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LUCAS, Alana Maria Brito. PANORAMA DAS COMPRAS PÚBLICAS 
SUSTENTÁVEIS E O (DES)EQUILÍBRIO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. 
(Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável) – 
Universidade Federal do Cariri, PRODER, Juazeiro do Norte, 2019. 
 
 

RESUMO 
 
Desde o início deste século as compras públicas sustentáveis (CPS) despontam 
como um instrumento estatal poderoso para a viabilidade do paradigma do 
desenvolvimento sustentável (DS). Com as CPS, a administração pública (AP) busca 
padrões de produção e consumo que compreendam, harmonicamente, três 
dimensões: ambiental, social e econômica, reunidas na chamada triple bottom line 
(TBL). Esta pesquisa investiga a maneira pela qual a legislação brasileira aplicável 
às CPS engloba as três dimensões da sustentabilidade na perspectiva da TBL. Na 
metodologia, trata-se de pesquisa de abordagem quali-quantitativa, com uso do 
método hipotético-dedutivo. Quanto à finalidade, é básica estratégica e, no 
concernente aos objetivos, é exploratória, descritiva, e explicativa. Sobre os 
procedimentos, é bibliográfica e documental. Para investigar o tema das CPS, vinte 
e cinco normas jurídicas mantidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), o 
principal órgão brasileiro responsável pelo assunto, foram visitadas. Tal corpus 
textual permitiu a análise léxica e de conteúdo quanto à interação entre as 
dimensões da sustentabilidade. A etapa de mineração de textos adotada no 
presente trabalho é realizada através do Software Livre IraMuTeq. Ademais, dados 
secundários disponíveis no portal institucional “Painel de Compras do Governo 
Federal” também foram utilizados na fundamentação teórica. Como resultado, 
argumenta-se que ocorre um equívoco conceitual na concepção das normas 
jurídicas brasileiras direcionadas às CPS, uma vez que não são individualmente 
comprometidas com a TBL. Tal cenário, obviamente, desfavorece o sucesso da 
aplicação destas normas e compromete o DS do país. 
 
Palavras-chave: Compras Públicas Sustentáveis. Desenvolvimento Sustentável. 
Administração Pública.  
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ABSTRACT 
 
Since the beginning of this century, sustainable public procurement (PHC) has 
emerged as a powerful state instrument for realizing the sustainable development 
(SD) paradigm. With the PHC, the public administration (PA) seeks production and 
consumption patterns that harmoniously comprise three dimensions: environmental, 
social, and economic, gathered in the so-called triple bottom line (TBL). This 
research investigates the way Brazilian PHC legislation encompasses the TBL. In the 
methodology, it is a research of quali-quantitative approach, using the hypothetical-
deductive method. As for the purpose, it is basic strategic and, regarding the 
objectives, it is exploratory, descriptive, and explicative. About the procedures, it is 
bibliographic and documentary. To investigate the issue of PHC, twenty-five legal 
norms maintained by the Ministry of the Environment (MMA), the main Brazilian body 
responsible for the subject, were visited. Such textual corpus allowed for lexical and 
content analyses regarding the interaction between the dimensions of sustainability. 
The text mining step adopted in the present work is carried out through the IraMuTeq 
Free Software. In addition, secondary data available on the Federal Government 
Procurement Panel institutional website were also used in the theoretical foundation. 
As a result, it is argued that a misunderstanding occurs in the conception of Brazilian 
legal norms directed at PHC, since they are not individually committed to the TBL. 
Such a scenario obviously undermines the successful application of these standards 
and undermines the country's DS. 
 
Keywords: Sustainable Public Procurement. Sustainable Development. Public 
Administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Há mais de trinta anos o tema Desenvolvimento Sustentável (DS) é pauta da 

agenda de organismos multilaterais, estados-nações, organizações empresariais e 

sociais, especialmente de grandes encontros internacionais orquestrados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). Em sua gênese, o conceito de DS – 

divulgado pela primeira vez no Relatório “Nosso Futuro Comum”, conhecido por 

Relatório Brundtland, em 1987 – aduz ser este o tipo de desenvolvimento que 

atende as necessidades do presente, sem comprometer a satisfação das 

necessidades pelas futuras gerações (BRUNDTLAND, 1987). 

Segundo Veiga (2006), há um conteúdo político no conceito de DS proposto 

neste relatório e, por isso, o considera ainda um conceito em construção. Todavia, 

embora não haja um consenso quanto ao seu significado, é pacífico o entendimento 

de que é o DS um fenômeno multidimensional. Para Sachs (2008) o DS possui cinco 

dimensões: social, econômica, ecológica, espacial e cultural. Elkington (2013), por 

sua vez, na tentativa de levar o conceito de DS para uma visão mais organizacional, 

considerou três dimensões mais relevantes, as quais chamou de Triple Bottom Line 

(TBL), que são: ambiental, econômica e social. A presente pesquisa considera o 

conceito de DS com base nestas três dimensões harmônicas e indissociáveis. 

Concomitantemente ao clamor global em prol do DS, ocorreu a evolução do 

arcabouço legislativo sobre esta temática, tendo por finalidade precípua fazer parte 

da agenda de promoção, através de sua observância pela Administração Pública 

(AP), sociedade e setor privado. 

Do ponto de vista regulamentar, no Brasil, a Constituição Federal de 1988 

destaca que o Estado soberano visa o bem comum e, para tanto, tem como 

objetivos fundamentais (elencados em seu artigo 3º): “(I) construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; (II) garantir o desenvolvimento nacional; (III) erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e (IV) 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988) 
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Note-se assim o esforço em aproximar a AP brasileira do protagonismo na 

busca pelo DS nacional, sobretudo, quando destaca a tutela do meio ambiente como 

direito fundamental expresso em seu art. 225. Trata-se, talvez, de uma primeira 

evidência do desejo, a ser ainda lapidado, de adotar nacionalmente tal modelo 

(SILVA, 2003; BRASIL, 1988).  

A partir de 2003, com o Processo de Marrakech, as Compras Públicas 

Sustentáveis (CPS) – e a questão do consumo sustentável – assumiram um lugar de 

destaque no cenário mundial, sendo apontadas, desde então, como uma ferramenta 

de gestão pública, de fato, capaz de promover o desenvolvimento perseguido pelas 

nações signatárias da ONU: Um Desenvolvimento Sustentável (PORTILHO e 

RUSSO, 2008). 

Em 2010 a legislação brasileira dá um passo definitivo neste mesmo sentido. 

Primeiro, com a Instrução Normativa nº 01 de 19 de Janeiro de 2010, dispondo 

sobre: “critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 

serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional” (BRASIL, 2010a). Depois, ao alterar a própria Lei de Licitações (Lei nº 

8.666/1993), por meio da Lei nº 12.349/2010, e inserir como sendo um de seus 

objetivos basilares: a promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável (BRASIL, 

1993; 2010b). 

Na esteira desse novo aparato, diversas outras normas jurídicas 

incrementaram o arcabouço legislativo infraconstitucional brasileiro de modo a não 

deixar dúvidas de que a AP deve promover CPS. Sendo assim, a partir do momento 

em que a lei apresenta expressamente dispositivos no sentido de promover as CPS, 

a incorporação de critérios de sustentabilidade nas compras públicas deixou de ser 

uma mera possibilidade discricionária e passou a ser um dever legal; trata-se do 

poder-dever da AP.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que o século XXI inaugurou a ideia de que a 

Sustentabilidade é matéria presente no dia-a-dia da AP, e também pacificou o 

entendimento de que a concretização do Desenvolvimento Nacional Sustentável 

passa, indispensavelmente, pelas mãos dos agentes públicos responsáveis pelas 

CPS. 
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1.1 Apresentação do problema e justificativa 

 

É inegável que o paradigma do DS teve como ponto de partida a problemática 

ambiental (como primeira dimensão da Sustentabilidade) com a percepção da 

escassez dos recursos naturais frente ao processo de produção e sistemas 

predatórios. Logo, a partir da dimensão ambiental (verde) é que o conceito de 

Sustentabilidade amadureceu e agregou outras dimensões igualmente importantes 

(econômica e social). Sendo assim, as compras públicas são vistas como um 

instrumento capaz de promover o DS já que, indiscutivelmente, o governo é um 

demandante de vulto e sua demanda reflete no padrão de produção e consumo da 

sociedade como um todo.  

No entanto, apesar de ser explícita a noção de que as CPS podem promover 

o DS, ainda é demasiadamente turvo o seu modus operandi. Para ser considerada 

uma CPS é preciso, no mínimo, incorporar critérios de sustentabilidade que 

indiquem com precisão que tal compra (ou contração de bem, serviço ou obra 

pública) é, de fato, sustentável. Como implementar isso? Eis o grande desafio e a 

razão pela qual se justifica a elaboração de uma pesquisa que se propõe a discutir 

sobre CPS. O que se observa é que desde a alteração legislativa na Lei nº 8.666/93, 

a AP tem se debruçado para tentar promover CPS e, sobretudo, incorporar critérios 

de sustentabilidade no instrumento convocatório, apesar de CPS ultrapassarem a 

mera inclusão de especificações técnicas, bem como na elaboração de um catálogo 

de materiais com itens sustentáveis.  

Todavia, essa não é uma tarefa fácil de concretizar, pois exige vontade 

política. Apesar do aparente esforço contínuo por parte da AP, as compras 

governamentais devem considerar as três dimensões da sustentabilidade, na 

perspectiva da TBL, para serem consideradas sustentáveis. Além disso, o processo 

de CPS envolve, pelo menos, três atores: A AP, a iniciativa privada (fornecedor) e os 

órgãos de controle, sendo necessária também uma articulação entre eles. Pois, 

obviamente, deve haver um alinhamento entre o que o governo busca demandar e o 

que o mercado é capaz de ofertar, respeitando-se a legalidade.  
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Deste modo, para a compreensão do tema em tela, é necessário traçar um 

panorama sobre as CPS a partir de três tipos de literatura: técnica, acadêmico-

científica e regulamentar, a saber:  

1. Literatura técnica, oriunda de: (a) Guias, roteiros e cartilhas dos órgãos 

públicos: (b) Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P); (c) Plano de 

Logística Sustentável (PLS); (d) Relatório de Sustentabilidade Global Reporting 

Initiative (GRI); e (e) International Organization for Standardization (Organização 

Internacional de Normatização) ou padrões internacionais (ISO), sempre em 

equilíbrio com os três principais pilares da Sustentabilidade (o econômico, o social e 

o ambiental), tais como: os que fornecem orientações de gestão para o alcance do 

sucesso sustentado (ISO 9004); da segurança e saúde no trabalho (ISO 18801); da 

responsabilidade social (ISO 26000); da gestão ambiental (ISO 14001); da cultura do 

risco (ISO 31000) e a das compras sustentáveis (ISO 20400). 

2. Literatura acadêmico-científica: obtida em livros e artigos científicos de 

estudiosos no assunto, tais como: Biderman et al. (2008), Sachs (2008; 2009), Veiga 

(2005), Elkington (2013), Da Silva e Barki (2012) e outros.  

3. Literatura regulamentar: derivada da legislação nacional (a Constituição 

Federal do Brasil e as legislações infraconstitucionais apontadas pelo Ministério do 

Meio Ambiente) e diretrizes internacionais, tais como: Agenda 21, traçada na Eco-

92; Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM); Processo de Marrakech e 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Por fim, a problemática que esta pesquisa almeja responder é saber: De que 

maneira a legislação brasileira aplicável às CPS engloba as três dimensões da 

Sustentabilidade na perspectiva da TBL? Parte-se da hipótese que o aparato 

legislativo analisado é desequilibrado e, portanto, pouco eficaz.  

Por esse motivo, o presente trabalho encontra sua justificativa na 

necessidade de explorar um assunto de interesse público primário e que clama por 

sua práxis. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Evidenciar de que maneira a legislação brasileira aplicável as CPS engloba as 

três dimensões da Sustentabilidade na perspectiva da TBL. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

i. Descrever a origem e evolução dos conceitos de DS e CPS no âmbito 

internacional e nacional;  

 

ii. Destacar a literatura técnica norteadora de critérios de Sustentabilidade 

para a promoção de CPS; 

 

iii. Verificar a situação das compras públicas ditas sustentáveis de acordo com 

o Painel de Compras do Governo Federal no período de 2014 a 2018; 

 

iv. Analisar, na perspectiva da TBL, a legislação brasileira aplicável às CPS 

elencadas pelo MMA. 

  

1. 3 Percurso metodológico 

 

1.3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa. Segundo Dalfovo, 

Lana e Silveira (2008, p. 6) a pesquisa quantitativa é “tudo que pode ser mensurado 

em números, classificados e analisados”, enquanto a pesquisa qualitativa “não é 

traduzida em números, na qual pretende verificar a relação da realidade com o 

objeto de estudo, obtendo várias interpretações de uma análise indutiva por parte do 

pesquisador”. 

