scielo e Web of Science, Teses e Dissertações do Programa de Pós-

Graduação em Sistemas de Gestão do Latec – UFF e livros pertinentes ao tema. O 

estudo cumpriu com a proposta de revisar a literatura com foco na sustentabilidade, 

compras públicas e organizações militares. 

Por meio da literatura se atingiu os objetivos específicos. Foi empreendido o 

levantamento e discussão dos referenciais teóricos, o que permitiu atingir os dois 

primeiros objetivos específicos explorados no decorrer do capítulo 2, conforme a 

seguir listados:  

 

a) Destacar o novo modelo das compras públicas brasileiras enfocando o 

conceito de sustentabilidade: verificou-se que mudança de paradigma na 

forma de comprar e contratar pela Administração Pública teve como marco 

a evolução dos contratos públicos. Além do aspecto comercial, os 

instrumentos de contratação se configuraram como estratégicos na 

promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental segundo os 

princípios da sustentabilidade. Ressalta-se, contudo, que o desenvolvimento 

sustentável não é um fim, mas um processo que pressupõe a otimização de 

recursos naturais, conjugação de investimentos econômicos e melhoria de 

qualidade de vida na sociedade.  

b) Descrever as compras públicas sustentáveis conforme panorama legal 

e práticas nacionais e internacionais, destacando iniciativas e modelos 

de implantação: o panorama legal permitiu identificar os principais 

dispositivos legais, relevantes à disseminação e instrumentalização da 
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prática pelos órgãos públicos nacionais. O pano de fundo de todas as 

normativas se compõe de diretrizes emanadas da Constituição Federal que 

principalmente nos artigos 37, 170 e 225 fixa princípios que norteiam desde 

as funções da Administração Pública até a participação do Estado na defesa 

do ambiente e na promoção do equilíbrio da produção e de práticas cujos 

riscos podem afetar à vida e sociedade.  

 

Verificou-se, através do capítulo 4, que a maioria dos agentes responsáveis 

por aquisições públicas no âmbito desta força reconhece que o Estado é um grande 

consumidor e possui papel importante de induzir aos fornecedores em adotarem 

práticas sustentáveis em seus processos produtivos. Além disso, concordam que as 

compras sustentáveis em longo prazo não são consideradas de alto custo, visto a 

análise do ciclo de vida dos produtos. Constatou-se que é baixa a promoção de 

treinamento e capacitação de pessoal no referido tema e é necessário difundir a ideia 

de CPS no âmbito desta FA. Vale ressaltar também que a maioria considera  útil a 

implementação de um modelo estruturado e bem-sucedido nas aquisições da FA, 

como sugerido pelo presente estudo (o modelo ICLEI, 2012). 

Com o presente trabalho conclui-se que a FA pratica CPS apenas verificando 

se o fornecedor cumpre com obrigações trabalhistas, previdenciárias e dão 

preferência na contratação de fornecedores que sejam certificados ISO 9001; e ao se 

providenciar o termo de referência, há a preocupação em integrar critérios 

sustentáveis para cumprir as exigências dos órgãs jurídicos. Entretanto, não utiliza um 

modelo padrão e estruturado de implementação de compras sustentáveis a fim de 

promover o desenvolvimento nacional sustentável. Portanto, para se adequar a nova 

realidade de consumo governamental, não só eficiente, mas também  inclusivo, é 

necessária a difusão do conhecimento e ideais de CPS na Força Armada e sugere-se 

a implementação através dos oito passos do modelo ICLEI (2012). Cabe destacar que 

o referido modelo é testado e implementado em alguns órgãos da administração 

pública sendo assim, bem-sucedido. 

Desta análise sugere-se a criação de um núcleo de CPS na Diretoria 

Especializada que trata deste assunto na força fim de gradativamente, após estudos 

aprofundados sobre o tema e as práticas disseminadas pelo modelo estruturado, 

difundir o conhecimento a respeito do referido assunto, capacitar o seu pessoal, 
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promover treinamentos e assim, conseguir implementar as compras sustentáveis na 

força armada. 

