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RESUMO 

 
Objetivo - O objetivo geral desta pesquisa foi o de identificar e analisar as barreiras 
que dificultam a ampliação das compras públicas sustentáveis na Marinha, sob a ótica 
dos gestores responsáveis pelas aquisições nas organizações militares. 

Metodologia - Trata-se de um estudo de caso, realizado por meio de análise 
bibliográfica e documental, culminando na execução de um levantamento do tipo 
survey, com a aplicação de questionário aos gestores da área de compras das 
organizações militares da Marinha. Buscou-se verificar o grau de percepção atribuído 
a cada uma das barreiras às compras sustentáveis na Marinha, que foram 
categorizadas com base no referencial teórico, da seguinte forma: informacionais, 
instrumentais, mercadológicas, organizacionais, financeiras, culturais, legais e 
políticas. 

Resultados - Verificou-se que, dentre as barreiras identificadas por meio da literatura, 
os gestores de compras das organizações militares possuem maior percepção da falta 
de treinamento/capacitação e do hábito e da dificuldade de mudar o comportamento 
de compra. Quando agrupadas por categorias de barreiras, foram mais percebidas as 
categorias informacionais e culturais para a implementação de compras sustentáveis 
na Marinha. 

Limitações - A principal limitação metodológica da pesquisa é que se baseia somente 
no ponto de vista dos gestores da área de compras das organizações militares. A 
análise de dados oriundos de outros atores do processo de compras, como os 
fornecedores e a alta administração, poderia ampliar a compreensão do tema.  

Contribuições práticas - As organizações poderão aperfeiçoar os seus processos de 
compra, ampliar a participação das compras sustentáveis, promover boas práticas e 
oferecer qualificação profissional adequada. 

Contribuições sociais - As novas demandas estabelecidas pelas organizações 
podem desencadear transformações significativas nos processos produtivos e hábitos 
de consumo da sociedade, auxiliando na promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável. 

Originalidade - Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro estudo sobre compras 
sustentáveis no âmbito da Marinha do Brasil. 

Palavras-chave: Compras públicas; Compras públicas sustentáveis; 
Desenvolvimento nacional sustentável. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
Purpose - The overall objective of this research was to identify and 
analyze the barriers that impede the expansion of sustainable public 
purchase in the Navy from the point of view of the managers responsible 
for acquisitions in military organizations. 
 
Design/Methodology - This is a case study carried out by means of bibliographical 
and documentary analysis, culminating in the execution of a survey, with the 
application of a questionnaire to the managers 
of the purchase area of the Navy's military organizations. The research 
was design to verify the degree of perception attributed to each of the 
barriers to purchases, which were categorized based on the theoretical 
background as follows: informational, instrumental, market, 
organizational, financial, cultural, legal and political. 
 
Findings - Research findings indicated that, among the barriers listed in 
the literature, the purchasing managers of the military organizations 
mostly perceive the lack of training and the difficulty in changing habits 
regarding purchasing behavior. When grouped by categories, informational 
and cultural barriers were mostly mentioned for the implementation of sustainable 
purchase in the Navy. 
 
Limitations - The main limitation of the research resides in the fact that 
it is based only on the point of view from the purchasing managers of 
military organizations. The analysis of data from other actors in the 
purchasing process, such as suppliers and senior management, could broaden 
understanding of the theme. 
 
Practical Implications - Organizations can streamline their purchasing 
processes, increase the participation of sustainable purchase, promote 
good practices, and offer appropriate professional qualifications. 
 
Social Implications - The new demands established by the organizations 
can trigger significant transformations in the production processes and 
consumption habits of society, helping in the promotion of sustainable 
national development. 
 
Originality - To our knowledge, this is the first study on sustainable purchase within 
the scope of the Brazilian Navy. 
 
Keywords: Public purchase; Sustainable public purchase; Sustainable Development. 
 
Search purpose: Master´s thesis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Problema  

 

 O desenvolvimento sustentável é um dos conceitos mais debatidos na 

atualidade, principalmente pelo fato de que a adoção de padrões insustentáveis de 

produção e consumo tem gerado graves problemas de ordem ambiental, social e 

econômica para o planeta e, consequentemente, para a humanidade.  

        Neste contexto, é fundamental posicionar os governos como importantes atores, 

que podem intervir, diretamente e indiretamente, no mercado e no comportamento dos 

consumidores. Para os fins desta pesquisa, o uso do poder de compra do Estado será 

abordado como um dos instrumentos de política pública capaz de desencadear 

transformações significativas em prol do desenvolvimento sustentável.  

        Sabe-se que o governo brasileiro movimenta expressivos montantes em suas 

aquisições, com valores estimados em 10% a 15% do PIB (BIDERMAN et al., 2008). 

Logo, pode utilizar-se desse poder de compra como instrumento de fomento, visando, 

induzir o consumo sustentável, reduzir a geração de resíduos, fortalecer o mercado 

de bens e serviços sustentáveis e gerar maior ecoeficiência no processo produtivo, 

além de apoiar a inovação tecnológica.  

        No Brasil, as compras públicas sustentáveis passaram a receber maior 

credibilidade e respaldo legal com o advento da Lei nº 12.349/2010, que inseriu o 

desenvolvimento nacional sustentável como um dos objetivos das licitações públicas. 

Contudo, uma análise do panorama atual brasileiro indica que a realização desse tipo 

de compra ainda é um procedimento recente e incipiente, principalmente quando 

comparado aos modelos já desenvolvidos em muitos países europeus 

(HEGENBERG, 2013, p.17).  

          Portanto, muito embora já se percebam as vantagens e os resultados das 

experiências de compras públicas sustentáveis, o procedimento ainda não faz parte 

da realidade da maioria das entidades públicas brasileiras, dentre elas, as Forças 

Armadas. Especificamente, no âmbito da Marinha, já houve iniciativas voltadas para 
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alcançar maior sustentabilidade nas aquisições de bens e serviços, mas tal fato não 

constitui uma prática comum em todas as organizações militares. 

        As compras públicas sustentáveis objetivam instaurar uma nova cultura 

institucional, visando à mobilização dos militares para a adoção de práticas que 

contemplem a harmonia das dimensões econômica, social e ambiental. Para o êxito 

e efetivação dessa política, é decisivo que se obtenha um alto grau de engajamento 

dos gestores envolvidos nos processos de compra.  

     Porém, deve-se reconhecer que ainda existem barreiras práticas para a 

implementação das compras públicas sustentáveis nas organizações militares da 

Marinha. Esses obstáculos podem explicar a baixa participação das transações 

sustentáveis no total de compras promovidas no âmbito do Governo Federal e das 

Forças Armadas1. Deste modo, diante dos incentivos, da credibilidade e do respaldo 

legal nos últimos anos dedicados ao tema das compras públicas sustentáveis, a 

pesquisa aprofundou-se no seguinte problema: Quais as barreiras associadas ao 

processo de compras públicas sustentáveis nas organizações militares da Marinha? 

 

1.2. Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi o de identificar e analisar as barreiras que 

dificultam a ampliação das compras públicas sustentáveis na Marinha, sob a ótica dos 

gestores responsáveis pelas aquisições em organizações militares, no período de 

2013 a 2017. Para o alcance deste objetivo central, foram consolidados os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Compreender a experiência das compras sustentáveis e suas barreiras 

de implantação no Brasil; 

b) Analisar as políticas, normas e legislações sobre compras sustentáveis 

no âmbito do governo federal; e 

c) Compreender a experiência das compras sustentáveis na Marinha. 

 

                                                 
1 Segundo o Painel de Compras, no ano de 2017, as compras de itens sustentáveis no Governo Federal 
movimentaram valores estimados em R$ 175.097.313,81, o que representou 0,88% do total de compras. Já no 
Ministério da Defesa, as compras de itens sustentáveis movimentaram valores estimados em R$ 1.058.058,58, o 
que representou 0,78% do total de compras (Ver Tabela 2).  
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1.3. Suposição  

 

Pela baixa participação de compras públicas sustentáveis no total de compras 

promovidas pelo governo federal, supõe-se que existam importantes oportunidades 

de melhoria nesses processos, cuja implantação pode contribuir significativamente 

para o alcance do desenvolvimento sustentável do país.  

 

1.4. Delimitação de estudo 

 

A pesquisa foi delimitada à aquisição de material de expediente e de limpeza, 

adquiridos por meio da modalidade licitatória do pregão eletrônico, no âmbito da 

Marinha. 

 A escolha pelo pregão eletrônico justifica-se por ser a modalidade de licitação 

mais utilizada pelo governo federal. Já os materiais de expediente e limpeza são 

aqueles de uso comum em todas as organizações, independente da natureza de sua 

atividade, além de existirem critérios de sustentabilidade padronizados e de fácil 

aplicação para estes itens em diversas fontes. 

 

1.5. Justificativa e Relevância do Estudo 

 

As Forças Armadas são frequentemente omitidas nas pesquisas sobre 

desenvolvimento sustentável vinculadas a compras públicas, o que gera uma lacuna 

na literatura científica. Todavia, por serem instituições reconhecidas com o maior nível 

de confiança entre a população brasileira2, apresentam o potencial de se tornarem 

importantes disseminadoras de boas práticas de sustentabilidade.  Além disso, soma-

se o fato de que possuem elevado grau de credibilidade entre fornecedores e entre 

outras entidades públicas. Por fim, tendo em vista os significativos montantes 

                                                 
2 Pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha em 15 de junho de 2018 aponta que as Forças Armadas 
foram avaliadas como a instituição mais confiável pelos brasileiros. Nove em cada dez (78%) 
declararam confiar nas Forças Armadas, desses, 37% têm muita confiança e 41% têm um pouco, e 
20% declararam não ter confiança nelas. Disponível em: 
<https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2018/06/1971972-partidos-congresso-e-presidencia-
sao-instituicoes-menos-confiaveis-do-pais.shtml>. 
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envolvidos nas compras realizadas, podem assumir nacionalmente uma posição de 

liderança na busca do desenvolvimento sustentável. 

A Marinha já contribui para o bem-estar da sociedade em diversas regiões do 

país, onde, muitas vezes, outras instâncias do Poder Público não se fazem presentes. 

Porém, essas práticas socioambientais não se refletem nas suas rotinas 

administrativas, como, por exemplo, na área de compras. 

        Especificamente no âmbito da Marinha, já houve iniciativas voltadas para 

alcançar maior sustentabilidade nas aquisições de bens e serviços. Por exemplo, em 

2010, a Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores (BFNIF) e a Base de Fuzileiros 

Navais da Ilha do Governador (BFNIG) promoveram licitações que observaram 

orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, que são 

consideradas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão como modelos 

de referência para outros órgãos públicos. 

        Em 2013, a Marinha do Brasil, representada pelo Centro de Obtenção da Marinha 

no Rio de Janeiro (COMRJ), foi o órgão gerenciador da experiência denominada 

“compra compartilhada”. Tal iniciativa foi realizada por diferentes organizações 

públicas no Rio de Janeiro, tendo por base a aquisição conjunta de bens que 

gerassem menor impacto ambiental, mais justiça social e eficiência econômica. 

Na qualidade de grande consumidora de recursos naturais, bens e serviços, 

assim como de grande geradora de resíduos sólidos, a Marinha não pode se omitir 

em cumprir seu papel estratégico na revisão dos padrões de produção e consumo, 

como também na adoção de novos referenciais de contratação. Espera-se que os 

resultados apresentados neste estudo, bem como o conhecimento coligido em seu 

referencial teórico, despertem o interesse e incentivem os gestores envolvidos no 

processo de compras das organizações públicas, em especial das Forças Armadas. 

A consciência quanto à relevância da atividade de compra pública é o primeiro passo 

para o entendimento de tal prática como um instrumento capaz de contribuir para o 

alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

        Almeja-se, ainda, que, ao assumir a responsabilidade da promoção de suas 

compras e contratações de forma sustentável, os militares transmitam tal exemplo à 

sociedade e às empresas, fomentando um mercado mais responsável, equitativo e 

ético. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Desenvolvimento Sustentável 

 

2.1.1. Origens e contexto 

 

 Até meados do século XIX, a visão dominante era de que desenvolvimento era 

sinônimo de crescimento econômico, portanto, as políticas e ações governamentais 

orientavam-se pelo uso intensivo de recursos visando o aumento da produção, do 

consumo e da riqueza. Para esta linha de pensamento, o progresso era considerado 

a principal forma de desenvolvimento, sendo a base do mundo capitalista, levando à 

criação de fábricas, construção de infraestrutura e incentivo ao consumo.   

 Neste cenário, diversas transformações marcaram a segunda metade do 

século XX, trazendo, como consequência, um número crescente de dúvidas no que 

diz respeito ao “futuro do meio ambiente” (VAN BELLEN, 2006, p. 17). Inúmeras 

catástrofes e desastres ambientais sofridos nas décadas de 1960 e 1970 

evidenciaram a incapacidade do mundo em gerir as questões relacionadas ao meio 

ambiente e à exploração dos recursos (JUNQUEIRA; MAIOR; PINHEIRO, 2011, p. 2), 

e provocaram um expressivo aumento da conscientização em relação aos problemas 

ambientais (VAN BELLEN, 2006). 