Para isto, utilizou-se da análise de conteúdo e léxica. Sobre a primeira: 
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É uma dentre as diferentes formas de interpretar o conteúdo de um 
texto que se desenvolveu, adotando normas sistemáticas de extrair 
os significados temáticos ou os significados lexicais, por meio dos 
elementos mais simples de um texto. Consiste em relacionar a 
frequência da citação de alguns temas, palavras ou ideias em um 
texto para medir o peso relativo atribuído a um determinado assunto 
pelo seu autor. É um tipo de análise da comunicação que pretende 
garantir a imparcialidade objetiva, socorrendo-se da quantificação 
das unidades do texto claramente definidas, para gerar resultados 
quantificáveis ou estabelecer a frequência estatística das unidades 
de significado (CHIZZOTTI, 2006, p.114). 

 

Quanto à segunda, Lahlou (1994, apud JUSTO; CAMARGO, 2014, p.4) aduz 

o que segue: 

 

As análises lexicais se constituem de  uma  família  de  técnicas  que  
permitem utilizar  métodos  estatísticos  aos  textos.  Esse tipo de  
análise  permite  explorações poderosas  dos  materiais  textuais,  
especialmente  porque  viabilizam  a construção  de categorias 
naturais, a partir do uso de algumas técnicas estatísticas no campo 
dos dados qualitativos.  

  

Tais análises foram utilizadas para se verificar a situação quanto ao equilíbrio 

entre as dimensões da Sustentabilidade nas normas jurídicas brasileiras.  

No que diz respeito ao método que proporciona as bases lógicas da  

investigação, foi utilizado o hipotético-dedutivo. Tal método, elaborado por Karl 

Popper, consiste na formulação de hipóteses e dedução de suas consequências que 

deverão ser testadas ou falseadas por meio da busca por evidências empíricas (GIL, 

2008). Como destacado anteriormente, assumiu-se como hipótese de partida do 

trabalho que o aparato legislativo analisado é desequilibrado quanto às dimensões 

da TBL.  

Quanto ao método de procedimento (indicativo dos meios técnicos da 

investigação), adotou-se o estatístico, pois contribui para a coleta, organização, 

descrição, análise e interpretação dos dados, com a representação dos resultados 

por meio de gráficos e quadros (MARCONI; LAKATOS, 2002).  

Considerando a finalidade, trata-se de pesquisa básica estratégica. Conforme 

Gil (2010, apud KINCHESCKI; ALVES; FERNANDES,2015, p.4), com este tipo de 
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pesquisa se busca adquirir “novos conhecimentos direcionados a amplas áreas com 

vistas à  solução  de  reconhecidos problemas práticos”.  

No concernente aos objetivos, é uma pesquisa exploratória, descritiva e 

explicativa. A pesquisa exploratória “têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 2008, 

p.27). A pesquisa descritiva “têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis” (GIL, 2008, p.28). Por fim, a explicativa permite análises 

mais profundas de associação e causalidade, sendo íntima dos métodos 

estatísticos.  

Sobre os procedimentos, é uma pesquisa bibliográfica e documental. A 

pesquisa bibliográfica tem por finalidade "colocar o pesquisador em contato direto 

com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto" (MARCONI e 

LAKATOS, 2002, p.71). Na pesquisa documental “a fonte de coleta de dados está 

restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes 

primárias” (MARCONI; LAKATOS, 2002, p.62). No presente caso, a fonte 

bibliográfica foi obtida em livros e artigos científicos e a documental se refere à 

legislação brasileira pertinente às CPS. 

 

1.3.2 Natureza dos dados 

 

Foram utilizados dados secundários provenientes de três fontes: (1) Painel de 

Compras do Governo Federal; (2) Legislação brasileira aplicável as CPS 

(COMPRASNET, 2019; MMA, 2018) e (3) produções técnico-científicas, como livros, 

artigos e normas técnicas.  

 

1.3.3 Análise dos dados 

 

Foi feita uma consulta no Painel de Compras do Governo Federal, com a 

delimitação do período de 2014 a 2018 para a coleta dos dados secundários ali 

disponibilizados e, para efeito de análise, foram utilizados simples elementos de 
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estatística, tais como: frequência relativa e média, apresentados por meio de 

gráficos e quadros. 

Para investigar o tema das CPS na legislação pátria, vinte e cinco normas 

jurídicas mantidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), o principal órgão 

brasileiro responsável pelo assunto, foram visitadas.  

A etapa de mineração de texto adotada no presente trabalho é realizada 

através do Software Livre IraMuTeq (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), a saber: 

 

O IRAMUTEQ é um software gratuito e com fonte aberta,  
desenvolvido por Pierre Ratinaud (Lahlou, 2012; Ratinaud &  
Marchand, 2012) e licenciado  por  GNU GPL (v2), que permite fazer 
análises estatísticas sobre corpus textuais e sobre tabelas 
indivíduos/palavras. Ele ancora-se no software R (www.r-
project.org)e  na  linguagem Python (www.python.org). (CAMARGO; 
JUSTO, 2013, p.1) 

 

Em suma, as etapas da pesquisa foram sintetizadas na figura seguinte: 

 

Figura 1 – Etapas da pesquisa. 
 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Outras informações mais detalhadas sobre as ferramentas de mineração de 

texto adotadas nesta pesquisa são apresentadas no Capítulo 5.  

  



 
 

21 
 

2 DO PARADIGMA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL À IMPOSIÇÃO DE 

COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS NO BRASIL 

 

 

Neste capítulo é apresentado como o tema do DS surgiu e como este 

conceito se relaciona com CPS. Ressalta-se o papel do governo e da AP e sua 

responsabilidade em gerir o recurso público na promoção do DS.  

 

2.1 Abordagem histórica 

 

Pode-se afirmar que o embrião da ideia de DS surgiu a partir da necessidade 

de compatibilização do crescimento econômico com a conservação ambiental. O 

economista Thomas Robert Malthus, em sua obra “Ensaio sobre a população” 

publicada em 1798, já alertava sobre a escassez de recursos frente ao crescimento 

populacional, apresentando uma visão pessimista sobre o futuro da humanidade e, 

portanto, alertava, a sua maneira, sobre a necessidade de um desenvolvimento 

equilibrado. Sendo assim, esta obra foi pioneira no que diz respeito às discussões 

ambientais atreladas a saúde econômica da sociedade (MALTHUS, 1983). 

No entanto, é com a obra “Primavera Silenciosa”, de Rachael Carson, 

publicada em 1962, que a dimensão ambiental da sustentabilidade adquire 

notoriedade internacional. A referida obra se trata de uma espécie de denúncia 

política disfarçada de romance e, por chamar a atenção das autoridades mundiais 

para os problemas ambientais, é considerada um marco das discussões sobre o DS. 

Consta que a autora viajou muito jovem para estudar e após retornar à sua cidade 

natal percebeu uma mudança considerável na paisagem próxima a sua casa e 

escreveu este livro a fim de mostrar como o agrotóxico DDT (Dicloro-Difenil-

Tricloroetano) penetrava na cadeia alimentar e acumulava-se nos tecidos 

gordurosos dos animais, até mesmo do homem, causando-lhes doenças, colocando, 

deste modo, o progresso tecnológico em xeque (CARSON, 1969). 

Ainda na década de 1960 surge o Clube de Roma, formado por um grupo de 

especialistas provenientes de países desenvolvidos, que em 1968 elaborou um 

relatório intitulado “Limites do Crescimento”, cujo diagnóstico detectou a urgência em 

se preservar os recursos naturais (MEADOWS et al., 1972). 
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Em 1972, aconteceu a Conferência de Estocolmo. Ainda não se falava em 

DS, mas no conceito de ecodesenvolvimento proposto por Maurice Strong e 

ampliado pelo economista Ignacy Sachs. Tal conceito incorporava outras dimensões 

no debate, além da ambiental, como questões sociais, econômicas, culturais, de 

gestão participativa e ética. Considera-se o ecodesenvolvimento o ponto de partida 

para a elaboração do conceito de DS que surgiria quinze anos depois desta 

conferência (GRANZIERA, 2009). 

Todo o pensamento, até então, deixa patente a ênfase na dimensão 

ambiental quando se fala sobre DS. Segundo Diamond e Pérez (2007), antigas 

civilizações desapareceram devido à escassez de recursos. Em 1973, o mundo 

passa pela primeira Crise do Petróleo e, como consequência, a escassez de 

recursos, e seu impacto no crescimento econômico são sentidos pelas nações. 

Mesmo não se firmando nenhum acordo em Estocolmo, foi elaborado um 

documento (Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano) com o propósito de reconhecer o direito humano a um meio ambiente de 

qualidade (GURSKI; GONZAGA; TENDOLINI, 2012). 

Em 1987 foi publicado o Relatório Brundtland, intitulado “Our Common Future” 

(Nosso Futuro Comum), denominação em homenagem à primeira-ministra da 

Noruega (Gro Harlem Brundtland), chefe da Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, para estudar o assunto sobre que o DS seria, de fato, 

definido como sendo: “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas 

necessidades” (BRUNDTLAND, 1987). 

O Relatório Brundtland definiu três princípios a serem cumpridos: 

desenvolvimento econômico, proteção ambiental e equidade social. No entanto, tal 

conceito ainda recebeu críticas, pois teria um conteúdo político e genérico, ao 

enfatizar o descontrole populacional e miséria dos países subdesenvolvidos como 

causa da situação de insustentabilidade. A poluição excessiva dos países 

desenvolvidos foi considerada um fator secundário (BARBOSA, 2008; VEIGA, 2005). 

Deste modo, considera-se que o conceito de DS é vivo, dinâmico e, portanto, 

segue em construção, uma vez que é demasiadamente difícil conciliar crescimento 

econômico com preservação do meio ambiente juntamente com a observância do 
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aspecto social (VEIGA, 2005). 

Em 1992, vinte anos após a Conferência de Estocolmo, realiza-se no Rio de 

Janeiro a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), 

também conhecida por Eco-92 ou Cúpula da Terra, tendo-se a consolidação da 

expressão “Desenvolvimento Sustentável”. Surge a “Agenda 21 Global”, na qual 

mais de 179 países signatários se comprometeram em seguir o programa de DS ali 

proposto, ou seja, um novo padrão de desenvolvimento, objetivando a construção de 

sociedades sustentáveis e conciliando processos de proteção ambiental, justiça 

social e eficiência econômica, sendo assumido em escala planetária (MMA, 2018). 

Outros encontros internacionais ocorreram nos últimos anos do século XX, 

todavia a Eco-92 foi, sem dúvida, o evento de maior destaque. Já no ano 2000 

acontece a Assembleia do Milênio e, neste evento, as nações signatárias da ONU 

firmam o compromisso de atingirem os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) até o ano 2015, que eram: acabar com a fome e a miséria, educação básica 

de qualidade, igualdade entre os sexos e valorização da mulher, redução da 

mortalidade infantil, melhoria da saúde das gestantes, combate a AIDS, a malária e 

outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e um trabalho 

coletivo em prol do desenvolvimento (OLIVEIRA, 2006). 

Em 2002, ocorreu a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, 

Rio+10, em Joanesburgo, na África do Sul, onde se buscou concretizar os 

compromissos assumidos na Agenda 21 e se enfatizou a urgência em se firmar 

metas sobre as energias renováveis (DE SOUSA, 2005).  

Desta conferência, aprovou-se o Plano de Joanesburgo que propôs a criação 

de um conjunto de programas voltados para a promoção do consumo e produção 

sustentáveis e que as metas estabelecidas fossem cumpridas pelos países 

signatários da ONU no período de dez anos, por isso fora chamado de 10 YFP (10 

Years Framework Program ou Marco Decenal de Produção e Consumo 

Sustentável). E em 2003, inicia-se o Processo de Marrakech, assim chamado 

porque a primeira reunião com o intuiuto de colocar em prática o 10YFP ocorreu 

nesta cidade. Contou com a coordenação do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA) e do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das 

Nações Unidas (UNDESA) (PORTILHO; RUSSO, 2008). Apesar de não possuir 
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força normativa, esse compromisso repercute na boa imagem dos países que o 

assumiram. 

Portanto, deduz-se que o Processo de Marrakech foi, de fato, um “marco 

indutor internacional” no que diz respeito ao reconhecimento das CPS como um 

instrumento para se alcançar o DS, desde que haja vontade política e um esforço 

coletivo. Conforme Portilho e Russo (2008, p.10) aduzem: 

 

O processo para a formulação do 10 YFP em 2010, envolverá  
muitas interações e incluirá consultas a parceiros-chave e demais  
envolvidos no Processo Marrakech da seguinte forma: a) Consultas  
ao Comitê Conselheiro do Processo Marrakech (a  ser  estabelecido);  
b) Consultas regionais, incluindo fóruns diversos, que servirão de  
mecanismo-chave para desenvolver o programa, garantindo que   
todas as regiões e atores envolvidos, governamentais e não-
governamentais, possam participar do desenho e, subseqüen-
temente,  engajar-se no desenvolvimento e futura implementação do  
programa; c) Consultas às Forças Tarefas  do Processo Marrakech;  
d) Consultas às agências da ONU, às  agências de  cooperação e 
desenvolvimento, às agências bilaterais e multilateriais e, finalmente,  
e)  Consultas  a  grupos  de especialistas em CPS.  