Espera-se que esse trabalho contribua para ampliar o debate sobre o papel das 

compras públicas na promoção do desenvolvimento sustentável. Que desperte o 

interesse de gestores públicos e, especialmente dos encarregados de obtenção da 

força armada estudada e das demais forças, a fim de pautarem suas práticas a partir 

das motivações e aspectos considerados neste trabalho.  

Este estudo pretende ainda estimular novas pesquisas sobre as temáticas 

desenvolvidas e incentivar a investigação do tema que tem recebido cada vez mais 

espaço nos debates acadêmicos e nas políticas públicas.  

Destaca-se também que o assunto tem caráter inovador uma vez que a 

sustentabilidade ambiental é um tema atual e um caminho novo que vem sendo 

traçado pela Administração Pública em suas contratações. Além disso, a influência 

exercida no mercado em decorrência das compras públicas é tamanha e capaz de 

inovar não apenas nos produtos ofertados pelos fornecedores, mas também, de forma 

reflexa, os consumidores, por meio da disseminação da própria consciência 

ambiental, essencial para os dias de hoje e para o futuro que tanto é almejado.  

Esta prática, mesmo que embrionária já é uma realidade. Assim, uma vez que 

existem estudos sobre este tema em toda a administração pública, não foram 

esgotadas as tendências e as conclusões sobre o assunto. Pelo contrário, esta 

pesquisa possibilita a extensão da análise deste fenômeno. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Uma sugestão para estudos futuros é verificar a viabilidade e exequibilidade 

de implementar modelos estruturados e reconhecidos utilizados por outras instituições 

públicas brasileiras no âmbito desta Força Armada e a implantação de indicadores 

para avaliação de CPS. 



 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALEXANDRINO, M.; PAULO, V. Direito Administrativo Descomplicado. 20ª Edição. 
São Paulo: Editora Método, 2012.  
 
ALVAREZ, A. R.; MOTA, J. A. Sustentabilidade Ambiental no Brasil: biodivesidade, 
economia e bem-estar humano. 1ª ed. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, IPEA, 2010.  
 
ALVES, Carlos Eduardo Teobaldo. Práticas de gestão baseadas em princípios da 
sustentabilidade. Estudo de caso no setor de construção civil do Estado do Rio de 
Janeiro. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão), Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2005.  
 
BARBIERI, J. C. et al. Inovação e sustentabilidade: novos modelos e proposições. 
Rev. Adm. Empres., vol. 50, no.2 São Paulo, Apr./June 2010. 
 
BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 
3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012  
 
BARTHOLO, R.; AFONSO, R.; PEREIRA, I. (2012a). Consumo ético no Brasil. Rio 
de Janeiro: Laboratório de Tecnologia e Desenvolvimento Social; Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia; Universidade Federal do Rio 
de Janeiro; Royal Holloway, University of London; Economic & Social Research 
Council; Department for International Development. 2012a. Disponível em: 
<http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/ ESRC_DFID/60956-RELATORIO- CONSUMO-
ETICO-NO-BRASIL1.pdf> Acesso em: 24 jun. 2017.  
 
______. (2012b) Compras públicas sustentáveis no Brasil. Rio de Janeiro: 
Laboratório de Tecnologia e Desenvolvimento Social; Instituto Alberto Luiz Coimbra 
de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia; Universidade Federal do Rio de 
Janeiro; Royal Holloway, University of London; Economic & Social Research Council; 
Department for International Development. 2012b. Disponível em: 
<http://choices.concoctions.ca/wp-content/uploads/2012/02/Compras-publicas-
sustentaveis.pdf> Acesso em: 24 jun. 2017.  
 
BECK, U. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução Sebastião 
Nascimento. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011.  
 
BETIOL, L. S.; BIDERMAN, R.; MONZONI, M. Compras públicas sustentáveis como 
incentivo à inovação e à produção sustentável. In: SIMPÓSIO DE ADMISTRAÇÃO 
DA PRODUÇÃO, LOGÍSTICA E OPERAÇÕES INTERNACIONAIS, 9. Anais... São 
Paulo, 2006.  
 