 Segundo Dalcomuni (2006), historicamente, as “ondas de conscientização 

ambiental” podem ser segmentadas em quatro períodos distintos: 

O primeiro período, anterior aos anos 1960, no qual existia pouca relação entre 

as questões econômicas e ambientais, com as principais preocupações políticas 

concentradas na geração de emprego e renda. A degradação ambiental parecia ser 

entendida como o preço a ser pago pelo progresso econômico. 

O segundo período, compreendido entre os anos 1960 e final dos anos 1970, 

foi marcado pelo surgimento do movimento “hippie” no contexto denominado 

“revolução cultural”, nos Estados Unidos, que invocou questionamentos quanto ao 

padrão de industrialização e utilização dos recursos naturais. 

De acordo com o Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável 
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(International Institute for Sustainable Development – IISD), a publicação do livro 

“Primavera Silenciosa” (Silent Spring), pela bióloga Rachel Carson, em 1962, é 

considerada um marco decisivo, que chamou a atenção para os problemas ambientais 

e para a necessidade de compreensão das interligações entre o ambiente, a economia 

e o bem-estar social (IISD, 2012). 

Outra influência nas discussões ocorreu em 1968, em Paris, com a Conferência 

Intergovernamental de Especialistas sobre as Bases Científicas para Uso e 

Conservação Racionais dos Recursos da Biosfera, conhecida como a Conferência da 

Biosfera, organizada pela UNESCO. Na ocasião, houve a criação do programa 

“Homem e Biosfera” (Man and Biosphere), que visava ampliar o entendimento da 

relação entre o meio ambiente e os seres humanos, bem como promover o 

conhecimento, a prática e os valores humanos para implantar as boas relações entre 

as populações e o meio ambiente em todo o planeta (BARBIERI; SILVA, 2011). 

 Também em 1968, constitui-se o Clube de Roma, composto por cientistas, 

industriais e políticos, que se reuniram na Itália com o objetivo de discutir e analisar 

os limites do crescimento econômico, levando em conta o uso crescente dos recursos 

naturais. O encontro culminou na publicação do relatório “Limites do Crescimento” 

(MEADOWS et al., 1972), que concluía que, mantidos os níveis de industrialização, 

produção de alimentos e exploração dos recursos naturais, sem levar em conta o 

progresso tecnológico e a possibilidade de descoberta de novos materiais, o limite de 

desenvolvimento do planeta seria atingido, no máximo, em 100 anos, provocando uma 

repentina diminuição dos recursos disponíveis, o que levaria à destruição da 

população mundial. 

  A questão ambiental finalmente ganha visibilidade pública e internacional a 

partir da Conferência das Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMAH), 

realizada em Estocolmo, também em 1972. Segundo Barbieri e Silva (2011, p. 54), a 

realização dessa Conferência possibilitou a concepção de alguns instrumentos para 

lidar com a crise social e ambiental enfrentada no planeta, como a Declaração sobre 

o Meio Ambiente Humano, contemplando 26 princípios que direcionavam a 

construção de um ambiente em que os aspectos humanos e naturais estivessem em 

harmonia. Nas palavras dos autores, “a Conferência de Estocolmo firmou as bases 

para um novo entendimento acerca das relações entre o ambiente e o 
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desenvolvimento socioeconômico”. 

Já no terceiro período, entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, 

ocorreram os “choques” do petróleo de 1974 e 1979 que promoveram uma 

desaceleração econômica que fez com que a geração de emprego e renda voltasse a 

dominar as preocupações acadêmicas e governamentais. Em 1983, foi constituída a 

Comissão de Brundtland, com a função de realizar um estudo global buscando a 

conciliação entre crescimento e meio ambiente. 

No último período, que se inicia em meados dos anos 1980 até os dias atuais, 

foi observada a recuperação do crescimento econômico, acompanhada pelo reforço 

da conscientização ambiental, estimulado pela ocorrência de vários desastres 

ambientais de repercussão mundial – como o de Chernobyl, na União Soviética – e 

ocorrência de efeitos climáticos, como a chuva ácida, o efeito estufa, as mudanças 

climáticas, entre outros. É neste contexto que surge e difunde-se o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, em 1987, por meio do relatório “Nosso Futuro Comum”, 

publicado pela ONU (COMISSÃO..., 1991). 

 Ao final da década de 1980 existia uma sensação de fracasso. Em um contexto 

de desigualdades e degradação ambiental, a ONU convoca uma Conferência sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco-92, no Rio de Janeiro. Esta iniciativa foi um 

divisor de águas, onde o tema do desenvolvimento sustentável ganhou força política 

e relevância, apesar do conflito de interesses econômicos entre países ricos e pobres 

(BETIOL et al., 2012). 

 Durante esse encontro, foram assinadas as convenções sobre diversidade 

biológica e mudança do clima, além da Carta da Terra – declaração de princípios 

éticos fundamentais para a construção de uma sociedade global justa, sustentável e 

pacífica. Os países também aprovaram um relatório detalhando as ações que 

deveriam ser adotadas pelos país participantes, chamado de “Agenda 21”. O 

documento não teve compromissos obrigatórios. Porém, os países que adotaram seus 

princípios, como o Brasil, escolheram os pontos mais urgentes diante de suas 

realidades. Algumas das propostas serviram como base para a elaboração de 

políticas públicas já em vigor no Brasil (BETIOL et al., 2012, p.21). 
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 Em 2000, refletindo e baseando-se na década das grandes conferências e 

encontros das Nações Unidas, os líderes mundiais se reuniram na sede da ONU, em 

Nova York, para adotar a Declaração do Milênio da ONU. Com a Declaração, os 

países signatários comprometeram-se na criação de uma parceria global para reduzir 

a pobreza extrema, em uma série de oito objetivos – com prazo de alcance em 2015 

– que se tornaram conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM). 

 Uma década após a ocorrência da Conferência “Rio 92” foi realizada uma nova 

reunião de líderes globais, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 

(World Summit on Sustainable Development - WSSD), em Johanesburgo, na África 

do Sul. A Cúpula, que ficou conhecida como “Rio+10” ou “Cúpula da Terra”, tinha 

como objetivo discutir cinco temas definidos pela ONU: água e saneamento, energia 

e saúde, agricultura, biodiversidade e gestão de ecossistemas. Entretanto, outros 

assuntos entraram na pauta, como a pobreza, os problemas da África e a globalização 

(BARBIERI; SILVA, 2011). 

 Um dos resultados deste encontro foi a definição de um plano de 

implementação visando à adoção de medidas concretas para o cumprimento da 

“Agenda 21” e os princípios estabelecidos na “Declaração do Rio de Janeiro sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento” (BARBIERI; SILVA, 2011, p.33). O chamado 

“Plano de Implementação de Johanesburgo” declarou que a erradicação da pobreza, 

a mudança dos padrões de consumo e produção e a proteção e gestão da base de 

recursos naturais para o desenvolvimento econômico e social seriam os grandes 

objetivos do desenvolvimento sustentável. 

 Em junho de 2012, a ONU promoveu a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+20, no Rio de Janeiro. Ao final da 

Conferência, foi publicado o documento intitulado “ O futuro que queremos”, o qual, 

dentre outras medidas, previu a criação de um fórum político de alto nível para o 

Desenvolvimento Sustentável, dentro das Nações Unidas, e reafirmou os Princípios 

do Rio sobre as responsabilidades diferenciadas dos países na aplicação de 

investimento para recuperação da degradação do meio ambiente (PNUMA, 2012). 

 Em 2015, os países tiveram a oportunidade de atualizar a nova agenda de 

desenvolvimento sustentável e chegar a um acordo global sobre as mudanças 
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climáticas, durante a Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. 

O documento “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável” foi resultado de um processo inclusivo de negociação com o 

envolvimento dos governos, entidades sociais e empresas (ONU, 2015). A finalidade 

foi promover universalmente o desenvolvimento social, a proteção ambiental e a 

prosperidade econômica. A agenda estipulou 17 objetivos e 169 metas que deveriam 

ser adotadas de forma voluntária por todos os países-membros a partir de 2016.  

Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma continuidade 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), acordados em 2000 pelos 

países-membros da Organização das Nações Unidas, e que tinham metas de 

desenvolvimento até o final de 2015. 

Entre os ODS relacionados ao tema desta pesquisa, cabe destacar o Objetivo 

12, que visa promover padrões sustentáveis de produção e de consumo. Em suas 

metas, as que possuem relação direta com as compras públicas são: Meta 12.2 

(alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais); Meta 12.5 

(reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, 

reciclagem e reuso); e Meta 12.7 (Promover práticas de compras públicas 

sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais). 

Em 2017, o governo federal brasileiro participou do projeto Compras Públicas 

e Rotulagem Ambiental (SPELL, da sigla em inglês), da ONU Meio Ambiente, em 

parceria com os Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e do Meio Ambiente (MMA). Trata-se 

de um projeto piloto para inserção de critérios de sustentabilidade em compras 

públicas de papel, detergente e divisórias de madeira, itens de larga utilização nos 

órgãos públicos. 

Ao estimular a demanda por produtos sustentáveis através de compras 

públicas sustentáveis e rotulagem ambiental, o projeto SPELL busca contribuir para o 

esclarecimento o sobre os benefícios e barreiras ao uso de certificações ou rótulos 

ambientais e outras ferramentas voluntárias de mercado, em consonância com a 

legislação federal de Compras Públicas Sustentáveis. 
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Além disso, em 2018, o MPDG, em parceria com o Núcleo de P&D para 

Excelência e Transformação do Setor Público (NEXT) da Universidade de Brasília, 

criou a Rede para Excelência na Eficiência Pública (RExP). Trata-se de uma rede 

aberta e colaborativa, que contará com a participação de servidores públicos, 

organizações públicas, sociedade, setor privado e academia, com o objetivo de 

consolidar um ecossistema de inovação que permita identificar, prospectar, integrar, 

compartilhar, reconhecer, valorizar e disseminar casos efetivos para a eficiência e 

sustentabilidade na gestão pública.  

 O Quadro 1 sintetiza a evolução das principais iniciativas mundiais acerca da 

temática do desenvolvimento sustentável: 

 

Quadro 1 – Evolução das iniciativas sobre desenvolvimento sustentável 

1962 Publicação do Livro “Primavera Silenciosa”, da bióloga Rachel Carson; 

1968 Conferência da Biosfera, em Paris; 

1972 
 

Clube de Roma – Relatório “Limites do Crescimento”; 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMAH), em Estocolmo; 

1983 Criação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento; 

1984 1ª Conferência Mundial da Indústria sobre Gestão Ambiental, em Versailles; 

1987 A ONU divulga o Relatório Brundtland, também conhecida como Nosso Futuro Comum”; 

1992 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), 
também conhecida como “Rio 92” ou “Eco 92”, no Rio de Janeiro; 

2000 A ONU lança os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM); 

2002 
Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como “Rio +10” ou 
“Cúpula da Terra”, em Johanesburgo; 

2012 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDN), também 
conhecida como “Rio+20”;  

A ONU divulga o Relatório “O futuro que Queremos”; 

2015 
Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, em Nova York; 
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A ONU divulga o Relatório “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável”; e 
 
ONU lança os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

2017 

Projeto SPPEL – criado pela ONU Meio Ambiente, em parceria com os Ministérios do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC) e do Meio Ambiente (MMA); 

2018 

Rede para Excelência na Eficiência Pública (RExP) – criada pelo Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (MPDG), em parceria com o Núcleo de P&D para Excelência e 
Transformação do Setor Público (NEXT) da Universidade de Brasília (UnB). 

 

Fonte: elaboração própria 

 

2.1.2. Contribuições conceituais 

 

 Em 1982, durante reunião do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), em Nairóbi, emergiu o clamor para a formação de uma Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (World Commission on Environment 

and Development - WCED), de fato implementada em 1983. Essa comissão tinha o 

objetivo de criar uma “agenda global para mudança", abrangendo estratégias 

ambientais de longo prazo a fim de obter-se um desenvolvimento sustentável até os 

anos 2000, além de recomendar formas de cooperação entre países com estágios 

diferentes de desenvolvimento e esforços comuns para melhorias e proteção ao meio 

ambiente (JUNQUEIRA; MAIOR; PINHEIRO, 2011, p. 38). 

 Em 1987, a WCED recomendou a criação de uma nova declaração universal 

sobre a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável, intitulada de "Nosso 

Futuro Comum". O documento final, também conhecido como “Relatório Brundtland”, 

em homenagem à primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que chefiava 

a Comissão à época, originou a definição mais conhecida e citada até hoje de 

Desenvolvimento Sustentável:  “aquele que permite à geração presente satisfazer as 

suas necessidades sem comprometer que as gerações futuras satisfaçam suas 

próprias necessidades” (COMISSÃO...,1991, p. 46). 