 

Em 2012, houve a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, a Rio+20, onde foi elaborado o documento “O futuro que queremos”, 

com a renovação do compromisso político e reforço das três dimensões da 

Sustentabilidade (econômica, social e ambiental) (MMA, 2018). 

Nesta ocasião, os países adotaram seis programas do Marco Decenal de 

Produção e Consumo Sustentáveis (10YFP), sendo as CPS elencadas no programa 

quatro, são estes: (1) Informação ao consumidor; (2) Turismo sustentável; (3) Estilo 

de vida sustentável e educação; (4) Compras públicas sustentáveis; (5) Construções 

sustentáveis; e (6) Sistemas sustentáveis de alimentação. 

Em 2015, a Cúpula de DS definiu os dezessete Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) com uma nova agenda traçada para se atingir até o ano 2030, 

ilustrados na Figura 2.  

 

 

 

 



 
 

25 
 

Figura 2 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

 

Fonte: UNPD (2017) 

 

Dentre estes objetivos, o número 12 trata sobre “Produção e Consumo 

Sustentáveis” e, especificamente, o 12.7 se refere a “Promover práticas de CPS, de 

acordo com as políticas e prioridades nacionais” (UNPD, 2017; MMA, 2018).  

Em suma, a seguir uma linha do tempo dos fatos mais marcantes 

relacionados a temática que foram destacados nesta pesquisa: 

Quadro 1 – Linha do tempo dos principais acontecimentos relacionados ao DS. 
 

ANO DESTAQUE 

1798 Thomas Robert Malthus em sua obra “Ensaio sobre a população”. 
1962 Rachael Carson com a publicação da sua obra “Primavera Silenciosa”. 
1968 O Clube de Roma e o relatório intitulado “Limites do Crescimento”. 

1972 Conferência de Estocolmo e o conceito de ecodesenvolvimento. 
1987 Publicação do Relatório Brundtland intitulado “Our Common Future”. 
1992 Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) e Agenda 21. 
2000 Assembleia do Milênio e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 
2002 Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+10 e o 10 YFP. 
2003 Processo de Marrakech considerado um “marco indutor internacional” das CPS. 
2012 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. 
2015 Cúpula de DS definiu os dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A importância de utilizar as CPS como um instrumento para a promoção do 

DS se deve ao fato das compras públicas serem estimadas em 10% do Produto 
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Interno Bruto (PIB) brasileiro, ou seja, elas possuem um potencial inquestionável de 

promover uma mudança no padrão de produção e consumo do país (BIDERMAN et 

al., 2008).  

Sobre a atuação de outros países na promoção de CPS, ressalte-se que a 

União Européia, desde 2004, tem incentivado as licitações sustentáveis, com ênfase 

na inclusão de critérios ambientais (DE OLIVEIRA; DOS SANTOS, 2015). O 

Equador, por outro lado, é considerado um caso particular na América Latina, uma 

vez que as CPS têm previsão Constitucional expressa em seu art. 288, in verbis:  

 

As compras públicas atenderão critérios de eficiência, transparência, 
qualidade, responsabilidade ambiental e social. Serão priorizados 
produtos e serviços nacionais, especialmente aqueles oriundos da 
economia popular e solidária, e de micro, pequenas e médias 
empresas (BEZCHINSKY; FERNÁNDEZ, 2012, p.5, tradução livre) 

 

Ressalte-se também que os principais problemas enfrentados pelos países da 

América Latina e Caribe, na promoção de CPS, são: a ausência de oferta suficiente 

de bens e serviços que se adequem às demandas governamentais; e o preço mais 

elevado das CPS, principalmente porque requerem a incorporação do custo do 

produto, mediante análise do ciclo de vida (BEZCHINSKY; FERNÁNDEZ, 2012). 

No que diz respeito ao percentual de compras públicas em relação ao PIB em 

outros países, é de 17% no Canadá, 15% na França, 13% na Alemanha,  13% na 

Itália, 7% no Japão, 17% na Inglaterra, 14% nos Estados Unidos  

(BUNDESUMWELTMINISTERIUM (1999, p.15, apud VALENTE, 2011, p.4).  

Portanto, o governo é um grande comprador e, por isso, pode interferir no perfil  de 

produção e consumo da sociedade quando passa a exigir critérios de 

sustentabilidade em suas compras. Ademais, o governo é responsável por gerir o 

recurso público e deve fazê-lo de modo a promover o DS.  
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2.2 Conceito de Desenvolvimento Sustentável1 

 

Antes de o tema Desenvolvimento Sustentável (DS) entrar em pauta nos 

grandes encontros internacionais liderados pela ONU, as nações almejavam apenas 

o Crescimento Econômico. Tal crescimento, até a década de 70, era considerado 

sinônimo de Desenvolvimento Econômico. Inclusive, este entendimento foi 

ressaltado durante a Conferência de Estocolmo em 1972, quando as nações 

subdesenvolvidas se posicionaram de modo favorável à continuidade da exploração 

predatória dos recursos naturais (BRÜSEKE, 1995). 

Por sua vez, Sustentabilidade e DS não raro são também interpretados como 

termos sinônimos. No entanto, trata-se de conceitos complementares. É necessário 

desmembrá-lo para compreendê-lo.  

A palavra Desenvolvimento significa “Ato ou efeito de desenvolver(-se); 

Passagem gradual (da capacidade ou possibilidade) de um estágio inferior a um 

estágio superior, mais aperfeiçoado” (DICIONÁRIO MICHAELIS, 2018). Santos et al. 

(2012) aduzem que a origem do termo Desenvolvimento advém da biologia ao 

retratar o processo de evolução dos seres vivos e depois apresentam sua definição 

frente à vida em sociedade que emergiu a partir do século XVII com o darwinismo 

social, a saber:  

 

(...) desenvolvimento adquiriu o significado de autoconhecimento 
com o fim de implantar ações, nas quais pressupunha-se a existência 
da motivação dos participantes, com a finalidade de pôr em 
movimento um processo de mudança que faça “evoluir” a sociedade 
para um estado superior (SANTOS et al, 2012, p.46).. 

 

Segundo Sachs (2008) o significado de Desenvolvimento se relaciona com a  

concretização dos direitos humanos:  

 

No contexto histórico em que surgiu, a ideia de desenvolvimento 
implica a expiação e a reparação de desigualdades passadas, 
criando uma conexão capaz de preencher o abismo civilizatório entre 
as antigas nações metropolitanas e a sua antiga periferia colonial, 

                                                           
1
 Busca-se apresentar concepções de Desenvolvimento que interagem com a noção de 

Sustentabilidade. Por isso, outras matrizes teóricas sobre o conceito de Desenvolvimento, como a 
Teoria dos Economistas Clássicos, a Teoria Cepalina e outras, não serão apresentadas, pois não é o 
escopo deste trabalho resgatar essas versões do Desenvolvimento. 
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entre as minorias ricas modernizadas e a maioria ainda atrasada e 
exausta dos trabalhadores pobres. O desenvolvimento traz consigo a 
promessa de tudo - a modernidade inclusiva propiciada pela 
mudança estrutural (SACHS, 2008, p.13). 

 

Este entendimento se coaduna com o pensamento de Sen (2010) ao 

relacionar o desenvolvimento com acesso, em oposição às privações, ou seja, o 

desenvolvimento relacionado a ampliação das liberdades (políticas, econômicas, 

sociais, transparência, segurança, e assim por diante).  

Quanto ao termo Sustentabilidade, é o propósito maior para o qual o modelo 

de DS é pensado e executado. Logo, a Sustentabilidade seria o patamar alcançado 

por um território ou organização que atua em longo prazo a partir do modelo de DS. 

A Sustentabilidade seria, desta forma, uma conquista cultural, um valor inerente às 

pessoas do território ou da organização sob questão. Trata-se da cultura, arraigada 

no cotidiano da sociedade, na qual se atinge um estágio tão evoluído que não seria 

mais necessário se falar em busca por um novo modelo de Desenvolvimento. 

Autores como Estender e Pitta (2008) discutem o tema. 

Conforme Sachs (2018, p.15 - 16), são cinco os pilares da Sustentabilidade:  

 

(i) Social, fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto 
instrumentais, por causa da perspectiva de disrupção social que 
paira de forma ameaçadora sobre muitos lugares problemáticos do 
nosso planeta; (ii) Ambiental, com as suas duas dimensões (os 
sistemas de sustentação da vida como provedores de recursos e 
como "recipientes" para a disposição de resíduos); (iii) Territorial, 
relacionado à distribuição espacial dos recursos, das populações e 
das atividades; (iv) Econômico, sendo a viabilidade econômica a 
condicio sine qua non para que as coisas aconteçam;  (v) Político, a 
governança democrática é um valor fundador e um instrumento 
necessário para fazer as coisas acontecerem; a liberdade faz toda a 
diferença.  

 

Entretanto, a fim de se ter uma maior adesão da Sustentabilidade na seara 

empresarial, John Elkington criou o conceito de Triple Bottom Line (TBL) para que as 

organizações prestem contas de seu desempenho nas áreas econômica, ambiental 

e social (ELKINGTON, 2013; BENITES e POLO, 2013). 

 

A introdução do conceito Triple Bottom Line (TBL) numa empresa 
exige mudanças da cultura da organização. Não é apenas criar 
políticas e processos. A medida do sucesso da introdução de 
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responsabilidade social, econômica e ambiental, a empresa muda 
sua forma de atuar, de tomar decisões e, por definição, a sua 
contribuição e a sua relação com o mercado e a sociedade em que 
atua (BENITES e POLO, 2013, p.3).  

 

Com isso, deduz-se que a Sustentabilidade possui, no mínimo, três 

dimensões holísticas e harmônicas entre si: econômica, ambiental e social. 

Por outro lado, DS é o meio para se alcançar a sustentabilidade. São as 

ações orquestradas, exclusivamente pelo ser humano, para se conservar ou 

favorecer o meio ambiente em harmonia com o atendimento de necessidades 

sociais e econômicas de um território ou organização, durante longo período de 

tempo. Ou seja, trata-se de um modelo de desenvolvimento que demanda um 

equilíbrio duradouro entre as dimensões da Sustentabilidade na perspectiva da TBL. 

Por fim, mostra-se necessário distinguir cada uma das três dimensões da 

Sustentabilidade de acordo com a TBL. De forma sucinta, a dimensão ambiental 

reflete as condições da natureza de oferecer seus recursos. Ela envolve os 

processos, tempos e movimentos de uso, recuperação, preservação e promoção do 

meio ambiente. A dimensão econômica destaca as relações de troca entre pessoas. 

Contempla as relações de demanda e oferta de produtos e serviços, associadas a 

critérios de ganhos monetários ou não. A dimensão social, por sua vez, envolve a 

qualidade de vida das pessoas. Liberdade, longevidade, saúde, emprego, 

segurança, moradia, educação, são alguns dos temas contemplados por esta 

dimensão. Vale destacar que o conceito de TBL foi criado a fim de atrair e avaliar a 

adesão de organizações do segundo setor ao DS (ELKINGTON, 2013; BENITES; 

POLO, 2013). Neste sentido, indicadores econômicos, ambientais e sociais são 

levados em conta. 

 

2.3 Licitação Pública e Compras Públicas Sustentáveis 

 

Antes de apresentar a definição legal de licitação pública, insta abordar sobre 

o significado de Administração Pública (AP). Sendo assim, a doutrina define AP da 

seguinte maneira: (1) sentido formal, subjetivo ou orgânico; e (2) sentido material, 

objetivo ou funcional. No primeiro caso, representa “o próprio Estado, conjunto de 

órgãos e entidades incumbidos da realização da atividade administrativa, com vistas 
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a atingir os fins do Estado” (MOURA DE ANDRADE, 2005, p.51). Já no segundo 

caso, em seu sentido material, objetivo ou funcional, representa “o exercício da 

atividade administrativa exercida por meio de seus órgãos e entes, ou seja, o Estado 

administrativo” (MOURA DE ANDRADE, 2005, p.51).  

Conforme se discute nesta pesquisa, cabe a AP o dever legal de promover as 

licitações públicas, que devem ser Sustentáveis. Todavia, esse múnus requer, 

principalmente, vontade política. Apesar do aparente esforço contínuo por parte da 

AP, as compras governamentais devem considerar as três dimensões da 

Sustentabilidade, na perspectiva da TBL, para serem consideradas sustentáveis, 

como já foi elucidado. Além disso, o processo de CPS envolve, pelo menos, três 

atores: A AP, a iniciativa privada (fornecedor) e os órgãos de controle, necessitando-

se também de uma articulação entre eles, e, obviamente, contar com a participação 

popular. Pois, deve haver um alinhamento entre o que a AP busca demandar e o 

que o mercado é capaz de ofertar, respeitando-se a legalidade.  

