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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo descrever os fatores que influenciam o processo decisório 

relativo à compra sustentável compartilhada entre órgãos do setor público. Para isso, realizou-

se um estudo de caso no qual o mesmo processo foi analisado sob diferentes perspectivas, 

utilizando-se a abordagem teórica dos modelos racional, organizacional e político de análise de 

tomada de decisão. Metodologicamente, a pesquisa teve um caráter exploratório-descritivo e os 

dados coletados da investigação documental e das entrevistas foram analisados por meio de 

análise de conteúdo utilizando-se categorias analíticas. Os resultados obtidos revelam um 

processo decisório complexo em que coexistem fatores racionais, organizacionais e políticos. 

Os fatores racionais identificados foram: escolha racional, racionalidade limitada e 

maximização de valor. O primeiro foi menos percebido em comparação aos demais. Os fatores 

organizacionais observados foram: padrões e processos organizacionais, adaptação e 

aprendizagem organizacional, previsibilidade e cultura organizacional. Este último exerceu 

pouca influência no processo decisório. Os fatores políticos identificados foram: poder, 

interesse, influência externa, cooperação e coalizão, negociação e persuasão e conflito. Os dois 

últimos foram menos perceptíveis em relação aos outros. Ademais, constatou-se que o processo 

de tomada de decisão da compra sustentável é principalmente racional e organizacional, no seu 

ponto de vista normativo, mas também é político no seu desenvolvimento. Por fim, o emprego 

de padrões e processos organizacionais que conduzam à prática sustentável nas organizações 

públicas parece ser o mais importante dos fatores identificados, pois, ao mesmo tempo em que 

serve como suporte normativo, padroniza comportamentos, trazendo mudanças na cultura 

organizacional. 

 

Palavras-chave: Compras públicas sustentáveis. Processo decisório. Compras compartilhadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to describe the factors that influence the decision-making process on the 

shared sustainable purchasing between public sector agencies. For this purpose, a case study 

research has been made in which the same process was analyzed under different perspectives, 

using the theoretical approach of rational models, organizational and political for decision-

making analysis. Methodologically, the research was an exploratory-descriptive and the data 

collected from desk research and the interviews have been analyzed through content analysis 

using analytical categories. The results reveal a complex decision-making process in which 

there are rational factors, organizational and political. The rational factors identified were: 

rational choice, bounded rationality and value maximization. The first has been the least 

perceived factor in comparison to the others. The organizational factors observed were: patterns 

and organizational processes, adaptation and organizational learning, predictability and 

organizational culture. The latter exercised little influence in decision making. The political 

factors identified were: power, interest, external influence, cooperation and coalition, 

negotiation and persuasion and conflict. The latter two are less noticeable compared to the other. 

Furthermore, it was found that the process of sustainable purchase decision making is especially 

rational and organizational, as a normative point of view, but it is also political in its 

development. Finally, the use of patterns and organizational processes that lead to sustainable 

practice in public organizations seems to be the most important factors identified because, while 

serving as a normative support, standardizes behaviors, bringing changes in organizational 

culture. 

 

Keywords: Sustainable public procurement. Decision-making. Shared procurement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Nos últimos anos, a sociedade brasileira vem se deparando diariamente com o 

crescimento de problemas ambientais, alguns de grande proporção, tais como, o desmatamento 

da Amazônia. Pode-se perceber também que tem crescido a preocupação com o meio ambiente, 

sobretudo em virtude das mudanças climáticas – com alteração dos recursos hídricos –; a gestão 

de resíduos sólidos; a redução da biodiversidade, entre outras questões ambientais que ocupam 

o dia-a-dia do cidadão brasileiro (FERREIRA, 2012a). 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

CNUMAD, Rio 92, foi assinada a Agenda 21 Global. Esta possui uma área programática que 

se refere ao desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais para estimular mudanças nos 

padrões insustentáveis de consumo. Nesse contexto, inserem-se os gastos públicos do governo 

brasileiro, pois se estima que cerca de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) anual esteja 

relacionado às despesas de consumo da Administração Pública (IBGE, 2014). 

Dessa maneira, as compras públicas sustentáveis (CPS) representam uma mudança 

necessária e premente nos padrões de consumo da Administração Pública no Brasil. Também 

chamadas de licitações públicas sustentáveis, ecoaquisições, compras verdes e compras 

ambientalmente amigáveis, as compras públicas sustentáveis consideram aspectos ambientais 

e sociais nas licitações com o objetivo de reduzir os impactos à saúde humana, ao meio ambiente 

e aos direitos humanos (BIDERMAN et. al., 2008). Nesta dissertação, opta-se pelo termo 

“compra pública sustentável”, uma vez que este termo possui melhor relação com o objetivo 

desta pesquisa. 

 Sobre o tema, destaca-se a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de 

Joanesburgo (2002), que teve um viés para as contratações públicas sustentáveis. Neste evento, 

os governos foram incitados a buscarem alternativas para estimular as compras e contratações 

públicas que priorizassem o desenvolvimento do meio ambiente, as chamadas “compras 

verdes” (UNITED NATIONS, 2002). 

Quando traz-se a discussão para o cenário brasileiro, a Instrução Normativa (IN) nº 

01/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, em seus arts. 1º a 3º traz a seguinte obrigação para o gestor público, na 

esfera federal: 

Art. 1º - Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as 

especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte dos 

órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional 

deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos 
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de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. (grifo 

nosso) 

Art. 2º - Para o cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa, o instrumento 

convocatório deverá formular as exigências de natureza ambiental de forma a não 

frustrar a competitividade. (grifo nosso) 

Art. 3º - Nas licitações que utilizem como critério de julgamento o tipo melhor técnica 

ou técnica e preço, deverão ser estabelecidos no edital critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental para a avaliação e classificação das propostas (grifo 

nosso). (BRASIL, 2010b) 

 

O gestor público é encarregado de definir as regras em um edital de licitação, elaborar 

termos de referência e projetos básicos que assegurem a livre concorrência e que, ao mesmo 

tempo, forneçam ao governo o melhor produto/serviço e de acordo com cada tipo de licitação. 

Todos estes cuidados são importantes, mas além destes, conforme a IN supracitada, tais 

aquisições também precisam ser sustentáveis.  

De acordo com Meneguzzi (2011), as compras públicas sustentáveis, por meio do uso 

da Lei nº 8.666/93, lei geral de licitações (BRASIL, 1993), constituem, em síntese, uma 

tentativa da Administração Pública em contribuir com o desenvolvimento sustentável, ou seja, 

com um desenvolvimento no qual há progresso material, tecnológico, mas sem comprometer a 

existência saudável de gerações futuras, sem esgotamentos dos recursos naturais não 

renováveis, preservando as condições habitáveis de vida que ainda restam no planeta.  

Sendo assim, o próprio Estado deve dar o exemplo e formar um mercado neste sentido, 

por meio das compras públicas sustentáveis (MENEGUZZI, 2011). No âmbito do estado do 

Rio de Janeiro, a Diretoria de Gestão do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) observou 

que o forte crescimento da consciência ambiental no Brasil não estava sendo acompanhado de 

forma proporcional por ações concretas dos gestores públicos, o que a motivou a adotar novas 

medidas nesse sentido, inserindo, em suas compras públicas, princípios de sustentabilidade 

(SILVA E BARKI, 2012). 

A partir daí, o GesRio (Fórum de Lideranças Executivas de Órgãos Públicos Federais 

do Rio de Janeiro) iniciou o projeto da compra compartilhada sustentável no Rio de Janeiro. O 

grupo é formado por dirigentes e gestores de entidades e órgãos públicos federais que têm sede 

na cidade do Rio de Janeiro. Uma das metas do GesRio é promover compras compartilhadas 

sustentáveis para reduzir os preços pagos em suprimentos, por meio da economia de escala 

(DIRAD FIOCRUZ, 2013). 

O GesRio iniciou em 2010 a 1ª Compra Compartilhada Sustentável no Rio de Janeiro, 

gerenciada pelo JBRJ, que consistiu na compra em conjunto de órgãos públicos por meio de 

compras compartilhadas, tendo sido observado que o ganho de escala permitiu uma economia 

de R$ 723.263,78, o equivalente a 49,89%, com base na estimativa inicial feita na pesquisa de 
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mercado. Essa compra gerou ganho de escala com eficiência econômica, menos impacto 

ambiental e maiores benefícios sociais, indo ao encontro da perspectiva do desenvolvimento 

sustentável (SILVA E BARKI, 2012). 

É importante destacar que o projeto dessa compra foi um dos vencedores do 16º Prêmio 

de Inovação na Gestão Pública, concurso promovido pela Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP), em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG, 

2012b). 

A experiência bem sucedida ganhou perenidade para a 2ª Compra Compartilhada 

Sustentável, gerenciada pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), em que reduziu-se o 

número de itens desertos e a economia foi de aproximadamente 43,59% (SILVA, 2015a). 

No ano de 2014, deu-se a 3ª Compra Compartilhada Sustentável no Rio de Janeiro, 

sendo gerenciada pela Marinha do Brasil, que envolveu a participação de 14 órgãos federais do 

Rio de Janeiro (SILVA, 2015b) Cabe ressaltar que os órgãos participantes são subordinados a 

diferentes ministérios do governo federal, possuindo assim, entre outros aspectos, estruturas e 

culturas organizacionais distintas. Desta forma, o processo decisório ligado à compra 

compartilhada sustentável pode conduzir as organizações ao encontro da ótica do 

desenvolvimento sustentável. 

Diante do acima exposto, a questão que é o objeto desta dissertação é: 

Que fatores influenciam o processo decisório relativo à compra sustentável 

compartilhada entre órgãos do setor público? 

 

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em descrever os fatores que influenciaram o 

processo decisório referente à 3ª Compra Compartilhada Sustentável efetuada por um conjunto 

de 14 órgãos federais do Rio de Janeiro no ano de 2014. 

Para o seu alcance, são definidos a seguir os seguintes objetivos específicos: 

a) descrever o processo de tomada de decisão de participar da licitação;  

b) identificar os fatores que atuaram no processo decisório dessa licitação; e 

c) analisar de que maneira estes fatores influenciaram o processo decisório em cada 

organização. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 A problemática do impacto ambiental gerado pelo consumo é uma preocupação da 

sociedade e vem sendo estudada por décadas pela comunidade científica com o objetivo de 

buscar alternativas que visem diminuir tal impacto. Desde a fabricação até o descarte, o ciclo 

de vida de um produto gera danos ambientais, em maior ou menor escala.  

 O consumo sustentável, a saber, a escolha por produtos que gerem menor impacto 

ambiental, torna possível a busca por melhores condições ao meio ambiente e a saúde dos seres 

vivos. Este consumo, que inicialmente era uma prática de uma minoria ambientalista, vem se 

tornando uma linha de ação dos governos, a partir da percepção do poder de compra do Estado 

e sua capacidade de conduzir e influenciar o mercado (FERREIRA, 2012b). 

 Dessa forma, a sustentabilidade deve estar relacionada não apenas ao consumo individual, 

mas, com ainda mais intensidade, ao consumo das empresas privadas e do Estado. Ao adquirir 

produtos no mercado, o Estado está sinalizando que aceita determinado bem, ainda que haja 

implicações de ordem ambiental e social.  

 Nessa esteira, a Compra Pública Sustentável (CPS) é um processo por meio do qual as 

organizações públicas valorizam os custos efetivos que consideram condições de longo prazo, 

buscando gerar benefícios à sociedade e à economia e reduzir os danos ao ambiente natural 

(FILHO, 2008). Sendo assim, além de cumprir o papel fundamental de preservar o meio 

ambiente, o Poder Público atua com um papel indutor na economia, buscando influenciar o 

mercado e a sociedade através de seu papel de compra e da imposição de leis e decretos. 

 Esse novo conceito de compra tem por objetivo gerar eficácia social ao art. 225 da 

Constituição Federal (CF) de 1988, que traz em seus princípios a obrigação do poder público 

de garantir um meio ambiente equilibrado a todos. Além disso, o art. 170 da CF apresenta a 

defesa do meio ambiente como um dos princípios gerais da atividade econômica (BRASIL, 

1988). 

 Nesse debate, a Lei nº 8.666/93 teve o caput1 do art. 3º alterado por meio da Lei nº 

12.349/2010, em que foi acrescentado outro objetivo, a saber, o da promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável, além da garantia da observância do princípio 

constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 

(BRASIL, 2010a). 

                                                 
1 Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. (grifo nosso) 
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 Até os dias de hoje, o potencial das CPS tem sido apenas parcialmente explorado. Haja 

vista que atender aos critérios socioambientais pode implicar, em certos casos, custos 

adicionais, tal fato não é facilmente acolhido dentro da lógica dominante entre os gestores 

públicos (DE OLIVEIRA E DOS SANTOS, 2015). 

 Em vista das particularidades que o estudo do setor público apresenta, tem-se a motivação 

em estudar os fatores que influenciam o processo de tomada de decisão dos gestores públicos 

em optar por produtos sustentáveis em suas organizações.  

 Nesse sentido, a justificativa deste estudo consiste na necessidade de se fomentar o 

aprendizado na área de compras públicas sustentáveis, uma vez que estas podem induzir as 

empresas a se adequarem as solicitações do órgão licitante.  

 Como já explicitado, o gestor público possui papel importante neste processo. Dessa 

maneira, a presente pesquisa pretende contribuir para o entendimento das compras públicas 

sustentáveis pelos administradores públicos de maneira geral e também por parte da 

comunidade científica. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A pesquisa analisa o processo decisório relativo à escolha de cada órgão por fazer parte 

da 3ª compra compartilhada sustentável. Sendo assim, o presente estudo busca sobretudo 

compreender os fatores que levaram os órgãos a optarem por participar desta licitação.  

Não é proposta desta pesquisa analisar minuciosamente aspectos do processo licitatório 

em si, assim como também não busca avaliar os quesitos de efetividade e eficácia da decisão 

ao participar desta compra. Este trabalho também não aborda as questões que envolvem as 

empresas participantes do processo licitatório e as organizações públicas que decidiram não 

participar desta compra. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A estrutura deste estudo, desenvolvida em torno da questão apresentada, é dividida em 

seis capítulos. Neste primeiro são apresentadas as linhas gerais da pesquisa, tema, problema, 

objetivos da pesquisa, assim como a justificativa para sua realização e, por fim, a delimitação 

do estudo.  

No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico utilizado na fundamentação da 

pesquisa, sendo dividido em três aspectos: (i) compras públicas; (ii) a sustentabilidade na 

administração pública e (iii) o processo decisório nas organizações. 
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O terceiro capítulo versa sobre a metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa. Neste são apresentadas as perguntas da pesquisa, as categorias de análise, o 

delineamento e delimitação da pesquisa e as limitações desta. 

O quarto capítulo é destinado à apresentação dos dados obtidos durante a pesquisa de 

campo e suas respectivas análises. Neste é descrito o caso estudado, o processo decisório 

analisado e a forma de atuação dos fatores que compõem as categorias de análise do estudo. 

Por fim, no quinto e último capítulo encontram-se as conclusões do estudo e 

recomendações para pesquisas futuras. Em seguida, são apresentadas as referências 

bibliográficas e os anexos utilizados na elaboração desta dissertação. 

 

  



16 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente capítulo objetiva apresentar a fundamentação teórica presente no problema 

de pesquisa e que serviu de base para a apresentação e análise dos dados. Para esse fim, a seção 

foi organizada da seguinte forma: o item 2.1 apresenta as compras públicas, descreve o sistema 

de registro de preços e as compras públicas compartilhadas e  traça o perfil e o papel do 

comprador público; o item 2.2 apresenta a sustentabilidade na administração pública, trazendo 

aspectos da gestão pública socioambiental na administração pública federal e dos princípios, 

objetivos e obstáculos das compras públicas sustentáveis e, por fim, define a compra 

compartilhada sustentável; o item 2.3 trata do processo decisório nas organizações, explicitando 

as dimensões da decisão na esfera pública e apresentando os modelos de análise do processo 

decisório, dando destaque as perspectivas racional, organizacional e política do processo de 

tomada de decisão de Allison e Zelikow (1999). 

2.1 COMPRAS PÚBLICAS  

Conforme destaca o Manual de Licitações e Contratos do Tribunal de Contas da União 

(2012, p. 209), as compras realizadas na Administração Pública, sempre que possível, deverão: 

 atender ao princípio da padronização;  

 ser processadas através de sistema de registro de preços;  

 submeter-se a condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor 

privado;  

 ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as 

peculiaridades do mercado, visando à economicidade; e 

 balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da 

Administração Pública.  

Na esteira dessa discussão, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (lei nº 

8.666/93), por sua vez, estabelece no art. 2º que as compras públicas devem ser precedidas de 

licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nessa Lei (BRASIL, 1993). 

Alexandrino e Paulo (2011) afirmam que a licitação tem por objetivo garantir a disputa 

isonômica, ao fim da qual é selecionada a proposta mais vantajosa aos interesses da 

administração. 

A lei nº 8.666/93 estabelece seis modalidades de licitação: concorrência; tomada de 

preços; convite; concurso; leilão e pregão (BRASIL, 1993). O pregão é a modalidade de 

licitação utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado 

da contratação (DE MIRANDA, 2002).  

As modalidades concurso e leilão, chamadas de especiais, são estruturadas de acordo 

com as particularidades do objeto a ser contratado; já o convite, a tomada de preços e a 
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concorrência, modalidades comuns, se diferenciam entre si por variação na estrutura 

procedimental fixada na Lei das Licitações (DE MIRANDA, 2002). 

Como bem explica De Miranda (2002), o procedimento licitatório inclui duas fases: a 

interna e a externa. Conforme o autor, a primeira diz respeito aos procedimentos preparatórios, 

até a publicação do ato convocatório. Esta é realizada no âmbito interno do órgão, iniciando-se 

com a abertura do processo administrativo e análise da necessidade e utilização do objeto a ser 

licitado. O processo é composto por uma série de documentos que comprovem: a existência de 

recursos, a necessidade e conveniência da contratação, avaliação de bens e/ou elaboração de 

projetos, o objeto e as condições básicas, a modalidade e tipo de licitação, o projeto básico e 

executivo e a divulgação do ato convocatório. 

A segunda fase é desencadeada pelo ato convocatório publicado e refere-se aos 

procedimentos que envolvem as partes interessadas em participar da licitação, assim como dos 

interessados em impugná-la, ou seja, contestá-la (DE MIRANDA, 2002). Os procedimentos 

básicos desta fase são dispostos no fluxograma abaixo. 

 

Figura 1. Fluxograma da fase externa da licitação 

Fonte: elaboração do autor 

 

De Miranda (2002) ao tratar especificamente do pregão, modalidade de licitação 

utilizada no objeto do presente estudo, explica que este é restrito à aquisição de bens e serviços 

comuns, independentemente da quantia envolvida na contratação.  Segundo o autor, podem ser 

tidos como bens de natureza comum os que podem ser definidos de forma objetiva pelo ato 

convocatório, por meio de especificações comuns no mercado e que possuem características de 

conhecimento público e notório. Já os serviços comuns são os que não são qualificados como 

técnicos profissionais especializados e de natureza singular. 

 Conforme entendimento de Barbosa e Fiuza (2011), o pregão traz maior rapidez ao 

certame e redução no preço dos contratos, em virtude, principalmente, da inversão de fases da 

licitação e o ordenamento das propostas por preços com direito à contraproposta. 
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Como já descrito neste tópico, as compras públicas, sempre que possível, deverão ser 

processadas por meio do Sistema de Registro de Preços. Outrossim, a Administração Pública 

dispõe de outra ferramenta que vem sendo utilizada por diversos órgãos para o êxito das 

compras públicas: as compras compartilhadas. Nesse sentido, são detalhados a seguir esses 

instrumentos. 

2.1.1 O Sistema de Registro de Preços e as Compras Públicas Compartilhadas  

Justen Filho (2005, p. 144) considera o Sistema de Registro de Preços (SRP) uma 

ferramenta de grande utilidade para a Administração Pública e, praticamente, obrigatória: 

O Sistema de Registro de Preços (SRP) é uma das mais úteis e interessantes 

alternativas de gestão de contratações colocada à disposição da Administração 

Pública. As vantagens propiciadas pelo SRP até autorizam a interpretação de que sua 

instituição é obrigatória por todos os entes administrativos, não se tratando de uma 

mera escolha discricionária. (grifo nosso) 

Fernandes (2013) define o Sistema de Registro de Preços (SRP) como um sistema de 

aquisição de bens e contratação de serviços, selecionados por pregão ou concorrência, em que 

disponibilizam o que fora licitado a preços e prazos registrados em ata específica.  

Ainda conforme o autor, o SRP é adequado nos casos em que é conveniente a aquisição 

de bens e contratação de serviços para atender a várias organizações ou a diversos programas 

do governo. Além disso, deve ser empregado quando, pela natureza do objeto, a administração 

não conseguir definir previamente o quantitativo que irá contratar, ou seja, é facultado a esta 

adquirir ou contratar quando melhor lhe convier. 

Fernandes (2013) ressalta também que o SRP traz maior agilidade ao processo de 

aquisição de bens e contratação de serviços, além de proporcionar um melhor gerenciamento e 

controle de estoques, uma melhor execução orçamentária e um menor número de licitações. 

Conforme Biderman et al (2008), a licitação compartilhada, também chamada de 

compra compartilhada, é um instrumento de cooperação e coordenação federativa, que facilita 

as compras públicas e garante diversos benefícios, tais como preços mais competitivos; 

condições mais favoráveis de compra, uma vez que são consideradas quantidades maiores; além 

de redução dos custos administrativos, economia de recursos humanos e de tempo; e, somam-

se a isso, a melhora dos serviços pelas entidades de compras, em virtude da concentração da 

gerência da compra. 

O SRP é responsável por viabilizar as compras compartilhadas, com este, é possível 

que, diante de um planejamento prévio, os órgãos/entidades façam apenas um registro de preço, 
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com um volume total a ser adquirido por todos os outros órgãos, momento em que um órgão 

será o principal e os demais serão participantes (SOUZA E MAGALHÃES, 2014).  

Para melhor visualização, segue-se um esquema da estrutura organizacional do registro 

de preços de forma compartilhada (figura 2). Tem-se o órgão gerenciador do registro de preços; 

os órgãos participantes que auxiliam este órgão; e o órgão extraordinário, que é chamado de 

Unidade Gestora (UG) Carona. 