BETIOL, L. S. et al. (Orgs.). Guia de compras públicas sustentáveis para 
administração federal. [2007?]. Disponível em: 
<http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-
content/uploads/2010/06/Cartilha.pdf>.  Acesso em: 01 nov. 2017. 

http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2010/06/Cartilha.pdf
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2010/06/Cartilha.pdf


77 

 

 
BETIOL, L. S.; UEHARA, T. H. K.; LALOË, F. K.; APPUGLIESE, G. A.; ADEODATO, 
S.; RAMOS, L.; MONZONI NETO, M. P. Compra sustentável: A força do consumo 
público e empresarial para uma economia verde e inclusiva. São Paulo: Editora FGV, 
2012.  
 
BIDERMAN, Rachel et al. (Orgs.). Guia de Compras Públicas Sustentáveis: Uso 
do poder de compra do governo para a promoção do desenvolvimento sustentável. 
2011. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/guia_compras_sustentaveis.pdf> 
Acesso em: 27 nov. 2017. 
 
BIDERMAN, R. L.; BETIOL, L. M. M.; MONZONI, R. M. (Orgs) ICLEI – Guia de 
compras públicas sustentáveis. Uso do poder de compra do governo para a 
promoção do desenvolvimento sustentável. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.  
 
BITTENCOURT. Sidney. Licitações sustentáveis: O uso do poder de compra do 
Estado fomentando o desenvolvimento nacional sustentável. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2014.  
 
BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação – uma 
introdução à teoria e aos métodos. Porto: Editora Porto, 2010.  
 
BOUWER, M. et al. Green public procurement in Europe 2006 – Conclusions and 
recommendations. Haarlem-Netherlands: Virage Milieu & Management, 2006.  
 
BRAMMER, S.; WALKER, H. Sustainable procurement in the public sector: an 
international comparative study. International Journal of Operations & Production 
Management, Vol. 31, 4. ed. 2011, pp. 452-476. Disponível em: 
<http://www.emeraldinsight.com/journals. htm?articleid=1913497&show=abstract>. 
Acesso em: 24 jun. 2017. 

 
BRASIL. (1988). Presidência da República. Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. Publicada no D.O.U. de 05/10/1988. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF.pdf> Acesso 
em: 22 nov. 2017. 
 
______. (1992). Ministério do Meio Ambiente. CNUMAD. Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Agenda 21 Global. Rio de 
Janeiro: Ed. do MMA, 1992.  
 
______. (1993). Casa Civil. Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Publicada 
no D.O.U. de 22/06/1993. Brasília, 1993.  
 
______. (1998). Câmara dos Deputados e Senado Federal. Emenda Constitucional 
N.º 19, de 4 de junho de 1998. Modifica o regime e dispõe sobre princípio e normas 
da Administração Pública, Servidores e Agentes políticos, controle de despesas e 
finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras 



78 

 

providências. Publicado no Diário do Senado Federal de 05/06/1998. Disponível 
em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/688521.pdf> Acesso em: 24 nov. 2017. 
 
______. (1999). Lei Complementar N. 97 de 9 de junho de 1999. Dispõe sobre as 
normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 
Publicado no D.O.U. de 10.6.1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm> Acesso em: 24 nov. 2017. 
 
______. (2002). Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 10.520 de 17 de julho de 
2002. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos 
do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada 
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 
Publicada no D.O.U. 18/07/2002. Brasília, 2002.  
 
______. (2005). Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 5.450 de 31 de maio 
de 2005. Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e 
serviços comuns, e dá outras providências. Publicação: D.O.U. de 01/06/2005.  
 
______. (2009a) Ministério do Meio Ambiente. A3P. Agenda Ambiental na 
Administração Pública. Brasília. 2009a Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/cartilha _a3p_36.pdf>. Acesso em: 
02 dez. 2016.  
 
______. (2009b). Ministério do Meio Ambiente. Cartilha Agenda Ambiental na 
Administração Pública (A3P). Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2009b.  
 
______. (2010a). Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instrução 
Normativa Nº 01, de 19 de janeiro de 2010. Dispõe sobre os critérios de 
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras 
pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 
providências. Publicado no D.O.U. de 14/11/2012. Brasília, 2012.  
 
