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Após mais de duas décadas, por que continuamos
a discutir a sustentabilidade nas compras

públicas?



Duas hipóteses:

• Porque a maturidade e as práticas de sustentabilidade
continuam em evolução.

• Porque o paradigma da sustentabilidade ainda não está
vigente da Administração Pública, enquanto prática
institucionalizada.



Casos de sucesso são suficientes?



Desafio: 

Institucionalizar a sustentabilidade enquanto
componente da governança nas aquisições



Em geral, as organizações adotam uma visão
incompleta do desenvolvimento sustentável e,
consequentemente, das licitações sustentáveis,
priorizando a temática ambiental em
detrimento da social e da econômica
(MEEHAN; BRYDE, 2011)

1º passo: Entender sustentabilidade



TEIXEIRA, M. F. F. B. Desafios e Oportunidades para a Inserção do Tripé da Sustentabilidade nas Contratações Públicas: um estudo dos casos do 
Governo Federal Brasileiro e do Governo do Estado de São Paulo. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, Centro de Desenvolvimento 
Sustentável, 2013. 





2º passo: Entender governança
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1º - Elaborar o PLS

2º - Elaborar Plano Estratégico de Compras

3º - Elaborar Plano Anual de Compras

4º - Atacar os óbices centrais ao paradigma da sustentabilidade

Ações para a institucionalização da sustentabilidade nas 
compras públicas
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A gestão estratégica nas aquisições

Gestão Estratégica 
nas aquisições

Aquisições / 
contratações em 

horizonte estratégico

Gestão estratégica 
como forma de 

aperfeiçoamento do 
processo



Aquisições / contratações em horizonte estratégico

2016 2017 2018 2019

- -

Realização de 
concurso para 
a seleção de 

layout e 
arquitetura de 
sistema de TI

-

Compra copos 
descartáveis

(10.000 copos)

Compra copos 
descartáveis

(8.000 copos)

Compra copos 
descartáveis

(6.000 copos)

Compra copos 
descartáveis

(4.000 copos)

Contrato de 
outsourcing

de impressão

Contrato de 
outsourcing

de impressão

Contrato de 
outsourcing

de impressão

Contrato de 
outsourcing

de impressão, 
passando a 

contemplar o 
controle de 
impressão, 

por servidor
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1º - Qualidade do ETP
2º - Definição do grau de centralização do pleito

O Plano Anual de Compras e Contratações



Aquisição de notebooks e impressoras (PE 85/2012 FNDE)



Aquisição de ar condicionado (PE 85/2012 FNDE)

Sul e Sudeste



Aquisição de ar condicionado (PE 85/2012 FNDE)

Norte, Centro-Oeste, Nordeste



Aquisição de ar condicionado (PE 85/2012 FNDE)



E isso se perpetua ao longo do tempo….

Aquisição de microcomputadores pessoais (PE 04/2016 Central de Compras MPDG)



O Poder de Compra X Sustentabilidade



Estado

Administração 
Pública

Compra 
compartilhada 

A

Órgão 
gerenciador

Órgãos 
participantes

Compra 
compartilhada 

B

Órgão 
gerenciador

Órgãos 
participantes

Compra 
compartilhada 

n

Órgão 
gerenciador

Órgãos 
participantes

A hipotética criação / acentuação de oligopólios é uma
variável a ser considerada?

SIM

TALVEZ

NÃO

NÃO
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• Cultura

• Orçamento

Óbices centrais à sustentabilidade nas compras públicas

• Informação ao gestor



Necessidade de 
se implementar 
o paradigma da 
sustentabilidade

Produtos 
sustentáveis são 
mais onerosos

Necessidade de 
se fomentar o 

mercado 
específico, para 

minimizar custos

O custo da 
sustentabilidade, 
em curto prazo, é 
incompatível com 

o orçamento 
público

Mercado  de 
produtos 

sustentáveis 
permanece 

moderadamente 
desenvolvido

O custo da 
sustentabilidade

, no mercado, 
permanece 

elevado
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