 

Figura 2. Estrutura organizacional do sistema de registro de preços 

                                     Fonte: FIUZA (2015, p. 100) 

Souza e Magalhães (2014) diferenciam os órgãos participantes da “UG Carona” 

esclarecendo que nesta os órgãos que aderem ao processo licitatório não têm seu quantitativo 

incluído, o que faz com que não haja o ganho de escala, principal ponto forte da compra 

compartilhada.  

É apresentado a seguir um fluxograma do funcionamento do Sistema de Registro de 

Preços (figura 3). Os órgãos usuários passam ao órgão gerenciador suas necessidades e efetuam 

a Intenção de Registro de Preços (IRP); o órgão gerenciador, por sua vez, realiza a licitação por 

meio do SRP. Para isso, a UG Gerenciadora primeiramente publica o edital – que é o ato 

convocatório que tem por finalidade fixar as condições necessárias à participação dos licitantes, 

ao desenvolvimento da licitação e à futura contratação. Após isso, procede a licitação, emite e 

disponibiliza aos órgãos participantes um documento chamado ata de registro de preços, onde 

constam os fornecedores de cada item e os preços fixados na licitação. 

 

Figura 3. Fluxograma do procedimento licitatório do SRP 

Fonte: adaptado de Fiuza (2015) 
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Em meio a esses e tantos outros instrumentos de que dispõem os gestores de compras 

em suas organizações, faz-se necessário identificar o perfil ideal do comprador público e definir 

o seu papel dentro da estrutura organizacional.  

2.1.2 O papel e o perfil do comprador público  

Baily et al (2000) afirmam que a área de compras possui um relevante papel na 

realização dos objetivos estratégicos de uma organização, em virtude de sua capacidade de 

influenciar na qualidade e entrega de bens e serviços essenciais que serão utilizados para sua 

atividade fim.  

 Os autores ressaltam que o nível de desenvolvimento de uma organização define o perfil 

do comprador. Segundo eles, esses níveis estão definidos entre os seguintes estágios:  

 Nível primitivo – a organização exige um escriturário que seja eficiente no 

desempenho das rotinas de compras e das tarefas repetitivas; 

 Nível avançado – a organização empregará um profissional, possivelmente pós-

graduado, plenamente capaz de lidar com os assuntos estratégicos da empresa. 

Thai (2001) também destaca a importância da função de compras, segundo o autor, a 

compra de bens, serviços e bens de capital está entre as principais atividades econômicas de um 

Governo. Entretanto, ele destaca que a área de compras públicas vem sendo deixada de lado 

pela área de ensino e pesquisa acadêmica. Ainda segundo seu entendimento, as compras 

públicas devem estar entrelaçadas com o processo de políticas públicas, em pontos críticos que 

não podem ser compreendidos como uma simples rotina administrativa. 

No entanto, na visão de Fiuza (2009), o processo de compras no Brasil é repleto de 

formalidades burocráticas e de excessivos requisitos de habilitação de fornecedores, o que 

acaba ocasionando grandes dificuldades para os gestores da área de compras adquirirem 

produtos essenciais ao dia-a-dia da organização com tempestividade e qualidade. Segundo ele, 

isso causa algumas distorções como, por exemplo, a manutenção de estoques excessivos. 

Batista e Maldonado (2008) acreditam que todas essas dificuldades não podem ser 

caracterizadas como um empecilho, nem tão pouco como uma barreira para comprar mal ou 

errado. Na visão deles, a administração pública deve estabelecer metodologias para que o 

problema seja mitigado, seja pela qualificação dos agentes públicos envolvidos (solicitantes, 

compradores, almoxarifes etc), seja pelo estabelecimento de rotinas específicas que possam 

melhorar, tanto os produtos adquiridos, quanto os processos envolvidos.  

Na esteira desse debate, segundo Fiuza (2015), há uma baixa qualificação do pessoal 

lotado na área de compras dos órgãos públicos, fato também ressaltado pelo Banco Mundial 
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(2004). Devido à ausência de carreira específica para a função, são aproveitados funcionários 

administrativos de nível médio para as múltiplas funções que envolvem a área de compras.  

Faltam incentivos, inclusive de remuneração adicional, para que esses gestores busquem 

qualificação no exercício desta atividade (BANCO MUNDIAL, 2004). 

Dentre as diversas qualificações imprescindíveis e desejáveis para um gerente de 

compras governamentais, o Banco Mundial (2004, p. 85) destaca as seguintes: 

 Formação de nível superior, com ênfase em uma disciplina relevante, como, 

por exemplo, administração, engenharia, comércio e direito; 

 Experiência mínima de 8 anos em tarefas técnicas ou administrativas em 

compras; 

 Conhecimento e compreensão em profundidade dos aspectos institucionais, 

técnicos e comerciais da atividade de compras; 

 Boa compreensão das práticas de controle e auditoria das compras 

governamentais; [...]. (tradução nossa) 

Em síntese, o departamento de compras dentro de uma organização precisa projetar uma 

imagem de profissionalismo e eficiência, buscando também contribuir com os demais 

departamentos no alcance dos objetivos pretendidos. Os compradores públicos precisam 

vislumbrar essa mudança, não somente do ponto de vista do trabalho desenvolvido, das atitudes, 

e do posicionamento ético, como também das relações interpessoais existentes com os outros 

profissionais da instituição (BATISTA E MALDONADO, 2008). 

Ao aproximar esse debate com objeto da presente pesquisa, observa-se que para o 

alcance da eficiência de uma organização é necessário que os princípios de sustentabilidade 

sejam perseguidos. Nesse sentido, o item 2.2 a seguir trata da sustentabilidade na administração 

pública, enfatizando-se a compra pública sustentável. 

 

2.2 A SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

As reflexões sobre a sustentabilidade surgem a partir do conceito de desenvolvimento 

sustentável, que teve origem no relatório Our common future, conhecido como Relatório de 

Brundtland (1987), da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (World 

Commission on Environment and Development – WCED).  

O WCED (1987) define o desenvolvimento sustentável como sendo o desenvolvimento 

que busca satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das 

futuras gerações de satisfazerem suas necessidades.  

De acordo com Dias (2006), a discussão sobre a temática do desenvolvimento 

sustentável é ampla. Conforme o autor, existem os que acreditam ser a obtenção do crescimento 

econômico utilizando racionalmente os recursos naturais e da aplicação de tecnologias mais 
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eficientes. Outros conceituam o desenvolvimento sustentável como, em primeiro lugar, um 

projeto social e político destinado a eliminar a pobreza, a atender as necessidades básicas e a 

melhorar a qualidade de vida da humanidade.  

Por sua vez, o desenvolvimento sustentável apresenta as dimensões econômica, social e 

ambiental, conforme figura a seguir representada: 

 

Figura 4. Dimensões do desenvolvimento sustentável 

Fonte: INTOSAI WGEA (2007, p. 1) 

Trazendo a discussão do tema para o Brasil, o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é um mandamento constitucional dirigido à sociedade e ao Poder Público; no 

entanto, este possui um papel especial, no sentido de poder-dever diferenciado, pois não se trata 

apenas de uma mera faculdade, mas uma imposição, em que o Estado deve fazer uso de suas 

prerrogativas na consecução deste dever (FERREIRA, 2012b). 

Desse modo, a Administração Pública tem papel fundamental na defesa e preservação 

do meio ambiente, uma vez que os órgãos públicos para realizarem suas funções realizam 

atividades de gestão. Milaré (2011), ao tratar do tema, afirma que é oportuno enfatizar a palavra 

gestão, como forma racional e ampla de praticar a tutela administrativa do ambiente. 

Sob a ótica de Ferreira (2012a), a gestão ambiental pública ou governança ambiental 

abrange a gestão pública socioambiental, sendo esta a gestão interna dos órgãos públicos, com 

a qual é possível traçar um paralelo com a gestão socioambiental nas empresas privadas. Ainda 

segundo a autora, os órgãos públicos também são consumidores e produtores de bens e serviços, 

que podem causar menos impactos ao meio ambiente na medida em que são desenvolvidas 

medidas de gestão socioambiental, que levem em consideração a dimensão social, assim como 

novas perspectivas em razão do papel diferenciado do Estado. 

2.2.1 A gestão pública socioambiental na administração pública federal 

O programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), criado em 2001 pelo 

Ministério do Meio Ambiente, e o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), instituído 
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em 2012 pela Presidência da República, se constituem ações importantes do governo brasileiro 

para a incorporação da gestão socioambiental no âmbito da Administração Pública. 

Segundo Abreu e colaboradores (2012), a A3P é a principal referência da gestão pública 

no combate ao desperdício de recursos e busca por melhor eficiência dos gastos. Já o PLS 

configura-se como importante ferramenta de planejamento que objetiva estabelecer práticas de 

sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na administração pública (ICLEI, 2015). 

O programa A3P está fundamentado nas recomendações do Capítulo IV da Agenda 21 

Global (UNITED NATIONS, 1992), que versa que os países devem estabelecer programas 

voltados ao exame dos padrões insustentáveis de produção e consumo e desenvolver políticas 

e estratégias de estímulo a mudanças destes padrões (MMA, 2016). Para atingir seus objetivos, 

a A3P está estruturada em cinco eixos temáticos: o uso racional dos recursos naturais e bens 

públicos; gestão adequada dos resíduos gerados; qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

sensibilização e capacitação dos servidores; e as licitações sustentáveis (MMA, 2009). 

A A3P trata-se de um convênio com o Ministério do Meio Ambiente a que cada órgão 

ou entidade da Administração pública decide ou não aderir. No entanto, como bem preceitua 

Abreu et al (2012), qualquer órgão público pode e deve implantar a A3P, basta que, para isso, 

institucionalize sua decisão em participar por meio da assinatura do Termo de Adesão e do 

Plano de Trabalho. Esses instrumentos têm por objetivo integrar esforços para desenvolver 

projetos que visem à implementação da A3P (ABREU et al, 2012). 

Já a elaboração e implementação do Plano de Logística Sustentável (PLS), conforme 

preceitua o art. 16 do decreto presidencial nº 7.746/2012, se constitui em um dever da 

Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e empresas estatais dependentes 

(BRASIL, 2012a).  

O PLS trata-se de uma ferramenta de planejamento com objetivos e responsabilidades 

definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, 

permitindo ao órgão estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos na 

Administração Pública (ICLEI, 2015). 

Para a elaboração do PLS, os órgãos públicos podem observar diversas iniciativas afetas 

ao tema da sustentabilidade, tais como a A3P, já comentada acima, o Programa de Eficiência 

do Gasto Público – PEG e as Contratações Públicas Sustentáveis – CPS (BRASIL, 2012b).  

De acordo com Costa (2014), a obrigatoriedade da elaboração do PLS pelos órgãos 

federais é de extrema relevância na medida em que as práticas sustentáveis deverão ser 

planejadas e adaptadas a realidade de cada entidade e, por sua vez, incluídas na agenda 

organizacional, apresentando-se, assim, de uma maneira mais formal e institucional. Dessa 
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maneira, criam-se “raízes fortes para que a variável ambiental se incorpore definitivamente à 

cultura organizacional” (COSTA, 2014, p. 129). 

Nesse sentido, diante da complexidade do processo de mudança e adaptação 

organizacional, o Tribunal de Contas da União (TCU), revestido de sua intrínseca atribuição de 

fiscalização e controle, orientou os responsáveis das unidades por ele jurisdicionadas, por meio 

da Decisão Normativa nº 107/2010, a relatarem no relatório anual de gestão aspectos sobre a 

gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental (BRASIL, 2010c).  

Para elucidar melhor o assunto, encontra-se no Anexo 1 do presente trabalho o quadro 

sobre a gestão ambiental e licitações sustentáveis, do modelo de relatório anual de gestão do 

TCU, que traz questões para que o gestor avalie segundo sua concordância ou não com as 

afirmações apresentadas. Como bem destaca Costa (2014), a concentração de dados sobre 

sustentabilidade das mais diversas organizações do Brasil, permitirá ao TCU elaborar índices 

ou indicadores, a partir da utilização dessa informação, relacionados à gestão ambiental.  

2.2.2 Princípios, objetivos e obstáculos das compras públicas sustentáveis  

Uma das definições mais utilizadas para as compras públicas sustentáveis baseia-se no 

conceito estabelecido no documento Procuring the Future, elaborado pela força-tarefa 

Britânica para Compras Públicas Sustentáveis (UK Sustainable Procurement Task Force):  

A Compra Pública Sustentável ou Licitação Sustentável é um processo, no qual as 

organizações buscam encontrar para suas necessidades os bens, os serviços e as obras 

de maneira a agregar valor em todo o ciclo de vida em termos de benefícios para a 

organização e também para a sociedade, além de economia ao passo em que minimiza 

os danos para o meio ambiente (FORCE, 2006, p. 10). (tradução nossa) 

A Compra Pública Sustentável fundamenta-se em dois princípios: obtenção da melhor 

relação qualidade/preço e garantia de tratamento equânime a todos os interessados (Comissão 

Europeia, 2011). De acordo com a Comissão Europeia (2011), a obtenção do melhor valor não 

leva somente em consideração o preço dos produtos e serviços, mas inclui também fatores como 

qualidade, eficiência, proteção ambiental, garantia dos direitos humanos e respeito aos direitos 

trabalhistas, entre outros. 

Conforme Brammer e Walker (2011), as contratações públicas sustentáveis são aquelas 

que incluem critérios de sustentabilidade socioambiental nas aquisições de bens e contratações 

de serviços pelo poder público. As CPS fazem parte das principais discussões sobre inovações 

políticas no campo ambiental, considerando a possibilidade do poder de compra do Estado 

servir como instrumento de fomento a sustentabilidade ambiental do setor privado. 
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Para Biderman e colaboradores (2008), o conceito de compra pública sustentável 

pressupõe os seguintes aspectos: 

 Responsabilidade do consumidor (demandar por produtos de alta qualidade e 

desempenho, induzindo o mercado à produção sustentável); 

 Compra do necessário (minimizar o consumo); 

 Estímulo à inovação (adquirir produtos com menor impacto negativo e utilizá-los de 

maneira que impeça a pressão exagerada sobre os recursos naturais); e 

 Perspectiva do ciclo de vida (avaliar todos os custos de um produto durante o seu ciclo 

de vida: produção, distribuição, uso e disposição). 

A compra sustentável é usada tanto por organizações públicas quanto privadas, de modo 

a assegurar que suas aquisições sejam também relacionadas, por exemplo, à eficiência no uso 

de recursos, mudanças climáticas, responsabilidade social e economicidade. É apresentada 

abaixo uma figura que sumariza os objetivos da compra sustentável, conforme o órgão ICLEI, 

sigla em inglês para Local Governments for Sustainability (Governos Locais pela 

Sustentabilidade): 

 

Figura 5. Objetivos da Compra Sustentável 

Fonte: ICLEI (2015, p. 13) 

Apesar de sua importância e das muitas contribuições para a melhoria da gestão do 

dinheiro público e do meio ambiente, os programas de gestão ambiental, dentre os quais estão 

as compras públicas sustentáveis, enfrentam uma série de problemas para sua efetivação 

(FERREIRA, 2012b).  

Ao abordar esse tema, Bim (2011, p. 176) afirma que as resistências ocorrem “em parte 

pelos supostos obstáculos jurídicos que lhe são opostos, em parte pela possível amplitude que 

a inserção de critérios ambientais nas compras governamentais pode alcançar”. 

Tratando desses supostos obstáculos legais, muitos gestores criticam as compras 

sustentáveis sob o argumento de que estes produtos apresentam preços mais caros, contrariando 
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assim, a ideia da busca pelo menor valor. Sobre o tema, Meneguzzi (2011) alega que, no caso 

da escolha por bens/serviços com especificação técnica “sustentável”, pode ocorrer acréscimo 

de preços na compra, no entanto, haverá uma vantagem econômica a longo prazo para a 

Administração Pública, no decorrer de sua vida útil, como o caso das lâmpadas fluorescentes, 

por exemplo. 

A modificação da redação do art. 3º da lei 8.666/93, que prevê que a licitação se destina 

também “a promoção do desenvolvimento nacional sustentável”, além de vários outros 

instrumentos normativos, tais como a Instrução Normativa nº 01/2010, da SLTI/MPOG, 

imprimem validade à compra pública sustentável (BIM, 2011). A normatização federal que 

acompanha essa nova fase das compras públicas no Brasil encontra-se no mosaico de normas 

sobre sustentabilidade no Anexo 2. 

De fato, diante da inclusão da promoção do desenvolvimento nacional sustentável como 

um dos objetivos da licitação, faz-se necessária uma análise de custo e benefício, em que os 

critérios ambientais sejam avaliados juntamente com a economicidade, competitividade e 

razoabilidade (FERREIRA, 2012b).  

Como bem afirma Bim (2011), o estabelecimento de critérios sustentáveis para 

participação nas licitações não tem por objetivo restringir ou frustrar a concorrência, mas sim 

assegurar que as empresas competirão em igualdade de condições, de acordo com parâmetros 

mínimos previamente estipulados no edital de licitação. Segundo o autor, evita-se, por exemplo, 

que um licitante ofereça preços mais baixos que os demais em razão do mau uso do meio 

ambiente. Tal oferta seria anti-isonômica e contra a livre concorrência, pois colocaria em 

desvantagem a empresa que cumpre com suas obrigações ambientais, preservando o meio 

ambiente.  

Bim (2011) destaca ainda que o uso do critério ambiental nas licitações não é apenas 

razoável, mas obrigatório, sendo também pertinente e relevante, não significando, todavia, o 

fim da competitividade. Torna-se claro, assim, que é possível e recomendável a inserção de 

critérios de sustentabilidade na especificação do objeto a ser licitado.  

Superada a questão dos obstáculos jurídicos, Couto e Coelho (2015) afirmam que o 

maior desafio para a implementação das compras públicas sustentáveis está no tabuleiro da 

gestão e não na esfera jurídica. Uma pesquisa realizada entre servidores públicos de diversos 

países da União Europeia (UE) mostra que as dificuldades são as mesmas presentes na esfera 

pública brasileira: 
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Tabela 1. Dificuldades para adoção das CPS relatadas por servidores da UE 

Dificuldades 
Gestores que 

relataram a 

dificuldade (%) 

Percepção de que os produtos sustentáveis são mais caros 44% 

Ausência de conhecimento sobre o meio ambiente e como desenvolver critérios 

ambientais 

35% 

Ausência de apoio institucional e gerencial, incluindo recursos financeiros, 

planejamento estratégico e recomendações institucionais 

33% 

Ausência de ferramentas e informações sobre CPS (manuais, ferramentas 

eletrônicas, etc) 

25% 

Ausência de treinamento específico para os gestores públicos responsáveis pelas 

compras 

25% 

Fonte: ALMEIDA (2014, p. 276) 

No âmbito nacional, uma pesquisa realizada pela FGV em parceria com o ICLEI Brasil 

sobre sustentabilidade na gestão de compras públicas e privadas mostrou que os principais 

entraves à prática das CPS são de caráter informacional, financeiro e estrutural/gerencial 

(BETIOL et al, 2012). Conforme a pesquisa, a primeira barreira está ligada ao grau de 

familiaridade dos profissionais, tanto da esfera pública quanto privada, da área de compras com 

as políticas de sustentabilidade. A barreira financeira relaciona-se aos fatores econômicos que 

prevalecem durante a tomada de decisão, em especial nas organizações privadas. Por último, as 

barreiras estrutural e gerencial remetem tanto à falta de apoio dos gestores seniores para as 

compras sustentáveis quanto à ausência de uma diretriz institucional.  

Korkmaz (2010), por sua vez, ao tratar dos aspectos limitadores e impulsionadores das 

compras sustentáveis, argumenta que os principais obstáculos para a efetivação das CPS seriam: 

(i) o hábito do gestor e sua dificuldade de mudar o comportamento de compra; (ii) a falta de 

fornecedores de bens e serviços sustentáveis; (iii) a complexidade de comparar custo/valor da 

avaliação real do dinheiro; (iv) a dificuldade de incluir fatores mais amplos além dos 

ambientais; e (v) a percepção de que este processo e os resultados são mais caros e demorados. 

Falando especificamente do gestor público, Preuss e Walker (2011) apontam alguns 

obstáculos psicológicos ao cumprimento das CPS: (i) fatores individuais de natureza cognitiva 

e afetiva que interagem com os (ii) fatores organizacionais, tais como controle gerencial, 

estrutura organizacional e cultura organizacional.  

Os autores ressaltam que a interação dessas barreiras é composta por (iii) processos de 

adaptação em pequenos grupos de trabalho, os quais podem servir de apoio para os indivíduos, 

mas também podem vir a gerar pressões de conformidade.  

Além das dificuldades acima elencadas, Preuss e Walker (2011) destacam também (iv) 

a adaptação de processos na organização, tais como resistência interna e problemas de 
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coordenação em grandes órgãos descentralizados e, também, (v) os processos de adaptação 

entre as organizações, compostos por uma série de pressões isomórficas, problemas de 

coordenação horizontal (entre os diferentes organismos públicos) e vertical (entre os vários 

membros da cadeia de suprimentos do setor público) como grandes óbices a implantação das 

compras públicas sustentáveis.  

2.2.3 A compra compartilhada sustentável   

De acordo com Biderman e colaboradores (2008), a compra compartilhada é uma 

ferramenta de grande utilidade para introdução de políticas e critérios ambientais sustentáveis, 

de forma coerente e coordenada. Ademais, conforme os autores, essa ferramenta também pode 

promover a redução de custos da implementação da compra sustentável nas organizações e 

fomentar bens/serviços mais sustentáveis e o progresso tecnológico. 

As compras públicas compartilhadas estão surgindo em âmbito nacional, em especial as 

compras compartilhadas sustentáveis que tiveram seu início no Fórum de Lideranças 

Executivas de Órgãos Federais do Rio de Janeiro (GesRio), contando com a participação de 35 

órgãos públicos federais de diferentes setores (SOUZA E MAGALHÃES, 2014). 