A AP segue os princípios norteadores de sua atividade, sendo os princípios 

constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

(BRASIL, 1988). Segue ainda os princípios específicos ao procedimento licitatório, 

que são: isonomia (igualdade entre os licitantes), vantajosidade (busca pela 

proposta mais vantajosa), julgamento objetivo, vinculação ao instrumento 

convocatório, adjudicação compulsória ao licitante vencedor, procedimento formal e 

sigilo das propostas (MOURA DE ANDRADE, 2006). Caso o princípio da legalidade 

seja inobservado por qualquer agente público, este poderá ser enquadrado no crime 

de improbidade administrativa, previsto no artigo 37, §4º, da Constituição Federal, in 

verbis:  

 
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em 
lei, sem prejuízo da ação penal cabível." (BRASIL, 1988) 

 
Sendo assim, a atuação dos agentes públicos envolvidos na licitação pública 

requer cautela e observância aos princípios Constitucionais. Por esse motivo, é 

preciso um alinhamento entre os atores interessados, possibilitando que 
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conjuntamente se chegue a critérios de sustentabilidade viáveis, de modo a atender 

satisfatoriamente ao interesse público primário.  

No que diz respeito a licitação pública, esta é um procedimento administrativo 

legal, determinado previamente por ato administrativo, cujo objetivo é a obtenção da 

proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

para a administração pública. Assim, garante a isonomia, moralidade e eficiência 

nos negócios com a administração pública, uma vez que possui critérios objetivos 

(JUSTEN FILHO, 2014; MEIRELLES, 2015; CARVALHO FILHO, 2016). Nas 

compras públicas a regra é a exigência da licitação prévia. Todavia, existem 

exceções previstas pela lei que, quando cabíveis, devem ser motivadas, são os 

casos de dispensa e inexigibilidade (MEIRELLES, 2015). 

A Lei 8.666/93 regulamenta as licitações e contratos administrativos no 

ordenamento jurídico brasileiro, cuja competência para legislar sobre a matéria é 

privativa da união. No entanto, há outros dispositivos legais tratando deste instituto, 

como por exemplo: A Lei do Pregão e a do Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas (RDC)(BRASIL, 1993; 2002; 2011).  

As modalidades de licitação previstas na Lei 8.666/93 são: concorrência, 

tomada de preços, convite, concurso e leilão. Outras modalidades aparecem em leis 

esparsas, como: RDC, consulta e pregão. A maioria das compras públicas 

realizadas pelo governo federal atualmente é feita na modalidade pregão, sobretudo 

o pregão eletrônico, por englobar bens e serviços comuns, conforme o Painel de 

Compras do Governo Federal (COMPRASNET, 2019). 

Destaque-se que a modalidade RDC (Lei 12.462/2011) traz algumas 

inovações relativas a requisitos de sustentabilidade na estapa de habilitação 

(BRASIL, 2011). Além das suas diversas modalidades, definidas pelo valor ou pelo 

objeto, os critérios para a escolha da proposta mais vantajosa dependem do tipo de 

licitação, que podem ser: menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e maior 

lance ou oferta, quando se tratar de alienação de bens ou concessão de direito real 

de uso (art. 45, § 1º) (BRASIL, 1993). 

Como resultado dos encontros internacionais em prol do DS, já 

supramencionados, alterações legislativas emergiram a fim de impor uma mudança 

de postura na AP para que passem a não apenas cobrar atitudes sustentáveis da 
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iniciativa privada e da sociedade, mas, principalmente, assumam as rédeas dessa 

verdadeira mudança de paradigma, dando o exemplo com CPS. Segundo Biderman 

et al (2008, p.21), licitação sustentável é: 

 
Uma solução para integrar considerações ambientais e sociais em 
todos os estágios do processo da compra e contratação dos agentes 
públicos (de governo) com o objetivo de reduzir impactos à saúde 
humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos. A licitação 
sustentável permite o atendimento das necessidades específicas dos 
consumidores finais por meio da compra do produto que oferece o 
maior número de benefícios para o ambiente e a sociedade. A 
licitação sustentável é também conhecida como “compras públicas 
sustentáveis”, “ecoaquisição”, “compras verdes”, “compra 
ambientalmente amigável” e “licitação positiva”. 

 
Portanto, CPS e licitações públicas sustentáveis são sinônimos. É uma 

definição que expressa a preocupação com o ciclo de vida dos produtos, desde a 

extração da matéria-prima até a destinação do resíduo (logística reversa). Estes 

custos, aparentemente invisíveis, costumam ser negligenciados, sobretudo na 

modalidade de licitação pregão, por ser do tipo “menor preço”. Outras definições 

sobre licitação sustentável são encontradas em guias, roteiros e cartilhas elaboradas 

pelos entes e órgãos governamentais.  

De acordo com o Guia Prático de Licitações Sustentáveis, do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), a licitação sustentável consta como: 

 

Um mecanismo de gestão pública em que a sustentabilidade deve 
ser considerada desde a fase de planejamento orçamentário, 
passando pela revisão dos procedimentos, consumo consciente, 
execução contratual e destinação adequada dos resíduos 
decorrentes da contratação (STJ, 2016, p.3). 

 
Nota-se que o STJ vai além da compreensão de CPS atreladas a critérios de 

sustentabilidade, uma vez que inclui a fase do planejamento e a do consumo 

consciente que, por exemplo, podem paradoxalmente nem vir a concretizar uma 

compra. Ou seja, CPS requer consciência e eficiência no trato da coisa pública.  

No concernente as fases da licitação pública, esta possui duas fases: a 

interna e a externa. A primeira ocorre desde a demanda justificada pela AP, até a 

autorização do edital pela autoridade competente e a segunda desde o edital, até  

a  adjudicação do licitante vencedor (BRASIL, 1993). Deste modo, para as CPS, a 
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primeira fase é a mais importante, pois é nesta fase que o projeto básico (para 

obras ou serviços) e o termo de referência (para bens) são elaborados. Tais 

documentos são indispensáveis ao procedimento de licitação e contém todo o 

detalhamento da demanda pretendida. Assim, os critérios de sustentabilidades 

devem estar neles presentes (BRASIL, 1993). 
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3 LITERATURA TÉCNICA SOBRE COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS 

 

 

Neste capítulo será abordada a literatura técnica que trata sobre CPS, com 

ênfase no reconhecimento de critérios de sustentabilidade. Para tanto, 

selecionaram-se: (1) Guias, roteiros e cartilhas sobre CPS; (2) Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P); (3) Plano de Logística Sustentável (PLS); (4) Global 

Reporting Initiative (GRI); e (5) International Organization for Standardization (ISO). 

 

3.1 Guias, roteiros e cartilhas 

 

Os critérios de sustentabilidade não são detalhados na legislação, uma vez 

que são apresentados de forma genérica. Por causa disso, diversos entes e órgãos 

governamentais elaboraram guias, roteiros e cartilhas para nortearem suas 

escolhas, tais como: “Roteiro prático de ações sustentáveis na administração 

pública”, da Escola de Administração Fazendária (ESAF); “Guia Nacional de 

Licitações Sustentáveis”, da Advocacia Geral da União (AGU); “o guia de licitação 

sustentável”, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e “Manual Implementando 

Licitações Públicas Sustentáveis na Administração Pública Federal”, do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) (ESAF, 2019; AGU, 2016; STJ, 2015; MMA, 2018).   

De acordo com Biderman et al. (2008, p.15), deve ser observado que: 

 
Primeiramente, deveria ser avaliada se existe uma necessidade real 
de aquisição do(s) produto(s). Em segundo lugar, a decisão poderia 
ser tomada baseada nas circunstâncias sob as quais o produto foi 
gerado, levando em conta os materiais com os quais foi feito e as 
condições de trabalho de quem o gerou. Em terceiro lugar, deveria 
ser feita uma avaliação em relação ao seu futuro, ou seja, como 
este produto se comportará durante sua fase útil e após a sua 
disposição final. 

 
Logo, é uma licitação pública que almeja especificar o objeto da contratação 

fazendo-se uma análise mais profunda do que a mera verificação do preço, pois o 

ideal é que se considere o ciclo de vida do produto: da origem do recurso até a 

logística reversa. Biderman et al (2008, p.15) destaca ainda a dificuldade do agente 

público realizar tal avaliação, por ser muito difícil ter um visão completa do ciclo de 
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vida do produto. Conforme STJ (2015, p.4-12) a AP deve adotar um conjunto de 

procedimentos antes de realizar um pedido de compra ou contratação, conforme 

exposto através do Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Rol de procedimentos adotados pelo agente público antes de realizar 
uma compra ou contratação sustentável. 
 
Planejamento das compras e contratações (ferramenta fundamental): por meio da 
verificação e avaliação da real necessidade de aquisição do material/equipamento ou da 
contratação do serviço, objeto da futura solicitação. 

Observância da legislação vigente. 

Verificação geral de suas reais necessidades, englobando itens como: estrutura disponível, 
acessórios necessários, vida útil, assistência técnica, custos de instalação e manutenção, 
demandas de outras unidades/seções por serviço/produtos semelhantes, características 
adicionais do serviço/produto necessários para garantia de qualidade, durabilidade, 
eficiência de uso, segurança, salubridade, conforto, acessibilidade, eficiência dos materiais, 
uso racional de recursos naturais (água, energia e matéria-prima), destinação dos resíduos 
e logística reversa, potencial de reaproveitamento e reciclagem. 

Pesquisar similar mais sustentável no mercado. 

O material a ser adquirido ou o serviço a ser contratado deverão ser satisfatoriamente 
identificados, de modo que o mercado consiga determinar, perfeitamente, o que se 
pretende adquirir/contratar. O objeto de uma licitação quando inadequadamente ou 
insuficientemente identificado inviabiliza todo o trabalho realizado pelo solicitante. 

No caso de materiais de consumo, o objeto deverá ser solicitado segundo as estimativas de 
consumo de utilização para um período de doze meses para evitar tanto o excesso quanto 
a carência de materiais. 

Verificar, nos casos de material de consumo ou material permanente, junto à 
Coordenadoria de Suprimentos e Patrimônio (CSUP), a existência de estoque do 
material/equipamento objeto da solicitação. 

Verificar, nos casos de material de consumo ou material permanente, junto à 
Coordenadoria de Compras e Contratos (COCC), a existência de ata de registro de preços 
– ARP válida e com saldo suficiente para atender a demanda pretendida. 

Verificar, no caso de aquisição de material permanente (equipamento), a disponibilidade em 
almoxarifado dos insumos necessários à realização da primeira operação do equipamento, 
bem como verificar se, no local onde se pretende instalar o equipamento, há infraestrutura 
suficiente e adequada para tal, bem como para a realização dos primeiros testes quando 
ele for entregue. 

Verificar, no caso de material de consumo, se há, no local onde ele deverá ser entregue, 
condições adequadas para sua guarda e acondicionamento dentro das indicações do 
fabricante (Ex.: luminosidade, temperatura, umidade etc.). As condições de guarda e 
armazenamento que não permitam a deterioração do material, nem a perda do prazo de 
validade ou garantia. 

Verificar se o material de consumo, equipamento ou serviço a ser solicitado não são 
regulados por setor específico da instituição. Pedidos de natureza complexa ou específica 
devem ser realizados por profissional ou por setores da instituição que detêm competência 
técnica para tanto. 

Caso a CSUP informe que não há estoque do material de consumo ou permanente ou, 
ainda, caso a COCC informe a não existência de ata de registro de preços que atenda o 
objeto solicitado, a unidade demandante deverá realizar pedido de material/serviço no 
Sistema Administra, em conformidade, no que for possível, com o art. 15 da Lei n. 8.666/93. 
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De acordo com o art. 7º da Lei n. 8.666/1993, é condição essencial para a instauração de 
procedimento licitatório a elaboração do projeto básico. 

A unidade solicitante deve informar, no pedido de compra ou de contratação, o código de 
execução orçamentária no intuito de ratificar que a despesa está prevista. 

O pedido de compra/serviço deve ser formulado no Sistema Administra – módulo “Pedido 
de Material/contratação” entre os dias 2 e 24 de cada mês e deverá, obrigatoriamente, vir 
acompanhado das seguintes informações: 
a) Termo de referência/projeto básico; 
b) Submissão à autoridade competente para aprovação; 
c) Informação do código de execução orçamentária para a referida despesa. 

Os pedidos de aquisição ou contratação de serviços deverão ser elaborados levando-se em 
consideração critérios de sustentabilidade (Lei n. 8.666/93 art. 3º, IN/MPOG n. 1/2010 e 
Decreto n. 7.746 de 5/6/2012, Política de Sustentabilidade do STJ). Orientações constam 
na PARTE II deste Guia Prático. 