______. (2010b). Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG/ICLEI. 
Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a Administração Federal. Brasília: 
2010b. Disponível em <http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads 
/2010/06/Cartilha.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2016  
 
______. (2011a). Ministério do Meio Ambiente. Plano de Ação para Produção e 
Consumo Sustentáveis – PPCS. Subsídios para elaboração. Brasília: 2011a. 
Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/images/arquivos/responsabilidade_socioambiental/produca
o_consumo/PPCS/PPCS_VolumeII.pdf> Acesso em: 01 nov. 2017.  
 
______. (2011b). Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação & Governos Locais pela Sustentabilidade. 
Curso de compras e contratações públicas sustentáveis no Governo Federal. 
Brasília: 2011b.  
 
______. (2012a). Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instrução 
Normativa Nº 10, de 12 de novembro de 2012. Estabelece regras para elaboração dos 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/688521.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2097-1999?OpenDocument
http://www.mma.gov.br/images/arquivos/responsabilidade_socioambiental/producao_consumo/PPCS/PPCS_VolumeII.pdf
http://www.mma.gov.br/images/arquivos/responsabilidade_socioambiental/producao_consumo/PPCS/PPCS_VolumeII.pdf


79 

 

Planos de Gestão de Logística Sustentável de que trata o art. 16, do Decreto nº 7.746, 
de 5 de junho de 2012, e dá outras providências. Publicada no D.O.U. de 14/11/2012. 
Brasília, 2012a.  
 
______. (2012b). Presidência da República. Casa Civil. Decreto n° 7.746, de 5 de 
junho de 2012. Regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para 
estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, 
e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – 
CISAP. Publicado no D.O.U. de 06/06/2012. Brasília, 2012b.  
 
______. (2014a). Portaria n.º 156, de 21 de julho de 2014. Dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras providências. 
Publicada no Diário Oficial da União, Brasília, DF. 25 Jul. 2014. Seção 1, p. 100.  
 
______. (2014b). Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Informações 
Gerenciais de Contratações Públicas Sustentáveis, janeiro a dezembro de 2014. 
[2014]. Disponível em: 
<http://paineldecompras.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=P
ainel%20de%20Compras.qvw&host=Local&anonymous=true>. Acesso em: 08 nov. 
2016. 
 
BURJA, A. Using green public procurement (GPP) for sustainable consumption and 
production. Journal for European Environmental & Planning Law; 6(3):319-338, 
2009.  
 
CGU - Controladoria Geral da União. Licitações e contratos administrativos: 
perguntas e respostas. Brasília: CGU, 2011. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br 
/Publicacoes/LicitacoesContratos/Arquivos/LicitacoesContratos.pdf>. Acesso em: 01 
nov. 2014. 
 
CLEMENT, S. et al. The Procura+ Manual: A guide to cost-effective sustainable 
public procurement. 2. ed. ICLEI - European Secretariat GmbH, Freiburg, Germany, 
2007. Disponível em: 
<www.procuraplus.org/fileadmin/files/Manuals/English_manual/1_-
_Procura__Manual _complete.pdf>. Acesso em: 03 dez. 2016.  
 
COSTA, F. L. Condicionantes da reforma do Estado no Brasil. MARTINS, Paulo 
Emílio Matos; PIERANTI, Octávio Penna. Estado e Gestão Pública: visões do Brasil 
Contemporâneo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.  
 
COUTO, H. L. G.; RIBEIRO, F. L. Compras públicas sustentáveis: mecanismo para a 
promoção do consumo sustentável no Brasil. In: IX ENCONTRO NACIONAL 
DAECOECO. Anais... Brasília: 2011.  
 
DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas. 2012.  
 
EGRI, C. P.; PINFIELD, L. T. As organizações e a biosfera: ecologia e meio ambiente. 
In: CLEGG, S. R.; HARDY, C.; NORD, Walter R. (Orgs.) Handbook de estudos 
organizacionais. São Paulo: Atlas, v.1, p.361-397, 2012.  

http://paineldecompras.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Painel%20de%20Compras.qvw&host=Local&anonymous=true
http://paineldecompras.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Painel%20de%20Compras.qvw&host=Local&anonymous=true
http://www.cgu.gov.br/


80 

 

 
FREITAS, J. Sustentabilidade: direito do futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012 
 
FUCHS, D.; LOREK, S. Sustainable consumption governance – A history of promises 
and failures. Journal of Consumer Policy, 261-288. 28, 2005.  
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
 
ICLEI – Governos Locais Pela Sustentabilidade. Guia de compras públicas 
sustentáveis. 2012. Disponível em: <http://www.iclei.org/index.php?id=7089> 
Acesso em: 02 dez. 2013. 
  
JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. O Governo contratando com os pequenos 
negócios: o estatuto da Micro e Pequena Empresa fomentando a economia do país. 
Brasília: SEBRAE, 2013.  
 
JORGE, Fabiane Luisi Turisco. Responsabilidade social-corporativa como 
orientação estratégica em escritórios de advocacia. Dissertação (Mestrado em 
Sistemas de Gestão), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011.  
 
JUSTEN FILHO, M. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: 
(atualizados de acordo com a Lei federal n. 12.349/2010). 15. ed. São Paulo: Dialética, 
2012.  
 
KJÖLLERSTRÖM, M. Public Procurement as tool for promoting more Sustainable 
consumption and Production patterns. Sustainable Development Innovation Briefs. 
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Issue 5, p.1-
12. 2008. Disponível em: 
<http://esa.un.org/marrakechprocess/pdf/InnovationBriefs_no5.pdf >. Acesso em: 08. 
ago. 2016.  
 
LALOË, F. K.; FREITAS, P. G. O. Compras Públicas Sustentáveis: uma abordagem 
prática. Secretaria da Administração do Estado da Bahia. 1ª ed. Salvador: 2012.  
 
LARYEA, S.; ALKIZIM A; NDLOVU T. The increasing development of publication on 
sustainable procurement and issues in practice. In: SMITH, S.D; AHIAGA-DAGBUI, 
D.D (Eds). PROCS 29TH ANNUAL ARCOM CONFERENCE, 2-4 September 2013, 
Reading, Association of Researchers in Construction Management, 1285-1294, 
UK, 2013.  
 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. Ed. 
São Paulo: Editora Atlas, 2010.  
 
MARTINS, Gilberto de Andrade. Estudo de Caso: uma estratégia de pesquisa. São 
Paulo: Atlas, 2006.  
 
MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 
2004.  
 
______. Licitação e contrato administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.  



81 

 

 
MELLO, C. A. B. de. Curso de Direito Administrativo. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 
2013.  
 
MOREIRA NETO, D de F. Curso de direito administrativo. 15. ed. Rio de Janeiro: 
Ed. Forense, 2009.  
 
MOTA, J. A. Economia, meio ambiente e sustentabilidade: as limitações do mercado 
onde o mercado é o limite. Boletim Científico, Brasília, Escola Superior do 
Ministério Publico da União, ano 3, n. 12, p. 67-87, jul./set. 2004.  
 
MOTTA, C. P. C. Eficácia nas licitações e contratos. 12 ed. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2011.  
 
OLIVEIRA FILHO, J. E. Gestão ambiental e sustentabilidade: um novo paradigma 
eco-econômico para as organizações modernas. Domus on-line, v. 1, n. 1, pp. 92-
113. jan.,/jun., 2004.  
 
PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Rumo a uma 
economia verde: Caminhos para o desenvolvimento sustentável e a erradicação da 
pobreza – Síntese para tomadores de decisão. 2011. Disponível em: 
<www.pnuma.org.br/admin/publicacoes/texto/1101-GREENECONOMY-
synthesis_PT_ online.pdf> Acesso em: 27 nov. 2013.  
 
SCOTTO, G., CARVALHO, I. C. M., GUIMARÂES, L. B. Desenvolvimento 
Sustentável. 4 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2009.  
 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007.  
 
SILVA, Ana Luiza. O uso do poder de compra como instrumento para a prática 
do desenvolvimento sustentável: Estudo de caso no setor público. LATEC, 2011. 
 
SILVA, C. L. da. Desenvolvimento sustentável: um conceito multidisciplinar. In: SILVA, 
C. L. da; MENDES, J. T. G. (Org.). Reflexões sobre o desenvolvimento 
sustentável: agentes e interações sob a ótica multidisciplinar. Petrópolis: Vozes, 
2005. p. 11-40. 
 