Conforme estudo de Silva e Barki (2012), é possível realizar uma compra 

ambientalmente correta e economicamente eficiente. Sob a ótica desses autores, a experiência 

da compra compartilhada sustentável, realizada entre diversos órgãos públicos federais do Rio 

de Janeiro, é um exemplo concreto de desenvolvimento sustentável nas compras públicas. Tal 

experiência é sintetizada na tabela abaixo:  

Tabela 2 – Compra compartilhada sustentável: experiência dos órgãos federais do RJ 

Compra 

Compartilhada 

Sustentável 

1ª Compra 

(ano 2010) 

2ª Compra 

(ano 2012) 

3ª Compra 

(ano 2014) 

Órgãos participantes 

Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro (gerenciador), 

Receita Federal, Fiocruz, 

Polícia Federal etc. 

Fiocruz (gerenciador), 

BNDES, Jardim 

Botânico do RJ, 

Ministério da Fazenda, 

Ancine, Dataprev, IBGE 

etc. 

Marinha (gerenciador), 

Fiocruz, Jardim Botânico 

do RJ, Ministério da 

Fazenda, Ancine, 

Instituto Benjamin 

Constant, Inmetro, IBGE 

etc. 

Quantidade de itens 

adquiridos 

45,86% dos itens listados 60,60% dos itens listados 33,33% dos itens listados 

Melhorias/vantagens 

Os itens sustentáveis 

adquiridos apresentaram 

preço igual ou inferior ao 

dos itens convencionais 

Melhoria da pesquisa de 

mercado e mais empresas 

interessadas 

54 itens com melhoria 

nas especificações e 

nenhum item deserto 

Itens incluídos 

Papel A4 e A3 reciclado, 

envelope, etiquetas e 

copos 

Envelope de papel 

reciclado cor branca, 

caneta BIC com plástico 

reciclado entre outros 

Material de limpeza e 

copos biodegradáveis 
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Economia (com base na 

estimativa inicial feita 

na pesquisa de mercado) 

49,89% 43,59% 53% 

Lições aprendidas 

- Separação de itens por 

lotes: grande quantidade 

de itens desertos 

- Pouco consumo em 

relação ao estimado: 

assinatura de um Termo 

de Compromisso na 2ª 

compra (credibilidade no 

mercado) 

 

- Redução da 

diversificação dos itens 

com o foco maior na 

qualidade. 

- Aumento da exigência 

da documentação 

 

 

- Dedicação maior a 

adequada especificação 

do item face ao mercado 

com o intuito de evitar 

itens desertos 

Fonte: elaboração do autor, baseado em SILVA (2015b). 

 A realização das compras acima descritas, compartilhadas entre diversos órgãos federais 

do Rio de Janeiro, suscita o debate acerca do estudo do processo decisório nas organizações. 

Nesse sentido, o próximo tópico traz o referencial teórico sobre o tema, buscando relacionar os 

fatores que podem atuar no processo de tomada de decisão. 

 

2.3 O PROCESSO DECISÓRIO NAS ORGANIZAÇÕES 

A Teoria das Decisões foi proposta por Simon (1970), que a utilizou para explicar o 

comportamento humano nas organizações. De acordo com o autor, o indivíduo age de forma 

racional e consciente, tomando decisões individuais a respeito de alternativas racionais de 

comportamento que fazem a organização ser repleta de decisões e ações (SIMON, 1970).  

Para Simon (1963), a decisão é um processo de análise e escolha entre várias alternativas 

disponíveis do curso de ação que a pessoa deverá seguir. Já a tomada de decisão é a conversão 

das informações em ação, sendo esta tomada com base na apreciação destas informações 

(OLIVEIRA, 2004).  

O comportamento do tomador de decisão, mesmo quando encarado como racional, 

possui diversos elementos de incongruência que não acontecem de forma ideal. Segundo o 

autor, o comportamento real não alcança racionalidade objetiva, pelo menos em virtude de três 

aspectos (SIMON, 1970):  

a) a racionalidade requer um conhecimento completo e antecipado das consequências de 

cada escolha. Na prática, o conhecimento dessas é sempre fragmentado; 

b) como essas consequências pertencem ao futuro, a imaginação deve suprir a falta de 

experiência em atribuir-lhes valores, embora possam ser antecipados, ainda que 

imperfeitamente; e 

c)  na racionalidade o pressuposto é uma escolha entre todos os comportamentos 

alternativos. No comportamento real, apenas parte de todas estas possíveis alternativas é levada 

em consideração. 
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Dessa maneira, há diversos fatores limitadores da racionalidade, tais como a capacidade 

intelectual, os hábitos, os valores e conceitos do tomador de decisão que podem conflitar com 

os da organização e a quantidade de conhecimento e informação que ele detém sobre o assunto 

(SIMON, 1970). 

A tomada de decisão é entendida tanto como planejamento administrativo (KOONTZ E 

O’DONNELL, 1972) como um processo administrativo (SIMON, 1963). Segundo Simon 

(1970), os processos administrativos são processos decisórios, pois consistem no isolamento de 

certos elementos nas decisões dos membros da organização, no estabelecimento de métodos de 

rotina para selecionar e determinar esses elementos, e na sua comunicação àqueles por eles 

afetados.  

Mintzberg et. al. (1976) distinguem o processo decisório da tomada de decisão, sendo 

esta o comprometimento em agir, e aquele um conjunto de ações e fatores dinâmicos que 

iniciam com o estímulo para agir e termina com o comprometimento específico em agir. Os 

autores definem um modelo geral de processo decisório (figura 6) dividindo-o em três fases: 

identificação, desenvolvimento e seleção, sendo que cada uma dessas é constituída por rotinas, 

conforme ilustrado abaixo:  

 

Figura 6. Modelo geral de processo decisório 

Fonte: adaptado de MINTZBERG et al (1976) 

Na fase de identificação ocorrem as rotinas de reconhecimento e diagnóstico. Na rotina 

de reconhecimento, oportunidades e dificuldades são reconhecidas. Na rotina de diagnóstico, a 

informação disponível é organizada e são levantadas novas informações para a formulação do 

problema. Na fase de desenvolvimento, ocorrem as rotinas de busca e projeto. A primeira é 

usada na busca por soluções prontas (ou semiprontas) no ambiente externo à organização. A 

segunda é utilizada para o desenvolvimento de soluções concebidas para a tomada de decisão. 

Na última fase, ocorrem as rotinas de pré-seleção, avaliação-escolha e autorização. A rotina de 
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pré-seleção elimina o que é impossível de avaliar, quando surgem várias soluções externas. A 

rotina de avaliação-escolha surge de três maneiras: julgamentos de valor, quando o indivíduo 

usa sua intuição para escolher; barganha, ou seja, as partes chegam a um consenso; e análise, 

momento em que é procedida a avaliação factual. A rotina de autorização ocorre quando as 

partes envolvidas no processo não têm a autoridade necessária para a tomada de decisão, o que 

os leva a recorrer a níveis hierárquicos superiores ou, até mesmo, fora da organização 

(MINTZBERG et al, 1976).  

Segundo a concepção dos autores, esse modelo é estruturado, proveniente de decisões 

estratégicas aparentemente não estruturadas, em que as fases e rotinas não são desenvolvidas 

de forma linear, mas de modo complexo e dinâmico, em que podem ocorrer atrasos, 

reconsiderações de fases e interrupções.  

Além da diferenciação entre decisão e processo decisório, outro aspecto relevante na 

tomada de decisão se refere à sua previsibilidade. Nesse sentido, tem-se que as decisões podem 

ser classificadas em programadas e não-programadas. As decisões programadas são as de rotina 

e repetitivas, que recebem menor atenção por parte dos indivíduos, uma vez que as informações 

estão disponíveis, em sua maioria, por meio da tecnologia de informação. Já as decisões não 

programadas necessitam de maior atenção, pois, além de serem imprevisíveis e variáveis, 

tendem a exercer maior influência na sobrevivência da organização (MOTTA, 2003). De 

maneira geral, as decisões programadas situam-se na base da hierarquia enquanto as não-

programadas estão no topo da hierarquia (SIMON, 1970). 

Segundo Drenth e Koopman (1992), as decisões também podem ser classificadas em 

operacionais e complexas, sendo que aquelas envolvem questões de curto prazo, ocorrem com 

maior frequência e estão ligadas às operações dos níveis de base da organização. As decisões 

complexas, por sua vez, se subdividem em táticas e estratégicas, estas se destacam pela 

relevância para a continuidade da organização, já aquelas estão associadas ao controle das 

atividades organizacionais.  

A figura a seguir representa graficamente a relação entre as decisões e os níveis 

administrativos: 
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Figura 7. Tipos de decisão por nível administrativo 

Fonte: FREITAS E KLADIS (1995, p. 9) 

2.3.1 As dimensões da decisão na esfera pública 

Drucker (1988), ao analisar as organizações privadas, afirma que a variação nos lucros 

é sempre utilizada como forma de comparação com as outras variáveis organizacionais, pois se 

contrapõe a estas. Diferentemente das organizações privadas, o setor público possui múltiplas 

missões, uma vez que há outros valores a atender, além da eficiência, definidos pelos atores 

políticos aos quais a organização responde (FERNANDES, 2014).  

Segundo Fernandes (2014, p. 48), “a maior responsividade2 das organizações públicas 

transforma seus processos mais formais e menos flexíveis, quando comparados aos processos 

internos de órgãos privados”, reduzindo assim a gama de recursos à disposição dos gestores 

para aumentar a eficiência administrativa. 

De fato, a eficiência é apenas um entre os diferentes valores que as organizações 

públicas buscam, e isso se deve à natureza política do processo decisório que, em diversas 

ocasiões, é marcada por elementos que não são eficientes, mas que valorizam o corpo político 

ao qual a instituição está ligada. 

Dessa maneira, a administração pública tem se tornado um componente tão relevante na 

estrutura do processo decisório quanto as instituições políticas, haja vista que, com a expansão 

das atividades governamentais, parte das decisões se iniciam dentro dos corredores das 

organizações públicas e não naquelas instituições (PETERS, 1995; ROURKE, 1979). Segundo 

Peters (1995), é preciso que os efeitos sobre o sistema político do processo de tomada de decisão 

                                                 
2 Responsividade consiste na “capacidade do governo e de seus representantes de atenderem às expectativas e 

demandas da população” (FERNANDES, 2014, p. 48). 
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nas organizações públicas sejam trazidos à tona, haja vista que, por vezes, este processo é menos 

exposto e observável.  

2.3.2 Os modelos de análise do processo decisório 

Bethlem (1987) elenca sete tipos diferentes de modelos do processo decisório, presentes 

na literatura, a saber: o modelo de Simon, o modelo Militar, o modelo Kepner e Tregoe, o 

modelo de Pesquisa Operacional, o modelo Creative Problem Solving Institute (CPSI), o 

modelo de Guilford e o modelo de Mintzberg, esse último já comentado no item 2.3. O 

supracitado autor, revisitando esses modelos, sintetiza os principais instrumentos que orientam 

o processo decisório, sugerindo um modelo genérico composto por quatro etapas: a decisão de 

decidir; a definição do que irá decidir; a formulação de alternativas; a escolha de alternativas – 

a tomada de decisão propriamente dita.  

Os processos de tomada de decisão tem sido objeto de muitos estudos ao longo da 

história, tanto no contexto administrativo quanto fora deste. Como acima exposto, diversos 

autores contribuíram para enriquecer as análises sobre esse tema. Simon (1970), por exemplo, 

ao descrever o modelo de racionalidade limitada, desfaz uma série de equívocos clássicos sobre 

a racionalidade no processo decisório.  

Motta e Vasconcelos (2006), por sua vez, enfatizam que o comportamento dos 

tomadores de decisão também é objeto de estudo em diversas pesquisas que investigam a 

estruturação do espaço de ação dos atores sociais, ou seja, as regras, procedimentos, equilíbrios 

de poder e os sistemas de alianças políticas que condicionam a percepção dos atores e a sua 

racionalidade, assim como a formação dos critérios de escolha e a lógica de decisão.  

A presente dissertação traz destaque para análise do processo decisório criado por 

Allison (1971) no livro The essence of decision: explaning the Cuban missile crisis. O livro, 

que fora reeditado em 1999 por Allison e Zelikow, faz uma análise das decisões tomadas pelos 

governos norte-americanos e soviético durante a crise de 1962, provocada pela instalação de 

mísseis soviéticos em território cubano. Apesar do enfoque dado nesse caso à análise das 

políticas externa, militar e internacional, os modelos apresentados pelos autores formam um 

quadro conceitual que há mais de quarenta anos serve como uma importante base de estudos 

sobre a análise da tomada de decisão. Tal assertiva pode ser verificada nas publicações de Braga 

(1987), Motta e Vasconcelos (2006), Bin e Castor (2007) e Lima (2007). 

Sob a ótica de Falaster (2014), os modelos apresentados por Allison e Zelikow oferecem 

contribuições significativas para os estudos de tomada de decisão em estratégia. Seu uso pode 
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ser implementado em diferentes situações, inclusive tomando corporações públicas e 

empresariais como foco de análise, conforme melhor descrito abaixo: 

2.3.2.1 Os modelos de Allison e Zelikow 

Allison e Zelikow (1999) apresentam inicialmente a explicação do modelo clássico do 

ator racional, trazendo aspectos da psicologia, da escolha racional e da teoria dos jogos para 

explicar o modelo. Em seguida, elucidam o modelo do comportamento organizacional, fazendo 

uso de estudos organizacionais, ciência política, sociologia e negócios para abordar vertentes 

das capacidades das organizações. Por fim, descrevem o modelo chamado de político, que é 

baseado em estudos sobre política pública que apresentam o desempenho pessoal dos atores na 

formulação de políticas. De posse desses modelos, é possível analisar o mesmo processo 

decisório sob três diferentes perspectivas. 

2.3.2.1.1 O modelo racional 

O modelo racional (ou do Ator Racional) assume a premissa de que as organizações 

agem como indivíduos racionais cujos objetivos e estratégias determinam as ações. A 

característica principal deste modelo é que a decisão é tratada como resultante de uma escolha 

consciente e racional, ou seja, o comportamento das organizações é explicado por meio de 

metas e objetivos, alternativas, consequências e escolhas (ALLISON E ZELIKOW, 1999). 

Os autores conceituam a racionalidade “como a escolha consistente e de maximização 

de valor dentro das limitações existentes” (ALLISON E ZELIKOW, 1999, p. 18). (tradução 

nossa) 

Sob a ótica de Allison e Zelikow (1999), o conceito de ação racional tem sustentado as 

teorias econômicas, da decisão e da teoria dos jogos, além da ciência política. Na economia, a 

decisão racional vem a ser a escolha da alternativa mais eficiente, dessa maneira, é a que 

maximiza o resultado de um lado ou minimize de outro. Os autores destacam que na teoria 

moderna da decisão, o problema de decisão racional é reduzido a uma simples escolha entre um 

conjunto de alternativas dadas, cada uma das quais tem um determinado conjunto de 

consequências: o agente seleciona a alternativa cujas consequências são preferidas em termos 

de função utilidade do agente, as quais já foram anteriormente classificadas por ele na ordem 

de preferência.  

Allison e Zelikow (1999, p. 24-25) apresentam um paradigma analítico neste primeiro 

modelo, cujos componentes incluem uma unidade básica de análise, os conceitos 

organizadores, o padrão dominante de inferência, e, para fins de ilustração, várias outras 

proposições são sugeridas. Esses elementos são descritos detalhadamente abaixo: 
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I. Unidade Básica de Análise: ação governamental como escolha. O decisor 

seleciona a ação que maximize as metas e objetivos estratégicos. 

II. Conceitos Organizadores:  

i. Unicidade do ator nacional – o governo é um tomador de decisão único e 

racional [...]; 

ii. O problema – a ação é escolhida como resposta a uma situação estratégica 

que se depara o agente. Nesse ínterim ameaças e oportunidades podem surgir 

[...]. 

iii. Ação como escolha racional – é formada por: (1) objetivos: são definidos 

pelo agente através de um conjunto de consequências que ele espera ser capaz 

de organizar de acordo com sua preferência; (2) alternativas: o agente toma 

sua decisão entre um conjunto de opções e resultados previamente 

conhecidos; (3) consequências: cada alternativa está ligada a uma série de 

consequências, que podem trazer benefícios e custos; (4) escolha: o agente 

racional seleciona a alternativa cujas consequências classificar mais alta em 

termos de suas metas e objetivos. 

III. Padrão dominante de inferência: uma vez que determinado curso de ação foi 

escolhido, espera-se que esse maximize os objetivos do decisor [...]. 

IV. Proposições gerais: a probabilidade relacionada a um resultado de ações 

particulares formam uma combinação de um estado de: (1) valores e objetivos 

relevantes, (2) percepção de cursos alternativos de ação, (3) estimativas de 

consequências (que seguirá cada alternativa) e (4) avaliação do valor de cada 

conjunto dessas [...]. 

V. Evidência: o método baseia-se em o analista colocar-se no lugar do agente, ao 

analisar o problema sob a ótica desse faz uso dos princípios de ação racional para 

examinar a decisão. As evidências sobre comportamento, declarações e 

documentos são organizadas de maneira que sejam identificados padrões de 

escolhas racionais [...] 

    (ALLISON E ZELIKOW, 1999, p. 24-25, tradução nossa) 

Por fim, esse modelo básico pode ser ainda mais complexo por meio da introdução de 

incerteza e interação estratégica. A caracterização de escolha do ator racional em um mundo de 

incerteza sobre consequências estimadas de opções requer mais informações ou suposições, 

sobre atitude do ator em relação ao risco. Dessa maneira, os autores destacam que os conceitos 

presentes no modelo racional são coerentes com a racionalidade limitada.  

2.3.2.1.2 O modelo organizacional 

O modelo organizacional (ou do Comportamento Organizacional) busca explicar as 

relações com outras organizações, assumindo que as decisões são resultado de processos 

organizacionais. Dessa forma, fatores como cultura e padrões comportamentais das 

organizações, missão, estrutura e história das organizações influenciam o processo decisório 

(ALLISON E ZELIKOW, 1999). 

Segundo os autores, os governos definem alternativas e estimam de que forma as 

organizações processam as informações, além de agirem da mesma forma rotineira dessas 

organizações. Nesse modelo, entende-se que cada organização atende a um conjunto especial 

de problemas e atua de maneira quase independente, mas algumas questões de maior relevância 

são de domínio, por vezes, de um único órgão, o que, neste caso, pode fazer o modelo se 

aproximar do racional. Sendo assim, a coordenação é um aspecto muito importante que 
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demanda certos procedimentos padrões, tais como, as regras de acordo como as atividades são 

conduzidas. 

Ainda de acordo com Allison e Zelikow (1999), o modelo organizacional é semelhante, 

em alguns aspectos, ao modelo racional, tendo o controle centralizado e todas as informações 

disponíveis. No entanto, há que se destacar que a organização não é vista como um indivíduo, 

mas um conjunto de organizações interligadas, em que cada uma tem sua existência de maneira 

independente.  

Além dos conceitos acima elencados, os autores destacam também a cultura 

organizacional e as tecnologias empregadas como aspectos inerentes a este modelo. Estas, 

segundo os autores, influenciam mais as organizações do que os próprios indivíduos que a 

compõem. Aquela dá forma ao comportamento dos indivíduos definindo normas e padrões das 

estruturas formais e informais.  

Allison e Zelikow (1999, p. 164-185), tal como o fazem no modelo racional, 

estabelecem um conjunto de paradigmas para a caracterização do modelo organizacional, cujos 

elementos são: 

I. Unidade Básica de Análise: ação governamental como resultado de processos 

organizacionais [...]. 

II. Conceitos Organizadores:  

i. Atores organizacionais – o ator não é um agente “monolítico”, mas sim uma 

combinação de organizações aliadas que agem a partir das rotinas de seus 

componentes [...]. 

ii. Problemas e poderes fracionados – a análise das diversas perspectivas de uma 

questão requer que os problemas sejam divididos entre várias organizações 

[...].  

iii. Missão organizacional – a missão da organização procura definir para os 

membros e clientes qual o seu tipo de negócio e quais são seus objetivos [...]. 

iv. Objetivos operacionais, capacidades especiais e cultura – as 

responsabilidades criam um conjunto de crenças sobre como a missão deve 

ser implementada e quais as capacidades necessárias [...]. 

v. Ação como um produto organizacional – a atividade organizacional é 

caracterizada pela existência de objetivos, conforme um desempenho pré-

definido e aceitável [...]; os requisitos para o cumprimento desses emergem 

de uma mistura de expectativas e demandas das organizações e de seus 

profissionais [...]; os procedimentos operacionais são padronizados; uso de 

sistemas para coordenação das atividades [...]; aversão à incerteza e busca de 

soluções para situações não programadas, possibilitando o aprendizado e a 

busca por soluções não previstas que estejam em concordância com a cultura 

organizacional [...]. 

vi. Controle e coordenação central – a ação organizacional requer 

descentralização de responsabilidades e poder; o desempenho do trabalho de 

cada organização têm consequências importantes [...]. 

vii. Decisões dos líderes organizacionais – a estabilidade da organização não 

impede mudanças no comportamento organizacional; diversas questões 

organizacionais demandam que as lideranças decidam quando e em quais 

programas atuar [...]. 

III. Padrão dominante de inferência: as atividades organizacionais executadas hoje 

possuem pequenas diferenças marginais das ações realizadas no passado por suas 
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organizações. A performance da organização hoje é a melhor fonte de previsão de 

sua atuação amanhã [...]. 

IV. Proposições gerais: a capacidade organizacional existente influencia a tomada de 

decisão da organização [...]; as prioridades organizacionais moldam-se a 

implementação organizacional [...]; as ações implementadas refletem rotinas 

previamente estabelecidas; os líderes negligenciam os cálculos entre as diferenças 

do que foi decidido e o que é implementado; a flexibilidade é limitada e as 

mudanças devem ser incrementais [...]; o planejamento de longo prazo tende a ser 

abrangente e, por vezes, é negligenciado; as organizações buscam o aumento do 

seu orçamento, pessoal e autonomia, tendendo assim ao imperialismo 

organizacional. 

V. Evidência: os fundamentos para a análise organizacional são obtidos por meio das 

informações (características, rotinas e padrões operacionais) sobre as subunidades 

que formam a organização [...]   

(ALLISON E ZELIKOW, 1999, p.164-185, tradução nossa). 