 

Fonte: Adaptado com base em STJ (2015, p.4-12). 

 

Os critérios de sustentabilidade de compras (e contratações) públicas, de 

acordo com a lei, fazem-se presentes em duas partes: (1) na especificação do 

objeto; e (2) nas obrigações da parte contratada (BRASIL, 1993). De acordo com o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, os primeiros passos na fase 

interna de CPS são: 

 

1º Identificar os bens, serviços e obras mais adquiridos para analisar 
a viabilidade de adotar exigências de sustentabilidade nas licitações 
futuras, optando por produtos equivalentes que causem menor 
impacto ambiental e, que, por exemplo, tenham maior eficiência 
energética. Também devem ser exigidas práticas sustentáveis nas 
execuções dos serviços e obras. 
 
2º Verificar a disponibilidade no mercado e demonstrar ao mercado o 
aumento da demanda por produtos mais sustentáveis. Há grande 
oferta em relação a muitos produtos. Acesse o Portal de Compra do 
Governo Federal com Critérios de Sustentabilidade: CATMAT 
 
3º Incluir gradativamente critérios ambientais, elaborando 
especificações técnicas claras e precisas dos produtos, bens e 
construções sustentáveis. 
 
4º Incluir novos critérios nos editais de compras, serviços e obras. 
 
5º Comunicar-se com outros gestores para trocar informações, pedir 
auxílio e sensibilizá-los (MPOG, 2018, p.1). 

 

Assim, conclui-se que as CPS abrangem critérios presentes no edital de 

licitação pública, mas também necessita de planejamento e decisões de igual 
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importância na fase anterior e posterior ao edital, ou seja, na preparação da 

demanda e no acompanhamento (monitoramento ou fiscalização). É esta a 

dificuldade que o agente público se depara em seu dia a dia e que carece de 

aperfeiçoamento. 

 

3.2 Agenda Ambiental na Administração Pública 

 

Em 1999, como já elucidado, foi criada a Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P) que é um programa de gestão de adesão voluntária, coordenado pelo 

Ministério do Meio Ambiente, que visa promover a responsabilidade socioambiental 

e inserir critérios de sustentabilidade nas atividades da AP, mas que também pode 

ser utilizado pela iniciativa privada (MMA, 2018). No âmbito público, a A3P é 

considerada um dos programas referenciais do Plano de Logística Sustentável (PLS) 

e foi por meio dela que o primeiro PLS foi elaborado no Ministério do Meio Ambiente 

(MMA, 2018). De acordo com o MMA (2018): 

 

A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) objetiva 

estimular os órgãos públicos do país a implementarem práticas de 

sustentabilidade. A adoção da A3P demonstra a preocupação do 

órgão em obter eficiência na atividade pública enquanto promove a 

preservação do meio ambiente. Ao seguir as diretrizes estabelecidas 

pela Agenda, o órgão público protege a natureza e, em 

consequência, consegue reduzir seus gastos. O Programa A3P se 

destina aos órgãos públicos das três instâncias: federal, estadual e 

municipal; e aos três poderes da República: executivo, legislativo e 

judiciário. É uma agenda voluntária – não existe norma impondo e 

tampouco sanção para quem não segue as suas diretrizes. 

 

O principal objetivo da A3P é incentivar órgãos governamentais a assumirem 

o compromisso de implementarem um processo de gestão exemplar para a 

sociedade, fazendo com que tais órgãos governamentais sejam os grandes 

multiplicadores da inclusão de processos administrativos que resultem em melhorias 

do bem-estar das pessoas, igualdade social e reduzam significativamente os riscos 

ambientais. Os relatórios da A3P apontam o crescimento das adesões e segundo o 

MMA (2018) os motivos são os seguintes: 
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(1) Adotar uma agenda ambiental no órgão é uma exigência dos 
tempos modernos, quando a população do planeta se vê diante de 
uma crise provocada pelas mudanças climáticas e o aquecimento 
global. O que fazer para evitar que a catástrofe anunciada seja maior 
ainda? Usar de forma racional os recursos naturais. 
 
(2) A sociedade exige da administração pública a implementação de 
práticas que tenham como princípio a sustentabilidade do planeta, 
que são as diretrizes da A3P. 

 
 

Destaca-se a Sustentabilidade ambiental neste programa, devendo assim 

assumir um papel estratégico na revisão de padrões de produção e consumo e na 

adoção de novos referenciais de sustentabilidade socioambiental, por meio de sua 

capacidade regulamentadora e indutora de novas práticas junto ao setor produtivo. 

O objetivo principal da A3P é aumentar a eficiência da gestão socioambiental nas 

atividades públicas, bem como: (1) Promover economia de recursos naturais e 

redução de gastos institucionais; (2) Reduzir o impacto socioambiental negativo 

decorrente das atividades públicas; (3) Promover o consumo sustentável; (4) 

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida do servidor; e (5) Sensibilizar e 

capacitar os gestores públicos para as questões socioambientais. 

A A3P contempla seis eixos temáticos: (1) Uso dos recursos naturais; (2) 

Qualidade de vida no ambiente de trabalho; (3) Sensibilização dos servidores para a 

sustentabilidade; (4) Compras sustentáveis; (5) Construções sustentáveis; e (6) 

Gestão de resíduos sólidos (MMA, 2018). Por ser uma agenda ambiental parece não 

se preocupar em contemplar harmonicamente todas as dimensões contidas na triple 

bottom line. Por isso, é preciso verificar se este programa é uma boa ferramenta de 

gestão que contemple todas as dimensões da sustentabilidade. Outrossim, 

reconhece-se que este programa é um passo a mais no objetivo de concretização do 

DS, contando com a adesão tanto do setor público quanto do privado, os quais 

passam a ser chamados de parceiros da sustentabilidade. 

 

3.3 Plano de Logística Sustentável 

 

O Plano de Logística Sustentável (PLS) é uma ferramenta de planejamento 

surgida em 2012 que permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de 

sustentabilidade e racionalização dos gastos e processos na AP, por meio da 
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Instrução Normativa nº 10, sob a responsabilidade do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. O Plano de Logística Sustentável foi criado pelo art. 16, 

do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012 (BRASIL, 2012). Os órgãos e 

entidades da AP Federal direta, autárquica, fundacional e as empresas estatais 

dependentes devem, obrigatoriamente, elaborar seu PLS. Cada instituição teve o 

prazo de cento e oitenta dias para isso, que deveria ser publicado até o dia 14 de 

maio de 2013 (MMA, 2018). 

Apesar do prazo estipulado, diversas instituições estão em fase de 

elaboração do PLS nos dias atuais. No PLS devem constar as seguintes 

informações: (1) responsabilidades dos gestores que implementarão o plano; (2) 

ações, metas e prazos de execução; e (3) mecanismos de monitoramento e 

avaliação das ações que serão implementadas. A Instrução Normativa do PLS 

previu também o conteúdo mínimo para que as ações sejam elaboradas: (4) 

atualização do inventário de bens e materiais do órgão ou entidade e identificação 

de similares de menor impacto ambiental para substituição; (5) práticas de 

sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços; (6) 

responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e (7) ações 

de divulgação, conscientização e capacitação (MMA, 2018). 

 

3.4 Global Reporting Initiative  

 

O relatório da Global Reporting Initiative (GRI), lançado em 1997, é utilizado 

mundialmente para avaliação da prática da sustentabilidade em organizações, 

governos e instituições interessadas em mensurar o impacto socioambiental de sua 

atuação. Conforme Estender e Pitta (2008) ele objetiva popularizar o balanço 

socioambiental e comparar o desempenho das empresas. De acordo com Prates 

(2007, apud CIPOLAT et al, 2010, p.5):  

 

Nos últimos anos o GRI vem sendo adotado por grandes empresas 
do mundo todo, buscando uma maior clareza e evidenciação de suas 
responsabilidades socioambientais e a fim de atender as exigências 
do mercado. A autora também apresenta que com o foco nessa 
padronização das publicações de sustentabilidade as empresas 
estão se adequando as novas exigências mundiais, utilizando 
relatórios de sustentabilidade baseados no GRI, publicando a um 
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padrão global, que oferece grandes benefícios gerenciais para a 
empresa, por esse padrão ser apreciado pelos investidores do 
mundo e considerado ferramenta indispensável para negociações 
dos títulos no mercado mundial. 

 

Este relatório pode servir para melhorar a imagem da organização perante as 

partes interessadas, uma vez que evidencia transparência, conformidade com a 

legislação e compromisso com os impactos socioambientais, por exemplo, 

propiciando ações de marketing (CIPOLAT et al., 2010). Nesse sentido: 

 

O Modelo GRI tem como objetivo contribuir para a melhoria  dos 
relatórios de sustentabilidade emitidos pelas organizações e    
estimular a adoção voluntária de indicadores  com  maior  qualidade,  
rigor  e aplicação  global,  para  tornar  tal  prática  mais harmonizada 
internacionalmente” (SCHWACH et al., 2014, p.187). 

 

Ademais, indicadores socioambientais são relevantes para indicar, 

obviamente, as empresas comprometidas com a responsabilidade socioambiental.   

Assim, também serve de guia para investidores que não se preocupam apenas com 

a rentabilidade financeira. (SCHWACH et al., 2014). Em suma, o relatório GRI é uma 

ferramenta robusta para mensurar se a estratégia da organização está direcionada a 

práticas que contribuam para a promoção do DS. 

 

3.5 International Organization for Standardization 

 

A ISO (International Organization for Standardization) - Organização 

Internacional de Normalização - fornece orientações de gestão para o alcance do 

sucesso sustentado. O desenvolvimento dessa pesquisa se utiliza de alguns destes 

padrões na revisão da literatura técnica para a construção de um processo de 

contratações públicas sustentáveis, tais como: (1) sistemas de gestão da qualidade 

(ISO 9004); (2) sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho (ISO 18801); 

(3) diretrizes sobre responsabilidade social (ISO 26000); (4) sistemas de gestão 

ambiental (ISO 14001); (5) da gestão de riscos (ISO 31000); (6) e das compras 

sustentáveis (ISO 20400), conforme registro: 

(1) Sistemas de gestão da qualidade: esta norma promove a adoção de 

uma abordagem de processo para o desenvolvimento, implementação e melhoria 
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da eficácia e eficiência de um sistema de gestão da qualidade, para aumentar a 

satisfação das partes interessadas por meio do atendimento aos requisitos destas. 

Visa, portanto, a melhoria contínua, correção de erros, redução de custos e 

processos ineficientes (NBR ISO 9004, 2000). 

(2) Sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho: este sistema 

permite que uma organização desenvolva sua política de Saúde e Segurança no 

Trabalho (SST), estabeleça objetivos e processos para atingir os compromissos da 

política, desenvolva as ações necessárias para melhorar de forma contínua o 

respectivo desempenho e demonstre a conformidade do sistema com os requisitos 

desta norma. A finalidade última desta norma é fornecer suporte e promover boas 

práticas de SST, em equilíbrio com as necessidades socioeconômicas (NBR ISO 

18801, 2010). 

(3) Diretrizes sobre responsabilidade social: esta norma visa ser útil para 

todos os tipos de organizações nos setores privado, público e sem fins lucrativos,  

sejam  elas grandes ou pequenas, com operações em países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento (NBR ISO 26000, 2010). 

(4) Sistemas de gestão ambiental: as normas de gestão ambiental têm por  

objetivo prover as organizações de elementos de um Sistema da Gestão 

Ambiental (SGA) eficaz que possam ser integrados a outros requisitos da gestão, e 

auxiliá-las a alcançar seus objetivos ambientais e econômicos. Esta norma 

especifica os requisitos para que um sistema da gestão ambiental capacite uma 

organização a desenvolver e implementar política e objetivos que levem em 

consideração requisitos legais e informações sobre aspectos ambientais 

significativos. Pretende-se que se aplique a todos os tipos e portes de organizações 

e para adequar-se a diferentes condições geográficas, culturais e sociais (NBR ISO 

14001, 2004). 

(5) Gestão de riscos2: todas as atividades de uma organização envolvem 

risco. As organizações gerenciam o risco, identificando-o, analisando-o e, em 

seguida, avaliando se o risco deve ser modificado a fim de atender a seus critérios 

de risco. Ao longo de todo este processo, elas comunicam e consultam as partes 

                                                           
2
 Conforme PMI (2013, apud MONTEIRO et al., 2018, p.690), Risco é "um evento ou uma condição 

incerta que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto, como 
escopo, prazo, custo e qualidade". 
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interessadas e monitoram e analisam criticamente o risco e os controles que o 

modificam, a fim de assegurar que nenhum tratamento de risco adicional seja 

requerido. Esta Norma descreve este processo sistemático e lógico em detalhes 

(NBR ISO 31000, 2009). 