SILVA JUNIOR, Antônio Costa. Oportunidades para compras verdes no Petróleo 
Brasileiro S.A.: um estudo no setor de suprimentos da regional norte nordeste. 
Dissertação (Mestrado em Gerenciamento e Tecnologias Ambientais no Processo 
Produtivo), Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007. 
  
SPAARGAREN, G.; MOL, A. P. J. (2008). Greening global consumption – Redefining 
politics and authority. Global Environmental Change, 18, 2008: p. 350-359.  
 
SWISS STATE SECRETARIAT FOR ECONOMIC AFFAIRS. Iseal Alliance. Buying 
for Tomorrow. United Kingdom. 2013. Disponível em: 
<http://www.isealalliance.org/sites/default/files/ISEAL-SPP-Report-Full-
Document.pdf>. Acesso em: 17 ago.2016. 
 



82 

 

TCU, Tribunal de Contas da União. AC-0691-04/13-2. 2011. Sumário: Prestação de 
Contas Anual. Ressalvas às contas dos gestores responsáveis. Ocorrências 
insuficientes para comprometer a regularidade das contas. Ciência. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwjctdDtztfXAhUIf5AKHRsoCKcQFggmMAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.tcu.gov.br%2FConsultas%2FJuris%2FDocs%2Fjudoc%2FAcord%2F2013
0301%2FAC_0691_04_13_2.doc&usg=AOvVaw2FJVu9Y_9OLfo2rg4Ye0pQ> 
Acesso em: 24 nov. 2017. 
 
TESTA, F.; IRALDO, F.; FREY, M.; DADDI, T. What factors influence the uptake of 
GPP (green public procurement) practices? New evidence from an Italian survey. 
Ecological Economics, 2012.  
 
THOGERSEN, J. How may consumer policy empower consumers for sustainable 
lifestyles? Journal of Consumer Policy, 28, 2005: p.143–178.  
 
VAN BELLEN, H. M. Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. 2 
ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.  
 
VERGARA, S. C. Método de pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 
2010.  
 
WALKER, H.; BRAMMER, S. Sustainable procurement in the United Kingdom public 
sector. Supply Chain Management: an International Journal, v.14, ed. 2, p. 128-
137, 2009.  
 
WALKER, H.; BRAMMER, S. The relationship between sustainable procurement and 
e-procurement in the public sector. International Journal of Production Economics, 
v. 140, n. 1, p. 256-268, 2012.  
 
WALKER, H; PHILLIPS, W. Sustainable procurement: emerging issues. In: 
INTERNATIONAL PUBLIC PROCUREMENT CONFERENCE. Proceedings… p. 21-
23. September, 2006.  
 
WOLFF; F.; SCHÖNHERR, N. (2011). The impact evaluation of sustainable 
consumption policy instruments. Journal of Consumer Policy, p. 43-66. 2011.  
 
 
  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjctdDtztfXAhUIf5AKHRsoCKcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tcu.gov.br%2FConsultas%2FJuris%2FDocs%2Fjudoc%2FAcord%2F20130301%2FAC_0691_04_13_2.doc&usg=AOvVaw2FJVu9Y_9OLfo2rg4Ye0pQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjctdDtztfXAhUIf5AKHRsoCKcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tcu.gov.br%2FConsultas%2FJuris%2FDocs%2Fjudoc%2FAcord%2F20130301%2FAC_0691_04_13_2.doc&usg=AOvVaw2FJVu9Y_9OLfo2rg4Ye0pQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjctdDtztfXAhUIf5AKHRsoCKcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tcu.gov.br%2FConsultas%2FJuris%2FDocs%2Fjudoc%2FAcord%2F20130301%2FAC_0691_04_13_2.doc&usg=AOvVaw2FJVu9Y_9OLfo2rg4Ye0pQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjctdDtztfXAhUIf5AKHRsoCKcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tcu.gov.br%2FConsultas%2FJuris%2FDocs%2Fjudoc%2FAcord%2F20130301%2FAC_0691_04_13_2.doc&usg=AOvVaw2FJVu9Y_9OLfo2rg4Ye0pQ