2.3.2.1.3 O modelo político 

O modelo político (ou de Políticas Governamentais) considera a política na organização, 

sendo esta vista também como um conjunto de organizações componentes. Neste modelo as 

decisões não são escolhas racionais ou resultantes de processos organizacionais, mas sim 

resultantes de negociações, compromissos, conflitos e confusões entre os tomadores de decisão. 

O presente modelo analisa as organizações e seus decisores sob a ótica do poder de barganha e 

de relações políticas (ALLISON E ZELIKOW, 1999). 

Os autores destacam que no modelo político a organização é vista como uma arena onde 

ocorrem os jogos internos da organização. Os diretores, chefes e líderes das organizações criam 

uma arena central e, ao redor desta, são formados os círculos periféricos com os demais 

membros de menor posição hierárquica. De maneira geral, as discussões nestes círculos tendem 

a influenciar as decisões do círculo central. 

Sob a ótica de Braga (1987), a política no processo de tomada de decisão abrange duas 

dimensões: a primeira está ligada aos comportamentos dos indivíduos e grupos que participam 

do processo decisório buscando informações, escolhendo as ações a serem tomadas, 

barganhando uma melhor alternativa e elucidando os caminhos para a tomada de decisão; a 

segunda relaciona-se aos aspectos externos ao processo, que, no entanto, podem afetá-lo de 

alguma maneira, tais como, tecnologia, governo, políticas pré-estabelecidas, investidores etc.  

Na esteira dessa discussão, Allison e Zelikow (1999) destacam que as diversas coalizões 

feitas para produzir determinada ação costumam incluir vários elementos externos à 

organização. Ademais, os autores também salientam que a atuação em grupos, que demanda 

coordenação, tende a conduzir os indivíduos a resultados diferentes daqueles que planejavam 

antes de se associarem. Nesse contexto, Braga (1987) afirma que pode ocorrer a negociação, 

que é a soma de esforços para a tomada de decisão por meio de acordos sobre o que, quando, 

onde e como fazer. 
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Sendo assim, as crenças e preferências pessoais são moldadas de acordo com os setores 

cujos interesses representam. A bem da verdade, os problemas organizacionais são 

acompanhados de desavenças entre os indivíduos sobre como solucioná-los, já que as pessoas 

exercem diferentes funções e atuam em diversas áreas, dando atenção a faces distintas da 

mesma problemática. Há que se ressaltar também que o sentimento de responsabilidade dos 

participantes sobre os resultados poderá levá-los a competirem entre si para que suas ideias 

sejam aceitas pelo grupo (ALLISON E ZELIKOW, 1999). 

Dando continuidade à análise do modelo político, Allison e Zelikow (1999, p. 294-312) 

estabelecem um terceiro conjunto de paradigmas, formado pelos seguintes elementos: 

I. Unidade Básica de Análise: ação governamental como resultante política [...]. 

II. Conceitos organizadores: 

i. Quem são os jogadores? São aqueles cujos interesses e ações têm um efeito 

importante sobre as decisões e as ações do governo. O decisor não é apenas 

um agente unitário ou um conglomerado de organizações, mas sim um 

conjunto de determinado número de jogadores individuais [...]. 

ii. Quais fatores formam as percepções, preferências e opiniões dos jogadores sob 

o tema em questão? Análise do problema é realizada levando-se em 

consideração prioridades, percepções e objetivos pessoais. Além disso, o 

indivíduo forma opinião com base em um prêmio que pode vir a receber e nos 

prazos determinados para solucionar o problema [...]. 

iii. O que determina a influência de cada ator nos resultados? O poder de 

influência é tratado como uma combinação de três elementos: vantagens de 

barganha, capacidade e desejo de utilizá-las e a percepção dos outros atores 

sobre dois primeiros elementos. A autoridade formal, o controle sobre recursos 

e informações e a habilidade persuasiva são as principais razões de vantagem 

na barganha [...]. 

iv. Qual é o jogo? As linhas de ação estruturam o jogo e definem os papéis dos 

jogadores. As regras emergem das leis, regulamentos, convenções e também 

da cultura. Já as decisões não são simples escolhas, nem resultado de 

preferências pessoais, mas são resultado de um processo político em que se 

compartilha poder, em maior ou menor escala, preservando-se as próprias 

visões sobre os interesses individuais, coletivos e organizacionais [...] 

III. Padrão dominante de inferência: O modelo político pode ser explicado pela 

determinação da estrutura do jogo, composto pelos jogadores e suas preferências 

e interesses, canais de ação etc, resultando assim na decisão a ser tomada [...]. 

IV. Proposições gerais: 

i. Resultantes políticas – preferências e opiniões pessoais são fatores que 

interferem no jogo político; as vantagens e desvantagens de cada jogador 

diferem de um para o outro dentro da linha de ação e em diferentes níveis [...]; 

ii. Ação e intenção – a ação organizacional não pressupõe um intenção 

organizacional, haja vista que os indivíduos e grupos contribuem com parcela 

significativa na tomada de decisão [...]; 

iii. Problemas e soluções – os atores organizacionais tendem a ser imediatistas e 

não analisam o problema de forma mais holística; as decisões que envolvem 

grandes mudanças costumam envolver todos os membros da organização: os 

líderes, buscando soluções e os subordinados, os problemas[...]; 

iv. As prioridades dos membros da organização são influenciadas pelas suas 

demandas, já as ações e decisões sofrem influência dos papéis, prazos, 

relacionamentos, comunicações, estilos de jogos etc [...]. 

V. Evidência: É difícil obter informações sobre as prioridades e visões dos atores 

organizacionais, uma vez que os registros das situações de barganhas são pouco 

comuns. Soma-se a isso o fato de que cada participante se recorda de uma parcela 

do processo decisório, sendo necessário ao analista que ouça todos os envolvidos 
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para obter os dados existentes. Os registros de arquivos podem servir como fonte 

de consulta quando houver disponibilidade de documentos e condições para que o 

processo seja reconstituído [...]  

(ALLISON E ZELIKOW, 1999, p. 294-312, tradução nossa) 

 

 Tudo o que foi dito nesta seção, no sentido de delimitar o quadro teórico sobre as 

compras públicas sustentáveis e o processo decisório nas organizações, aponta para a questão 

central desta dissertação. Nesse sentido, a seção adiante traz um detalhamento das categorias 

de análise utilizadas na fase empírica (ver item 3.3) tendo por objetivo responder as perguntas 

deste trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Sob a ótica de Vergara (2004), a presente pesquisa tem um caráter exploratório-

descritivo, uma vez que os conhecimentos sobre o cenário do presente estudo ainda são escassos 

e pouco sistematizados, sendo necessária uma pesquisa exploratória preliminar.  

Como esta pesquisa se desenvolveu a partir de um problema de pesquisa sobre como 

ocorreu determinado fenômeno, a saber, o processo de tomada de decisão de uma compra 

sustentável, utilizou-se o Método de Estudo de Caso. Segundo Yin (2001), o estudo de caso é 

utilizado quando o pesquisador investiga uma questão do tipo “como” e “por que” sobre um 

conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum 

controle. De acordo com Becker (1999), o estudo de caso traz a possibilidade de se conhecer 

melhor um fenômeno a partir de sua intensa exploração.  

Os procedimentos utilizados são de natureza qualitativa, uma vez que a pesquisa se 

propõe ao entendimento de inter-relações complexas sobre determinados acontecimentos 

(STAKE, 1995). Outrossim, esses procedimentos são fundamentais para identificar as 

abordagens e as práticas empregadas pelos agentes tomadores de decisão nas organizações 

(NUTT, 2000), promovendo uma compreensão prática do caso em virtude da narrativa utilizada 

(STAKE, 1995). 

O nível de análise do presente estudo são os órgãos envolvidos na 3ª compra 

compartilhada sustentável e a unidade de análise é o processo de tomada de decisão. A 

investigação é ex post facto, ou seja, refere-se a fatos já ocorridos, o que impossibilita a 

manipulação ou controle dos dados da pesquisa. 

3.2 SELEÇÃO DOS SUJEITOS E COLETA DE DADOS 

Os sujeitos desta pesquisa foram escolhidos intencionalmente, utilizando-se o critério 

de participação no processo decisório da 3ª compra compartilhada sustentável. A obtenção dos 

dados envolveu a combinação de diversas formas de coleta, o que, de maneira geral, acontece 

em estudos de casos, que são caracterizados pela múltipla variedade de evidências (Yin, 2001).  

Desta maneira, recorreu-se a pesquisa bibliográfica, investigação documental e 

entrevistas, que são fontes de evidências descritas por Yin (2001). Tratando-se do estudo de 

processos decisórios, Allison e Zelikow (1999) destacam que devem ser combinadas diferentes 

fontes de coleta de dados, tais como declarações e documentos. 

A coleta de dados foi realizada em duas fases: a primeira consistiu na investigação 

bibliográfica e documental, e na seguinte foram realizadas entrevistas individuais não-
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estruturadas e semiestruturadas. A pesquisa bibliográfica teve como foco buscar publicações 

em livros, periódicos, teses e dissertações sobre o tema de compra pública sustentável, e, 

também, de análise do processo decisório. Esta serviu de base para a formulação do referencial 

teórico e seleção das categorias analíticas. A pesquisa documental buscou levantar informações 

sobre os órgãos participantes do processo de compra, além de identificar os principais gestores 

públicos envolvidos no processo decisório e os procedimentos utilizados por estes, a fim de que 

se reconstruíssem os processos organizacionais para a tomada de decisão.  

Os documentos consultados (quadro 1) envolveram notícias, ofícios, listas de presenças 

em reuniões, relatórios e arquivos do processo administrativo da compra. Tais documentos 

foram escolhidos em virtude de sua capacidade de fornecer as informações necessárias ao 

objeto da pesquisa (Richardson, 1999). 

Quadro 1. Documentos consultados 

Referência Descrição 

D01 Notícia da internet, de 30/11/2009: Gestores públicos federais do Rio de Janeiro criam fórum 

para debater temas da Administração Pública 

D02 Notícia da internet, de 21/02/2013: Ações para a III Compra Compartilhada GesRio já 

começaram 

D03 Listas de presenças de diversas reuniões do GesRio 

D04 Ofício nº 01/2013/GesRio, de 18/03/2013: Convite para coordenar a 3ª Compra Compartilhada 

de Itens de Material de Expediente Sustentável 

D05 Ofício nº 3430/Gabinete/MD, de 25/03/2013: Convite – Compra Compartilhada de Material de 

Expediente Sustentável  

D06 Ofício 40-35/Gabinete/MB, de 05/04/2013: Compra Compartilhada de Material de Expediente 

Sustentável 

D07 Ofício 70/SGM-MB/993, de 23/04/2013: Compra Compartilhada de Material de Expediente 

Sustentável 

D08 Ofício 4565/Gabinete/MD, de 24/04/2013: Terceira Compra Compartilhada de Itens de Material 

de Expediente Sustentável 

D09 Ofício 281/DAbM, de 30/04/2013: Utilização da Estrutura Logística da Marinha para a 

Realização de Aquisições Conjuntas no Âmbito do Governo Federal 

D10 Notícia da internet, de 09/07/2013: Comprasnet disponibiliza IRP para a compra de itens 

sustentáveis 

D11 SIASGnet IRP, de 30/10/2013: Quadro de IRP – Detalhes do item da IRP 

D12 SIASGnet IRP, de 13/11/2013: Quadro de IRP – Detalhes do item da IRP 

D13 Edital SRP do Pregão Eletrônico nº 5025-2013, de 07/2014 

D14 Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 5025-2013 

D15 Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 5025-2013 (SRP), de 28/07/2014 

D16 Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 5025-2013, de 21/11/2014 

D17 Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 5025-2013, de 21/11/2014 

D18 Ata complementar nº 1 de realização do Pregão Eletrônico nº 5025-2013 (SRP), de 26/11/2014 

D19 Quadros A.10.1 – Aspectos da Gestão Ambiental, presentes no relatório anual de Gestão do TCU 

do ano de 2014, elaborados pelos órgãos envolvidos no processo de compra 

D20 SIASGnet Ata SRP: Pesquisa Item SRP (UASG Gerenciadora 771300 – Centro de Obtenção da 

Marinha/RJ e IRP 0065/2014), realizada em 17/05/2016 
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No caso dos dados obtidos na segunda fase, foram realizadas uma entrevista não-

estruturada e dez entrevistas semiestruturadas. A entrevista não-estruturada foi feita com o 

principal gestor responsável pelo processo de compra, o coordenador do GesRio (D01), Renato 

Cader. De acordo com De Mattos (2005), há certo consenso de que esse tipo de entrevista serve 

para o desenvolvimento de conceitos e pesquisas voltadas ao esclarecimento de situações, 

atitudes e comportamentos. As demais entrevistas seguiram um roteiro previamente elaborado 

(ver anexo 3). Para a escolha das perguntas, foram utilizadas implicitamente as categorias de 

análise colhidas na entrevista inicial e as descritas no referencial teórico, que abordou os fatores 

racionais, organizacionais e políticos do processo decisório da compra. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas em 10 dos 14 órgãos envolvidos no 

processo de compra, sendo entrevistado um gestor de cada organização (E02 a E11). A escolha 

dos entrevistados se deu a partir de análise documental (D03) e pesquisa de campo.  Fez-se uso 

do estudo proposto por Thiry-Cherques (2009) sobre saturação em pesquisa qualitativa para se 

chegar ao total satisfatório de dez organizações entrevistadas. Ademais, a escolha de não 

entrevistar quatro órgãos envolvidos se deu, entre outros aspectos, por estarem de alguma forma 

ligados funcionalmente e/ou hierarquicamente a outro órgão que seria entrevistado. 

O quadro 2 a seguir identifica os entrevistados, não sendo citados, no caso das 

entrevistas semiestruturadas, os órgãos aos quais pertencem, a fim de que o anonimato fosse 

preservado. 

Quadro 2. Entrevistas realizadas 

Referência Cargo Subunidade3 Duração 

E014 – 

Renato Cader 

Diretor Diretoria de Gestão do Jardim 

Botânico do RJ 

1h e 06 min 

E02 Gerente Gestão de Compras  23 min 

E03 Assistente Gestão de Almoxarifado 28 min 

E04 Analista  Gestão de Almoxarifado 26 min 

E05 Assistente Gestão de Almoxarifado 32 min 

E06 Assistente Gestão de Compras 22 min 

E07 Assistente Gestão de Compras 28 min 

E08 Gerente Gestão de Almoxarifado 29 min 

E09 Gerente Gestão de Compras 34 min 

                                                 
3 Os termos utilizados não correspondem ipsis litteris aos nomes das subunidades de cada órgão, já que buscou-se 

preservar o anonimato dessas. Desta forma, foram indicados os papéis funcionais dentro da organização 

entrevistada. 
4 Deu-se publicidade nesta pesquisa ao E01, uma vez que é pública a informação de que este foi o idealizador do 

GesRio e principal responsável pela 3ª compra compartilhada sustentável. Ademais, houve consentimento do 

entrevistado para que fosse dada publicidade ao seu nome na pesquisa.  



43 

 

E10 Gerente Gestão de Almoxarifado 27 min 

E11 Gerente Gestão de Compras  35 min 

 

3.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Para a identificação dos fatores que influenciam o processo decisório relativo à compra 

sustentável compartilhada entre órgãos do setor público, pretendeu-se responder, ao final do 

presente estudo, às seguintes perguntas: 

a) Como se deu o processo de tomada de decisão das organizações envolvidas nesta 

compra sustentável? 

b) Quais os principais fatores que influenciaram a decisão de participar da compra 

sustentável? 

c) De que maneira os fatores racionais, organizacionais e políticos influenciaram o 

processo decisório em cada organização? 

A resposta à primeira pergunta foi obtida por meio da análise de diversos documentos 

descritos no quadro 1 e complementada com informações obtidas durante as entrevistas. As 

respostas às demais perguntas foram obtidas por meio dos dados coletados nas entrevistas 

realizadas, que receberam tratamento qualitativo, sendo estruturados e codificados de maneira 

que se chegasse a uma conclusão objetiva (VERGARA, 1998).  

Para todas as entrevistas, foram solicitadas e obtidas autorizações para realizar a 

gravação de áudio. Depois disso, elas foram transcritas, o que gerou cerca de 45 páginas de 

narrativas. As informações oriundas da entrevista não-estruturada contribuíram para a 

identificação das categorias de análise. Dessa forma, foi realizada a análise de conteúdo dos 

dados coletados, buscando-se descobrir os núcleos de sentido que compuseram a comunicação 

e cuja presença e frequência de aparição apresentaram relevância para a categoria analítica 

escolhida (BARDIN, 1977).  

Segundo Kerlinger (1979), as categorias analíticas devem ser definidas tendo por 

objetivo atribuir-lhes precisão de significado, eliminando ambiguidades que costumam 

acompanhar as palavras. Seguindo essa definição, as categorias analíticas foram organizadas 

em três grandes grupos, que totalizaram 13 (treze) códigos (quadros 3, 4 e 5), tendo por base o 

referencial teórico, vide páginas 31 a 36. 
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Quadro 3. Fatores racionais 

Fator Definição 

Escolha racional Escolha entre um conjunto de opções e resultados previamente conhecidos. 

Racionalidade limitada Conhecimento incompleto das alternativas e suas consequências; capacidade 

limitada de considerar todas as opções possíveis. 

Maximização de valor Ação que objetiva a obtenção da maior eficiência, trazendo maiores benefícios e 

custos menores. 

Fonte: elaboração do autor 

 

Quadro 4. Fatores organizacionais 

Fator Definição 

Padrões e processos 

organizacionais 

Decisão a partir de processos organizacionais, que envolvem rotinas e 

procedimentos padronizados. 

Cultura organizacional Escolhas influenciadas por aspectos do comportamento dos indivíduos da 

organização, que geram normas formais e informais. 

Adaptação e aprendizagem 

organizacional 

Situações não programadas geram busca por novas soluções, adaptação, 

aprendizado e alterações nas decisões, desde que estejam de acordo com os 

processos organizacionais. 

Previsibilidade O desempenho atual é a fonte de previsão para o comportamento futuro da 

organização.  

Fonte: elaboração do autor 

 

Quadro 5. Fatores políticos 

Fator Definição 

Poder Habilidade de um indivíduo para influenciar a decisão de outro.  

Interesses Percepções e objetivos pessoais que determinam decisões. 

Influência externa Aspectos externos ao processo que podem influenciar a tomada de decisão por 

parte do indivíduo. 

Negociação e persuasão As decisões são tomadas como resultantes de negociações e barganhas. 

Cooperação e coalizão Indivíduos que se associam para produzir determinada ação. 

Conflito Divergências entre os indivíduos de como solucionar os problemas 

organizacionais.  

Fonte: elaboração do autor 

 

3.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

A primeira limitação está ligada aos possíveis vieses nos dados obtidos e também em 

suas análises. A título de exemplificação, destaca-se que alguns entrevistados, no decorrer das 

respostas, deram sugestões de como a compra compartilhada poderia ter sido mais eficiente. 

Percebe-se com isso que os entrevistados podem ter utilizado pseudo-razões em seus 

depoimentos.  

Ademais, podem haver vieses e conjecturas nas análises das entrevistas no sentido de 

enfatizar determinada categoria analítica. Ainda sobre as entrevistas, em virtude do decurso 

temporal do processo decisório até o momento da pesquisa, as respostas obtidas podem ser 

influenciadas por questões de memória e interpretação dos entrevistados. 
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A segunda limitação está associada a pesquisa documental, pois não se conseguiu ter 

acesso a alguns documentos que poderiam conter dados relevantes, tais como as atas de 

reuniões do GesRio. 

Por fim, a pesquisa restringiu as entrevistas às organizações envolvidas diretamente no 

processo da compra compartilhada. No entanto, ressalta-se que a análise de dados oriundos de 

outras esferas de decisão das organizações públicas envolvidas poderia ampliar a compreensão 

do tema.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Este capítulo apresenta e analisa os dados coletados na seguinte sequência: (i) descreve-

se o caso estudado, apresentando as principais informações e uma breve análise descritiva do 

processo licitatório e da compra, cujo objeto é o fornecimento de itens de material sustentável 

para expediente e limpeza; (ii) apresenta-se o processo de tomada de decisão da compra 

sustentável; (iii) e análise e apresentação dos principais fatores que influenciaram o processo 

decisório sob estudo. 

Os trechos citados no decorrer deste capítulo decorrem dos dados empíricos – 

documentos (quadro 1) e entrevistas (quadro 2) e, ao final de cada um deles, há referência à sua 

fonte, conforme o caso. Há que se ressaltar que os nomes das organizações e outros termos que 

pudessem comprometer o anonimato dos entrevistados foram substituídos por pseudônimos ou, 

até mesmo, omitidos, tomando-se cuidado para não prejudicar o sentido expresso na forma 

original.  

4.1 O CASO 

A compra pública sustentável objeto de estudo desta pesquisa é a 3ª Compra 

Compartilhada Sustentável ocorrida no Rio de Janeiro em 2014, por iniciativa do GesRio 

(Fórum de Lideranças Executivas de Órgãos Federais do Rio de Janeiro) (D02; E01). 

O GesRio teve seu início em 2009, tendo por objetivo formar uma rede colaborativa de 

troca de informações e experiências sobre os diversos temas da gestão pública (D01). Uma das 

metas do GesRio é promover as compras compartilhadas sustentáveis para reduzir os preços 

pagos em suprimentos, por meio da economia de escala (D02). O seu idealizador e coordenador 

foi o então Diretor de Gestão do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Renato Cader, que viu essa 

iniciativa como fundamental para o aperfeiçoamento e a modernização dos processos dos 

órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Federal (D01). 

Os procedimentos iniciais para a realização da 1ª Compra Compartilhada Sustentável se 

deram por meio do GesRio, sendo gerenciada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com a 

participação de vários órgãos, tais como Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), Receita Federal, Ministério da Educação, entre 

outros (SILVA E BARKI, 2012). As ações para a 2ª Compra Compartilhada Sustentável 

também tiveram seu início nas reuniões do GesRio. Num desses encontros preparatórios, a 

FIOCRUZ candidatou-se como o órgão gerenciador (E01).  