(6) Compras sustentáveis: esta norma está alinhada com os ODS e 

apresenta recomendações práticas para a implementação da sustentabilidade nas 

compras das organizações, sejam elas públicas ou privadas e de qualquer porte, 

reconhecendo sua importância na promoção do DS (NBR ISO 20400, 2017). 
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4 COMPRAS PÚBLICAS BRASILEIRAS DITAS COM ITENS SUSTENTÁVEIS DE 

ACORDO COM O PAINEL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL NO 

PERÍODO DE 2014 A 2018 

 

 

Neste capítulo serão apresentados dados sobre as CPS no Brasil de acordo 

com o Painel de Compras do Governo Federal (COMPRASNET, 2019). De inicio, 

dados sobre as adesões à A3P e outras iniciativas (PPCS e PLS) e, em seguida, o 

seu reflexo nas compras governamentais.  

 

4.1 Adesão à A3P e outras iniciativas 

 

Com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), criada em 1999, 

organizações públicas e privadas são estimuladas a aderir voluntariamente a esta 

espécie de “Agenda 21 nacional”. Como o próprio nome do programa remete, a A3P 

enfatiza a dimensão ambiental. Entretanto, serve de baliza para prática sustentável 

na AP, pois dentre os seus eixos de atuação, encontram-se as compras 

sustentáveis, a saber: (1) Uso dos recursos naturais; (2) Qualidade de vida no 

ambiente de trabalho; (3) Sensibilização dos servidores para a sustentabilidade; (4) 

Compras sustentáveis; (5) Construções sustentáveis; e (6) Gestão de resíduos 

sólidos (MMA, 2018).  

A A3P é considerada o “marco indutor nacional” das CPS na AP (VALENTE, 

2011). Em 2011 surge o Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentável 

(PPCS), com a finalidade de “articular políticas ambientais e de desenvolvimento 

do país” (MMA, 2018). Ressalte-se que um dos objetivos do PPCS é justamente 

fortalecer a A3P. O primeiro ciclo do PPCS ocorreu de 2011 a 2014, sendo uma 

de suas áreas de atuação as CPS, a saber: 

 

Para impulsionar a adoção das compras públicas sustentáveis no 
âmbito da administração pública, nas três esferas de governo, 
incentivando setores industriais e empresas a ampliarem seu 
portfólio de produtos e serviços sustentáveis, induzindo com essa 
dinâmica a ampliação de atividades compatíveis com a economia 
verde (greeneconomy) ou de baixo carbono (PPCS, 2011, p.13). 
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Em 2012, o art. 16, do Decreto nº 7.746/2012 instituiu o Plano de Logística 

Sustentável (PLS): 

 

É uma ferramenta de planejamento que permite ao órgão ou 
entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização 
dos gastos e processos na Administração Pública. Todos os 
órgãos e entidades da Administração Pública Federa direta, 
autárquica, fundacional e as empresas estatais dependentes 
devem elaborar seus planos (MMA, 2018). 

 

Com isso, percebe-se que, o discurso inserido nesses planos e programas 

sinalizava o desejo da AP brasileira de promover CPS e, como se vislumbra no 

Gráfico 1, o número de adesões de órgãos e entidades públicas, e também a 

iniciativa privada, passou a ser crescente, a saber: 

 

 

Gráfico 1 – Evolução das adesões à A3P nacional no período de 2005 a 2018. 
Fonte: A3P/SAIC/MMA de acordo com MMA (2018) 
(*) Os dados são cumulativos 

 

Deste modo, é de se esperar que haja reflexos positivos sobre as CPS do 

país, uma vez que o evidente comprometimento revela esta intenção. 
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4.2 Compras Públicas Federais com itens sustentáveis 

 

De 2014 a 2018, observa-se que o número de adesões cresceu 71,66%.  É 

um percentual significativo, pois cada órgão ou entidade assina um termo de adesão 

se comprometendo a cumprir metas a despeito de sua responsabilidade 

socioambiental e recebem um selo que serve para reforçar essa boa imagem 

perante a sociedade. Ou seja, caminha-se para a sensibilização da temática do DS 

na AP. Para dar publicidade às compras governamentais, a fim de gerar mais 

eficiência e transparência, criou-se o Painel de Compras do Governo Federal que 

fica no site do Portal de Compras do Governo Federal (COMPRASNET), a saber: 

 

O Portal de Compras do Governo Federal, é um site WEB, instituído 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, para 
disponibilizar, à sociedade, informações referentes às licitações e 
contratações promovidas pelo Governo Federal, bem como permitir a 
realização de processos eletrônicos de aquisição. É um módulo do 
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, 
composto, atualmente, por diversos subsistemas com atribuições 
específicas voltadas à modernização dos processos administrativos 
dos órgãos públicos federais integrantes do Sistema de Serviços 
Gerais - SISG. No endereço www.comprasnet.gov.br, podem ser 
vistos os avisos de licitação, as contratações realizadas, a execução 
de processos de aquisição pela modalidade de pregão e outras 
informações relativas a negociações realizadas pela administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional. O COMPRASNET 
disponibiliza, também, a legislação vigente que regula o processo de 
serviços gerais e de contratação, além de diversas publicações 
relativas ao assunto. No Portal, os fornecedores poderão ter acesso 
a diversos serviços, como o pedido de inscrição no cadastro de 
fornecedores do Governo Federal, a obtenção de editais, a 
participação em processos eletrônicos de aquisição de bens e 
contratação de serviços e vários outros. (COMPRASNET, 2019) 
  

 

Com a regulamentação da modalidade de licitação pregão eletrônico (via 

Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005), passou-se  a  utilizá-lo  nos  sistemas 

eletrônicos  de  compras  governamentais  existentes,  em  especial,  o  Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), desenvolvido pelo 

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (SANTANA, 2013). Alguns dados 

disponibilizados no Painel de Compras Públicas Federais são sumarizados no 

Quadro 3. 
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Quadro 3 – Brasil – Compras públicas federais com itens sustentáveis –  2014-
2018. 
 

Ano Percentual 
de CPS 

Valor de CPS Valor Total Quantidade de  
Processos de 

Compra 

2014 0,70% R$ 497.766.495,60 R$ 71.109.499.372,03 144.968 

2015 0,85% R$ 371.099.725,23 R$ 43.658.791.202,98 105.515 

2016 0,85% R$ 433.322.370,14 R$ 50.979.102.369,58 105.462 

2017 0,87% R$ 408.615.742,49 R$ 46.967.326.722,49 98.462 

2018 0,97% R$ 463.936.373,12 R$ 47.828.492.074,18 102.639 

 
Fonte: Elaboração própria, com base em COMPRASNET (2019). 

 

De acordo com o Quadro 3, as CPS, na prática, estão se realizando de forma 

tímida, uma vez que sequer alcançaram o patamar de 1% (um porcento) do total de 

compras. Pode-se afirmar que é um resultado bastante contraditório levando em 

consideração que a AP tem o “dever” legal de promover as CPS e que o número de 

adesões da A3P nesse mesmo período cresceu significativamente (mais de 70%). 

Nessa perspectiva era esperado que isto se traduzisse em reflexos positivos nas 

CPS.  No entanto, se mais de 99% das compras governamentais ainda ocorrem com 

itens não sustentáveis, então há um hiato abissal entre o que se pretende e o que 

está sendo feito. Além disso, o papel dos Tribunais de Contas se mostra em xeque e 

todos os esforços empreendidos pelo governo, até então, também se mostram 

pouco eficazes. No que diz respeito à modalidade de licitação, o Quadro 4 traz 

alguns dados.  

 

Quadro 4 – Brasil – Quantidade total de processos e valor de compras públicas 
federais com itens sustentáveis, por modalidade –  2014-2018. 
 

Modalidade de Compras 
Quantidade  

de Processos de Compras 
Valor* 

Pregão 111.058 R$122.149,11 

Tomada de Preços 2.494 R$8.084,64 

Concorrência 1.947 R$955,05 

Convite 514 R$275,56 

Concorrência Internacional 125 R$30,43 

Concurso 109 R$26,62 

Total 116.247 R$131.521,41 

 
Fonte: Elaboração própria, com base em COMPRASNET (2019). 
(*) Milhões 
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Como expressa o Quadro 4, a modalidade de licitação mais frequente é o 

pregão, presente em mais de 95% dos casos, sendo 99,58% na sua forma eletrônica 

(pregão eletrônico) e apenas 0,42% presencial. Essa modalidade de licitação, 

pregão, foi introduzida pela Lei 10.520/2002. Destina-se a aquisição de bens e 

serviços comuns. Ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de 

mercado. Logo, abrange praticamente todos os bens e serviços existentes, por isso 

preponderam nas compras públicas federais. Adicionalmente, é uma modalidade 

mais célere, uma vez que inverte as fases da licitação tradicional, onde o preço é 

discutido antes mesmo da habilitação dos licitantes. Só admite como critério de 

escolha da proposta mais vantajosa para a AP o tipo “menor preço”.  Já a sua forma 

eletrônica foi regulamentada via decreto 5.450/2005 (BRASIL, 2002; 2005a). No 

entanto, nem sempre a licitação pública é possível, de modo que a lei prevê a 

possibilidade de inexigibilidade e dispensa de licitação quando ocorre a chamada 

contratação direta (ver Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2 – Brasil – Quantidade de dispensa e inexigibilidade nas compras 
públicas federais com itens sustentáveis, considerando o total –  2014-2018.  
Fonte: Elaboração própria, com base em COMPRASNET (2019). 

 

Os dados do Gráfico 2 revelam que a quantidade de licitação dispensada e 

inexigível é significativamente superior a quantidade de licitações realizadas. Devido 

a ausência de competição, a AP necessita ter uma cautela maior ainda em suas 

contratações, já que a exigência de critérios de sustentabilidade nas suas aquisições 

348.813 

91.986 
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prevalecem independentemente de ser uma contratação direta ou não. Sobre a 

composição dessas compras, o Gráfico 3 traz algumas proporções. 

 

 

Gráfico 3 – Brasil – Tipo de aquisição nas compras públicas 
federais com itens sustentáveis, considerando o total  –  2014-
2018.  
Fonte: Elaboração própria, com base em COMPRASNET (2019). 

 

De acordo com o Gráfico 3,  a composição das compras se dá de forma 

equilibrada, pois há uma diferença sutil entre o serviço e material. Porém, as 

compras públicas ocorreram com “itens sustentáveis” somente para materiais (em 

100% dos casos). Ou seja, os serviços ainda não estão sendo contemplados por 

critérios de sustentabilidade nos dados analisados. No que se refere a forma de 

aquisição, o Gráfico 4 traz uma síntese. 

 

53,78% 

46,22% 

Serviço Material
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Gráfico 4 – Brasil – Forma de aquisição nas compras públicas 
federais com itens sustentáveis, consideranto o total –  2014- 
2018.  
Fonte: Elaboração própria, com base em COMPRASNET (2019). 

 

O Sistema de Registro de Preços (SISRP) tem fundamento no art. 15, II da 

Lei 8.666/93, onde determina que, sempre que possível, as compras públicas sejam 

assim realizadas (BRASIL, 1993). De acordo com Alexandrino e Paulo (2011, p.641) 

o SISRP é: 

 

um meio apto a viabilizar diversas contratações de compras, 
concomitantes ou sucessivas, sem a realização de um específico 
procedimento licitatório previamente a cada uma, por um ou mais de 
um órgão ou entidade da Administração Pública. 

 

Já o Sistema de Preços Praticados (SISPP) significa: 

 

O Sistema de Preços Praticados – SISPP registra os valores 
praticados nos  processos  de  contratações  governamentais,   
discriminados   por unidade de medidas de padrão legal e marcas, 
com vistas a subsidiar o gestor,  a  cada  processo,  na  estimativa  
da  contratação  e  antes  da respectiva  homologação,  para  
confirmar  se  o  preço  a  ser  contratado  é compatível com o 
praticado pela Administração Pública Federal (BRASIL, 2005, p.5). 

 

Depreende-se que menos de 10% das compras públicas federais são 

90,12% 

9,88% 

SISPP

SISRP
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realizadas pelo SISRP, preponderando o SISPP, o que possibilita o estabelecimento 

de referencial de preços para novas aquisições.  

Quanto a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, o 

Quadro 5 traz um histórico dos últimos 5 anos.  

 

Quadro 5 – Brasil – Quantidade de processos e valor de compras homologadas das 
compras públicas federais com participação de ME/EPP –  2014-2018. 
 

Ano/Descrição Compras com 
participação de ME/EPP 

Valor de compras 
homologados para ME/EPP 

2014 50,90 % 53,48% 

2015 52% 15,27% 

2016 53,16% 13,09% 

2017 53,21% 14,29% 

2018 52,68% 14,27% 

 
Fonte: Elaboração própria, com base em COMPRASNET (2019). 