83 

 

APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

 

TEMA: COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS: UMA PROPOSTA DE 

OPERACIONALIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM UMA ORGANIZAÇÃO MILITAR 

BRASILEIRA 

 
 

Organização Militar (OM): 

Entrevistado:                                                                                                                    

Cargo/Função:  

 

1- Um grande instrumento para a prática do desenvolvimento sustentável e ampliação 
do mercado de produtos verdes seria a propagação do ideal de compras públicas 
sustentável. Você:  

 
 

 
 
2 –Todas as contratações que a administração pública precisar fazer com terceiros 
necessitarão de procedimentos licitatórios, movimentando milhões de reais por ano, 
podendo-se concluir que o Estado é um grande comprador, devendo, diante disso, 
considerar aspectos de sustentabilidade social e ambiental a serem inseridos quando 
do procedimento licitatório. Você:  

 
 

 
  
3 –Compras Públicas Sustentáveis é um procedimento licitatório que visa adotar 
critérios de sustentabilidade nas contratações públicas, a partir da busca pela 
contratação mais vantajosa, que passa a incorporar considerações sociais, ambientais 
e econômicas, como instrumento do desenvolvimento sustentável. Você:  

 
 

 
 
4-A prática de Compras Públicas Sustentáveis envolve uma estratégia na qual se 
combinam diversas soluções inovadoras de compras que, aplicadas adequadamente, 
propiciam a aquisição de produtos sustentáveis, os quais, em alguns casos, podem 
ser mais caros do que os produtos convencionais, mas, por outro lado, demonstram 
ser mais econômicos sobre sua existência, sobre diversos fatores, desmistificando a 
falácia de que as Compras Públicas Sustentáveis são caras. Você:  
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5 – A OM na qual você trabalha, efetuou um mapeamento do seu perfil de consumo 
objetivando verificar o que tem comprado, o impacto dos produtos no meio ambiente, 
sua relação com o consumo, a relevância econômica que detém dentro do processo 
de compras públicas e de que forma o orçamento é distribuído?  

 
 

 
 
 6- A OM  na qual você trabalha efetua um mapeamento dos impactos sociais que os 
produtos e serviços por ela adquiridos podem causar, como, por exemplo, a OM busca 
verificar se o fornecedor cumpre com obrigações trabalhistas, previdenciárias, busca 
dar preferência na contratação de fornecedores que sejam certificados ISO 9001?  

 
 

 
 
7 – A OM na qual você trabalha fez um mapeamento de produtos adquiridos e quais 
provocam maior impacto socioambiental?  

 
 

 
 
8 – A OM na qual você trabalha busca fazer um levantamento de alternativas 
sustentáveis para substituir os produtos que ela consome e provocam maior impacto 
socioambiental?  

 
 

 
 
9 – A OM, ao se formar o processo de compra de seus produtos, através do 
levantamento dos produtos que consome e das alternativas sustentáveis para os 
mesmos, busca formular um catálogo de compras, a ser disponibilizado online, com o 
foco de especificar o item que deseja comprar?  

 
 

 
 
10 – A sua OM faz um inventário dos produtos que ela compra com frequência 
gerando um valor expressivo e, após isso, faz-se um levantamento dos produtos 
sustentáveis equivalentes aos mesmos, com o fim de se fazer um primeiro inventário 
de bases para monitorar o quanto a OM compra de produtos sustentáveis?  

 
 

 
 
11 – Ao se providenciar o termo de referência, há a preocupação em integrar critérios 
sustentáveis com o objetivo de efetuar a compra de produtos mais sustentáveis?  

im  
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12 – A OM, ao efetuar a compra de produtos sustentáveis, registra e acompanha o 
desempenho dos produtos adquiridos (os sustentáveis) em relação aos anteriores (os 
não sustentáveis)?  

 
 

 
 
 
13 - A OM na qual você trabalha já ofereceu treinamento adequado para a prática de 
Compras Públicas Sustentáveis e busca sempre atualizar seu pessoal sobre o tema?  

 
 

 
 
 
14 - Por fim, na sua opinião, a sua OM pratica CPS?  

 
 

 
 

 