Ambas as compras obtiveram resultados positivos no que diz respeito ao ganho de escala 

e à aquisição de materiais de expediente com critérios de sustentabilidade, tornando-se possível 
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comprar por menor preço produtos sustentáveis do que os convencionais, uma vez que fora 

realizada uma compra conjunta (D02; D04).  

Conforme o previsto, as ações para a 3ª Compra Compartilhada Sustentável também se 

iniciaram por meio do GesRio, em um de seus encontros, realizado em fevereiro de 2013. Na 

ocasião, ocorreram as ações preparatórias para o processo da 3ª compra, além de se ter avaliado 

o desempenho das aquisições da 2ª compra (D02). Em março de 2013, em outra reunião do 

GesRio, buscou-se definir quem seria o órgão gerenciador desta compra (D02). Esta escolha, 

segundo Renato Cader, foi a mais difícil, ainda que fosse a 3ª compra, pois havia grande 

resistência entre as instituições envolvidas no GesRio para assumirem a posição de ser um órgão 

gerenciador, uma vez que este é responsável por todo o processo desde a fase de planejamento 

até a execução do certame, possuindo assim a maior responsabilidade e demanda de trabalho 

(E01).  

O coordenador do GesRio fez um convite ao Chefe de Gabinete do Ministério da Defesa 

(MD) para que a Marinha do Brasil fosse o órgão coordenador da 3ª compra. Após isso, o 

gabinete do MD agendou uma apresentação do Renato Cader para a Marinha sobre as outras 

duas compras compartilhadas (E01). Em março de 2013, o GesRio então, por meio do 

Ministério da Defesa, convidou formalmente a Marinha do Brasil para coordenar a 3ª Compra 

Compartilhada Sustentável (D04; D05). Há que se ressaltar que o GesRio fundamentou sua 

escolha pela Marinha como órgão gerenciador em virtude dessa Instituição ter prestígio e 

reconhecimento na Administração Pública Federal na área de compras (D04). Em abril de 2013, 

a Marinha do Brasil aceitou o convite de coordenar essa compra e colocou à disposição a 

Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM) para que concretizasse tal tarefa (D06; D07; 

D08).  

Para a condução do processo, a DAbM deu papel de destaque a seu Departamento 

Técnico e ao Núcleo de Catalogação de Material da Marinha (NUCAM), respectivamente, com 

o estabelecimento das especificações técnicas e com a catalogação de novos itens, além do 

órgão de compra centralizado da Marinha, o Centro de Obtenção da Marinha (COMRJ), que 

atuou como a UG Gerenciadora desta compra (D09; D10).  

Daí então, deu-se início a fase interna da licitação, que abrangeu, entre outros, a abertura 

do processo administrativo, a escolha dos bens a serem licitados e as condições básicas (DE 

MIRANDA, 2002). Conforme o edital (D13), elaborado pela UG Gerenciadora, o objeto da 

presente licitação foi o registro de preços para o fornecimento de itens de material de expediente 

e limpeza sustentáveis, sendo utilizada a modalidade pregão, uma vez que se tratava de 
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aquisição de bens comuns, ademais, buscava-se rapidez no certame e redução de preços (D10), 

no intuito de buscar as vantagens levantadas por De Miranda (2002) e Barbosa e Fiuza (2011).  

Ainda com relação a fase interna do pregão, a escolha pelo sistema de registro de preços 

e compra compartilhada se deu em virtude de se buscar atender a várias organizações 

(BIDERMAN et al 2008; E01), proporcionar um melhor gerenciamento e controle dos estoques 

(FERNANDES, 2013), maior possibilidade de ganho de escala e da compra ser efetuada por 

preço menor do que cada órgão pode adquirir individualmente (BIDERMAN et al 2008; 

SOUZA E MAGALHÃES, 2014; D10).  

Todos os entrevistados foram unânimes em dizer que tiveram a oportunidade de 

participar da escolha dos itens sustentáveis que comporiam o processo. Além disso, após a UG 

Gerenciadora ter estabelecido os 54 itens disponíveis no pregão, com suas respectivas 

descrições, os órgãos iniciaram o envio de suas demandas por e-mail ao COMRJ em julho de 

2013 (D10), tendo sido aberta a Intenção de Registro de Preços (IRP) neste mês, fechada para 

análise e posteriormente foi aberta novamente, por solicitação de outros órgãos públicos, e 

encerrada, finalmente, em novembro de 2013 (D11; D12).  

 Foram participantes do processo de compra 14 organizações, descritas abaixo (D13): 

 Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro – COMRJ;  

 Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS; 

 Centro de Tecnologia Mineral – CETEM/RJ; 

 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 

 Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia – INMETRO; 

 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do RJ – JB; 

 Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu/RJ – DRF/RJ; 

 Agência Nacional do Petróleo – ANP/RJ; 

 Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST; 

 Empresa de Tecnologia e Informática da Previdência Social; 

 Agência Nacional do Cinema RJ – ANCINE; 

 Escola Naval; 

 Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ; e 

 Instituto de Tecnologia em Fármacos. 

A fase externa do pregão iniciou-se em 15 de julho de 2014, com a publicação do aviso 

de licitação no Diário Oficial da União e no Portal de Compras do Governo Federal 

(Comprasnet), sendo denominado o pregão nº 5025/2013, da UASG 771300 e IRP nº 0065/2014 
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(D14; D20). O edital foi disponibilizado no mesmo dia e a abertura das propostas do pregão e 

o início da fase de lances se deu em 28 de julho de 2014 (D14). De acordo com cada item, até 

meados de agosto de 2014, as propostas de melhor lance foram aceitas, tendo sido aberto então 

o prazo para análise e julgamento das propostas (D15).   

Entre os meses de outubro e novembro de 2014, as empresas que, por meio de suas 

propostas, atenderam aos critérios estabelecidos no edital e tiveram suas amostras aprovadas, 

foram habilitadas, perfazendo um total de 18 itens homologados, ou seja, 33,3% do total de 

itens do edital da licitação (D15; D16; D17). Por sua vez, foram cancelados 36 itens na fase de 

aceitação, em virtude de três motivos, de acordo com cada caso: nenhum licitante apresentou 

amostra que satisfizesse integralmente a descrição do objeto; os licitantes apresentaram 

propostas que foram desclassificadas, por deixarem de indicar marca e fabricante, ou material 

reprovado na amostra; e, por fim, a Administração deixou de publicar um apêndice do Termo 

de Referência, que continha as Normas Técnicas de referência para alguns itens (D18). 

Por fim, o pregão foi adjudicado e homologado no final de novembro de 2014. A partir 

do início do mês seguinte, as organizações já podiam realizar aquisições sustentáveis, por meio 

do uso da ata de registro de preços, cuja validade foi até 3 de dezembro de 2015 (D20). A 

referida ata encontra-se disposta no Anexo 4. 

Como se pode observar diante do histórico acima relatado, a fase interna do pregão se 

estendeu por cerca de doze meses, o que não costuma ser comum, uma vez que o sistema de 

registro de preços busca trazer maior agilidade ao processo de aquisição de bens e contratação 

de serviços (FERNANDES, 2013).  

No decorrer da pesquisa, os entrevistados destacaram algumas dificuldades que, 

possivelmente, ocasionaram a demora da fase interna do pregão, tais como: a robustez do 

processo de compra, que possuía diversos itens com especificações distintas (E04; E09); 

demora nas respostas das demandas das organizações, ainda na fase de planejamento (E01; 

E07); problemas de coordenação horizontal e falhas de comunicação entre a UG Gerenciadora 

e as UG Participantes (E09; E11); entraves organizacionais e ausência de expertise em compras 

compartilhadas por parte da UG Gerenciadora (E01; E05; E07; E11).  

No que diz respeito à fase externa do pregão, o tempo entre a análise e aceitação das 

amostras durou quase três meses. A análise criteriosa da UG Gerenciadora com relação as 

amostras (E10) pode ter sido a causa dessa delonga. Há que se destacar que apesar de serem 

bens comuns, tratavam-se de itens com critérios sustentáveis e, por isso, demandavam o uso de 

ferramentas e informações específicas sobre as CPS, além de familiaridade dos profissionais 

envolvidos com as políticas de sustentabilidade (ALMEIDA, 2014; BETIOL et al, 2012). 
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Em concordância com os estudos de Korkmaz (2010) e Preuss e Walker (2011), a 

compra pública sustentável objeto desta pesquisa teve como principais óbices a falta de 

fornecedores de bens sustentáveis, a demora processual e problemas de coordenação horizontal. 

Ademais, excessivos requisitos de habilitação de fornecedores e formalidades burocráticas 

podem ter contribuído para a inexecução do processo de compras com tempestividade, 

conforme alerta Fiuza (2009).  No entanto, há de se ter em mente que a responsividade das 

organizações públicas envolvidas, sobretudo da UG Gerenciadora, deve ter contribuído para 

que outros aspectos fossem levados em consideração, além da simples busca pela eficiência 

(FERNANDES, 2014).  

4.1.1 Análise descritiva 

Inicialmente, tratando-se da compra propriamente dita, dos 14 órgãos que participaram 

da licitação, apenas 6 fizeram aquisições, sendo que a maioria corresponde ao item de papel 

reciclado formato A4 (D20). Foram entrevistados 4 dos 6 órgãos que efetuaram a compra, 

estando destacados no quadro abaixo. Ademais, buscou-se observar aspectos da gestão 

socioambiental das organizações entrevistadas, por meio do uso dos relatórios de gestão de 

2014 que cada organização enviou ao TCU (D19; anexo 1), o que resultou na análise 

apresentada no quadro 6 abaixo. 

Quadro 6. Análise comparativa da gestão socioambiental e da aquisição  

Referência Cargo Subunidade5 Adesão à A3P? Há PLS? Aquisição? 

E02 Gerente Gestão de Compras  SIM SIM SIM 

E03 Assistente Gestão de Almoxarifado NÃO NÃO NÃO 

E04 Analista  Gestão de Almoxarifado SIM SIM SIM 

E05 Assistente Gestão de Almoxarifado  SIM SIM SIM 

E06 Assistente Gestão de Compras SIM NÃO NÃO 

E07 Assistente Gestão de Compras NÃO SIM NÃO 

E08 Gerente Gestão de Almoxarifado NOB6 NOB NÃO 

E09 Gerente Gestão de Compras NÃO SIM NÃO 

E10 Gerente Gestão de Almoxarifado SIM SIM SIM 

E11 Gerente Gestão de Compras  SIM NÃO NÃO 

Fonte: elaboração do autor 

                                                 
5 Os termos utilizados não correspondem ipsis litteris aos nomes das subunidades de cada órgão, já que buscou-se 

preservar o anonimato dessas. Desta forma, foram indicados os papéis funcionais dentro da organização 

entrevistada. 
6 NOB – Não observado. No relatório de gestão deste órgão não havia o Quadro A.10.1 – Aspectos da Gestão 

Ambiental. 
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Como se pode observar no quadro 6, as quatro organizações entrevistadas que fizeram 

aquisições sustentáveis participavam, em 2014, da Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P) e possuíam Plano de Logística Sustentável (PLS) em suas unidades. Tal 

constatação está em concordância com os ensinamentos de Abreu et al (2012) e Costa (2014), 

que reputam como fundamentais a adesão à A3P e a implementação do PLS para que se 

estabeleçam práticas de sustentabilidade nas organizações, dentre as quais, destacam-se as 

compras públicas sustentáveis.  

Passa-se a seguir à apresentação e análise dos dados obtidos no que diz respeito às 

variáveis demográficas (parte I) e profissionais (parte II) dos 11 entrevistados. Na tabela 3 é 

apresentado o perfil demográfico e profissional dos entrevistados.  

Tabela 3. Perfil demográfico e profissional do entrevistado 

Parte I 

(Variáveis demográficas) 

Parte II 

(Variáveis profissionais) 

 

Variável Qtde Variável Qtde 

Sexo  Cargo ocupado  

Masculino              

Feminino 

8 

3 

Auxiliar/Assistente 

Analista   

Supervisor/Gerente 

Diretor/Presidente 

4 

1 

5 

1 

Faixa Etária  Tempo de serviço na organização  

30 – 39 anos 

40 – 49 anos 

50 – 59 anos 

60 anos ou mais 

3 

6 

2 

- 

Até 5 anos 

5 – 10 anos 

Acima de 10 anos 

2 

4 

5 

Escolaridade  Tempo de experiência na área de compras/licitações  

Médio 

Graduação 

Pós (lato sensu) 

Mestrado/Doutorado 

1 

4 

5 

1 

Até 5 anos 

5 – 10 anos 

Acima de 10 anos 

1 

6 

4 

 Já participou de algum evento sobre compras sustentáveis? 

(obs. não considere o GesRio) 

 

Sim 

Não 

7 

4 

Participou das reuniões do GesRio em que foram abordadas 

as ações para a 3ª Compra Compartilhada Sustentável? 

 

Sim 

Não 

8 

3 

Fonte: elaboração do autor 

 Primeiramente, deve-se atentar para o fato de que mais da metade dos entrevistados, 

sendo 6 dos 11, apresentam elevada escolaridade (pós-graduação lato sensu ou mestrado). Em 

segundo lugar, há que se observar também que 7 dos 11 entrevistados ocupam cargos de nível 

superior (analista, supervisor/gerente, diretor/presidente) e, por conseguinte, recebem as 
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maiores remunerações. Isso sinaliza que tais organizações, em tese, consideram a área de 

compras como assunto estratégico, e, por isso, empregam profissionais mais capacitados para 

atuar na área de gestão de compras e almoxarifado (BANCO MUNDIAL, 2004; BAILY et al, 

2000; THAI, 2001). 

Outro aspecto a ser considerado é que quase todos os entrevistados possuem mais de 

cinco anos de experiência na área de compras, sendo que quatro destes já atuam nesta área há 

mais de dez anos. A grande experiência na área de compras é fundamental para a assunção do 

cargo de gerente de compras governamentais, o que projeta a imagem de profissionalismo e 

eficiência nestas organizações (BATISTA E MALDONADO, 2008). 

Por último, evidencia-se que 7 dos 11 entrevistados já participaram de eventos 

relacionados a compras sustentáveis, possuindo assim familiaridade com o tema, o que facilita 

a adoção da CPS nas organizações (ALMEIDA, 2014; BETIOL et al 2012).  

4.2 O PROCESSO DECISÓRIO DA COMPRA SUSTENTÁVEL 

O processo de tomada de decisão analisado nesta pesquisa possui dois momentos 

distintos: o primeiro diz respeito à decisão por participar da licitação e o segundo relaciona-se 

à escolha em utilizar a ata de registro de preços para adquirir os materiais sustentáveis. Pode-

se extrair das análises dos documentos que o primeiro processo iniciou-se no mês de fevereiro 

de 2013 e finalizou em novembro de 2013, com o fechamento da IRP. Já o segundo, teve seu 

começo no mês de dezembro de 2014 e término em dezembro de 2015, com o término da 

vigência da ata.  

Como já relatado, as ações preparatórias para a concretização da 3ª compra 

compartilhada sustentável iniciaram-se numa das reuniões do GesRio em fevereiro de 2013. 

Iniciou-se naquela ocasião a chamada fase de identificação (MINTZBERG et al 1976), em que 

se buscou novas oportunidades na área de compras sustentáveis, em especial, a melhoria nas 

especificações dos materiais (E01); além disso, destacaram problemas que ocorreram nas 

compras anteriores (D02; E01) e efetuaram um diagnóstico dessas compras, visando novos 

rumos (D02). No mês seguinte, buscou-se definir, entre as instituições que participavam do 

GesRio, quem seria o órgão coordenador da 3ª compra, porém sem sucesso. Passou-se então a 

discutir qual órgão não-integrante do GesRio possuía a envergadura necessária para gerenciar 

a compra. Na ocasião, entendeu-se que a Marinha seria uma escolha adequada, conforme as 

razões expostas no relato a seguir: 

A marinha tem expertise em catalogação, tem um prestígio institucional e respeito perante à sociedade, é 

uma máquina, uma instituição grande e nós queríamos instituições grandes, que tivessem experiência em 

licitar grandes volumes. (E01) 
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Essa parte do processo decisório, conforme ensinamento de Mintzberg et al (1976), é a 

chamada fase de desenvolvimento. Buscou-se, primeiramente, por uma decisão – pronta ou 

semipronta – em que algum órgão participante do GesRio gerenciasse a compra, em seguida 

procura-se uma solução fora deste contexto, o convite à Marinha do Brasil. Pode-se dizer que 

se inicia nesse momento também a fase de seleção, uma vez que os gestores do GesRio avaliam 

a escolha pela Marinha e decidem que convidá-la seria uma opção viável no projeto. 

O convite feito pelo GesRio à Marinha, por meio de interlocução com o Ministério da 

Defesa, trouxe a concretização da parte mais importante desse projeto, a saber, a escolha da UG 

Gerenciadora. Essa instituição aceitou gerenciar a compra, conforme os documentos 

normativos D04, D05, D06 e D07. Tem-se, então, a rotina de autorização, presente na fase de 

seleção do modelo geral de processo decisório (MINTZBERG et al, 1976), devido a terem 

recorrido a órgãos superiores.  

Dessa forma, observa-se que o processo decisório em análise iniciou-se na esfera 

administrativa, nos encontros do GesRio, em seguida, passou-se à esfera política, momento em 

que as decisões foram tomadas dentro de um sistema político existente (PETERS, 1995; 

ROURKE, 1979).  

A segunda etapa do processo decisório correspondeu à decisão das demais organizações 

em atuarem como UG Participantes. Sobre como se desenrolou esse processo nas organizações, 

os entrevistados foram unânimes em destacar que, por serem integrantes do GesRio, foram 

convidados para participar da 3ª compra, tanto por meio das reuniões quanto por e-mail, para 

os que não puderam comparecer aos encontros. Naturalmente, cada organização teve seu 

processo decisório interno, uma vez que, por não ser uma simples decisão de rotina ou 

operacional (THAI, 2001), o gestor de cada uma delas teve de submeter o projeto à alguma 

instância superior para aceitação. Dessa maneira, no que tange à classificação das decisões que 

foram tomadas nas organizações, podem ser classificadas como não-programadas (FREITAS 

E KLADIS, 1995; MOTTA, 2003), complexas e estratégicas (DRENTH E KOOPMAN, 1992). 

Apesar das peculiaridades de cada organização, depreendeu-se das análises de cada 

processo decisório alguns fatores motivadores comuns, são eles: (1) a normatização federal 

sobre compras sustentáveis que incentiva os órgãos a tomarem medidas para implementarem 

esta prática; (2) a existência de ações internas de sustentabilidade nas organizações, tais como 

comissão de sustentabilidade e PLS; e (3) motivações individuais. Esses fatores não 

influenciaram todos os gestores, porém, pelo menos dois deles foram observados na análise das 

entrevistas de cada um, como pode ser exemplificado nos relatos a seguir: 
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Eu recebi o convite do Renato Cader e, por conta própria, achei que seria interessante. Até porque o TCU 

cobra isso no relatório anual de gestão. Como se falava muito sobre isso à época, achei válido como 

servidor e como pessoa, pois gosto dessa área. (E03) 

A questão da decisão das compras sustentáveis começou aqui no órgão a partir da criação da comissão de 

sustentabilidade, então, como eu tenho uma bagagem na área de compras e recebi o convite por e-mail, 

resolvemos aderir ao projeto. (E02) 

Recebemos o convite do GesRio, então juntaram-se as questões do nosso PLS e o fato do governo cobrar 

uma postura, comprometimento da organização [...]. (E07) 

Outro momento importante do processo decisório está relacionado às compras que 

foram realizadas. Como dito anteriormente, apenas quatro das organizações entrevistadas 

adquiriram materiais sustentáveis e todas essas possuíam aspectos de gestão socioambiental já 

implantados (vide quadro 6). A influência disso no processo de tomada de decisão para comprar 

o material sustentável foi também verificada nas entrevistas. Entretanto, os gestores (E04; E05) 

destacaram que não compraram todo o material que haviam lançado na IRP, principalmente, 

porque a delonga do processo licitatório os levou a obter materiais de expediente por meio de 

outras atas de registro de preços.  

No que tange às razões da não aquisição de materiais sustentáveis, não houve 

unanimidade nas respostas dos outros seis entrevistados. No entanto, dois gestores (E07; E11) 

alegaram que a compra não foi efetivada em suas organizações porque, à época, não estavam 

mais envolvidos no processo decisório. Além disso, enfatizaram que foram eles que se 

dispuseram a participar do processo por motivações pessoais, então, quando saíram, o processo 

não teve continuidade na organização. Sobre o tema, Almeida (2014) destaca que a ausência de 

apoio institucional e gerencial é uma das dificuldades para adoção das compras sustentáveis nas 

organizações. Outro entrevistado caracteriza essa argumentação da seguinte forma: 

Não houve aquisição porque a decisão era minha [...], foi num momento em que eu estava muito atarefado 

no órgão [...] e por não haver uma política, eu sequer fui questionado por alguém [...] foi um trabalho 

solitário, que se fizesse estava bom, se não fizesse também estava. (E03) 

Por fim, a análise das entrevistas e dos documentos permitiram o delineamento do 

processo decisório, que, assim como o modelo proposto por Mintzberg et al (1976), ocorreu de 

forma não-linear, caracterizando-se por interrupções, tais como o fechamento da IRP, o retorno 

a fases anteriores e atrasos. 

4.3 OS FATORES RACIONAIS DO PROCESSO DECISÓRIO 

O conceito de compras públicas apresenta em si mesmo um aspecto de racionalidade na 

medida em que este é definido como a escolha por bens e serviços nas melhores condições 

possíveis, considerando os aspectos de preço e qualidade (MOHAN, 2010). Dessa maneira, são 
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descritos e analisados abaixo os principais fatores de racionalidade do processo decisório das 

organizações envolvidas.  

4.3.1 Escolha racional 

A escolha racional, principal fator no modelo racional de Allison e Zelikow (1999), é 

formada por objetivos, alternativas, consequências e escolha que levam o tomador de decisão a 

selecionar a alternativa que ele classifique melhor em termos de metas e objetivos. Esse fator 

não foi facilmente observado nas entrevistas, em virtude de sua caracterização, não ter sido 

plenamente verificada no processo decisório.  