 

A quantidade total de processos de compras do governo federal é em média 

de 52,39%, mantendo-se equilibrada ao longo dos anos analisados. No entanto, o 

valor das compras homologadas era de 53,48% em 2014. A partir de 2015 ocorre 

uma queda significativa, mantendo-se em média 14,23% desde então. Esses 

resultados refletem a recessão na economia brasileira a partir do segundo semestre 

do ano de 2014 (DE HOLANDA BARBOSA FILHO, 2017).  Conforme Hillary (2000) 

apud Leite, Silva e Menezes (2009, p.8):  

 
(...) as MPEs são peça fundamental para alcançar o desenvolvimento 
equilibrado dentro de uma sociedade. Por esse motivo, sugere-se a 
associação com fornecedores da mesma região, a contratação de 
colaboradores que residem próximos ao local e a promoção de 
projetos e atividades em conjunto com a vizinhança. Ao adotar tais 
ações, as MPEs podem se tornar os maiores contribuidores para a 
redução da poluição global, assim como das desigualdades sociais 
entre regiões. 

 

Para a garantia da competitidade das microempresas e empresas de pequeno 

porte frente às grandes organizações, a Lei Complementar 123/2006 regulamentou 

alguns benefícios para que elas possam concorrer, sem prejuízo, no certame 

licitatório, tais como: exigência da regularidade fiscal apenas para o momento da 

assinatura do contrato (art.27, IV); critério de desempate diferenciado (art.44), 
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considerando-se empate os preços praticados iguais ou até 10% superiores e no 

caso de pregão, até 5% superiores ao menor preço; e realização de licitações 

diferenciadas (arts. 47 e 48)  (BRASIL, 2006).  
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5 A INSUSTENTABILIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS BRASILEIRAS PARA 

COMPRAS PÚBLICAS DITAS SUSTENTÁVEIS 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados da análise 

legislativa aplicável às CPS no Brasil, a partir do rol de normas jurídicas 

apresentados pelo MMA.  

 

5.1 Ferramentas de mineração de texto adotadas 

 

A etapa de mineração de texto adotada no presente trabalho é realizada 

através do software livre IraMuTeq (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) (IRAMUTEQ, 2018; 

MARCHAND e RATINAUD, 2011).  O software é gratuito e ancorado na linguagem 

de programação para estatística computacional R, versão 3.1.2 (R CORE TEAM, 

2019).  

O uso do IraMuTeq inicia-se com a leitura de um corpus textual, ou seja, o 

conjunto de documentos a ser estudado. É permitido ao usuário definir o 

comprimento de segmentos de texto que deseja adotar no trabalho. Este método 

expande o corpus inicial, uma vez que considera cada segmento como um sub-

documento daquele original. O programa traz como análises elementares, típicas 

dos níveis de estudo exploratório e descritivo, como a contagem não apenas de 

palavras e também de suas ocorrências ao longo do corpus. Logo, uma mesma 

palavra pode ser usada e reusada, levando naturalmente a um número de 

ocorrências bem maior que o número de termos em si. A frequência de hápax, isto 

é, palavras usadas apenas uma vez ao longo dos documentos, é também informada.  

Em um segundo nível de sofisticação, contemplando uma etapa de pré-

processamento dos textos originais, o software permite a lematização de termos. A 

lematização traz palavras com significado comum a uma forma geral, ignorando 

tempos verbais, gênero, plural, e assim por diante.  Deste modo, a lematização 

altera a quantidade inicial de termos, bem como de ocorrências. 

Para a realização de análises de associação, típicas de estudos a nível 

explicativo, adotam-se aqui dois formalismos implementados no IraMuTeq: a 



 
 

53 
 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e a Análise Fatorial de 

Correspondência (AFC).  O programa contempla a CHD baseada no Método de 

Reinert. Este método expande o corpus inicial a partir da consideração dos 

segmentos de texto de cada documento. O método procura agrupar os segmentos 

em classes, a partir de medidas de associação, tais como a estatística Qui-quadrado 

de Pearson (LAPALUT, 1996). O princípio adotado por Reinert é distribuir os termos 

dos segmentos de texto de forma a minimizar a dispersão intra-classes de suas 

frequências de citações e, ao mesmo tempo, maximizar a dispersão entre-classes 

(LAPALUT, 1996). 

Similarmente à CHD, a AFC faz uso da medida de discrepância Qui-

quadrado; contudo, busca-se agora principalmente mapear os dados em uma 

representação com um número menor de dimensões, que facilite a visualização das 

associações e dissociações entre termos, documentos e mesmo classes geradas 

pela CHD (MURTAGH, 2005). Cada dimensão computada pela AFC representa um 

fator que agrega em si termos, documentos ou mesmo classes da CHD associados 

entre si, explicando um percentual da variabilidade encontrada entre os segmentos 

de texto. Matematicamente, cada fator é uma função do número de citações dos 

termos ao longo dos segmentos de texto, o que permite identificar aquelas palavras, 

classes ou mesmo documentos que mais contribuem para a sua magnitude (TEIL, 

1975). 

A seção a seguir trata da análise da legislação brasileira sobre compras e 

licitações públicas ditas sustentáveis, averiguando os eventuais desequilíbrios 

destas legislações no que tange a TBL, a partir das ferramentas mencionadas 

acima. 

 

5.2 Análise da legislação sobre CPS 

 

O MMA apresenta em seu portal institucional um rol legislativo intitulado 

“Legislação aplicável às compras e licitações públicas sustentáveis no Brasil” (MMA, 

2018). Por uma questão de razoabilidade, já que se trata de um órgão da AP, o 

presente trabalho considerou este rol para sua base legal. Portanto, de acordo com 

o MMA, a legislação nacional vigente relativa às CPS é resumida no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Brasil – Síntese da legislação aplicável às compras e licitações 
sustentáveis de acordo com o Ministério do Meio Ambiente – 1998-2015. 
 
Índice ANO DESCRIÇÃO LEGISLAÇÃO 

1 1998 
 

Proíbe as entidades do governo federal de comprar 
produtos ou equipamentos contendo substâncias 
degradadoras da camada de ozônio. 

Decreto N° 2.783, 
de 1998 
 

2 2001 Trata da Política Nacional de Conservação e Uso 
Racional de Energia e visa à alocação eficiente de 
recursos energéticos e a preservação do meio 
ambiente. 

Lei N° 10.295, de 
2001 
 
 

3 2001 Regulamentou a Lei nº 10.295 de 17 de outubro de 
2001 e dispõe sobre a Política Nacional de 
Conservação e Uso Racional de Energia. 

Decreto Nº 4.059, 
de 2001 

4 2003 Dispõe sobre a agricultura orgânica. Lei N° 10.831, de 
2003 

5 2003 Cria o Programa de Aquisição de Alimentos. Lei N° 10.696, de 
2003, art. 19 

6 2005 Regulamenta o Pregão Eletrônico. Decreto N° 5.450, 
de 2005 

7 2006 
 
 
 

Estabelece normas gerais relativas ao tratamento 
diferenciado e favorecido a ser dispensado às 
microempresas e empresas de pequeno porte no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

Lei Complementar 
N° 123, de 2006 

8 2006 
 
 

Institui a separação dos resíduos recicláveis 
descartados pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal direta e indireta. 

Decreto Nº 5.940, 
de 2006 
 

9 2009 
 
 

Apresenta critérios de preferência nas licitações 
públicas para propostas que propiciem maior 
economia de energia, água e outros recursos 
naturais. 

Lei N° 12.187, de 
2009 
 

10 2009 
 
 
 
 

Dispõe sobre a alimentação escolar e prevê que 
30% dos recursos repassados pela União para os 
Estados e Municípios, devem ser aplicados na 
compra de produtos provenientes da agricultura 
familiar. 

Lei N° 11.947, de 
2009 

11 2009 
 
 

Dispõe sobre o atendimento da alimentação 
escolar aos alunos da educação básica no 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE. 

Resolução/CD/FN
DE N° 38, de 2009 
 

12 2010 Apresenta a lei 8.666/93, inserindo o Princípio do 
Desenvolvimento Nacional Sustentável. 

Lei N° 12.349, de 
2010 

13 2010 
 

 

Estabelece critérios de sustentabilidade ambiental 
na aquisição de bens, contratação de serviços ou 
obras na Administração Pública Federal. 

Instrução 
Normativa N° 1, de 
2010 do MPOG 

14 2010 Estabelece como objetivos a prioridade, nas 
aquisições e contratações governamentais, para 
produtos reciclados e recicláveis e para bens, 
serviços e obras que considerem critérios 
compatíveis com padrões de consumo social e 
ambientalmente sustentáveis. 

Lei N° 12.305, de 
2010 
 
 

15 2010 Estabelece normas para execução da Política Decreto 7.404, de 
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Índice ANO DESCRIÇÃO LEGISLAÇÃO 

Nacional de Resíduos Sólidos e instituiu o Comitê 
Interministerial da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 

2010 
 
 

16 2010 Dispõe sobre as especificações padrão de bens de 
Tecnologia da Informação no âmbito da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional. 

Portaria n° 2, de 
2010 
 
 

17 2010 
 

 

Define a margem de preferência de até 25% para 
produtos manufaturados e serviços nacionais que 
atendam a normas técnicas brasileiras e 
incorporem inovação. 

§ 5° da Lei 
N°12.349, de 2010 

18 2011 Trata do Regime Diferenciado de Contratações 
(RDD). 

Lei N° 12.462, de 
2011 

19 2011 
 
 

Apresenta o disposto nos §§ 5º a 12 do art. 3º da 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e institui a 
Comissão Interministerial de Compras Públicas. 

Decreto N° 7.546, 
de 2011 

20 2011 
 
 
 

Estabelece a aplicação de margem de preferência 
nas licitações realizadas no âmbito da 
administração pública federal para aquisição de 
produtos de confecções, calçados e artefatos. 

Decreto N° 7.601, 
de 2011 
 

21 2011 
 

Institui regime de Origem para efeitos de aplicação 
da margem de preferência. 

Portaria MDIC N° 
279, de 2011 

22 2012 
 

Trata do art. 3° da Lei N° 8.666 de 21 de junho de 
1993. 

Decreto N° 7.746, 
de 2012 

23 2012 Instituiu a Política Nacional de Agroecologia e 
Produção orgânica. 

Decreto N°7.794, 
de 2012 

24 2012 Estimula a indústria nacional por meio da compra 
de equipamentos por nove órgãos federais: 
Educação, Justiça, Saúde, Transportes, 
Planejamento, Desenvolvimento Agrário, Defesa, 
Integração Nacional e Cidades. 

MP 573/12  
 
(Transformada em 
Lei Ordinária: Lei 
Ordinária 
12729/2012) 

25 2015 
 
 
 

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado 
e simplificado para as microempresas, empresas 
de pequeno porte, agricultores familiares, 
produtores rurais, pessoa física, 
microempreendedores individuais e sociedades 
cooperativas de consumo nas contratações 
públicas de bens, serviços e obras no âmbito da 
administração pública federal. 

Decreto nº 8.538, 
de 6 de outubro de 
2015 - No lugar do 
Decreto N° 6.204, 
de 2007 
(Revogado) 
 

 
Fonte: Adaptado de MMA (2018). 

 

O presente estudo traz uma análise léxica das 25 normas jurídicas 

elencadas anteriormente, coletadas em 18 de agosto de 2018, no portal do MMA. O 

corpus textual dos 25 documentos envolve 2.119 segmentos de texto, com 

comprimento prefixado de cerca de 40 palavras. Ao todo, tratam-se de 5.719 

palavras, que usadas e reusadas ao longo dos documentos totalizam 74.927 

ocorrências. Quanto à ocorrência de hápax, representam cerca de 37% dos termos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
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e 3% das ocorrências.  Após a etapa de lematização, a quantidade de palavras 

adotadas cai para 3.486, bem como o registro de hápax muda para cerca de 31% 

dos termos e 2% das ocorrências. Em média, cada um dos 25 documentos tem 

cerca de 2.730 palavras.  

Dos segmentos de texto, pode-se obter o dendrograma da Figura 3, que 

reflete a CHD. A figura sugere cinco classes que representam contextos semânticos 

diferentes. Para cada classe, os termos são apresentados em ordem decrescente do 

número de citações. Por sua vez, a Figura 4 sumariza a AFC realizada sobre os 

documentos (Figura 4(a)), sobre as classes geradas na CHD (Figura 4(b)) e sobre os 

termos propriamente ditos (Figura 4(c)). O grau de explicação da variabilidade dos 

segmentos de texto absorvida pelos fatores 1 e 2 da AFC é de, respectivamente, 

30,5% e 26,9%. O tamanho da fonte dos termos e das leis nos gráficos de AFC é 

proporcional ao seu grau de contribuição para cada um dos fatores. 

 
Figura 3 – Brasil – Dendrograma da classificação hierárquica descendente (CHD) 
sobre os termos de segmentos de texto da legislação aplicável às compras e 
licitações sustentáveis, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente em 2018. 