 A definição acima referida é adotada na grande maioria dos documentos oficiais 

da ONU e suas agências como UNESCO, PNUMA, PNUD, UNIDO, UNCTAD, em 

documentos de órgãos intergovernamentais como OMC, OMS, Banco Mundial, entre 
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outros, além de organismos de pesquisa e fomento, grupos ativistas e organizações 

não governamentais (LÉLÉ, 1991; BARBIERI; SILVA, 2011). 

 Embora de simples compreensão para o público em geral, muitos autores 

criticam essa visão. Para Dahl (1997), trata-se de uma definição muito geral, que 

contempla apenas a dimensão temporal e aborda a responsabilidade para com as 

gerações futuras, mas não o faz de forma específica. Já Barbosa (2008), afirma se 

tratar de um conceito questionável, visto que não caracteriza quais seriam as 

necessidades comportadas pelo presente ou pelo futuro. Para Sen (2004), a limitação 

do conceito proposto pelo relatório foi considerar o ser humano apenas em função de 

suas necessidades, ignorando que as pessoas são dotadas de valores e capacidades 

de pensamento, ação e participação, sem contar a fundamental consideração ética de 

que todas as formas de vida têm direito a existir, independentemente de seu possível 

uso para os seres humanos. 

 De fato, o conceito assim posto é muito simplista e acaba por reduzir e/ou 

minimizar uma série de questões que devem ser analisadas quanto a um verdadeiro 

estágio de desenvolvimento, a curto e longo prazo. Porém, não se pode negar sua 

importância como marco histórico e como fonte disseminadora de um modelo 

alternativo de desenvolvimento. A sua adoção favorece o alinhamento conceitual e 

encadeamentos com outros esforços e estudos sobre o tema. 

 Desde a publicação do Relatório Brundtland, houve grande evolução conceitual 

e inúmeros autores procuraram elaborar uma significação mais profunda de 

desenvolvimento sustentável. A legitimidade do termo não veio seguida de consenso 

no que diz respeito ao seu significado e à maneira como alcançar efetivamente tal 

desenvolvimento, além de existir falta de coerência na sua interpretação (LÉLÉ, 1991; 

DAHL, 1997). 

 De acordo com Dias (2006), existem os que acreditam que o desenvolvimento 

sustentável é a obtenção do crescimento econômico, utilizando racionalmente os 

recursos naturais e a aplicação de tecnologias mais 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. 

 Dentre os ambientalistas mais radicais, alguns simplesmente descartam a 
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hipótese de desenvolvimento sustentável, pelo fato de acharem inconciliável 

desenvolvimento com preservação da natureza. Sachs (2000) também crê que um 

crescimento que comporta custos sociais e ecológicos tamanhos, é um crescimento 

que leva ao mau desenvolvimento, porém ele evita os extremos do que ele denomina 

de “ambientalismo pueril”, despreocupado com as desigualdades e pobrezas, e o 

“desenvolvimento inconsciente”, que ignora as responsabilidades com as gerações 

futuras. Segundo este autor, são três aspectos essenciais para o desenvolvimento: 

social, ecológico e econômico. Portanto, o desenvolvimento verdadeiro requer 

soluções que contemplem uma tripla característica: sejam sensíveis ao social, 

ambientalmente prudentes e economicamente viáveis. 

 Donaire (1999) também enfoca as três vertentes principais do desenvolvimento, 

os quais ele chama de: crescimento econômico, equidade social e equilíbrio ecológico. 

Induzindo um espírito de responsabilidade comum como processo de mudança, no 

qual a exploração de recursos materiais, os investimentos e as rotas do 

desenvolvimento tecnológico deverão adquirir sentido harmonioso. Nesse sentido, o 

desenvolvimento da tecnologia deverá ser orientado para metas de equilíbrio com a 

natureza e de incremento da capacidade de inovação dos países em desenvolvimento 

e o progresso será entendido como fruto de maior riqueza, maior benefício social 

equitativo e equilíbrio ecológico (DONAIRE, 1999, p. 40). 

 Para Fernandes (2003), o conceito de desenvolvimento sustentável, como hoje 

é apresentado à sociedade, acaba por obscurecer aquele que deveria ser o verdadeiro 

foco do debate atual em todos os aspectos e não apenas no ambiental, a saber, as 

diferenças, entre grupos sociais e entre nações, causadas pela atual forma de 

organização social de produção, ou seja, o atual sistema econômico de mercado. Lima 

(2003) contribui com tal visão ao apontar que não há sustentabilidade possível sem a 

incorporação das desigualdades sociais e políticas e de valores éticos de respeito à 

vida e às diferenças culturais. 

 Fernandes (2003) analisa o presente debate sobre a busca pelo 

desenvolvimento sustentável como forma de legitimação e manutenção do poder 

pelos países dominantes. O autor entende que o discurso prevê a necessidade de 

controle e manutenção do meio ambiente sem apontar que no presente, a grande 

massa de países do globo apresenta preponderância de baixas rendas, níveis 
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inaceitáveis de acesso à saúde, baixos níveis de escolaridade e baixas quantidades 

diárias de consumo per capita de proteínas. 

 Seguindo essa mesma direção, Brasileiro (2006, p.88) enfatiza as diferenças 

entre os países de primeiro mundo e os emergentes, observando que: 

 
A concretização das ideias e princípios formulados a partir do conceito de 
desenvolvimento sustentável tem assumido nuances variadas, a partir da 
realidade que cada sociedade apresenta. Nos países considerados de 
primeiro mundo, é a relação entre o crescimento econômico e a preservação 
ambiental, assim como as intrincadas relações políticas, que dão a tônica às 
discussões a respeito da proposta e sua viabilidade. Para os países 
emergentes, soma-se a isto as graves questões sociais, onde o meio 
ambiente enquanto produto das relações do homem com o meio físico natural 
reflete as consequências das desigualdades sociais, da má distribuição de 
renda, poder e informação. 
 

 Por fim, uma definição que abrange a maioria dos aspectos apresentados aqui, 

foi elaborada por Freitas (2011), segundo a qual a sustentabilidade é o princípio 

constitucional que determina, independentemente de regulamentação legal, com 

eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela 

concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente 

inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no 

intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo, e precavido, no presente 

e no futuro, o direito ao bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância 

homeostática com o bem de todos.  

 

2.1.3. Dimensões da sustentabilidade 

 
Chama atenção na definição de todos os autores citados no tópico anterior a 

amplitude do conceito de desenvolvimento sustentável, que pode ser melhor 

assimilado conhecendo-se suas diversas dimensões, suas inter-relações e 

interdependências.  

As dimensões mais conhecidas do público em geral e dos gestores são as 

dimensões ambiental, econômica e social, que formam o chamado tripé da 

sustentabilidade. Com o passar do tempo, essa concepção ampliou-se de forma 

substantiva, passando a ser desagregada em diversas outras dimensões. Segundo 
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Dalcomuni (2006), a concepção “stricto sensu” foi sendo ampliada para o 

Desenvolvimento Sustentável “lato sensu”. 

Sachs (2004) defende que, não obstante o termo sustentabilidade ser 

empregado muitas vezes para expressar apenas o aspecto ambiental, o conceito 

possui diversas outras dimensões, que serão abordadas brevemente a seguir: 

 

 Dimensão Ecológica ou Ambiental: preservação dos recursos naturais, 

produção de recursos renováveis e limitação de uso dos recursos não-

renováveis; limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos 

esgotáveis ou ambientalmente prejudiciais, substituindo-os por recursos 

renováveis e inofensivos; redução do volume de resíduos e de poluição, por 

meio de conservação e reciclagem; autolimitação do consumo material; e 

utilização de tecnologias limpas. 

 Dimensão Econômica: eficácia econômica avaliada em termos macrossociais 

e não apenas na lucratividade empresarial; desenvolvimento econômico 

intersetorial equilibrado; capacidade de modernização contínua dos 

instrumentos de produção; razoável nível de autonomia na pesquisa científica 

e tecnológica; e inserção soberana na economia internacional. 

 Dimensão Social: necessidade de recursos materiais e não-materiais, 

objetivando maior equidade na distribuição da renda; proteção dos direitos e 

das condições de trabalho; homogeneidade social; e possibilidade de um 

emprego pleno, que assegure qualidade de vida e igualdade no acesso aos 

recursos e serviços sociais. 

 Dimensão Espacial ou Territorial:  busca de equilíbrio na configuração rural-

urbana; melhor distribuição territorial dos assentamentos humanos e atividades 

econômicas; melhorias no ambiente urbano; superação das disparidades inter-

regionais; e elaboração de estratégias ambientalmente seguras para áreas 

ecologicamente frágeis, a fim de garantir a conservação da biodiversidade e do 

ecodesenvolvimento. 

 Dimensão Cultural: respeito à cultura de cada local; e continuidade e equilíbrio 

entre a tradição e a inovação. 
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 Dimensão Política: no âmbito nacional, baseia-se na democracia; apropriação 

universal dos direitos humanos; desenvolvimento da capacidade do Estado 

para implementar o projeto nacional em parceria com empreendedores; e 

coesão social. No âmbito internacional, baseia-se na prevenção de guerras; 

garantia da paz; promoção da cooperação internacional; aplicação do princípio 

da precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais; prevenção 

da biodiversidade e da diversidade cultural; gestão do patrimônio global como 

herança da humanidade; e cooperação científica e tecnológica internacional. 

Freitas (2012, p.60) indica, ainda, a dimensão ética, “no sentido de que todos 

os seres possuem uma ligação intersubjetiva e natural, donde segue a empática 

solidariedade como dever universalizável de deixar o legado positivo na face da terra”. 

Trata-se de reclamar por uma ética universal, concretizável, onde haverá o pleno 

reconhecimento da dignidade intrínseca dos seres vivos em geral. Esta dimensão 

torna plausível o acolhimento de princípios como prevenção e precaução, equidade e 

solidariedade intergeracional (FREITAS, 2012, p. 63). 

Posteriormente, a dimensão psicológica também foi incorporada. Esta 

dimensão engloba a sensação de bem-estar que transcende o aspecto social, pois a 

emoção é um atributo que faz parte do inconsciente do indivíduo, organiza as 

sensações e o permite tomar consciência da realidade (SILLAMY, 1998). 

 Abrangendo as dimensões psicológica, social e cultural, Marrul Filho (2000) e 

Jacobi (2003), enfatizaram a importância da prática da educação ambiental, tomando 

por base a necessidade da compreensão da cultura e realização do bem-estar 

individual, como elementos constituintes do desenvolvimento sustentável. 

 Silva (2006) também aborda a visão multidimensional do termo, expondo o 

desenvolvimento sustentável como o: 

Resultado da interação social em um determinado espaço, com bases 
culturais cultivadas no decorrer do tempo, com finalidades econômicas e 
obedecendo às instituições reconhecidas naquela sociedade e considerando 
a manutenção do estoque ambiental existente (SILVA, 2006, p. 17). 
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Prosseguindo com a visão deste autor acerca do desenvolvimento sustentável: 

O conceito de desenvolvimento sustentável deve ser visto como uma nova 
forma de enxergarem, teoricamente, os fatos. A sociedade evolui esteada em 
sua inter-relação nas dimensões sociais, ambientais, culturais, econômicas e 
espaciais e, por isso, não se pode analisar, parcialmente, o processo de 
desenvolvimento. Visto esse processo como um sistema adaptativo 
complexo, nota-se que as mudanças são irreversíveis e contínuas, ampliando 
a responsabilidade de toda sociedade com o seu presente e com o das 
futuras gerações. Essa responsabilidade demanda ações construtivas de 
uma base de discussão teórica e aplicada que se sustenta na busca contínua 
da evolução da sociedade e das alternativas decisórias, com as quais conta 
para otimizar os recursos existentes, considerando as dimensões inter-
relacionadas, com a intenção de avançar de forma harmoniosa para o 
objetivo da sustentabilidade (SILVA, 2005, p. 38). 

 

 Apesar de divergências quanto às dimensões da sustentabilidade, os autores 

citados consentem que não se pode negar sua visão multidimensional, que vem ao 

encontro das necessidades reais do mundo atual em seus anseios por um 

desenvolvimento equilibrado. Neste contexto, todas as dimensões da sustentabilidade 

estão conectadas. Se uma das dimensões é enfatizada em detrimento das outras, tal 

decisão pode conduzir a um desequilíbrio na busca por um desenvolvimento pleno. 

 

2.1.4. Sustentabilidade e o papel do poder público 

 

 Foi somente a partir de 1992 que se delineou com mais clareza o papel do 

poder público frente ao desenvolvimento sustentável, por meio da Agenda 21, 

documento idealizado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento. A agenda foi dividida em 40 capítulos com recomendações, 

objetivos, estratégias de ação e previsão orçamentária para governos, agências de 

desenvolvimento, Programas das Nações Unidas e grupos independentes ao longo 

do século XXI.  