Não obstante, observou-se indícios de escolha racional quando dois entrevistados (E04; 

E10) afirmaram ter tido total disponibilidade dos objetivos da compra e de suas variáveis, além 

de terem plena convicção de que a escolha em participar era a mais vantajosa para a sua 

organização. Um desses entrevistados (E04), inclusive, afirmou que nas reuniões do GesRio 

foram apresentados os itens, o catálogo de materiais e também foi perguntado se haviam 

sugestões de inclusão de outros itens. Além disso, o entrevistado enfatizou que havia analisado 

o cenário interno organizacional de participar ou não da compra.  

Sobre a análise do cenário organizacional, o outro entrevistado (E10) exemplificou essa 

questão dizendo que chegou a contatar o setor de informática do seu órgão a fim de verificar se 

o papel reciclado proposto na licitação era compatível com as impressoras que possuíam.  

Outrossim, aspectos de escolha racional foram observados no documento do GesRio 

enviado à Marinha, em que se identificou certa convicção de que a escolha da instituição para 

gerenciar o projeto atenderia plenamente os objetivos. No documento consta o seguinte texto: 

Tendo em vista o prestígio e reconhecimento que o Comando da Marinha tem na Administração Pública 

Federal na área de compras, venho manifestar nosso interesse em ter essa tão respeitada instituição na 

coordenação do referido projeto [...]. (D04) 

Houve quase unanimidade entre os entrevistados ao afirmarem que a escolha da 

Marinha, como órgão gerenciador, atendiam plenamente os objetivos propostos para o projeto 

da 3ª compra compartilhada sustentável, expondo argumentos similares ao do documento acima 

descrito.  

Diante dessas considerações, vê-se que a decisão de envolver a Marinha se deu, de certa 

forma, sob os pressupostos da escolha racional, segundo o modelo proposto por Allison e 

Zelikow (1999). 
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4.3.2 Racionalidade limitada 

Se por um lado mostrou-se difícil verificar aspectos da escolha racional, por outro 

identificou-se com clareza as limitações da racionalidade, uma vez que os gestores não tinham, 

de fato, as consequências para cada alternativa no processo decisório. Dois entrevistados (E03; 

E09) afirmaram ter conhecimento dos objetivos, pois, inicialmente, participaram da elaboração 

do projeto da 3ª compra. Não obstante, destacaram que, à época, muita coisa ainda estava por 

ser feita e analisada. Alguns entrevistados (E02; E03; E07; E09) deram exemplos de limitações 

nesse processo, tais como a estimativa de tempo, valor de referência dos itens e a resistência 

nas organizações quanto ao uso dos produtos sustentáveis que poderiam ser adquiridos. Um 

desses gestores, quando questionado sobre a certeza de que a escolha era a mais vantajosa para 

seu órgão, respondeu: 

Tivemos uma estimativa de tempo, porém isso é algo complicado nas organizações públicas, já que 

depende de muitos fatores, principalmente numa IRP. Precisa-se fechar uma quantidade de órgãos e o 

valor de referência, que depende, às vezes, de proposta de fornecedores. Fato é que não tínhamos muita 

noção do prazo que essa compra iria ser concluída. (E09) 

 

Apesar dos entrevistados, à época, acreditarem que a decisão sobre quem seria órgão 

gerenciador foi ideal, no decorrer do processo, viu-se que apenas parte dos possíveis percalços 

foi levada em consideração, o que remonta ao conceito de racionalidade limitada proposto por 

Simon (1970). Como elucida um dos entrevistados: 

No início das reuniões, nós conseguimos avançar bem, já que uma das nossas apostas era que tendo um 

órgão gerenciador das Forças Armadas, com todo um fluxo de trabalho formalizado, seria bem mais 

rápido processo, mas acabou demorando mais. E isso foi um risco para o processo, por exemplo, quanto 

aos materiais de expediente, você tem que abastecer os almoxarifados e então os órgãos participantes 

começaram a fazer suas atas porque o processo começou a demorar além do previsto. (E11) 

 

Um dos gestores, ao ser questionado se houve uma análise do cenário organizacional e 

convicção de que a escolha em participar era a mais vantajosa para o órgão disse: 

Não! Não fizemos essa análise. A comissão de sustentabilidade realmente tomou a decisão, e, disse: 

vamos fazer! Foi desse jeito. Na verdade, foram colocadas metas para a comissão atingir, tais como a 

compra do papel reciclado, a troca do uso de copos descartáveis por canecas para os servidores etc. (E02) 

Outro entrevistado respondeu a tal questionamento de forma similar: 

Não! Não teve análise de participar ou não. O que pensamos foi: “vamos lá representar nosso órgão!”, até 

porque esse convite estava alinhado com nosso Plano de Logística Sustentável. (E07) 

Diante do exposto, infere-se que limitações da racionalidade se mostraram presentes em 

vários momentos do processo decisório, uma vez que não houve um conhecimento completo e 

antecipado das diversas situações, tanto organizacionais quanto processuais, além de fatores 

ligados ao comportamento dos gestores (SIMON, 1970). 
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4.3.3 Maximização de valor 

O fator maximização de valor é uma premissa básica da administração no que tange à 

compra pública sustentável. Um dos princípios dessa compra é a obtenção do melhor valor, não 

levando em consideração somente o preço do material ou serviço, mas também aspectos de 

qualidade, eficiência, proteção ambiental, entre outros (COMISSÃO EUROPEIA, 2011).  

Como preceituam Alexandrino e Paulo (2011), na licitação busca-se selecionar a 

proposta mais vantajosa para administração. Tal assertiva quer dizer, em outras palavras, que o 

procedimento licitatório busca a maximização de valor das compras públicas. Além disso, este 

fator também está ligado ao desafio de se implementar e consolidar a CPS nas organizações 

públicas, uma vez que os obstáculos se encontram no tabuleiro da gestão (COUTO E COELHO, 

2015). 

Foram encontradas na pesquisa documental algumas variáveis que compõem o fator em 

análise: 

[...] Ambas as compras anteriores obtiveram resultados positivos no que diz respeito ao ganho de escala e 

a aquisição de materiais de expediente com critérios sustentáveis. (D04) 

[...] Foi solicitado pela Ministra do Planejamento, Sra. Miriam Belquior, na solenidade de entrega do 

Prêmio Inovação na Gestão Pública, que os projetos vencedores tivessem perenidade. (D04) 

Três entrevistados (E01; E04; E09) também destacaram que a economia de escala 

proporcionada pela compra compartilhada sustentável apresentava um aspecto de extrema 

relevância para o processo, uma vez que, dificilmente, as licitações seriam feitas isoladamente, 

devido a apresentarem custos bem maiores.  

Como bem destacam Biderman et al (2008), a economia requer adquirir produtos mais 

sustentáveis, mas também minimizar o consumo, ou seja, comprar somente o necessário. Nesse 

sentido, um dos entrevistados faz interessante observação: 

Devemos adquirir o material sustentável, porém, ao mesmo tempo, não podemos comprar sem precisar 

do material, pois também faz parte da sustentabilidade não comprar por comprar. (E09) 

Deve-se salientar também que a decisão do GesRio em ter a Marinha como órgão 

gerenciador evidenciou, em tese, uma escolha consciente e de maximização de valor dentro das 

limitações existentes (ALLISON E ZELIKOW, 1999), como fora percebido na fala da maioria 

dos entrevistados (E01; E03; E04; E07; E08; E09; E10). Esses destacaram alguns aspectos 

positivos da Instituição, tais como seriedade, tradição histórica e expertise em licitações 

públicas.  
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Conclui-se que o fator racionalidade limitada foi o mais observado, sendo seguido pela 

maximização de valor e, por último, a escolha racional. Dessa maneira, é ilustrado na figura 8 

abaixo a influência dos fatores racionais no processo decisório da compra sustentável:   

 
Figura 8. Fatores racionais influenciadores 

Fonte: elaboração do autor 

 

4.4 OS FATORES ORGANIZACIONAIS DO PROCESSO DECISÓRIO 

Os órgãos participantes desta pesquisa são subordinados a diferentes ministérios do 

governo federal, possuindo assim, diversos regulamentos, regras e culturas, o que resulta em 

diferentes processos organizacionais. Sendo vistos não como indivíduos, mas como um 

conjunto de órgãos interligados, em que cada um tem sua existência de maneira independente 

(ALLISON E ZELIKOW, 1999), os fatores organizacionais determinam como estes processos 

organizacionais influenciam as decisões no que tange à compra sustentável. No item 4.1.1 foi 

realizada uma análise descritiva do caso, sobretudo da gestão socioambiental dos órgãos, em 

que já se destacou alguns fatores organizacionais. Sendo assim, são trazidas abaixo algumas 

considerações sobre os fatores organizacionais evidenciados na análise das entrevistas. 

4.4.1 Padrões e processos organizacionais 

A decisão como resultado de padrões e processos organizacionais é um dos aspectos 

centrais do modelo organizacional, proposto por Allison e Zelikow (1999). O fator em análise 

se verifica melhor pela existência de normas nas organizações pesquisadas. Os documentos 

D09 e D13 contêm alguns procedimentos a serem seguidos para que ocorresse a compra 

compartilhada sustentável. Além desses, destaca-se o D19, que contém o Plano de Logística 

Sustentável (PLS) e a Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). Nesse aspecto, oito 

dos dez órgãos possuem, pelo menos, uma dessas duas normas internas, o que pode significar 

que a tomada de decisão para a compra sustentável já tinha um padrão a ser seguido.  
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Ao serem questionados se sofreram influência dos padrões e processos organizacionais 

para a tomada de decisão, seis dos dez entrevistados disseram que esse fator teve algum tipo de 

relevância na decisão. Dois gestores afirmaram enfaticamente que: 

[...] me influenciaram sim! Porque eu já sei que existe uma preocupação da instituição com a 

sustentabilidade. Então eu sei que nas nossas compras temos que dar preferência a materiais com critérios 

de sustentabilidade. (E09) 

Sim claro, aqui a gente já tem uma questão ambiental; mobiliário, por exemplo, na confecção de termo 

de referência já é pedido que seja madeira reflorestada, enfim tudo já é sustentável. Desde 2010, mesmo 

antes do decreto, nosso órgão tem esse cuidado de buscar usar esse tipo de material. (E10) 

4.4.2 Cultura organizacional 

A influência do fator cultura organizacional “sustentável” foi pouco observada nos 

padrões de comportamento e crenças dos servidores das organizações envolvidas no processo 

decisório. Dessa maneira, identificou-se nas entrevistas que apenas um órgão, que está entre os 

quatro que possuem normas formais sobre sustentabilidade nas organizações (PLS e A3P), 

corroborou a influência da cultura organizacional na decisão pela compra de itens sustentáveis 

(E05): 

Aqui no órgão a compra sustentável é uma cultura, uma política. Tivemos a discussão com todos os 

setores quando realizamos a primeira compra. À época, envolvemos toda a organização e montamos uma 

equipe. (E05) 

Tal constatação possui alinhamento com as dificuldades para adoção das CPS expostas 

por Almeida (2014), presentes na tabela 1, uma vez que, ao que tudo indica, os servidores dos 

demais órgãos envolvidos não estavam totalmente convencidos de que as políticas de 

sustentabilidade na administração pública devem ser implantadas e seguidas. Como bem 

apontam Preuss e Walker (2011), a cultura organizacional é um dos obstáculos ao cumprimento 

das CPS. Como relata um dos gestores de compras: 

Comecei aqui no órgão pouco a pouco, por causa da questão cultural, das pessoas terem a ideia de que o 

material sustentável é mais caro. Então, nós provamos que o papel A4 sairia mais barato, daí teve boa 

aceitação, mas com algumas reclamações por conta da cor do papel. (E06) 

Como já era esperado, ainda persiste a ideia de que o resultado do processo licitatório 

sustentável é mais caro, como ressaltam Korkmaz (2010), Almeida (2014) e De Oliveira e Dos 

Santos (2015). 

A constatação de que a cultura organizacional não influenciou mais as organizações do 

que os próprios indivíduos que a compõem é um pouco diferente da de Allison e Zelikow (1999) 

sobre ser a cultura o componente que dá forma ao comportamento do tomador de decisão, 

definindo normas e padrões das estruturas formais e informais. Esse fato não refuta a ideia 

desses autores, mas indica que os tomadores de decisão atuaram como líderes organizacionais, 
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buscando implementar as prioridades estabelecidas nas organizações, conforme indica a 

proposição geral do modelo organizacional de Allison e Zelikow (1999).  

Sendo assim, depreende-se que foi superada a barreira da cultura organizacional “não-

sustentável” no momento da decisão da organização por participar da licitação. No entanto, 

quando se tratou da utilização da ata de registro de preços para adquirir o material sustentável, 

a cultura organizacional contribuiu para a não aquisição dos produtos, como declararam alguns 

dos entrevistados (E03, E07, E08 e E11). 

4.4.3 Adaptação e aprendizagem organizacional 

Evidências de adaptação e aprendizagem organizacional foram detectadas ao longo de 

todo o processo decisório. Os documentos D10, D11 e D12 demonstram ajustes que foram 

realizados durante o processo licitatório, sobretudo com relação aos lançamentos da IRP. Já 

outro documento apresenta um interessante depoimento de um dos gestores participantes da 3ª 

compra compartilhada: 

[...] este movimento e participação é muito importante, pois a cada ano estamos ganhando mais 

experiências e conseguindo melhores resultados mutuamente. (D02)  

Com relação a análise das entrevistas, observou-se que as mudanças e adaptações 

implementadas proporcionaram aprendizado no que se refere ao processo de compra 

sustentável. Sobre isso, o coordenador do GesRio destacou a criação de um comitê executivo: 

Eu identifiquei que as organizações envolvidas não estavam se comunicando com a sinergia que seria 

saudável para o processo. [...]. Para facilitar a gestão da terceira compra, nós criamos um comitê 

executivo, com um número reduzido de órgãos que já tinham uma experiência. [...] Nós fazíamos 

reuniões, não eram aquelas reuniões grandes do GesRio, mas serviam para poder aparar as arestas e ir 

afinando a fase de planejamento e licitação. (E01) 

A criação desse comitê está em concordância com a ideia proposta por Preuss e Walker 

(2011), pois os autores ressaltam que a superação dos obstáculos à implantação da CPS passa 

por se criar processos de adaptação em pequenos grupos de trabalho, que sirvam de apoio aos 

gestores. 

Como anteriormente relatado, a delonga do processo licitatório levou algumas 

organizações a buscarem soluções para situações não programadas, como sugerem Allison e 

Zelikow (1999), no modelo organizacional. Um dos entrevistados relatou: 

[...] uma das organizações participantes teve de pedir papel emprestado a outra. Então, os órgãos tinham 

uma colaboração mútua entre eles também, porque nós acreditávamos no processo, tínhamos em mente 

o cronograma que foi proposto no início. (E01) 

Ademais, o aprendizado foi alcançado também na melhoria das especificações dos itens 

por parte da UG Gerenciadora, inclusive com a participação de engenheiros químicos dessa 
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organização (E01). De maneira geral, as organizações afirmaram ter obtido experiência ao 

participarem desta compra, o que pode ser visto nos depoimentos abaixo: 

[...] por exemplo: material de consumo, quem faz a especificação aqui é o almoxarifado. Então, hoje eles 

tem essa orientação de fazer especificação com critérios de sustentabilidade. (E09) 

Nós temos o nosso processo de aquisição e a gente já vem fazendo desde 2010, só que nós não tínhamos 

a expertise pra fazer a compra sustentável. Então por isso que a gente aderiu ao GesRio e ali a gente 

conseguiu trabalhar esse rol mínimo de itens pra poder atender ao decreto. (E10) 

Outrossim, observou-se também nos relatos que pouco a pouco estão ocorrendo 

mudanças comportamentais nas organizações: 

Fizemos uma palestra no auditório para todos os servidores. Apresentou-se o que se conseguiu em um 

ano quanto à economia de água, luz, etc. As máquinas reprográficas, por exemplo, foi um dos itens que 

nós eliminamos. Nós também não compramos mais cartucho nenhum de impressora, é tudo locado agora, 

o que é muito mais barato. (E02) 

Eu acredito que nossa organização, apesar de tudo, estava pronta para utilizar o material sustentável à 

época. [...] Inclusive hoje há uma preocupação da organização em utilizar menos papéis [...]. (E08) 

No nosso pregão de material de expediente, colocamos o papel sustentável branco, escolhemos também 

o copo descartável de polipropileno. A tendência é ir sempre melhorando nas especificações, pois ainda 

estamos ‘engatinhando’ nesse processo e copiando os bons exemplos, como o da 3ª compra. (E06) 

De um modo geral, percebeu-se que as mudanças tem ocorrido de forma incremental, 

como proposto no modelo organizacional de Allison e Zelikow (1999). Além disso, as ações 

das organizações envolvidas no processo de compra se mostraram como resultado de processos 

organizacionais, não atuando somente um agente “monolítico”, mas uma combinação de 

organizações aliadas, como também sugerido por esses autores. 

4.4.4 Previsibilidade 

Segundo Allison e Zelikow (1999), as normas, diretrizes, missão e objetivos de uma 

organização permitem, de certo modo, prever a maneira como a decisão deve ser tomada. Em 

diversas oportunidades, a ação é um produto organizacional, conforme um desempenho pré-

definido e aceitável. Na esteira desse debate, sete dos dez entrevistados relataram que as 

reuniões anteriores do GesRio e/ou as compras anteriores tiveram alguma influência no 

processo decisório. Sobre essa previsibilidade, um dos entrevistados afirmou que: 

Sim, me influenciaram, apesar de ter tido uma visão de pouco sucesso das primeiras compras, mas entendi 

os motivos. (E03) 

Em contrapartida, outro gestor enxergou os processos anteriores de maneira diferente: 

[...] eu vi o resultado positivo das compras anteriores, [...], até por conta das ações que precisávamos 

implementar naquela época por conta do nosso PLS, por exemplo. (E07) 

De mais a mais, em conformidade com o entendimento de Allison e Zelikow (1999), os 

processos de compras anteriores estabeleceram procedimentos padrões, tais como a 
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implantação do comitê executivo (E01) e o compromisso de adquirir um número mínimo de 

quantidade da Ata (D02), essenciais para coordenação da atividade organizacional. 

Por fim, depreende-se que os fatores organizacionais que exercem maior influência no 

processo decisório da compra sustentável são: os padrões e processos organizacionais, a 

adaptação e aprendizagem organizacional e a previsibilidade. Como é descrito na figura 9 

abaixo, os padrões e processos organizacionais possuem a maior força nessa engrenagem, que 

é a organização. 

 

Figura 9. Fatores organizacionais influenciadores 

Fonte: elaboração do autor 

 

4.5 OS FATORES POLÍTICOS DO PROCESSO DECISÓRIO  

Os dados do processo decisório analisado demonstram que as organizações públicas 

possuem diversos elementos que valorizam o corpo político ao qual a instituição está ligada, o 

que denota a natureza política do processo decisório, corroborando-se o entendimento de 

Fernandes (2014).  

Como explicitado no item 4.1.1, as organizações estudadas parecem considerar a área 

de compras como assunto estratégico e, por isso, como sugerem Batista e Maldonado (2008), 

os compradores públicos precisam se preocupar em desenvolver relações interpessoais com os 

outros profissionais da instituição. A seguir, são descritos e analisados os fatores políticos 

encontrados no processo decisório da 3ª compra compartilhada sustentável. 
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4.5.1 Poder  

Observou-se que o poder, como meio para se chegar a decisão pela compra sustentável, 

esteve presente, principalmente, no processo de escolha da organização que gerenciaria o 

processo de compra. Os documentos normativos D04 e D05 e o depoimento do entrevistado 

E01 demonstram que houve inicialmente uma interlocução do GesRio com um órgão superior 

à Marinha do Brasil, o Ministério da Defesa, a fim de que aquela Força gerenciasse a 3ª compra. 

Outro fato que corrobora esse entendimento é que a Marinha do Brasil não participou da 1ª e 2ª 

compra compartilhada, organizadas pelo GesRio.  

O poder de influência, como destacado por Allison e Zelikow (1999) no modelo político, 

é notado quando o coordenador do GesRio consegue, com habilidade persuasiva, convencer o 

Ministério da Defesa a efetuar o convite e agendar uma apresentação do GesRio ao alto escalão 

da Marinha.  

Além dessa constatação, no processo decisório interno de uma das organizações 

participantes, evidenciou-se o fator poder relacionado à imposição da vontade de determinada 

classe de indivíduos, como destacado por um dos entrevistados: 

Não sofremos nenhuma influência da cultura organizacional, pelo contrário, foi mais ‘empurrado goela 

abaixo para todo mundo’. A comissão de sustentabilidade disse: vai ser assim e ponto. (E02) 

4.5.2 Interesses 

Verificou-se que o fator interesse teve influência, em maior ou menor intensidade, no 

processo decisório em todos os órgãos participantes. Foi identificada a existência de interesses 

pessoais e organizacionais, sendo que, em alguns casos, prevaleceu somente o interesse pessoal, 

o que prejudicou a concretização da compra.  

Ao se tratar especificamente dos interesses pessoais, um dos entrevistados faz um 

interessante depoimento: 

Eu acho que naquele momento tanto a primeira, quando da segunda e da terceira todos que participavam 

das reuniões tinham uma motivação muito mais pessoal, porque tinha um descrédito muito grande de todo 

processo. Então era muito mais pessoal. Como hoje ainda eu acho que esse processo ele é pessoal se não 

tiver um alguém que esteja de âncora e correndo atrás você não consegue avançar. (E11) 

Sobre isso, como bem afirmam Couto e Coelho (2015), o maior desafio para a 

implementação das compras está no âmbito da gestão. Dessa forma, gestores motivados em 

realizar essa empreitada podem vir a transpor as barreiras estruturais e gerenciais citadas por 

Betiol et al (2012). 

Com relação aos interesses organizacionais, viu-se que nem todas as organizações 

possuem normas internas afetas à sustentabilidade (vide quadro 6). Uma delas não possui nem 
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PLS, tampouco A3P. Neste caso, observou-se que a decisão por participar foi exclusivamente 

pessoal: 

Foi uma decisão pessoal. Pois eu iniciei um projeto que ninguém me pediu, mas lá na frente, foi o que fez 

com que não fosse a frente (E03). 

Por fim, como salientam Allison e Zelikow (1999), as decisões que envolvem grandes 

mudanças organizacionais não podem ser somente oriundas de preferências pessoais, mas sim 

resultado de um processo político, envolvendo todos os membros da organização.  