 

 
 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 4 – Brasil – Análise fatorial de correspondência (AFC) sobre os documentos 
(a), as classes (b) e os textos (c) da legislação aplicável às compras e licitações 
sustentáveis, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente em 2018. 

 

 
(a) AFC sobre as leis. 

 
(b) AFC sobre as classes da CHD. 

 
(c) AFC sobre as palavras. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A Classe 1, destacada nas figuras 3 e 4 (com textos em vermelho), aqui 

denominada "Processo Licitatório", envolve o ciclo operacional, desde a 

elaboração da demanda por parte da AP, a partir de edital, até a realização da 



 
 

58 
 

contratação da empresa vencedora da licitação. Esta classe representa cerca de 

27% dos termos relevantes de todo o corpus. Em ordem decrescente de 

importância, as leis 6, 18 e 20 (Quadro 4) são aquelas mais associadas a esta 

classe, como sugerido na Figura 3(a). De fato, a Lei 6 regulamenta o pregão 

eletrônico, enquanto que a Lei 18 orienta sobre o regime diferenciado de 

contratações e a Lei 20 especifica margem de preferência nas licitações da AP 

sobre aquisição de produtos de confecções, calçados e artefatos.  

Por sua vez, rotula-se a Classe 2 (com textos em cinza nas figuras 3 e 4) por 

"Grupos Especiais", uma vez que prioriza o tratamento para com micro e pequenas 

empresas, agricultores familiares, produtores rurais, pessoas físicas e sociedades 

cooperativas. A legislação que mais contribui para esta classe são a Lei 7 (sobre 

normas para tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas) e a Lei 25 

(sobre tratamento especial a agricultores familiares, produtores rurais, pessoas 

físicas e sociedades cooperativas, além de micro e pequenas empresas), como 

pode ser visto na Figura 4(a). Destaque-se, ainda, tanto do dendrograma (Figura 3) 

quanto da AFC (Figura 4), a maior similaridade entre estas duas primeiras classes, 

sugerindo uma maior preocupação, em termos gerais, sobre os processos licitatórios 

dedicados a estes casos especiais. De fato, da Figura 4(a), pode-se perceber o nível 

de integração entre as leis 6, 20 e 25, bem como entre as leis 7 e 18. 

Por outro lado, e mais dissociadas das classes 1 e 2, encontram-se as 

classes 3 (em verde) e 4 (em azul), nas figuras 3 e 4. A Classe 3, aqui denominada 

de “DS & Produção Nacional”, debruça-se sobre leis voltadas à introdução do 

princípio do DS  Nacional, a partir do estímulo a melhores políticas para o 

agronegócio, à produção brasileira de bens e serviços e ao consumo de energia. 

Contribuem para esta classe (ver Figura 4(a)) a Lei 23 (que instituiu a política 

nacional de agroecologia e produção orgânica), a Lei 12 (que introduz o princípio do 

DS Nacional), a Lei 17 (que define preferência para produtos manufaturados e 

serviços nacionais), a Lei 24 (que estimula a indústria nacional por meio da compra 

de equipamentos por órgãos federais), e a Lei 3 (que dispõe sobre o uso racional de 

energia). Destaque-se aqui a sugestão de favorecimento do DS à dimensão 

econômica da TBL, em detrimento das demais, principalmente a social.  

Já a Classe 4 (em azul nas figuras 3 e 4), é rotulada por “DS & Meio 

Ambiente”, uma vez que tem apelo às questões da geração, descarte e reciclagem 
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de resíduos, ao clima, e assim por diante (Figura 3). Os termos desta classe 

representam mais de 25% do total presente nos documentos. Das 25 leis estudadas, 

doze contribuem mais relevantemente para esta classe (ver Figura 4(a)), com ênfase 

na Lei 15 (que normatiza a política nacional de resíduos sólidos e instituiu comitê 

correspondente), na Lei 9 (que favorece propostas que economizem recursos 

naturais) e na Lei 14 (que prioriza produtos reciclados e recicláveis, bem como 

serviços social e ambientalmente sustentáveis). Destaque-se o distanciamento 

destes compromissos de cunho ambiental daqueles voltados às demais classes 

(Figura 4(b)), evidenciando eventual desequilíbrio junto à TBL. 

Por fim, a Classe 5 (em púrpura nas figuras 3 e 4), chamada aqui de 

“Finanças & Alimentação”, é especificamente voltada à questões financeiras para a 

alimentação escolar, tais como transações bancárias e origem dos alimentos. As 

principais regulamentações associadas a esta classe são a Lei 11 (que dispõe sobre 

a alimentação escolar na educação básica) e a Lei 10 (sobre a alimentação escolar 

com ênfase na compra de produtos provenientes da agricultura familiar). Esta classe 

é a mais dissociada dentre as cinco obtidas via CHD (ver Figura 4(b)), sugerindo 

ação pontual a nível regulamentar. 

Da discussão acima, defende-se aqui que a legislação brasileira voltada ao 

DS Nacional demanda ajustes profundos. Em uma situação ideal, sob evidente 

compromisso de harmonia entre as três dimensões da sustentabilidade na 

perspectiva da TBL, esperavam-se resultados bem distintos dos exibidos na Figura 

4, particularmente. De fato, desejava-se uma AFC com maior sobreposição entre 

leis, classes e termos. Isto seria obtido caso cada documento explicitasse, de forma 

equilibrada, compromissos econômicos, sociais e ambientais. O DS torna-se 

impraticável sem este compromisso conceitual.  

Neste sentido, vale refletir sobre eventos recentes desencadeados pelo poder 

executivo brasileiro, em que o desenvolvimento nacional com foco na dimensão 

econômica, seja a partir do turismo, seja pelo uso de riquezas naturais e áreas de 

preservação ambiental, são postos em conflito com as dimensões social (tendo 

como foco comunidades indígenas, por exemplo) e ambiental (como a intenção do 

chefe do executivo de revogar o decreto que criou uma estação ecológica na Baia 

de Angra dos Reis no Litoral do Rio de Janeiro, transformando-a numa "Nova 

Cancún", por exemplo), o que tem gerado grande mal-estar por parte das lideranças 
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mundiais que, por sua vez, têm alertado o governo brasileiro sobre possível impacto 

nos acordos comerciais em razão de decisões prejudiciais ao meio ambiente (EL 

PAÍS, 2019). Desastres ambientais recentes, como o rompimento das barragens de 

Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, reforçam a necessidade da AP observar 

as três dimensões da sustentabilidade em sua atuação, sem priorizar uma delas, 

apenas (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019). 

Depreende-se, portanto, que não há como negligenciar o desequilíbrio da TBL 

na legislação brasileira vigente, dedicada às compras e licitações públicas, pelo 

menos. Assim, a crítica feita nesta pesquisa se refere à constatação de que os 

legisladores têm interpretado o DS de modo diverso do conceito majoritário, que é 

atribuir igual grau de relevância para as suas três dimensões elementares, em cada 

uma de suas ações. 

Dentre as boas práticas encontradas, além da elaboração de guias, manuais 

e cartilhas com a finalidade de definir CPS e sua forma de concretização pela AP, 

pode-se citar as compras compartilhadas onde mais de um órgão se une para 

contratação pública, apensas um deles efetua a compra e atende a necessidade de 

todos os envolvidos impactando nas dimensões do DS e realizando, de fato, CPS. 

 

 

  



 
 

61 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Existe no ordenamento jurídico brasileiro um vultoso arcabouço legislativo 

acerca das Compras Públicas Sustentáveis. Este avanço se deve, provavelmente, 

aos inúmeros acordos –  sem força normativa, mas de índole moral – firmados, nos 

encontros internacionais, pelos países signatários da Organização das Nações 

Unidas, o qual o Brasil é membro.  

No âmbito internacional, as iniciativas de maior relevo foram o Processo de 

Marrakech em 2003 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em 2015, em 

específico o nº 12.7, que trata especificamente da promoção de CPS. No âmbito 

nacional, por sua vez, enfatiza-se o programa Agenda Ambiental na Administração 

Pública, criado em 1999, como marco indutor nacional das CPS, sendo um de seus 

principais eixos, seguido pelo Plano de Ação para Produção e Consumo 

Sustentáveis (com o primeiro ciclo de 2011 a 2014), e o Plano de Logística 

Sustentável em 2012. 

Apesar disso, nota-se ainda no Brasil um problema de ordem técnica na 

implementação das CPS, uma vez que não chega a um porcento o total de compras 

ditas com itens sustentáveis as realizadas pelo governo federal.  

Percebe-se também um problema concreto de disposição política, já que as 

iniciativas são diversas e contrastam com os resultados que são pouco eficazes e, 

porque não dizer, quase inexistentes.  

Depreende-se que a dificuldade na prática das CPS ocorre, talvez, porque 

inexiste um rol taxativo de bens, serviços e obras contendo critérios de 

sustentabilidade que sirvam de parâmetro para a AP.  

Por isso, o agente público, muitas vezes, depara-se com o seguinte dilema: 

ao mesmo tempo em que deve obediência ao princípio da legalidade (e a lei ordena 

a promoção de CPS com a inclusão de critérios de sustentabilidade nas licitações 

públicas), se vê temeroso em relação aos órgãos de controle. Uma vez que, ao 

realizar uma especificação técnica errada, mesmo que de forma culposa, poderia ser 

interpretado como direcionamento, transgressão ao caráter competitivo do 
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procedimento licitatório e, consequentemente, crime de improbidade administrativa 

(artigo 37, §4º, da Constituição Federal).  

Assim, é preciso que o governo desenvolva políticas públicas com o intuito de 

concretizar as CPS, compreendendo desde a etapa do planejamento (consumo 

sustentável) até a etapa do monitoramento (acompanhamento dos contratos 

administrativos, fiscalização e logística reversa).  

Quanto aos agentes públicos responsáveis pelo procedimento licitatório, é 

desarrazoado esperar que, de forma isolada, ele saiba – sem nenhum treinamento, 

sem um manual contendo explicações minuciosas sobre critérios de sustentabilidade 

– incorporar critérios de sustentabilidade para a promoção de CPS com total 

segurança, caso não esteja alinhado com o mercado (iniciativa 

privada/fornecedores), com os órgão de controle e com a sociedade (democracia 

participativa). 

Sem este necessário alinhamento, corre-se o risco de se promover licitações 

desertas ou fracassadas ou, pior ainda, os agentes públicos responsáveis pelo 

procedimento licitatório poderão ser acusados de direcionamento pelo possível 

excesso de especificações técnicas.  

Deste modo, sugere-se uma atitude cautelosa por parte da AP, 

primeiramente, promovendo CPS a partir de guias, roteiros e cartilhas publicados 

pelos entes e órgãos da AP, que não deem margem a dúvidas. Outra possibilidade é 

se utilizar de procedimentos já consolidados, com base nos editais publicados na 

internet, contendo especificações de critérios de sustentabilidade detalhados (com a 

devida justificativa, quando necessário). Enfim, o ideal é que o agente público realize 

um estudo para levantar a real necessidade da AP e as condições do mercado, 

contando com a participação de todos os atores interessados.  

Ademais, os países da América Latina e Caribe consideram que a oferta 

insuficiente de produtos e serviços que atendam as exigências governamentais por 

CPS é o principal obstáculo. Ou seja, também indicam sobre a necessária sintonia 

da AP com o mercado. 

Essa atuação conjunta pode ser feita por meio de audiência pública ou de 

grupos de trabalho com ampla publicidade e participação de toda sociedade, afinal, 
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no Brasil se tem uma democracia representativa e participativa, então, saber o 

destino do recurso público é de interesse público primário (coletivo).  

Sendo assim, as compras públicas têm inquestionável impacto no padrão de 

produção e consumo das organizações brasileiras. O presente trabalho questiona se 

as normas jurídicas subjacentes favorecem ao desfavorecem o DS nacional, tendo 

como norteadoras as interações entre temas ambientais, sociais e econômicos, ao 

longo das normas que preconizam as compras públicas ditas sustentáveis.   

Mesmo que se esperem textos específicos quanto ao que tange cada lei, a 

pesquisa defende que maior concatenação de ideias que entrelacem os pilares 

elementares do modelo do DS são necessários.  

De fato, a partir de uma análise léxica e de conteúdo, o trabalho constatou um 

compromisso precário, na harmonia entre características das dimensões sociais, 

ambientais e econômicas, nas normas jurídicas preconizadas pelo ministério do 

meio ambiente, principal órgão dedicado ao tema do DS no Brasil.  

O trabalho defende que, como consequência, as compras públicas ditas 

sustentáveis são, na verdade, insustentáveis e, desta forma, impraticáveis de acordo 

com o significado do termo Desenvolvimento Sustentável. Como trabalhos futuros, 

destaca a necessidade de visitar regulamentações outras, bem como a elaboração 

de sugestões de melhoria específicas para as normas brasileiras.  
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