Dentre os diversos assuntos abordados no documento, destaca-se o Capítulo 

IV, que trata dos padrões insustentáveis de produção e consumo e fala sobre o 

desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais para estimular mudanças nos 

padrões insustentáveis. O item 4.23 aprofunda o que seria o “exercício da liderança 

por meio das aquisições pelos Governos”, conforme abaixo: 
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4.23 - Os próprios governos também desempenham um papel no consumo, 
especialmente nos países onde o setor público ocupa uma posição 
preponderante na economia, podendo exercer considerável influência tanto 
sobre as decisões empresariais, como sobre as opiniões do público. 
Consequentemente, esses governos devem examinar as políticas de 
aquisições de suas agências e departamentos de modo a aperfeiçoar, sempre 
que possível, o aspecto ecológico de suas políticas de aquisição, sem 
prejuízo dos princípios do comércio internacional (CNUMAD, 1992).  

 

 Percebe-se, portanto, a extrema importância de um Estado atuante para 

viabilizar ações que possibilitem mudanças significativas. Neste ponto, Buarque 

(2008, p.23) pondera que “as propostas contemporâneas de desenvolvimento – como 

o desenvolvimento sustentável – tendem a aumentar a importância e necessidade do 

planejamento como um instrumento fundamental para orientar o futuro”. E esse 

planejamento há de ser prioritariamente estatal (embora não exclusivamente), eis que 

a atuação do Estado é indispensável onde “o mercado não é eficaz como regulador 

espontâneo da economia desde uma perspectiva de médio e longo prazos, 

precisamente nas dimensões social e ambiental, e nos segmentos estratégicos de 

limitada e lenta rentabilidade”. 

 O autor ainda justifica a necessidade de um planejamento estatal ao 

argumentar de que a eficiência econômica do mercado se restringe a um “horizonte 

temporal curto”, sendo “estritamente econômico-empresarial”. Assim, o mercado não 

seria capaz de trabalhar com componentes do novo paradigma de desenvolvimento 

que requerem horizontes temporais mais dilatados, a saber: conservação ambiental, 

equidade social e equilíbrio espacial. De modo que, nessa seara, não havendo a ação 

reguladora do Estado, “a dinâmica econômica tende a comprometer a 

sustentabilidade no longo prazo, porque costuma promover a degradação ambiental, 

a concentração dos benefícios sociais e a concentração espacial da riqueza” 

(BUARQUE, 2009, p.23). Não parece exagerado afirmar, portanto, que a promoção 

do desenvolvimento sustentável pelo Estado reflete uma exigência histórica, da qual 

não lhe é conferido eximir-se. 

 Certamente, os governos possuem o poder de interceder para transformar 

padrões produtivos e as formas de se comprar e consumir, porém é essencial que 

sejam envidados esforços conjuntos de todos os atores envolvidos: setor público, 

setor privado e sociedade civil. De acordo com o Sachs (2009, p.82) “necessitamos 
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de um Estado que promova a compatibilização dos objetivos sociais, ambientais e 

econômicos em todos os níveis, e que promova isto com a geração de parcerias em 

diferentes grupos de atores sociais que, assim, passam a ter uma atuação, um papel 

ativo na definição das estratégias de desenvolvimento e na sua negociação. O futuro 

está no desenvolvimento negociado entre os parceiros sociais”.  

 Segundo Vecchiatti (2004), o desenvolvimento sustentável se operacionaliza 

fomentando mudança cultural e ideológica nos indivíduos, com o apoio e o 

comprometimento das instituições formais e informais, onde, além de impor leis 

restritivas, as políticas públicas devem procurar criar um ambiente favorável à 

sustentabilidade ao direcionarem as ações do Estado referentes a seus mais diversos 

setores de atuação. 

 A Figura 1 demonstra as relações de consumo e produção estabelecidas entre 

o poder público, as empresas e a sociedade civil. Todos os atores envolvidos possuem 

responsabilidades e suas ações impactam e são impactadas mutuamente. As 

conexões desses atores podem ser sintetizadas por fluxos de articulação e 

mobilização, instrumentos econômicos, regulatórios (comando e controle), auto 

regulatórios e informacionais, conforme a seguir: 
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Figura 1 - Relações de consumo e produção 

 
Fonte: BETIOL et al. (2012) 

 

 Conforme demonstrado, a atuação do poder público frente ao desenvolvimento 

sustentável pode materializar-se de diferentes formas. Por exemplo, o governo pode 

promover estilos de vida e comportamentos mais sustentáveis, remodelar sua própria 

infraestrutura, elaborar normas e criar incentivos econômicos favoráveis à 

conservação dos recursos naturais e à felicidade humana. Isso significa, entre outras 

ações, abolir ou revisar políticas que dificultam o consumo e a produção sustentável, 

criar políticas que promovam e proporcionem padrões de vida fundados em bem-

estar, e melhorar o desempenho e os procedimentos das contratações públicas.  

Visando induzir a transformação e adaptação do mercado, o poder público pode 

também instituir subsídios e incentivos fiscais a atividades mais sustentáveis – como 

a produção agroecológica, por exemplo – e, por outro lado, eliminar os incentivos e 

aumentar a tributação de atividades que geram impactos negativos aos ecossistemas 
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e à sociedade, como as indústrias altamente dependentes de petróleo. Ainda que 

todas essas ações sejam realizadas, é essencial que a administração pública faça 

suas compras e contratações de forma sustentável, sendo exemplo para a sociedade 

e para as empresas, fomentando um mercado mais equitativo e ético (BETIOL et al., 

2012, p.25). 

 

2.2. Compras Públicas Sustentáveis 

 

 É inegável que a utilização das aquisições e contratações do setor público 

possuem grande potencial econômico para viabilizar diversos objetivos associados ao 

processo de desenvolvimento, não só a sustentabilidade, foco deste estudo, mas 

também a inovação tecnológica, fomento da produção local ou de setores específicos, 

estímulo às micro e pequenas empresas, maior geração de empregos, renda, 

importações, etc. 

 Percebe-se, portanto, a possibilidade de utilização das contratações públicas 

para a obtenção de resultados paralelos que vão além do simples objetivo de 

suprimento do Estado e além do paradigma da eficiência estrita que se traduz em 

comprar mais, mais rápido e por um menor preço. O poder de compra do Estado torna-

se, então, um instrumento de política pública capaz de conduzir a resultados que, com 

uma visão mais ampla, podem ser mais vantajosos para a sociedade (SILVA, 2008). 

 Além disso, atuando de forma responsável em relação ao seu próprio consumo, 

o Estado sensibiliza os demais consumidores sobre os impactos socioambientais 

associados aos diferentes padrões de consumo (IPEA, 2011). Nesse sentido, Cardim 

de Carvalho (1999, p.10) argumenta que “o peso do Estado como demandante de 

bens e serviços é superior ao das exportações e, em muitos casos, ao do investimento 

privado. Por outro lado, através de canais variados, é também uma influência muito 

importante sobre o comportamento dos consumidores”. 

 Uma das principais contribuições do direcionamento do poder de compra do 

Estado para o mercado de produtos e serviços sustentáveis reside no fato de que, ao 

mudar seu padrão de compra, o Estado envia o sinal de que haverá demanda de longo 

prazo para este setor, o que permite às empresas investirem em inovação com a 
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garantia de realizar economias de escala que, consequentemente, reduzirão os custos 

(PNUMA, 2011). Por sua vez, a inovação requer, muitas vezes, desenvolvimento 

tecnológico, o que se refletirá no aumento da qualidade dos produtos ofertados e na 

competitividade das empresas que perceberem esse potencial (SILVA, 2008).  

 Segundo o PNUMA (2012), de uma forma geral, as compras públicas 

representam entre 15 e 30% do Produto Interno Bruto (PIB) dos países. Entretanto, o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2011) afirma que 

podem chegar a 47% do PIB. No Brasil, estima-se que as compras governamentais 

correspondam a valores entre 10 e 15% do PIB (BIDERMAN et al., 2008, p.11; IPEA, 

2011, p. 296). Não existem ainda indicadores confiáveis e nem banco de dados 

unificado para se dimensionar o real poder de influência das compras públicas no 

Brasil. 

 No governo federal, a responsabilidade pela aquisição de bens e serviços é das 

Unidades Administrativas de Serviços Gerais (UASG). Atualmente, existem mais de 

3.000 unidades cadastradas para realização de processos eletrônicos de aquisição, 

por meio do sistema “Comprasnet”, instrumento informatizado que permite 

operacionalizar os procedimentos que envolvem as modalidades de licitações do tipo 

Concorrência, Tomada de preços, Convite, Concurso e Pregão realizadas pelo 

Governo.  

 A fim de oferecer um panorama dos montantes despendidos nos últimos anos 

com as compras públicas no âmbito do Governo Federal e do Ministério da Defesa, 

foram extraídos dados do Painel de Compras3, conforme observado na tabela a 

seguir: 

 

 

 

                                                 
3 O Painel de Compras do Governo Federal é uma ferramenta que apresenta em um só local os 
principais números das contratações públicas e tem por finalidade oferecer um panorama dos gastos 
públicos e do comportamento licitatório no âmbito da Administração Pública Federal. Foi desenvolvido 
de forma a conter informações de todos os órgãos que compõem o Sistema Integrado de Serviços 
Gerais – SISG, ou seja, todos os órgãos e entidades da Administração Federal direta, autárquica e 
fundacional. 
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Tabela 1 - Processos de Compra do Governo Federal e do Ministério da Defesa 

 Processos de Compras 
 Governo Federal Ministério da Defesa 

Ano Qtd  Valor (R$)  Qtd  Valor (R$) 

2013 159.499  R$ 51.403.671.791,12  4.190  R$      2.872.589.874,24  
2014 145.085  R$ 71.221.950.797,16  3.312  R$      3.065.615.305,59  
2015 105.622  R$ 43.696.586.371,61  2.731  R$      1.893.180.364,13  
2016 105.531  R$ 51.047.332.229,52  2.511  R$      8.048.116.315,10  
2017 98.738  R$ 46.952.683.594,29  2.678  R$      2.013.318.028,24  

 
Fonte: Painel de Compras 
 
 

 Tal informação evidencia a robustez do mercado de compras governamentais, 

que certamente apresenta-se muito maior, uma vez que não estão incluídos nestes 

cálculos as compras dos entes estaduais e municipais, nem da Administração Federal 

Indireta.  

Essas compras são feitas por meio de diferentes modalidades de licitação. O 

artigo 22, da Lei nº 8.666/93, regulamenta cinco possíveis modalidades de licitação 

para a Administração Pública: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e 

leilão (BRASIL, 1993). O pregão foi criado pela Medida Provisória nº 2.026/2000 e 

posteriormente regulado pela Lei nº 10.520/2002. Foi instituído para aquisição de bens 

ou serviços comuns4, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a 

disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública, 

podendo ser de forma presencial ou eletrônica. 

Em 2005, o governo federal editou o Decreto n° 5.450, exigindo no seu 

art. 4º que na contratação de bens e serviços comuns seria obrigatória a utilização 

da modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica 

(BRASIL, 2005).  

Segundo Biderman et al. (2008, p.50-51), o pregão eletrônico, por ser um 

sistema de compra baseado na internet, que utiliza meios eletrônicos para transações 

                                                 
4 A Lei n° 10.520/2002 definiu bens e serviços comuns como sendo “aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado”. 
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de compra, resulta em eficiências operacionais e em economias potenciais de custo. 

O pregão eletrônico oferece vários benefícios aos compradores públicos, como: 

 redução no tempo administrativo e nas despesas com os procedimentos 

simplificados e mais eficientes;  

 um sistema mais direto de requisição;  

 uma maneira de comparar facilmente os preços; 

 simplificação da busca pela informação, por exemplo, pelo desempenho 

do produto ou pelo histórico ambiental dos fornecedores;  

 padronização dos processos e documentação;  

 alcance de uma gama maior de fornecedores e aprimoramento da 

competição; e 

 mais transparência no processo de compra. 

 

Desde sua criação, pôde-se observar o aumento significativo da utilização do 

pregão eletrônico, sendo atualmente a modalidade mais utilizada pelo Governo 

Federal e pelo Ministério da Defesa, conforme demonstrado nos Gráficos 1 e 2 a 

seguir: 

 

 

Gráfico 1 - Quantidade de Compras por modalidade de licitação – Governo Federal 

 

 
Fonte: Painel de Compras 
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Gráfico 2 - Quantidade de Compras por modalidade de licitação – Ministério da Defesa 

 

 

Fonte: Painel de Compras 

 

 

Em 2013, houve a regulamentação do Sistema de Registro de Preços (SRP) 

pelo Decreto n° 7.892. Trata-se de um procedimento de contratação de bens 

(material ou serviço) para o registro formal de preços para eventuais contratações, 

ou seja, o licitante vencedor se compromete a fornecer um bem ou a prestar um 

serviço, por um determinado período, contados da assinatura da Ata de Registro de 

Preços.  