4.5.3 Influência externa 

No tópico anterior, tratou-se dos interesses dos que atuavam dentro da organização e, 

também, dentro do GesRio. Já o fator influência externa está ligado aos aspectos externos ao 

processo que podem afetá-lo de alguma maneira, como bem explica Braga (1987). Desse modo, 

identificou-se influências decorrentes de interesses externos no processo de escolha da Marinha 

como UG Gerenciadora. Destacam-se, por exemplo, a participação direta do Ministério da 

Defesa (D05) e o incentivo do Ministério do Planejamento (D04) à continuidade da execução 

da compra compartilhada sustentável. 

4.5.4 Negociação e persuasão 

O fator político denominado negociação e persuasão foi identificado em poucos relatos 

nas entrevistas, principalmente, quando se tratava do âmbito interno das organizações. Dessa 

maneira, tendo por base a definição de negociação proposta por Braga (1987), foi pouco 

percebido, no contexto interno das UG participantes, um conjunto de esforços, representada por 

meio de acordos sobre o que, quando, onde e como fazer. Como relata um dos gestores: 

Eu tinha uma adjunta a quem eu pedia autorização, mas o projeto era muito bom, então não houve muita 

dificuldade dela entender isso. Não digo que houve interesse; não digo que ela era motivadora, só não 

colocou obstáculo. (E03) 

Sobre esse aspecto, como bem destaca Allison e Zelikow (1999), é difícil obter 

informações sobre as visões dos atores organizacionais nas situações de barganhas, uma vez 

que cada participante se recorda de parte do processo decisório e, além disso, seria necessário 

ouvir todos os envolvidos para obter os dados existentes. 

No entanto, como já descrito no tópico 4.1, o processo decisório da compra passou por 

uma fase de negociação entre GesRio, Ministério da Defesa e Marinha do Brasil. À época, 

observou-se o uso da persuasão por parte do coordenador do GesRio, Renato Cader, ao 

apresentar o projeto da compra compartilhada sustentável à Diretoria de Abastecimento da 

Marinha. 
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Ademais, verificou-se também que a fase embrionária do projeto demandou bastante 

trabalho de negociação do coordenador do GesRio em convencer os demais gestores a 

participarem da compra compartilhada. Em suas próprias palavras: 

[...] eu telefonava e dizia: “Vocês não irão participar da compra compartilhada?” De certa forma, o comitê 

executivo também ajudava a fazer essa articulação. Alguns órgãos eu já tinha a rede estabelecida, já com 

outros não. Na verdade, inicialmente, foi muito esse esforço de articulação. Foi uma coisa da gente 

telefonar, sabe? [...] Existia esse movimento intangível de articulação, que estava dentro do fenômeno do 

GesRio, isso que foi o que fez acontecer. (E01) 

4.5.5 Cooperação e coalizão 

Da mesma forma que houve, inicialmente, um esforço de articulação e, 

consequentemente, negociação nos encontros do GesRio, foi identificado também, no decorrer 

do processo de compra, o fator cooperação e coalizão entre as organizações envolvidas. De 

maneira geral, os entrevistados identificaram aspectos de cooperação entre os órgãos. Foram 

citadas, por exemplo, a pesquisa de mercado e a elaboração do termo de referência como 

atividades que todos puderam participar de alguma maneira.  

Com relação à cooperação no âmbito interno das UG participantes, a maioria dos 

entrevistados afirmou que houve sim a cooperação dos demais setores envolvidos no processo, 

porém, pelos relatos, ao que parece, essa não era acompanhada de significativo engajamento 

por parte desses setores. 

Isso é confirmado pela seguinte fala: 

A cooperação foi no sentido de cada um fazer a sua tarefa rotineira, do dia a dia. (E03) 

Na esteira desse debate, um dos gestores, quando questionado se houve cooperação 

entre os órgãos participantes e dentro da sua organização, deu interessante resposta: 

Sim, porque o pensamento que ocorre é: eu não vou ter trabalho, então será muito melhor. Se tem alguém 

fazendo por mim, porque não aderir a essa compra? [...] então melhor fazer tudo com eles. Depois que a 

gente viu que houve atrasos, então tivemos que comprar também em separado. (E07) 

Esse relato tem concordância com o exposto pelo coordenador do projeto (E01) sobre 

as dificuldades de se encontrar um órgão gerenciador, uma vez que este possui a maior parte 

do trabalho, e os benefícios de ser um órgão participante o qual, na verdade, não possui muitas 

atribuições. 

Em contrapartida, identificou-se um bom exemplo de coalizão: a implantação de um 

comitê executivo que, em outras palavras, significava uma rede de pessoas aliançadas que 

tinham por objetivo acompanhar o processo licitatório e auxiliar no que necessário fosse. Esse 

comitê era composto por um número reduzido de órgãos participantes, que já possuíam 

experiência em compra compartilhada (E01, E11). 
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Cooperação e coalizão 

Cooperação e coalizão 

4.5.6 Conflito 

Da mesma maneira que foi possível perceber que houve, até certo ponto, elementos de 

cooperação no processo decisório, conseguiu-se observar também que os conflitos foram 

pontuais. No que tange à tomada de decisão por participar do processo licitatório não foram 

encontrados registros de conflitos, no entanto, quando se tratou da compra propriamente dita, 

houve divergências internas em duas das organizações entrevistadas (E02, E10).  

Em ambos os casos houve resistência por parte de alguns servidores quanto ao uso do 

papel reciclado formato A4, havendo traços de influência da cultura organizacional existente, 

como relatado no item 4.4.2. Com o intuito de solucionar o conflito existente, um dos gestores 

(E02) tentou explicar que a compra de material sustentável fazia parte de determinação superior 

da comissão de sustentabilidade e que, por isso, não poderia mais adquirir papel branco comum.  

Posto isso, tem-se que os conflitos destacados no modelo político decisório de Allison 

e Zelikow (1999) estão mais relacionados a indivíduos que, ao tentarem resolver problemas 

organizacionais, competem entre si para que suas ideias sejam aceitas pelo grupo, fato este que 

não ocorreu no exemplo acima relatado. 

Do exposto, é demonstrado na figura 10 abaixo, os fatores políticos mais presentes em 

cada fase do processo decisório para a compra sustentável. Cabe salientar que fator cooperação 

e coalizão fez parte de todo esse processo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fatores políticos influenciadores 

Fonte: elaboração do autor 

 

  

• Influência 
Externa

•Poder

•Negociação 
e Persuasão

Fase inicial
Interesses 
pessoais e 
organizacionais

Fase 
intermediária ConflitosFase final



67 

 

5 CONCLUSÕES 

Apesar da existência de diversos trabalhos acadêmicos na área de sustentabilidade e, em 

especial, em compras públicas sustentáveis, o estudo do processo decisório relacionado à 

compra compartilhada sustentável é algo desafiador, pois envolve compreender o 

comportamento das organizações envolvidas neste processo. Por essa razão e pela necessidade 

de se implementar as compras sustentáveis em órgãos públicos, o estudo do processo decisório 

é de grande valia, proporcionando o enriquecimento do debate sobre como essas compras se 

sucedem no âmbito organizacional. 

Nesse contexto, a presente pesquisa assumiu como objetivo geral descrever os fatores 

que influenciaram o processo decisório referente à 3ª Compra Compartilhada Sustentável, 

efetuada por órgãos públicos no Rio de Janeiro. O processo analisado teve início no GesRio, na 

esfera administrativa, com a discussão sobre quais seriam os itens sustentáveis que seriam 

adquiridos e demais especificidades que deveriam conter no edital de licitação. Em seguida, 

passou-se à esfera política, tendo sido escolhida a Marinha do Brasil como órgão gerenciador 

da compra, por meio de interlocução do coordenador do GesRio com o Ministério da Defesa. 

Além disso, buscou-se observar o processo decisório da compra, ou seja, a aquisição do material 

por meio da Ata de Registro de Preços, disponibilizada pela UG Gerenciadora às UG 

Participantes, após a finalização da licitação.  

Os objetivos específicos estão ligados aos fatores racionais, fatores organizacionais e 

fatores políticos do processo decisório da compra compartilhada sustentável, e questionaram-

se quais os principais e de que maneira eles atuaram. No presente estudo, verificou-se a 

coexistência de todos os grupos de fatores. Dentre os fatores racionais, tanto a racionalidade 

limitada quanto a maximização de valor foram verificados como influenciadores no processo 

de tomada de decisão, no entanto, o fator de escolha racional foi pouco observado. 

A racionalidade limitada esteve presente principalmente na fase administrativa inicial 

do processo, momento em que os gestores não possuíam todas as variáveis importantes no 

processo decisório, tais como a estimativa de tempo da licitação e o valor de referência dos 

itens. Já a maximização de valor foi verificada desde a montagem do processo licitatório e 

execução do pregão, buscando-se a economia de escala, até a efetivação das compras nos 

órgãos, observando-se a minimização do consumo, por exemplo. O fator escolha racional, por 

sua vez, foi pouco observado nas entrevistas, tendo sido identificado, basicamente, quanto à 

decisão dos gestores do GesRio de que a Marinha seria o órgão ideal para gerenciar o processo 

licitatório da compra compartilhada. 
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No que diz respeito aos fatores organizacionais, excetuando-se a cultura organizacional, 

que exerceu pouca influência na decisão, todos os demais foram verificados como 

influenciadores do processo de tomada de decisão. O fator padrões e processos organizacionais 

foi identificado tanto nas entrevistas quanto na pesquisa documental. Nesta análise, observou-

se que os órgãos que possuíam PLS e A3P conseguiram adquirir materiais sustentáveis. Já a 

adaptação e aprendizagem organizacional foi encontrada ao longo do processo decisório, 

ocorrendo processos de adaptação e mudanças incrementais nas organizações, conforme era 

verificada a necessidade. Sobre o fator previsibilidade, observou-se que, na maioria das 

organizações, tanto as reuniões do GesRio quanto as compras anteriores realizadas exerceram 

influência direta no processo decisório da 3ª compra. A influência do fator cultura 

organizacional foi observada somente em um dos órgãos entrevistados, no qual a compra 

sustentável já era uma política impregnada tanto entre os gestores da área administrativa quanto 

entre os demais servidores do órgão.  

Tratando-se dos fatores políticos, sobre a negociação e persuasão e, também, o conflito 

houve poucas considerações. No entanto, os demais fatores foram verificados com maior 

frequência. Os fatores negociação e persuasão e fator poder foram identificados, notadamente, 

no processo de escolha da UG Gerenciadora, estando restritos aos níveis superiores dos órgãos 

envolvidos. O fator poder foi identificado também em uma das organizações entrevistadas. O 

conflito, por sua vez, só ocorreu após a efetivação das compras em duas organizações, 

referindo-se à resistência de alguns servidores em utilizar o papel reciclado A4. 

Sobre o fator político interesses, observou-se a presença de interesses pessoais e 

organizacionais, prevalecendo, em alguns casos, somente o interesse pessoal em adotar práticas 

sustentáveis. Já a influência externa ocorreu somente na intervenção do Ministério da Defesa e 

do Ministério do Planejamento. O primeiro solicitou à Marinha do Brasil para gerenciar a 

licitação e o segundo incentivou que o processo de compras sustentáveis tivesse perenidade. O 

fator cooperação e coalizão esteve presente entre as organizações no decurso de todo o 

processo. No entanto, ao se tratar da cooperação dentro das organizações, observou-se que não 

ocorreu da mesma forma, pois, ao que tudo indica, os demais servidores estavam alheios ao 

processo.  

Conclui-se que no processo decisório da compra compartilhada sustentável, coexistem 

as dimensões racionais, organizacionais e políticas, sendo uma política pública de grande 

complexidade, uma vez que demanda, ao mesmo tempo, responsividade e estímulo à inovação 

nos órgãos envolvidos. Pode-se afirmar também que o processo de tomada de decisão dessa 
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compra é principalmente racional e organizacional, no seu ponto de vista normativo, mas 

também é político no seu desenvolvimento.  

Outrossim, o emprego de padrões e processos organizacionais que conduzam a prática 

sustentável nas organizações públicas parece ser o mais importante dos fatores considerados, 

pois, ao mesmo tempo em que serve como suporte normativo, padroniza comportamentos, 

induzindo a mudanças na cultura da organização. Desse modo, a introdução de práticas 

sustentáveis no âmbito organizacional, tais como o PLS e a A3P, é um diferencial na 

implantação do novo conceito de compras públicas, uma vez que os gestores públicos passam 

a ser os principais agentes de mudança. Pequenas e simples ações no dia-a-dia da organização, 

tais como o uso eficiente de energia elétrica e o consumo responsável de papel A4, contribuem 

para o processo de conscientização da compra pública sustentável.  

A partir das conclusões obtidas no presente trabalho, espera-se que a comunidade 

acadêmica e os administradores públicos possam ampliar seus conhecimentos sobre as compras 

públicas sustentáveis. Por fim, caminhos se abrem para analisar os cenários organizacionais 

diversos e o perfil de seus compradores públicos, buscando investigar os motivos da baixa 

aderência a suportes normativos que conduzam à sustentabilidade na administração pública. 

Pesquisas futuras poderiam abordar também o pensamento dos gestores da alta cúpula sobre 

esse tema. Visto que se acredita que o Estado, como grande comprador e indutor dessa política 

pública, poderá reduzir impactos sociais e ambientais, moldando e transformando 

comportamentos dos indivíduos e, também, incentivando organizações que não tinham como 

princípio basilar a prática sustentável.  
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ANEXO 1 – Relatório de Gestão do TCU: Quadro sobre Gestão Ambiental na Organização 

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis  
Avaliação 

Sim Não 

1.  
Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública 

(A3P)? 
  

2.  
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem 

como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, 

conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? 

  

3.  
As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os 

parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012?  
  

4.  
 A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que 

trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, 

responda os itens 5 a 8. 

  

5.  
A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN 

SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012? 
  

6.  
O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, 

atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos? 
  

7.  

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da 

IN SLTI/MPOG 10/2012)? 
  

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser 

acessado. 
 

8.  

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas 

no PLS são publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet, 

apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos 

indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? 

  

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados 

podem ser acessados. 
 

Considerações Gerais 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadro A.10.1 da Portaria-TCU Nº 90/2014 – Relatório de Gestão ano 2014 

Nota: Os dados dos quadros A.10.1 de cada órgão foram extraídos da internet e compilados no 

Quadro 6 desta dissertação. Consulta em: 

<https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestao.xhtml> 
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ANEXO 2 – Mosaico de normas sobre sustentabilidade 

 
NORMAS DIRETAMENTE VINCULADAS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

 

Abrangência: nacional 

 

Constituição Federal de 1988 
 
Art. 37 – princípios que regem administração pública  

Art. 70 – princípio da economicidade 

Art. 170 – princípios gerais da atividade econômica, II, IV e VI  
Art. 173 – regula a exploração direta de atividade econômica pelo Estado Art. 174 – princípios gerais do 
Estado como regulador econômico  
Art. 225 – normas de proteção ao meio ambiente e princípio do desenvolvimento sustentável 

 

Lei n° 8.666 de 21/06/1993 – Lei de Licitações e Contratos 
 
Lei nº 9.605 de 05/10/1998 - Lei de Crimes Ambientais 
 

Lei n° 10.257 de 10/07/2001 – Estatuto da Cidade - regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana 
 
Lei nº 12.349 de 15/12/2010 - altera o artigo 3º da Lei nº 8.666/93, introduzindo o desenvolvimento 
nacional sustentável como objetivo das contratações públicas 
 
Lei nº 12.462 de 04/08/2011 - institui o Regime Diferenciado de Contratações, dentre outras disposições 

 
Abrangência: órgãos da administração federal 

 

NORMAS GERAIS 
 
Decreto nº 4.131 de 14/02/2002 - DOU de 15/2/2002 - dispõe sobre medidas emergenciais de redução 

do consumo de energia elétrica 
 
Instrução Normativa nº 1 de 19/01/2010 - dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica 

e fundacional e dá outras providências 

 

Decreto nº 7.746 de 05/06/2012 – regulamenta o artigo 3º da Lei 8.666/93, agregando como objetivo 
da Lei de Licitações e Contratos, o desenvolvimento nacional sustentável 
 
ESPECÍFICAS 
 
Resolução CONAMA nº 20/1994 - dispõe sobre a instituição do Selo Ruído de uso obrigatório para 

aparelhos eletrodomésticos que geram ruído no seu funcionamento 
 
Decreto nº 2.783, de 17/09/1998 - dispõe sobre proibição de aquisição de produtos ou equipamentos que 
contenham ou façam uso de substâncias que destroem a camada de ozônio pelos órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional 

Resolução CONAMA nº 307/2002 - estabelece critérios e procedimentos para gestão de resíduos na 

construção civil 
 
Decreto nº 5.940 de 25/10/2006 - disciplina a separação e a destinação dos resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta na fonte 

geradora 
 
Portaria do MMA nº 61/2008 - estabelece práticas de sustentabilidade ambiental quando das compras 

públicas sustentáveis 
 
Portaria do MMA nº 43/2009 - proíbe o uso do amianto em obras públicas e veículos de todos os órgãos 

vinculados à Administração Pública 
 
Decreto nº 7.174 de 12/05/2010 – regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e 

automação 
 
Portaria do MPOG - SLTI/MP nº 02/2010 – regulamenta a compra de tecnologia da informação com 

critérios ambientais de sustentabilidade 

 

NORMAS REFLEXAMENTE VINCULADAS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

 

Abrangência: nacional 

 

Lei nº 6.938 de 31/08/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente 
 

Lei nº 8.112 de 11/12/1990 – Lei do Regime Jurídico dos Servidores Públicos – dispõe, entre outros, 
sobre a obrigatoriedade do servidor público, em sua atuação, de proteger o meio ambiente 
 
Lei nº 9.605 de 12/02/1998 - Lei de Crimes Ambientais 
 
Lei nº 10.295 de 17/10/2001 - Lei da Eficiência Energética - dispõe sobre a Política Nacional de 

Conservação e Uso Racional da Energia 
 
Decreto nº 5.504 de 05/08/2005 - torna obrigatório o uso do pregão preferencialmente na forma 

eletrônica 
 
Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, regulamentada pelo Decreto nº 6.204 de 05/09/2007, que dá tratamento favorecido, diferenciado e 
simplificado para as micro e pequenas empresas nas contratações públicas 
 
Lei nº 12.187 de 29/12/2009 - Política Nacional sobre Mudança do Clima, regulamentada pelo Decreto 

nº 7.390 de 2010 
 
Lei nº 12.305 de 02/08/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto nº 7.404 

de 23/12/2010 
 

Lei nº 12.527 de 18/11/2011 - Lei de Acesso à Informação, regulamentada pelo Decreto nº 7.724 de 

16/05/2012 

 

 Fonte:  Betiol et al (2012, p. 56-57)
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ANEXO 3 – Roteiro de perguntas do questionário  

PERGUNTAS Principais fatores 

correlatos 

1) Como o Sr(a) sintetizaria o processo decisório que se relacionou à 

participação de sua organização na 3ª Compra Compartilhada 

Sustentável? 

Todos na análise 

2) Durante o processo de tomada de decisão houve: 

i. Total disponibilidade dos objetivos da compra e de suas variáveis? 

ii. Análise do cenário organizacional de participar ou não desta 

compra? 

iii. Convicção de que a escolha em participar desta compra era a mais 

vantajosa para seu órgão? 

escolha racional; 

racionalidade 

limitada; 

previsibilidade; 

padrões e processos  

organizacionais; 

maximização do 

valor 

3) As decisões, tanto do seu órgão em participar quanto a escolha da 

Marinha como órgão gerenciador, atendiam plenamente os objetivos ou 

foram as possíveis/satisfatórias naquele momento? 

i. Caso tenham sido apenas satisfatórias, o que impossibilitou o 

atendimento completo dos objetivos? 

escolha racional; 

racionalidade 

limitada; 

adaptação e 

aprendizagem 

organizacional 

4) A decisão por participar dessa licitação foi discutida com os outros 

setores que estariam envolvidos no processo? (ex. tais como setor de 

compras, almoxarifado, licitações) 

interesse; 

cooperação e 

coalizão 

5) Os prazos do processo licitatório e/ou facilidade em participar da compra 

sustentável influenciaram a decisão a ser tomada? 

i. Caso positivo, de que maneira? 

poder; 

previsibilidade 

6) Você acredita que os padrões e processos organizacionais e/ou a cultura 

organizacional o influenciaram para a tomada de decisão em participar 

desta licitação? 

i. Caso positivo, de que forma? 

padrões e processos 

organizacionais; 

cultura 

organizacional; 

previsibilidade 

7) As reuniões anteriores do GesRio e as compras sustentáveis anteriores 

oriundas deste influenciaram de alguma forma o processo decisório pela 

compra sustentável em sua organização? 

previsibilidade; 

influência externa; 

negociação e 

persuasão 

8) No processo decisório por participar desta compra houve divergências 

e/ou obstáculos durante a tomada de decisão? 

i. Caso positivo, quais as causas? 

negociação e 

persuasão 

conflito; 

9) Durante o processo decisório, houve cooperação em sua organização e 

entre os órgãos participantes da compra, a fim de que se cumprisse a 

decisão tomada? 

cooperação e 

coalizão 

10) No que diz respeito à tomada de decisão em adquirir o material, como 

esta se deu? 

i. Caso não tenha havido aquisições, quais as causas? 

Todos na análise 

Fonte: elaboração do autor, baseado nos modelos de Bin (2004) e Lima (2007) 
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ANEXO 4 – Ata de registro de preços da compra compartilhada 

 
MARINHA DO BRASIL 

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 
 

LISTA DE PREÇOS 
 

PROCESSO PR Nº 5025/2013 NUP 63342.000098/2013-77 

 VAL.: 03/12/2015 

ITEM PI Descrição  Detalhada UF Qtde Empresa / CNPJ Marca P. Unit. (R$) 
P. Total 

(R$) 

1 190051524 
BLOCO PARA RASCUNHO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 56 G/M2, COM PAUTA. MEDIDAS: 280 X 200MM. EMBALADO 

COM PLASTICO POLIETILENO COM 5 BLOCOS. CADA BLOCO CONTEM 50 FOLHAS. 
PA 8.560 

CORBÂ 

31.659.618/0001-91 
CORBÂ 14,82 126.859,20 

2 190051526 
BLOCO PARA RASCUNHO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 56 G/M2, COM PAUTA. MEDIDAS: 198 X 150MM. EMBALADO 

COM PLASTICO POLIETILENO COM 5 BLOCOS. CADA BLOCO CONTEM 50 FOLHAS. 
PA 4.050 

CORBÂ 

31.659.618/0001-91 
CORBÂ 9,05 36.652,50 

3 190051569 
BLOCO PARA RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COR NATURAL, AUTO-ADESIVAS (TIPO POSTIT) MEDIDAS: 38  X  50MM.  