O SRP objetiva dar mais celeridade, eficiência e transparência aos 

procedimentos licitatórios, buscando flexibilizar a participação dos interessados e 

abranger o maior número possível de participantes, visando a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável, em consonância com o princípio constitucional da isonomia, conforme 

dispõe o art. 3º da Lei n° 8.666/1993. 

 A compra pública sustentável também pode ser chamada de licitação 

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

positiva. Para este estudo, optou-se pelo emprego da expressão “compras públicas 

sustentáveis” (CPS), que parece ser mais completa por abranger todos os tipos de 



40 

 

contratações, inclusive aquelas que não são precedidas de licitação, as hipóteses de 

dispensa e inexigibilidade de licitação. 

 Para Biderman et al. (2008, p. 25), as compras sustentáveis são a forma de 

incluir considerações ambientais e sociais no processo da compra, além de atender 

as necessidades dos consumidores finais, comprando produtos que tenham maior 

benefício para o ambiente e para a sociedade. Na opinião de Braga (2012, p. 139), é 

uma alternativa para preservar o meio ambiente, motivando a seleção de produtos e 

serviços para a Administração Pública, em busca do bem-estar social, ambiental e 

também econômico, o chamado “tripé da sustentabilidade”.  

 Para Biderman et al. (2008, p.21), 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). 

 Para Ribeiro (2010), a Administração Pública tem o dever constitucional e o 

assumido em acordos internacionais, de implantar políticas públicas sustentáveis e 

atuar de maneira responsável e comprometida com o meio ambiente. A autora 

também enfatiza a contribuição do processo de CPS para a revisão dos padrões de 

consumo e para o estímulo da educação ambiental.  

Outro ponto de vista é que a liderança dos governos ao demonstrar um 

comportamento mais sustentável para a sociedade pode catalisar esse processo nos 

demais setores e incentivar o surgimento de novos mercados e empregos “verdes”, 

área que tende a ganhar mais espaço no cenário internacional nos próximos anos. 

Apesar de ser obrigação legal desde 2010, o potencial das compras 

sustentáveis tem sido pouco explorado. Ao longo dos últimos anos, houve um ligeiro 

aumento de compras com itens sustentáveis, porém, elas ainda não representam nem 
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1% das compras totais do Governo Federal ou do Ministério da Defesa, conforme 

Tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2 – Compras Sustentáveis – Governo Federal e Ministério da Defesa5 

 Processos de Compras com Itens Sustentáveis 

 Governo Federal Ministério da Defesa 

Ano Qtd  Valor (R$) 
% do Total 

de Compras  
Qtd Valor (R$) 

% do Total 
de Compras  

2013 1199  R$ 28.393.425,73  0,75% 18  R$ 488.481,78  0,43% 
2014 1021  R$ 33.122.738,43  0,70% 14  R$ 222.962,94  0,42% 
2015 895  R$ 128.106.691,49  0,85% 17  R$ 537.387,60  0,62% 
2016 900  R$ 375.936.652,72  0,85% 16  R$ 396.841,28  0,64% 
2017 866  R$ 175.097.313,81  0,88% 21  R$ 1.058.058,58  0,78% 

 

Fonte: Painel de Compras 
 

 

2.2.1.  Critérios de sustentabilidade das CPS 

 

 Os critérios de sustentabilidade a serem estabelecidos nos editais das 

licitações exigem do gestor público análise acurada de todos os aspectos que 

envolvem a contratação, principalmente quanto à especificação técnica, que deve ser 

precisa, clara e suficiente para subsidiar a aquisição do bem. Sob este aspecto, é 

relevante identificar quais são os critérios sustentáveis que podem ser utilizados e de 

que maneiras eles devem ser incorporados aos processos de compra. 

 O PNUMA (2012, p.42) entende como produto sustentável aquele que 

incorpora fatores ambientais e sociais, além de minimizar o seu impacto ao longo do 

seu ciclo de vida e da sua cadeia de fornecimento, respeitando o seu ambiente 

socioeconômico. Já para Biderman et al. (2012, p.59), um produto sustentável é 

definido como aquele que apresenta o melhor desempenho ambiental ao longo de seu 

                                                 
5 Estes valores representam as licitações com itens constantes no Catálogo de Materiais Sustentáveis 
(CATMAT Sustentável). Não foram contabilizadas as licitações que apresentaram cláusulas de 
sustentabilidade em seus editais. 



42 

 

ciclo de vida, com função, qualidade e nível de satisfação igual ou melhor, se 

comparado com um produto-padrão.  

 Um produto classificado como sustentável envolve aspectos relacionados a um 

ciclo de vida mais longo, resultando, portanto, em menos consumo de recursos, tendo 

em vista as menores taxas de substituição; um menor consumo de energia, o que 

significa menores custos energéticos ao longo do tempo de vida do produto; um 

descarte mais barato, pois está incluído num sistema de recuperação ou reutilização 

ou porque ele não contém substâncias nocivas e, assim, não requer tratamento 

especial; além de apresentar uma pegada ecológica menor (UNEP, 2008 apud 

HEGENBERG, 2013). 

A maioria dos estudos considera essencial que a opção por produtos mais 

sustentáveis se dê sob o ponto de vista do ciclo de vida. Nesse contexto, ganha 

espaço uma ferramenta bastante útil chamada de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), 

que propõe o mapeamento dos potenciais impactos ambientais ao longo das etapas 

da história de vida de um produto (bem ou serviço), desde a extração da matéria-

prima podendo chegar à sua disposição final.  

 Como suporte à introdução de atributos de sustentabilidade na produção e 

consumo, o método baseado no ciclo de vida foi mencionado em documentos 

internacionais, como a Agenda 21 e a Declaração de Implementação de Joanesburgo, 

dos quais o Brasil foi signatário. Nacionalmente, a ACV encontra base legal em nível 

federal na Lei nº 12.305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 Portanto, o gestor público não só deve escolher e inserir critérios, práticas e 

diretrizes de sustentabilidade com objetividade e clareza, como também verificar a 

possibilidade de comprovação desses parâmetros e a sua disponibilidade no 

mercado. É através da ferramenta de ACV que se verifica a inserção de critérios de 

sustentabilidade nos vários momentos da vida de um produto: desde os materiais 

utilizados e o modo de produção, passando pelo modo de distribuição, embalagem e 

transporte, até chegar no uso e, por fim, na disposição final. 

Em virtude da complexidade da técnica ACV, podem existir ainda incertezas na 

qualidade dos dados e nos seus resultados, além de haver um certo grau de 

subjetividade decorrente da necessidade de julgamento e discernimento por parte dos 

especialistas encarregados da condução do estudo, como também limitações de 
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conhecimento científico disponível. Para obtenção dos benefícios que a ACV 

proporciona, sua aplicação envolve uma série de etapas estabelecidas nas normas 

ISO 14.040. A Portaria INMETRO nº 317/ 2012 também pode ser utilizada como 

documento de apoio, pois estabelece os requisitos mínimos que permitem a avaliação 

da sustentabilidade de processos produtivos. 

Teixeira (2013) separou os diversos critérios de sustentabilidade segundo a 

análise do tripé da sustentabilidade, tais como:  

 Critérios econômicos (além do preço): promoção da inovação e da diversidade 

de mercados; considerar o custo dos produtos e serviços ao longo do seu 

tempo de vida (custo do ciclo de vida), bem como o custo para a sociedade 

como um todo; avaliar qualidade, disponibilidade e funcionalidade; e promoção 

do desenvolvimento regional. 

 Critérios sociais: geração de emprego; melhoria das condições de trabalho e 

saúde dos empregados; igualdade de oportunidades e acessibilidade; salários 

justos e outras questões éticas (como o comércio justo, proteção dos direitos 

humanos e do trabalho); reconhecimento da diversidade; desenvolver 

comunidades locais; priorizar micro e pequenas empresas e fornecedores 

locais; proibição de empresas envolvidas em trabalho infantil ou trabalho 

análogo ao escravo; valorizar empresas geridas por mulheres e minorias, 

como quilombolas e indígenas; e reduzir os impactos sobre a saúde do 

consumidor. 

 Critérios ambientais: redução dos impactos ambientais dos bens, obras e 

serviços durante a produção, distribuição, consumo e desfazimento (analisar 

o ciclo de vida); prezar pela conservação de recursos naturais, como água, 

terra e ar; minimizar a produção de resíduos e prevenir a poluição; eliminar 

resíduos e materiais perigosos; minimizar a utilização de recursos (reduzir, 

reciclar e reutilizar) em todo o fornecimento da cadeia; uso de recursos 

renováveis; eficiência energética; avaliação da durabilidade; 

biodegradabilidade; e reciclabilidade e facilidade de reutilização, refabricação 

e reparo.  

Para amparar os gestores públicos quanto à inserção dos critérios de 

sustentabilidade, podem ser consultados manuais, guias e documentos de instituições 
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governamentais e não governamentais (ver Quadros 4 e 5). Também pode ser 

consultada a norma ISO 20400 – Sustainable Procurement, publicada pela 

International Organization for Standardization (ISO). A norma não contém requisitos, 

mas ajuda a compreender o que são compras sustentáveis abordando sua dimensão 

política e estratégica, ao nível da organização e do próprio processo de compras, e 

fornecendo orientações para sua implementação em termos práticos. 

Especificamente em relação aos materiais de expediente e limpeza, objeto 

deste estudo, poderão ser incluídos nos termos de referência os critérios de 

sustentabilidade elencados no Apêndice A. 

 

2.2.2. Benefícios das compras públicas sustentáveis 

 

 A adoção de compras públicas sustentáveis gera inúmeros benefícios, diretos 

e indiretos, não só para o meio ambiente, como também para o governo, para o setor 

privado e para a sociedade como um todo. Estes benefícios podem ser observados 

sob o prisma do tripé da sustentabilidade, sendo divididos entre benefícios ambientais, 

sociais e econômicos, conforme Quadro 2 a seguir: 

 

Quadro 2 - Benefícios Potenciais das Compras Públicas Sustentáveis 

Benefícios ambientais 

 

 Contribuição para superar os desafios ambientais: degradação 

do solo, perda de biodiversidade, contaminação da água, etc. 

 Contribuição para o cumprimento de metas de tratados 

internacionais: redução das emissões de gases de efeito estufa, 

eficiência energética, entre outros. 

 Fornecimento de bens e serviços ambientalmente limpos, 

estímulo à coleta seletiva e redução do consumo (reduzir, 

reciclar, reutilizar). 
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Benefícios sociais 

 

 Cumprimento da legislação social e trabalhista: cumprimento 

das disposições dos acordos e convenções coletivas das 

categorias, proibição do trabalho forçado e trabalho infantil, 

redução da discriminação nos locais de trabalho e garantia de 

condições justas de trabalho. 

 Melhores condições de vida: promoção de normas sociais 

voluntárias, como comércio justo e redução da pobreza. 

 Melhora da justiça social: integração das pessoas com 

deficiência, igualdade de gênero e raça. 

 Desenvolvimento de comunidades locais e geração de emprego. 

Benefícios econômicos 

 

 Economia financeira: redução do custo total da compra, 

economia de escala, maiores benefícios percebidos (avaliação 

pelo ciclo de vida dos produtos).  

 Mercados condutores para soluções inovadoras: indução dos 

mercados, estímulo de tecnologias mais limpas, redução dos 

preços dos produtos e serviços ambientalmente corretos. 

 Maior acesso ao mercado: promoção de pequenas e médias 

empresas e preferências aos mercados locais e nacionais. 

 
Fonte: Adaptado de Hegenberg (2013, p. 132) 

 
 
 
 

 Para Biderman et al. (2008, p. 55), além destes, pode-se citar ainda outros 

impactos positivos para as autoridades públicas que implementam as compras 

sustentáveis: 

 melhorar sua imagem política — a demanda pública por responsabilidade 

socioambiental é um fator importante a se considerar no processo de tomada 

de decisão política. Uma autoridade pública pode melhorar sua imagem política 

informando os objetivos do programa de licitação sustentável à comunidade 

local, empregados e fornecedores, e ampliando seus impactos pela mídia. 

Implantar a licitação sustentável significa que uma autoridade pública está se 

comprometendo com a proteção ambiental, melhoria da qualidade de vida e o 

desenvolvimento sustentável em ações concretas significativas;  
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 melhorar a eficiência — a licitação é um dos instrumentos mais importantes à 

disposição de uma autoridade pública e é estrategicamente importante para 

melhorar a eficiência organizacional do governo. A licitação sustentável requer 

análise e gerenciamento cuidadosos de práticas de compras. Permite melhor 

tomada de decisão sobre aquisições e contratações;  

 alcançar níveis mais elevados de sustentabilidade com o mesmo capital — 

alguns produtos sustentáveis tendem a custar um pouco mais do que os 

convencionais. Algumas autoridades públicas desconsideram os custos 

adicionais, ao se convencer dos benefícios que a licitação sustentável traz à 

economia local, ao desenvolvimento da comunidade e ao ambiente regional e 

global. Entretanto, no longo prazo, as autoridades não precisam pagar mais 

pelos produtos ou serviços, já que compras evitadas, alternativas sustentáveis 

mais baratas e economia em energia elétrica e nos custos da água acabam 

equilibrando o custo adicional inicial;  

 melhorar a qualidade de vida da comunidade local — alguns dos benefícios 

ambientais da licitação sustentável atingem diretamente a comunidade local. A 

mudança para o transporte com maior eficiência energética e menos poluente, 

por exemplo, alivia problemas locais de poluição do ar. Os recursos financeiros 

economizados em decorrência da licitação sustentável podem ser investidos  

em programas que mais adiante contribuirão para a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade;  

 antecipar a legislação — os regulamentos ambientais na Europa estão se 

tornando cada vez mais exigentes. Um número crescente de produtos deve 

respeitar regras de tratados internacionais, assim como a legislação europeia 

e nacional;  

 aumento da conscientização sobre temas ambientais pela comunidade local — 

as autoridades públicas, assim como líderes comunitários, são responsáveis 

por promover a educação ambiental e dar um bom exemplo ao público em 

geral. Ao introduzir produtos sustentáveis na comunidade e fornecer a 

informação sobre os benefícios da licitação sustentável, a autoridade pública 

irá realmente aumentar a conscientização sobre temas ambientais. Isso pode 

ser particularmente eficaz quando os produtos sustentáveis passam a ser 
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usados também pelos membros da comunidade, como o transporte público, 

dispositivos eficientes para o consumo de energia e água em edifícios públicos, 

alimentos orgânicos nas cantinas, entre outros; e 

 desenvolvimento local — a opção por alternativas sustentáveis deve levar em 

conta a geração local de produtos e a prestação de serviços sustentáveis, o 

que pode ser um mecanismo estimulador de geração de renda e emprego para 

as populações rurais e urbanas de um dado município, estado ou região.  

 

2.2.3. Barreiras às compras públicas sustentáveis  
 
 

Não obstante os esforços nos cenários nacional e internacional, as tentativas de 

estabelecer marcos na legislação e o estímulo a iniciativas e planos desenvolvidos 

por políticas globais e regionais, alguns fatores são percebidos como barreiras na 

implementação da política pública de desenvolvimento nacional sustentável, com foco 

nas compras públicas sustentáveis. 

Com base nas principais barreiras citadas na literatura, decidiu-se por agrupá-

las em oito categorias para este estudo: informacionais, instrumentais, 

mercadológicas, organizacionais, financeiras, culturais, políticas e legais, conforme se 

segue: 

Informacionais 

          A maior parte dos compradores públicos não é de especialistas ambientais e 

tem dificuldades em identificar o que seria um bem “ambiental e socialmente 

preferível”. Assim, um importante pré-requisito é que os gestores responsáveis 

compreendam os conceitos e desenvolvam as competências necessárias para a 

tarefa. Em pesquisa realizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

em 2009, 51% dos compradores públicos entrevistados entenderam que a falta de 

capacidade técnica sobre temas ambientais e de desenvolvimento sustentável é um 

grande obstáculo para a incorporação de critérios ambientais nas compras (SERPRO, 

2009). 
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          Ainda na pesquisa acima referida, também foram citadas como barreiras o 

desconhecimento do mercado de produtos ambientalmente sustentáveis e a ausência 

de rede de informações sobre o tema (SERPRO, 2009).  

          Brammer e Walker (2011) citaram a falta de familiaridade com as políticas 

sustentáveis.  Para que seja possível a implementação das compras sustentáveis, 

torna-se necessário entender o seu conceito e as políticas governamentais nesse 

sentido. O conceito de sustentabilidade é complexo e os profissionais de compras 

podem não ter as habilidades e os conhecimentos necessários para implementar a 

política de compras sustentáveis.  

Já o Instituto Argentino para el Desarrollo Sustentable - IADS (2008), listou uma 

série de barreiras para as compras públicas sustentáveis que se destacam no âmbito 

do MERCOSUL. Entre as relacionadas com a falta de informação, ressaltam-se: 

  Pouca compreensão do conceito de compras públicas sustentáveis por parte 

dos compradores, gestores de compras e fornecedores; e 

  Escasso conhecimento sobre as características ambientais e sociais dos 

produtos e serviços por parte dos fornecedores, pelas instituições técnicas, e 

pelo setor governamental.  

Para Santos (2011), a falta de conhecimento também se expõe como obstáculo 

para a implementação das compras públicas sustentáveis. Biderman et al. (2008) 

citam a falta de informação e de experiência do consumidor para fazer a comparação 

das características de um produto específico. Já Betiol et al. (2012) diz que as 

barreiras informacionais remetem ao grau de familiaridade dos operadores de 

compras com as políticas sustentáveis. 

Instrumentais 

           Na pesquisa realizada pelo Serpro (2009), foram identificados fatores 

relacionados à falta de ferramentas que impossibilitam a prática das compras públicas, 

como a ausência de indicadores econômicos seguros para comparar a viabilidade 

econômica dos produtos. Nessa seara, Betiol et al. (2012) citaram também a falta de 

bancos de dados claros e transparentes e o IADS (2008) citou a falta de mecanismos 

de certificação de produtos e serviços. 
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           Outro fator dificultador é o Catálogo de Materiais Sustentáveis (CATMAT 

Sustentável) do sistema de compras do governo federal. Atualmente, este catálogo 

possui cadastrados mais de mil itens feitos com materiais considerados sustentáveis, 

muitos dos quais encontram-se duplicados e descritos de forma subjetiva. Desta 

forma, a ferramenta acaba por confundir o gestor que pretende inserir os materiais 

cadastrados em seus editais. 

Recentemente, o governo federal procurou suspender os itens que não foram 

adquiridos nos últimos 2 anos, que se tornaram obsoletos ou não são mais relevantes 

para a Administração Pública. Essa iniciativa contribuiu para a higienização e 

padronização dos itens, trazendo mais qualidade ao Catálogo de Materiais.  

Mercadológicas 

           Para Korkmaz (2010), uma das barreiras às CPS é a falta de fornecedores de 

bens ou serviços sustentáveis. Brammer e Walker (2011) também citam a falta de 

disponibilidade dos fornecedores. Para os autores, muitos bens e serviços adquiridos 

pelo setor público possuem um grau elevado de especialização e a identificação de 

fontes sustentáveis de fornecimento pode se tornar uma difícil tarefa em algumas 

situações.  

            Para o Ministério do Planejamento, o problema pode ser a falta de capacitação 

e de sensibilização das empresas privadas (SERPRO, 2009).  

            Nesta mesma esteira, o IADS (2008) diz que ainda há pouca compreensão do 

conceito de compras públicas sustentáveis por parte dos fornecedores e também a 

crença no aumento dos custos de produção por parte do mercado fornecedor, bem 

como a escassez de políticas de incentivo e promoção de mudança para a indústria. 

Organizacionais 

           Com relação aos aspectos organizacionais, para Betiol et al. (2012), é 

fundamental que haja alinhamento entre a função de compras e a política de 

sustentabilidade institucional, bem como que se estimule uma mudança de 

paradigmas em relação à cultura organizacional. Nesse novo patamar, os 

colaboradores, sobretudo da área de compras, devem ser incentivados a um maior 

comprometimento com a gestão socioambiental. Esses autores destacam que, 

embora relevante, não é imprescindível que a iniciativa venha exclusivamente por 
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parte da liderança, pois existem muitos casos em que o exemplo para a organização 

partiu de uma única pessoa ou de determinado departamentos (BETIOL et al., 2012, 

p. 104). Os autores citam ainda como barreiras organizacionais a falta de apoio e de 

diretrizes institucionais. 

            Para Santos (2011), ocorre também a falta de estímulo à mudança de 

comportamento. Brammer e Walker (2011) dizem que existem incentivos/pressões 

organizacionais, no que se refere à importância do apoio dos níveis hierárquicos 

superiores e da estrutura organizacional para a política de compras sustentáveis. A 

falta de planejamento organizacional também é citada como um obstáculo. 

Financeiras 

           Na literatura estudada, as maiores críticas relacionadas às compras públicas 

sustentáveis residem em aspectos financeiros. Brammer e Walker (2011) dizem que 

existem dificuldades em analisar os custos/benefícios percebidos. Para os autores, os 

produtos sustentáveis são muitas vezes vistos como mais caros e, devido às 

restrições orçamentárias, a relação custo-benefício exerce um papel de destaque nas 

compras públicas sustentáveis.  

           Korkmaz (2010) identificou como obstáculo a complexidade de comparar 

custo/valor de avaliação real do dinheiro. Falta esclarecer aos gestores públicos que 

uma licitação sustentável não implica optar por um produto ou serviço mais caro, mas 

buscar alternativas que significarão menor impacto e mais economia no médio e longo 

prazos.  

Culturais 

           Brammer e Walker (2007) referem-se à necessária mudança de 

comportamento e hábito para a implantação das CPS, o que pode representar uma 

verdadeira quebra de paradigmas em algumas instituições.  

            Korkmaz (2010) também elenca dificuldades culturais, como o hábito e a 

dificuldade de mudar o comportamento de compra e a percepção de que o processo 

e os resultados são mais dispendiosos e demorados. O IADS (2008) também indica 

que ainda existe a percepção dos gestores de que as compras sustentáveis são mais 

complexas.  
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            O IADS (2008) observou que o gestor de compras, ocupado com as atividades 

cotidianas, sente resistência à incorporação de novos critérios que, a princípio, 

implicariam em mais tempo na elaboração dos editais e na avaliação das propostas, 

o que Couto e Ribeiro (2011) conceituam como rejeição a novas responsabilidades. 

Legais 

            Couto e Ribeiro (2011) identificaram que o gestor público não dispõe de 

ferramentas suficientes para poder valorar os danos ambientais e sociais de suas 

escolhas, pois a legislação ainda carece de regulamentação para definir critérios 

objetivos para a adoção da política. Adicionalmente, a complexidade da legislação 

brasileira também gera insegurança jurídica ao gestor em torno de como e quando 

usar as normas. 

Políticas 

            Para Santos (2011), expõe-se como obstáculo para a implementação das 

compras públicas sustentáveis a falta de vontade política. Já para o IADS (2008), há 

a escassez de políticas de incentivo e promoção de mudança para o mercado 

fornecedor. 

 

3.   MARCOS LEGAIS 

 

3.1. Licitações públicas 

 

 Todo ente da administração pública direta ou indireta que pretende comprar, 

alienar, locar bens ou contratar os mais diversos serviços, não goza da liberdade 

inerente aos negócios particulares, sendo necessária a realização de procedimento 

prévio denominado licitação, o qual deve assumir rigorosa conformidade com a lei. 

 A obrigatoriedade de licitar é princípio constitucional estampado no art. 37, XXI, 

da Constituição Federal, que apresenta o seguinte teor: 

 

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
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cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações (BRASIL, 1988). 
 
 

 O art. 37, XXI, da Constituição Federal, foi regulamentado pela Lei n° 8.666, de 

21 de junho de 1993, também conhecida como Lei Geral de Licitações e Contratos, 

que apresentava originalmente o seguinte conceito de licitação, em seu art. 3º, caput: 

 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos (BRASIL, 1993). 
 
 

 Portanto, além de ser um procedimento, a licitação deve atender aos princípios 

supracitados. Resumidamente, o princípio da legalidade prevê que o administrador 

público está rigidamente preso à lei e sua atuação deve ser sempre confrontada com 

a lei. A impessoalidade diz que o agente público deve orientar-se por critérios 

objetivos, sem distinções e critérios pessoais, e que toda atividade deve ser praticada 

tendo em vista a finalidade pública. A moralidade, como princípio, define o dever de 

cumprir a lei formalmente e substancialmente, procurando sempre o melhor resultado 

para a administração. O princípio da publicidade prevê a divulgação oficial dos atos 

da Administração Pública, ficando assegurados o seu cumprimento, observância e 

controle. Foi acrescentado em 1998, o princípio da eficiência, tendo como objetivo a 

busca do melhor resultado com o uso racional dos meios. 