EMBALADO COM PLASTICO POLIETILENO COM 5 BLOCOS. CADA BLOCO CONTEM 100 FOLHAS. 
PA 2.600 

A V INFORMÁT. 

08.100.678/0001-58 
INFOR NOTE 17,75 46.150,00 

4 190051567 
BLOCO PARA RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COR NATURAL, AUTO-ADESIVAS (TIPO POSTIT) MEDIDAS: 76 X 102MM. 

EMBALADO COM PLASTICO POLIETILENO COM 5 BLOCOS. CADA BLOCO CONTEM 100 FOLHAS. 
PA 7.900 

A V INFORMÁT. 

08.100.678/0001-58 
INFOR NOTE 17,85 141.015,00 

5 190051566 
BLOCO PARA RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COR NATURAL, AUTO-ADESIVAS (TIPO POSTIT) MEDIDAS: 102 X 152MM. 

EMBALADO COM PLASTICO POLIETILENO COM 5 BLOCOS. CADA BLOCO CONTEM 100 FOLHAS. 
PA 550 

A V INFORMÁT. 

08.100.678/0001-58 
INFOR NOTE 78,50 43.175,00 

 

6 
 

BR3240152 
LIVRO DE PROTOCOLO COM FOLHAS DE PAPEL RECICLADO, CAPA DURA NA COR PRETA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, GRAMATURA 

DAS FOLHAS 56 G/M2, MEDIDAS: 210 X 150MM. 

 

UN 
 

620 
EDITORA E PAP. NOVA 

ALIANÇA 

12.711.505/0001-43 

 

NA 
 

4,04 
 

2.504,80 

 

7 
 

BR3240155 
LIVRO DE ATA COM FOLHAS DE PAPEL RECICLADO, GRAMATURA DAS FOLHAS 90 G/M2 CAPA DURA NA COR PRETA, COM 100 FOLHAS 

NUMERADAS E PAUTADAS,  MEDIDAS: 300 X 216MM. 

 

UN 
 

28.020 
EDITORA E PAP. NOVA 

ALIANÇA 

12.711.505/0001-43 

 

NA 
 

5,43 
 

152.148,60 

 
 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 

 
190051488 

PAPEL RECICLADO FORMATO A4 - LIVRE DE CLORO ELEMENTAR, DEVERÁ SER CONFECCIONADO PAPEL ALCALINO RECICLADO, FORMATO 

A4 297 X 210MM COM TOLERANCIA +/- 2MM ACORDO NBR216/2012, SUPERFÍCIE LISA E MASSA HOMOGÊNEA,ESPESSURA UNIFORME, 

FIBRAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, BAIXO ÍNDICE DE DEFORMAÇÃO DEVIDO AO CALOR. DEVERÁ TER COLORAÇÃO NATURAL CLARA O 

PAPEL DEVERÁ SER LIVRE DE CLORO ELEMENTAR ACORDO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 DA SECRETARIA 

DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. CONFECCIONADO COM 

100% DE MATERIAL RECICLADO, (O PRODUTO RECICLADO (PAPEL E CARTÃO) DEVE CONTER PELO MENOS 50 % DE MATERIAL DE FIBRAS 

CELULÓSICAS RECUPERADO (PÓS-CONSUMO E/OU PRÉ-CONSUMO). MAS, OBRIGATORIAMENTE, NO MÍNIMO 25 % DA COMPOSIÇÃO 

TOTAL DO PRODUTO RECICLADO DEVE SER MATERIAL PRÉ-CONSUMO ACORDO NBR15755/2009.A RESMA DEVERÁ SER ACONDICIONADO, 

EM PAPEL PROTETOR CONTRA UMIDADE, PODENDO SER KRAFT COM REVESTIMENTO POLIETILENO OU BOPP (PELÍCULA DE 

POLIPROPILENO BIORIENTADO) E CONTER NO MÍNIMO AS INDICAÇÕES IMPRESSAS: APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO; SETA DE "IMPRIMA ESTE 

LADO PRIMEIRO"; DIMENSÕES/GRAMATURA; LOTE DE FABRICAÇÃO; FABRICANTE/ MARCA, CASO NÃO SEJA FABRICANTE INDICAR 

"PRODUZIDO POR"; SÍMBOLO DA RECICLAGEM.GRAMATURA MÍNIMA 75 G/CM² (ACORDO NBR NM-ISO 536/2000 ABNT);ABSORÇÃO DE 

ÁGUA, MÉTODO COBB MENOR 35 G/M² (ACORDO NBR NM-ISO 535/1999 ABNT); ASPEREZA, MÉTODO BENDTSEN MENOR 3000 ML/MIN 

(ACORDO NBR NM-ISO 8791-2/2001 ABNT); PERMEÂNCIA AO AR, MÉTODO BENDTSEN AO AR MENOR 500 M/PA.S (ACORDO NBR 

14255/2002 ABNT). 

 
 
 
 
 
 

 
RS 

 
 
 
 
 
 

 
126.600 

 
 
 
 
 
 
 

COMODORO 

10.461.277/0001-75 

 
 
 
 
 
 
 

RECICLATO / 

SUZANO 

 
 
 
 
 
 

 
9,78 

 
 
 
 
 
 

 
1.238.148,00 
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190051523 

ENVELOPE CONFECCIONADO EM PAPEL ALCALINO RECICLADO 250 X 353MM ENVELOPE TIPO SACO (ENVELOPE ONDE A ABA LOCALIZA- 

SE NA MENOR DIMENSÃO). CONFORME NBR 13314/2009 CLASIFICAÇÃO (B4), DIMENSÕES : 250 X 353MM COM TOLERANCIA DE +/- 2MM, 

CONFECCIONADO EM PAPEL ALCALINO RECICLADO, COM COR PARDA, COM SUPERFÍCIE E MASSA HOMOGÊNEA, ESPESSURA UNIFORME, 

BAIXO ÍNDICE DE DEFORMAÇÃO DEVIDO AO CALOR. PRODUZIDO A PARTIR DE MATERIAL 100% RECICLADO, O PRODUTO RECICLADO 

(PAPEL E CARTÃO) DEVE CONTER PELO MENOS 50 % DE MATERIAL DE FIBRAS CELULÓSICAS RECUPERADO (PÓS-CONSUMO E/OU PRÉ-

CONSUMO) E OBRIGATORIAMENTE, NO MÍNIMO 25 % DA COMPOSIÇÃO TOTAL DO PRODUTO RECICLADO DEVE SER MATERIAL PRÉ-

CONSUMO (ACORDO NBR 15755/2009 ABNT). GRAMATURA MÍNIMA 90G/M2 (ACORDO NBR NM-ISO 536/2000 ABNT); OS  ENVELOPES  

DEVERÃO  SER  CINTADOS  EM  ATÉ  100  (CEM)  UNIDADES,  ACONDICIONADOS  CONFORME  PRAXE  DO  FABRICANTE 

 
 
 
 

HD 

 
 
 
 

24.340 

 
 

 
E G F EDiTORA 

03.331.945/0001-84 

 
 
 
 

VIA BRASIL 

 
 
 
 

27,98 

 
 
 
 

681.033,20 
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(R$) 
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190051655 

ENVELOPE CONFECCIONADO EM PAPEL ALCALINO RECICLADO 250 x 353 MM, ENVELOPE TIPO SACO (ENVELOPE ONDE A ABA LOCALIZA- 

SE NA MENOR DIMENSÃO). CONFORME NBR 13314/2009 CLASSIFICAÇÃO (B4), DIMENSÕES: 250 X 353 MM COM TOLERANCIA DE +/- 

3MM, CONFECCIONADO EM PAPEL ALCALINO RECICLADO, COM COR NATURAL CLARA, COM SUPERFÍCIE E MASSA HOMOGÊNEA, 

ESPESSURA UNIFORME, BAIXO ÍNDICE DE DEFORMAÇÃO DEVIDO AO CALOR. PRODUZIDO A PARTIR DE MATERIAL 100% RECICLADO, O 

PRODUTO RECICLADO (PAPEL E CARTÃO) DEVE CONTER PELO MENOS 50 % DE MATERIAL DE FIBRAS CELULÓSICAS RECUPERADO (PÓS- 

CONSUMO E/OU PRÉ-CONSUMO) E OBRIGATORIAMENTE, NO MÍNIMO 25 % DA COMPOSIÇÃO TOTAL DO PRODUTO RECICLADO DEVE 

SER MATERIAL PRÉ-CONSUMO (ACORDO NBR 15755/2009 ABNT). GRAMATURA MÍNIMA 90G/M2 (ACORDO NBR NM-ISO 536/2000 

ABNT).OS ENVELOPES DEVERÃO SER CINTADOS EM ATÉ 100 (CEM) UNIDADES, ACONDICIONADOS CONFORME PRAXE DO FABRICANTE 

DEVENDO CONSTAR  NA  EMBALAGEM:  QUANTIDADE  E/OU  PESO  LÍQUIDO.  OS  ENVELOPES  DEVERÃO  CONTER  O  TIMBRE  A    SER 

 

 

 

 

HD 

 

 

 

 

3.870 

 

 

 

 
E G F EDiTORA 

03.331.945/0001-84 

 

 

 

 

VIA BRASIL 

 

 

 

 

38,90 

 

 

 

 

150.543,00 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

190051525 

ENVELOPE CONFECCIONADO EM PAPEL ALCALINO RECICLADO 310 x 410 MM, ENVELOPE TIPO SACO (ENVELOPE ONDE A ABA LOCALIZA- 

SE NA MENOR DIMENSÃO). CONFORME NBR 13314/2009 CLASSIFICAÇÃO (EB2), DIMENSÕES: 310 X 410 MM COM TOLERANCIA DE +/- 

3MM, CONFECCIONADO EM PAPEL ALCALINO RECICLADO, COM COR NATURAL CLARA, COM SUPERFÍCIE E MASSA HOMOGÊNEA, 

ESPESSURA UNIFORME, BAIXO ÍNDICE DE DEFORMAÇÃO DEVIDO AO CALOR. PRODUZIDO A PARTIR DE MATERIAL 100% RECICLADO, O 

PRODUTO RECICLADO (PAPEL E CARTÃO) DEVE CONTER PELO MENOS 50 % DE MATERIAL DE FIBRAS CELULÓSICAS RECUPERADO (PÓS- 

CONSUMO E/OU PRÉ-CONSUMO) E OBRIGATORIAMENTE, NO MÍNIMO 25 % DA COMPOSIÇÃO TOTAL DO PRODUTO RECICLADO DEVE 

SER MATERIAL PRÉ-CONSUMO (ACORDO NBR 15755/2009 ABNT). GRAMATURA MÍNIMA 90G/M2 (ACORDO NBR NM-ISO 536/2000 

ABNT); OS ENVELOPES DEVERÃO SER CINTADOS EM ATÉ 100 (CEM) UNIDADES, ACONDICIONADOS CONFORME PRAXE DO FABRICANTE 

DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM: QUANTIDADE E/OU PESO LÍQUIDO. OS ENVELOPES DEVERÃO CONTER O TIMBRE A SER 

INFORMADO PELA INSTITUIÇÃO. 

 

 

 

 

 

HD 

 

 

 

 

 

7.380 

 

 

 

 
E G F EDiTORA 

03.331.945/0001-84 

 

 

 

 

 

VIA BRASIL 

 

 

 

 

 

44,90 

 

 

 

 

 

331.362,00 
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190051654 

ENVELOPE CONFECCIONADO EM PAPEL ALCALINO RECICLADO 229 X 162 MM, ENVELOPE TIPO SACO (ENVELOPE ONDE A ABA LOCALIZA- 

SE NA MENOR DIMENSÃO). CONFORME NBR 13314/2009 CLASIFICAÇÃO (C5), DIMENSÕES : 229 X 162 MM COM TOLERANCIA DE +/- 

2MM, CONFECCIONADO EM PAPEL ALCALINO RECICLADO, COM COR NATURAL CLARA, COM SUPERFÍCIE E MASSA HOMOGÊNEA, 

ESPESSURA UNIFORME, BAIXO ÍNDICE DE DEFORMAÇÃO DEVIDO AO CALOR. PRODUZIDO A PARTIR DE MATERIAL 100% RECICLADO, O 

PRODUTO RECICLADO (PAPEL E CARTÃO) DEVE CONTER PELO MENOS 50 % DE MATERIAL DE FIBRAS CELULÓSICAS RECUPERADO (PÓS- 

CONSUMO E/OU PRÉ-CONSUMO) E OBRIGATORIAMENTE, NO MÍNIMO 25 % DA COMPOSIÇÃO TOTAL DO PRODUTO RECICLADO DEVE 

SER MATERIAL PRÉ-CONSUMO (ACORDO NBR 15755/2009 ABNT). GRAMATURA MÍNIMA 90G/M2 (ACORDO NBR NM-ISO 536/2000 

ABNT). OS ENVELOPES DEVERÃO SER CINTADOS EM ATÉ 100 (CEM) UNIDADES, ACONDICIONADOS CONFORME PRAXE DO FABRICANTE 

DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM: QUANTIDADE E/OU PESO LÍQUIDO. OS ENVELOPES DEVERÃO CONTER O TIMBRE A SER 

INFORMADO PELA INSTITUIÇÃO. 

 

 

 

 

 

HD 

 

 

 

 

 

5.050 

 

 

 
 

EDITORA E PAP. NOVA 

ALIANÇA 

12.711.505/0001-43 

 

 

 

 

 

AGAPRINT 

 

 

 

 
 

35,50 

 

 

 

 
 

179.275,00 
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190051511 

ETIQUETAS EM PAPEL 100% RECICLADO COM ADESIVOS ACRÍLICO AQUOSO PARA IMPRESSORAS INKJET E LASER. 

CONTEM 10 ETIQUETAS EM CADA FOLHA. FOLHA TAMANHO A4 (21X29,7CM). TAMANHO DA ETIQUETA: 55,80X99MM. DIMENSÕES DAS 

MARGENS: MARGEM SUPERIOR 0,9CM; MARGEM ESQUERDA 0,47CM; DISTÂNCIA VERTICAL 5,58CM; DISTÂNCIA HORIZONTAL 10,16CM; 

LARGURA ETIQUETA: 9,90CM; ALTURA DA ETIQUETA 5,58CM; ETIQUETAS POR LINHA 2; E LINHAS POR PÁGINAS 5. FORNECIDO EM 

CAIXA/ENVELOPE COM 100 FOLHAS (1000 ETIQUETAS). 

 

 
CX 

 

 
5.140 

 

GT DO BRASIL 

20.169.473/0001-24 

 

LINK 

ETIQUETAS 

 

 
20,40 

 

 
104.856,00 
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190051491 

ETIQUETAS EM PAPEL 100% RECICLADO COM ADESIVOS ACRÍLICO AQUOSO PARA IMPRESSORAS INKJET E LASER. 

CONTEM 30 ETIQUETAS EM CADA FOLHA. FOLHA TAMANHO CARTA (21,59X27,94CM). TAMANHO DA ETIQUETA: 25,4X66,7MM. 

DIMENSÕES DAS MARGENS: MARGEM SUPERIOR 1,27CM; MARGEM ESQUERDA 0,48CM; DISTÂNCIA VERTICAL 2,54CM; DISTÂNCIA 

HORIZONTAL 6,98CM; LARGURA ETIQUETA: 6,67CM; ALTURA DA ETIQUETA 2,54CM; ETIQUETAS POR LINHA 3; E LINHAS POR   PÁGINAS 
10. FORNECIDO EM CAIXA/ENVELOPE COM 100 FOLHAS (3000 ETIQUETAS) 

 

 

CX 

 

 

324 

 
GT DO BRASIL 

20.169.473/0001-24 

 
LINK 

ETIQUETAS 

 

 

14,75 

 

 

4.779,00 
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190051570 

ETIQUETAS EM PAPEL 100% RECICLADO COM ADESIVOS ACRÍLICO AQUOSO PARA IMPRESSORAS INKJET E LASER. 

CONTEM 20 ETIQUETAS EM CADA FOLHA. FOLHA TAMANHO CARTA (21,59X27,94CM). TAMANHO DA ETIQUETA: 25,4X101,6MM. 

DIMENSÕES DAS MARGENS: MARGEM SUPE-RIOR 1,27CM; MARGEM ESQUERDA 0,40CM; DISTÂNCIA VERTI-CAL 2,54CM; DISTÂNCIA 

HORIZONTAL 10,68CM; LARGURA ETIQUETA: 10,16CM; ALTURA DA ETIQUETA 2,54CM; ETIQUETAS POR LINHA 2; E  LINHAS  POR PÁGINAS 

10. FORNECIDO EM CAIXA/ENVELOPE COM 100 FOLHAS (2000 ETIQUETAS) 

 

 

CX 

 

 

465 

 
GT DO BRASIL 

20.169.473/0001-24 

 
LINK 

ETIQUETAS 

 

 

20,40 

 

 

9.486,00 
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190051490 

ETIQUETAS EM PAPEL 100% RECICLADO COM ADESIVOS ACRÍ-LICO AQUOSO PARA IMPRESSORAS INKJET E LASER. CONTEM 14 ETIQUETAS 

EM CADA FOLHA. FOLHA TAMANHO CARTA (21,59X27,94CM). TAMANHO DA ETIQUETA: 33,9X101,6MM. DIMENSÕES DAS MARGENS: 

MARGEM SUPERIOR 2,12CM; MARGEM ESQUERDA 0,40CM; DISTÂNCIA VERTICAL 3,39CM; DISTÂNCIA HORIZONTAL 10,68CM; ALTURA 

DA ETIQUETA 3,39CM; ETIQUETAS POR LINHA 2; E LINHAS POR PÁGINAS 7. FORNECIDO EM CAIXA/ENVELOPE COM 10 
FOLHAS (140 ETIQUETAS). 

 

 

CX 

 

 

3.435 

 
GT DO BRASIL 

20.169.473/0001-24 

 
LINK 

ETIQUETAS 

 

 

9,00 

 

 

30.915,00 

 



82 

 

ITEM PI Descrição  Detalhada UF Qtde Empresa / CNPJ Marca P. Unit. (R$) 
P. Total 
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190002732 

PAPEL FORMATO A4 DEVERÁ SER CONFECCIONADO PAPEL ALCALINO BRANCO, FORMATO A4 297 X 210MM COM TOLERANCIA +/- 2MM 

ACORDO NBR216/2012, SUPERFÍCIE LISA E MASSA HOMOGÊNEA, ESPESSURA UNIFORME, FIBRAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, BAIXO 

ÍNDICE DE DEFORMAÇÃO DEVIDO AO CALOR. DEVERÁ TER COLORAÇÃO BRANCA. O PAPEL DEVERÁ SER LIVRE DE CLORO ELEMENTAR 

ACORDO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA  INFORMAÇÃO 

DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. A MATÉRIA-PRIMA DO PAPEL DEVERÁ SER PROVIDO DE UMA FLORESTA 

MANEJADA DE FORMA ECOLOGICAMENTE ADEQUADA, SOCIALMENTE JUSTA E ECONOMICAMENTE VIÁVEL. A RESMA DEVERÁ SER 

ACONDICIONADO, EM PAPEL PROTETOR CONTRA UMIDADE, PODENDO SER KRAFT COM REVESTIMENTO POLIETILENO OU BOPP 

(PELÍCULA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO) E CONTER NO MÍNIMO AS INDICAÇÕES IMPRESSAS: APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO; SETA DE 

"IMPRIMA ESTE LADO PRIMEIRO"; IMENSÕES / GRAMATURA; LOTE DE FABRICAÇÃO; FABRICANTE/ MARCA. GRAMATURA MÍNIMA 75 

G/CM²  (ACORDO  NBR  NM-ISO  536/2000 ABNT);  ABSORÇÃO  DE  ÁGUA,  MÉTODO COBB  MENOR  35 G/M² (ACORDO  NBR NM-ISO 

535/1999 ABNT); ASPEREZA, MÉTODO BENDTSEN MENOR 3000 ML/MIN (ACORDO NBR NM-ISO 8791-2/2001 ABNT); PERMEÂNCIA   AO 
AR, MÉTODO BENDTSEN AO AR MENOR 500 M/PA.S (ACORDO NBR 14255/2002 ABNT) 

 

 

 

 

 

 

RS 

 

 

 

 

 

 

168.500 

 

 

 

 

 
COMODORO 

10.461.277/0001-75 

 

 

 

 

 
ONE / 

SUZANO 

 

 

 

 

 

 

9,37 

 

 

 

 

 

 

1.578.845,00 
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190051489 
ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS FEITA A BASE DE PRODUTOS NATURAIS (COMPOSIÇÃO: CURAUÁ, POLIURETA-NO, FIBRA SINTETICA, 

POLIMEROS DE FONTES RENOVAVEIS DE SOJA), DIMENSÕES: COMPRIMENTO 9,2CM COM TOLERANCIA DE 0,5CM; LARGURA 7,0CM COM 

TOLERANCIA DE 0,5CM; E ALTURA 2,2CM COM TOLERANCIA DE 0,5CM 

 

UN 
 

29.000 
AJURDY 

09.102.265/0001-75 

 

SCOTCH BRITE 
 

5,82 
 

168.780,00 

 5.026.527,30 

 

LEGENDA UNIDADE DE FORNECIMENTO  UN UNIDADE 
CX CAIXA 
HD CENTENA Todos os valores aprovados se referem as unidades de fornecimento e não a forma de apresentação dos 

produtos. PA PACOTE 

 

  

 Disponível em: < https://www.mar.mil.br/comrj/atas.htm> Acesso em: 15 jan 2016. 