 A licitação pública pode ser classificada em tipos e modalidades. Os tipos de 

licitação são os descritos no art. 45, da Lei n° 8.666/93: menor preço, melhor técnica, 

técnica e preço e maior lance ou oferta (BRASIL, 1993). O julgamento da proposta é 

o de menor preço quando a Administração Pública pretende selecionar o licitante que 

apresenta o menor valor entre os concorrentes. Esse tipo é o mais comum, pois 

possibilita aos órgãos e entidades públicas fazer a escolha mais objetiva. Os tipos de 

melhor técnica e técnica e preço são aplicáveis em situações em que o objeto licitado 

é um serviço de aspecto predominantemente intelectual, como formulação de projetos 

básicos e executivos, consultorias especializadas e estudos técnicos. 
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 O art. 22, da Lei nº 8.666/93, regulamenta cinco possíveis modalidades de 

licitação para a Administração Pública: concorrência, tomada de preços, convite, 

concurso e leilão. No mesmo artigo, em seu § 8º, a legislação veda a criação de outras 

modalidades de licitação ou da combinação delas (BRASIL, 1993). No entanto, a Lei 

nº 10.520/02 criou o pregão como nova modalidade de licitação, a ser utilizada 

exclusivamente pela União (BRASIL, 2002). 

 A modalidade licitatória do pregão foi instituída para a aquisição de bens ou 

serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, sendo assim 

considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. 

Em 2005, o Decreto nº 5.450, em seu artigo 4°, tornou obrigatória a adoção do pregão 

para a aquisição de bens e serviços comuns, preferencialmente em sua forma 

eletrônica, o que tem sido reiterado pela jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União (BRASIL, 2005). 

 O pregão eletrônico apresenta as mesmas regras básicas do pregão 

presencial, com procedimentos específicos, caracterizando-se especialmente pela 

ausência da “presença física” do pregoeiro e dos demais licitantes, uma vez que toda 

interação é feita por meio de sistema eletrônico de comunicação pela internet, 

possuindo como importante atributo a potencialização de agilidade aos processos 

licitatórios, minimizando custos para a Administração Pública, estando cada vez mais 

consolidado como a principal forma de contratação do Governo Federal. 

 O pregão eletrônico visa, basicamente, aumentar a quantidade de participantes 

e baratear o processo licitatório, uma vez que este depende de tempo e recursos do 

orçamento público. Permite ainda, a ampliação da disputa, com a participação de 

empresas de diversos estados, uma vez que é dispensável a presença dos licitantes 

no local. 

 O pregão eletrônico é considerado a modalidade mais ágil e transparente, 

possibilitando uma negociação eficaz entre os licitantes, permitindo, ainda, a 

simplificação das etapas burocráticas, tornando o processo final mais eficiente e 

menos custoso para a Administração Pública. 
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3.2. Licitações públicas e sustentabilidade 

 

 O ano de 2010 foi bem expressivo no tocante à adoção de novos modelos de 

compras públicas sustentáveis. Com efeito, em janeiro de 2010, o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio de sua Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação, adotou a Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 

2010, que estabelece critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 

contratação de serviços ou obras na Administração Pública Federal (BRASIL, 2010c).  

 Neste mesmo ano, a Lei nº 8.666/93 viu-se profundamente alterada pela Lei nº 

12.349/10, que introduziu, no caput do artigo 3º, a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável como terceira finalidade legal das licitações, ficando assim 

escrito: 

Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (BRASIL, 
1993. Grifos inseridos) 
 

 Ademais, houve também alteração na redação dos parágrafos do art. 3°, assim 

como foram acrescidos os § 5° a § 13º ao mesmo dispositivo. Essas inovações 

estipularam preferências diversas a bens e serviços produzidos no Brasil. Em 

essência, essas preferências podem traduzir-se na vitória de propostas de produtos 

nacionais cujo preço seja até 25% superior às ofertas de produtos provenientes do 

estrangeiro ou que não preencham os requisitos previstos no diploma.  

 Portanto, a Lei nº 12.349/2010 trouxe uma importante inovação legal, que 

modificou radicalmente o quadro jurídico e operacional das licitações públicas no 

Brasil, obrigando todos os entes da Federação a promoverem licitações públicas 

sustentáveis. A Exposição de Motivos Interministerial nº 104 / MP / MF / MEC / MCT, 

de 18 de junho de 2010, traduz as razões que ensejaram a alteração da Lei Geral de 

Licitações: 

A modificação do caput do artigo 3º visa agregar às finalidades das licitações 
públicas o desenvolvimento econômico nacional. Com efeito, a medida 
consigna em lei a relevância do poder de compra governamental como 
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instrumento de promoção do mercado interno, considerando-se o potencial 
de demanda de bens e serviços domésticos do setor público, o correlato 
efeito multiplicador sobre o nível de atividade, a geração de emprego e renda 
e, por conseguinte, o desenvolvimento do país. É importante notar que a 
proposição fundamenta-se nos seguintes dispositivos da Constituição 
Federal de 1988: (i) inciso II do artigo 3º, que inclui o desenvolvimento 
nacional como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil; (ii) incisos I e VIII do artigo 170, atinentes à organização da ordem 
econômica nacional, que deve observar, entre outros princípios, a soberania 
nacional e a busca do pleno emprego; (iii) artigo 174, que dispõe sobre as 
funções a serem exercidas pelo Estado, como agente normativo e regulador 
da atividade econômica; e (iv) artigo 219, que trata de incentivos ao mercado 
interno, de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, 
o bem estar da população e a autonomia tecnológica do país (BRASIL, 
2010d). 

 
 
 
 Como fica claro nos trechos transcritos acima, o objetivo da alteração da Lei 

Geral de Licitações foi a de agregar às finalidades das licitações públicas um papel de 

indução do desenvolvimento nacional, por intermédio do poder de compra 

governamental. 

  Alguns autores criticam a forma como foi introduzida a mudança, reforçando 

que a Lei nº 8.666/93 possui conteúdo bastante procedimental e nenhuma alteração 

foi realizada para detalhar de que maneira a inserção dos critérios sustentáveis deve 

ser feita. Para Justen Filho (2012), houve um “equívoco lógico”, tendo em vista que o 

desenvolvimento nacional sustentável não é uma finalidade da licitação propriamente 

dita, mas um fim a ser promovido por meio das contratações públicas.  

 Fato é que, desde 15 de dezembro de 2010, as licitações públicas nacionais 

deixaram de ser guiadas apenas pelos requisitos do melhor preço e da maior 

vantagem para a Administração, passando a considerar, também, critérios de 

sustentabilidade ambiental. No entendimento de Costa (2012, p.06), “a observância 

de critérios sustentáveis nas licitações não é faculdade do gestor, mas sim, imposição 

constitucional e legal em respeito aos princípios da eficiência, da economicidade e do 

meio ambiente equilibrado”.   
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3.3. Outras legislações correlatas  

 

 O passo inicial para a inserção do princípio da sustentabilidade no arcabouço 

normativo brasileiro parece ter sido dado com a sanção da Lei nº 6.938/81, que dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981). 

 A Constituição Federal de 1988, foi também conhecida como “Constituição 

Verde”, pois trouxe em seu bojo tutela específica ao meio ambiente, algo até então 

inovador, consagrando o Brasil como um dos primeiros países a constitucionalizar o 

direito de todos os seus cidadãos a viver em um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e impondo ao poder público e aos seus administrados o dever de cuidado 

e proteção ao meio ambiente. Em relação às compras públicas sustentáveis, 

destacam-se os art. 225 e art. 170, VI, in verbis: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.  

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  
(...) 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação (BRASIL, 1988). 

 

 

 Em função da interpretação destes ordenamentos constitucionais, a 

Administração Pública deve procurar compatibilizar os bens e serviços a serem 

contratados com exigências relativas à proteção do meio ambiente. Esta obrigação 

impede que uma norma infraconstitucional verse de forma contrária a esse valor 

tutelado.  

Em 2006, a Lei Complementar nº 123 implantou o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), com o intuito, entre 

outros, de promover o desenvolvimento e ampliar a atuação dos pequenos negócios 

nas compras governamentais, principalmente: o direito de preferência na contratação, 
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em caso de empate ficto (art. 44); o direito de regularização fiscal tardia (art. 42); e a 

possibilidade dos entes públicos realizarem licitações exclusivas às ME/EPP ou 

licitações com cotas exclusivas a elas (art. 48). 

Mais tarde, em 2014, a partir da entrada em vigor das alterações promovidas 

pela Lei Complementar nº 147/14, tornou-se obrigatória para a União, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios, realização de processo licitatório destinado 

exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos 

itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,006 (art. 48, inc. I).   

 O cenário da sustentabilidade nas licitações conquistou maior relevância 

através da regulamentação da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), 

por meio da Lei nº 12.187/09, a qual contemplou disposição acerca do 

estabelecimento de critérios de preferência em licitações para as propostas voltadas 

à sustentabilidade, como aquelas que propiciam maior economia de energia, água ou 

outros recursos naturais, bem como corroboram com a redução das emissões de 

gases poluentes e de resíduos. 

 A instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), através da Lei 

nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, também foi um marco para a sustentabilidade 

nas compras públicas, expressando a sua transversalidade, tendo em vista o disposto 

em seu artigo 7º, inciso XI, que estabelece entre os objetivos da PNRS a “prioridade, 

nas aquisições e contratações governamentais, para: (a) produtos reciclados e 

recicláveis; (b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com 

padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis” (BRASIL, 2010a). 

 Em síntese, o Quadro 3 a seguir demonstra a evolução da legislação que 

orienta as práticas sustentáveis nas contratações públicas federais: 

 

 

 

                                                 
6 Atualmente, a participação das ME/EPP no volume de compras do Poder Público é bastante 

expressiva. De acordo com o Portal de Compras, elas representam 53,17% dos processos de compras 
do Governo Federal e 61,46% dos processos de compra do Ministério da Defesa. 
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Quadro 3 – Evolução da legislação sustentável 

1981 
 
Lei nº 6.938 – Política Nacional do Meio Ambiente 
 

1988 

 
Constituição Brasileira: 
Art. 37 – princípios que regem a 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 
 

1990 

 
Decreto nº 99.658 - dispõe sobre o reaproveitamento, movimentação, alienação e outras 
formas de desfazimento de material classificado como ocioso ou recuperável 
 

1993 
 
Lei 8.666 - base regulatória para licitações e contratos da Administração Pública 
 

1998 

 
Lei n.º 9.605 - Lei de Crimes Ambientais 
 
Decreto n° 2.783 – proíbe as entidades do governo federal de comprar produtos ou 
equipamentos contendo substâncias degradadoras da camada de ozônio 
 

1999 

 
Lei nº 9.795 – Política Nacional de Educação Ambiental 
 
É lançada a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) para a gestão 
socioambiental no governo 
 

2001 

 
 Lei n° 10.295 - Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia 
 
Decreto nº 4.059 - regulamenta a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, e dispõe sobre a 
Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia 
 

2002 

 
Lançada a Agenda 21 Brasileira 
 
Decreto nº 4.131 - institui medidas emergenciais de redução do consumo de energia elétrica 
Lei n° 10.520 – institui a modalidade de licitação do pregão 
 

2005 

 
Decreto n° 5.450 – regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e 
serviços comuns 
 

2006 

 
Lei nº 123 – Lei Geral da Micro e Pequena Empresa 
 
Decreto nº 5.940 - institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis 
 
Decreto nº 5.940 - regulamenta a separação dos resíduos recicláveis descartados e sua 
correta destinação 
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2007 

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

2009 
 
Lei nº 12.187 - Política Nacional de Mudança do Clima 
 

2010 

 
Lei nº 12.349 - o desenvolvimento nacional sustentável é incluído como um dos objetivos da 
licitação pública, alterando o art. 3º da Lei 8.666/1993 
 
Lei nº 12.305 -  Política Nacional de Resíduos Sólidos 
 
Instrução Normativa 1 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do 
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) - estabelece que as entidades 
que compõem a Administração Pública Federal devem obedecer a critérios de 
sustentabilidade ambiental no processo de extração, fabricação, utilização e descarte de 
produtos e matérias-primas, na aquisição de bens, contração de serviços e obras 
 
Lei n° 12.305 - estabelece a prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para 
produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios 
compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis 
 
Decreto nº 7.404 - estabelece normas para execução da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e institui o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
Portaria n° 2, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do 
Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) -  dispõe sobre as especificações padrão de 
bens de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional 
 

2011 

 
Decreto n° 7.546 - regulamenta o disposto nos §§ 5o a 12 do art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e institui a Comissão Interministerial de Compras Públicas 
 
Decreto n° 7.601 - estabelece a aplicação de margem de preferência nas licitações 
realizadas no âmbito da administração pública federal para aquisição de produtos de 
confecções, calçados e artefatos 
 
Portaria MDIC n° 279 – institui o regime de origem para efeitos de aplicação da margem de 
preferência 
 

2012 

 
Decreto nº 7.746 – estabelece critérios, práticas e diretrizes para o desenvolvimento 
nacional sustentável nas contratações públicas 
 

2013 

 
Decreto nº 7.892 - regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
 

2014 

 
Decreto nº 8.250 - altera o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o 
Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
 
Lei Complementar nº 147/14 - altera a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, e as Leis n° 5.889, de 8 de junho de 1973, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 8.934, de 18 de novembro 
de 1994, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 8.666, de 21 de junho de 1993 
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2017 

 
Decreto n° 9.178 -  altera o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 
3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes 
para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais 
dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração 
Pública - CISAP   
 

2018 

 
Decreto nº 4.912 - atualiza os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da 
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 
 
Decreto nº 9.488 - altera o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o 
Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
o Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Administração 
dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, do Poder Executivo federal 
 

 
Fonte: elaboração própria 
 

 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU), no seu dever institucional de fiscalizar a 

aplicação dos recursos federais em bens e serviços de interesse da sociedade, 

frequentemente busca garantir a melhoria da gestão pública por meio de 

recomendações em seus acórdãos. As diretrizes são fixadas após intenso trabalho de 

avaliação e auditoria em órgãos e entidades públicas. 

Destaca-se o Acórdão n. 1056/2017 – Plenário, que foi resultado de uma 

auditoria feita pelo TCU em 111 órgãos públicos da administração federal, nas áreas 

de redução de consumo de papel, energia elétrica e de água. O trabalho buscou 

elaborar um panorama sobre a evolução da sustentabilidade na Administração Pública 

Federal. Nesse sentido, verificou-se na auditoria que os órgãos e as entidades não 

avançaram, significativamente, na implementação de ações que visem à promoção 

da sustentabilidade, a despeito da evolução normativa vivenciada, notadamente por 

meio do Decreto n° 7.746/2012. 

Os principais problemas apontados na auditoria foram: grau insuficiente de 

gestão e implementação de ações de promoção da sustentabilidade; deficiências de 

atuação no nível central de governo; baixa evolução na adoção de critérios e práticas 

sustentáveis nas contratações; pouca implementação de ações que visem à utilização 

de edifícios públicos mais eficientes e sustentáveis; deficiências nas iniciativas 

relacionadas à gestão de resíduos e realização de coleta seletiva solidária. 
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 O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) também vem editando 

diversas resoluções sobre critérios ambientais que devem ser observados nas 

licitações públicas, conforme apresentado no quadro abaixo: 

 

Quadro 4 – Resoluções Conama a serem observadas nas CPS 

1994 

 
Resolução Conama nº 20/1994 - dispõe sobre a instituição do selo ruído, de uso obrigatório 
para aparelhos eletrodomésticos que geram ruído em seu funcionamento 
 

1999 

 
Resolução Conama nº 257/1999 - prevê a destinação ambiental adequada das pilhas e 
baterias usadas ou inservíveis 
 

2000 

 
Resolução Conama nº 267/2000 - dispõe sobre a proibição da utilização de substâncias 
que destroem a camada de ozônio 
 

2001 

 
Resolução Conama nº 275/2001 – promove a implantação da coleta seletiva e estabelece o 
código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de 
coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva 
 

2002 

 
Resolução Conama nº 307/2002 - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil 
 

2008 

 
Resolução Conama nº 401/2008 - estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e 
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e 
padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado 
 

2009 

 
Resolução Conama nº 416/2009 - dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental 
causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada 
 

 
Fonte: elaboração própria 
 

 

 Diversas organizações governamentais e não-governamentais ajudam os 

compradores na promoção de aquisições sustentáveis, fornecendo orientação e 

conselho prático na escolha de produtos sustentáveis. As orientações geralmente vêm 

em forma de manuais, de guias oficiais de licitação sustentável e de catálogos, sendo 

os principais apresentados abaixo: 
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Quadro 5 – Manuais, guias e catálogos 

 
Guia de Compras Públicas 

Sustentáveis  
Uso do poder de compra do 
governo para a promoção do 
desenvolvimento sustentável 

(FGV) 
 

 
Tem como objetivo disponibilizar dados e informações que emprestam 

um novo sentido às compras governamentais: tal como já acontece 
em boa parte dos países desenvolvidos, o edital de licitação se 

transforma numa ferramenta importante e eficiente de promoção do 
desenvolvimento sustentável na esfera pública, com repercussão 

direta na iniciativa privada. 

Manual Procura+  
Um Guia para Implementação 

de Compras Públicas 
Sustentáveis 

(ICLEI) 

Pretende ser uma referência para os interessados em compreenderem 
e implementarem compras mais sustentáveis. São apresentadas 

experiências e boas práticas de instituições participantes da 
Campanha Procura+, assim como resultados de estudos recentes e 

iniciativas de alguns setores específicos. 

Compra Sustentável: 
A força do consumo público e 

empresarial para uma economia 
verde e inclusiva 

(FGV/ICLEI) 

É voltado à alta administração das instituições, seus respectivos 

gestores e compradores, além de estudiosos da área. Escrito com 

uma linguagem jornalística, mas preservando o rigor acadêmico, a 

redação é leve e inspiradora, fazendo emergir sua proposta maior: 

orientar políticas e fomentar práticas de compras institucionais 

sustentáveis. 

A3P  
Cartilha da Agenda Ambiental 

na Administração Pública 
(Ministério do Meio Ambiente) 

Tem como objetivo estimular os gestores públicos a incorporar 
princípios e critérios de gestão socioambiental em suas atividades 

rotineiras, levando à economia de recursos naturais e à redução de 
gastos institucionais por meio do uso racional dos bens públicos, da 

gestão adequada dos resíduos, da licitação sustentável e da 
promoção da sensibilização, capacitação e qualidade de vida no 

ambiente de trabalho. 

Guia Nacional de Licitações 
Sustentáveis 
(AGU/CGU) 

 

Reforça o comprometimento dos órgãos de controle com a 
disseminação da temática socioambiental nas contratações públicas 

entre seus membros e nos órgãos públicos federais por eles 
assessorados em todo o Brasil. 

Guia de contratações 
sustentáveis do MPF  

(Ministério Público Federal) 

 
Este documento é uma espécie de bússola para que os servidores 

públicos envolvidos com contratações tenham um conjunto de 
informações necessárias à definição das especificações de diferentes 

objetos nos processos de aquisições de bens e serviços, para a 
elaboração de editais de licitação, bem como para a fiscalização dos 

seus respectivos contratos. 
 

 
Fonte: elaboração própria 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Trata-se de um estudo de caso, pois representa uma análise profunda e 

exaustiva da aplicação de um sistema, de maneira a possibilitar seu conhecimento 

amplo e minucioso, assim como, suas consequências na gestão de compras da 

Administração Pública. Buscou-se avaliar como estão sendo aplicadas as licitações 

sustentáveis no âmbito do Comando da Marinha. Assim, o estudo de caso representa 

uma excelente ferramenta, indicada como uma tática, quando se utilizam “[...] 

questões do tipo “como” e “porque”, quando [...] se tem pouco controle sobre os 

acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real” (YIN, 2005, p.19).   

A metodologia é qualitativa, pois, de acordo com Richardson (1999), tal 

abordagem tem como objetivo principal a compreensão de um acontecimento social 

e a possibilidade de entendimento e de classificação de processos dinâmicos 

vivenciados por determinados grupos sociais, contribuindo nos processos de 

mudanças desses grupos. 

  

4.1. Coleta e tratamento dos dados 

 

 No momento inicial do estudo, foram feitas pesquisas bibliográfica e 

documental, sendo exploradas a legislação, instruções normativas, guias, manuais, 

artigos e trabalhos acadêmicos sobre o tema. 

 No segundo momento, a coleta de dados se deu pela utilização dos portais do 

governo federal (“Painel de Preços” e “Comprasnet”) e, posteriormente, pelo 

levantamento do tipo survey, com aplicação de questionários aos gestores da área de 

compras de organizações militares da Marinha. 

O questionário foi estruturado com perguntas fechadas e de múltipla escolha, 

conforme modelo apresentado no Apêndice B. Para Marconi e Lakatos (2010), o 

questionário apresenta vantagens como a economia de tempo e de recursos, ao 

mesmo tempo em que coleta uma grande quantidade de dados e alcança um maior 
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número de respondentes, além de permitir abarcar uma área geográfica maior, possuir 

um tempo de respostas mais veloz e mais preciso e possibilitar um menor risco de 

distorção, pois não ocorre a influência do pesquisador. 

As perguntas fechadas, segundo a classificação de Richardson (1999, p.230), 

são aquelas em que as perguntas ou afirmações utilizam categorias ou alternativas 

de respostas fixas e preestabelecidas. As perguntas fechadas tiveram por finalidade 

verificar, na percepção dos entrevistados, o grau de importância atribuído a cada uma 

das barreiras às compras sustentáveis na Marinha, que foram categorizadas com 

base no referencial teórico, conforme Quadro 6 a seguir: 

 

 

Quadro 6 – Categorias de barreiras às compras sustentáveis 

CATEGORIAS DE 
BARREIRAS 

BARREIRAS ENVOLVIDAS  FONTE 

INFORMACIONAIS 

Falta de sensibilização dos envolvidos nos processos 
de compras 

IADS (2008); 
BIDERMAN et al. 
(2008); SERPRO 
(2009); COUTO E 
RIBEIRO (2011); 
SANTOS (2011); 

BRAMMER E 
WALKER (2011); 

BETIOL et al. (2012)  

Desconhecimento dos envolvidos nos processos de 
compras do mercado de produtos sustentáveis  

Pouca familiaridade dos envolvidos nos processos de 
compras com as legislações sustentáveis 

Falta de treinamento/capacitação dos envolvidos nos 
processos de compras 

INSTRUMENTAIS 

Falta de bancos de dados claros e atualizados (ex: 
modelos de editais com critérios sustentáveis, catálogo 
de materiais sustentáveis, cadastro de fornecedores 
sustentáveis, etc) 

IADS (2008); 
SERPRO (2009); 

COUTO E RIBEIRO 
(2011)  

Ausência de indicadores econômicos seguros para 
comparar a viabilidade econômica dos produtos  

Falta de mecanismos de certificação ambiental de 
produtos  

MERCADOLÓGICAS 

Falta de fornecedores de produtos sustentáveis IADS (2008); 
SERPRO (2009); 

KORKMAZ (2010); 
COUTO E RIBEIRO 

(2011); BRAMMER E 
WALKER (2011); 

BETIOL et al. (2012) 

Falta de sensibilização dos fornecedores 

Crença dos fornecedores de que produtos sustentáveis 
aumentam os custos de produção  

Pouca familiaridade dos fornecedores com as 
legislações sustentáveis 

ORGANIZACIONAIS 

Falta de apoio das autoridades superiores 

BRAMMER E 
WALKER (2011); 

BETIOL et al. (2012) 

Falta de diretrizes institucionais relacionadas à 
sustentabilidade 

Falta de incentivos organizacionais para a inserção de 
critérios sustentáveis  

Falta de planejamento das compras da organização 
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Falta de cooperação entre os envolvidos no processo 
de compra na organização 

 FINANCEIRAS 

Percepção dos envolvidos nos processos de compras 
de que produtos sustentáveis são mais caros  BRAMMER E 

WALKER (2011); 
BETIOL et al. (2012) Dificuldade em identificar os custos e benefícios 

envolvidos nas compras sustentáveis  

CULTURAIS 

Rejeição a novas responsabilidades pelos envolvidos 
nos processos de compra (falta de tempo, diversos 
encargos colaterais, sobrecarga de trabalho, etc) KORKMAZ (2010); 

COUTO E RIBEIRO 
(2011); SANTOS 

(2011); BETIOL et al. 
(2012)  

Hábito e a dificuldade de mudar o comportamento de 
compra dentro da organização 

Percepção de que as compras sustentáveis e os 
resultados alcançados por ela são mais dispendiosos e 
demorados  

 LEGAIS 

Insegurança jurídica dos envolvidos nos processos de 
compra da organização em torno de como e quando 
usar as normas COUTO E RIBEIRO 

(2011) Ausência de definições claras nas normas e legislações 
sobre os produtos e critérios que devem ser 
observados 

 POLÍTICAS 

Falta de políticas governamentais de incentivo à 
sustentabilidade SANTOS (2011); IADS 

(2008) Falta de vontade/preocupação dos governantes em 
relação aos problemas ambientais e sociais 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

No intuito de possibilitar a medição mais objetiva das opiniões dos 

participantes, foi utilizada a Escala de Likert que, segundo Gil (2010), representa um 

tipo de escala social através da qual as pessoas irão emitir sua opinião com relação a 

sua concordância ou discordância em relação a determinados enunciados 

previamente determinados, seguindo uma graduação especificada. 

A Escala de Likert no instrumento de pesquisa utilizou cinco níveis de 

pontuação para analisar as respostas dos participantes, objetivando-se enumerar o 

grau de percepção atribuído a cada uma das barreiras, conforme Quadro 7, a seguir: 
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Quadro 7 –  Escala Likert 

Pontuação Escala de percepção 

0 a 2 pontos Não percebido 

2 a 4 pontos Pouco percebido 

4 a 6 pontos Percebido 

6 a 8 pontos Muito percebido 
8 pontos Extremamente percebido 

 
Fonte: elaboração própria, adaptado de Gil (2010) 

 
 

Na tentativa de evitar erros e imprecisões, foi realizado um pré-teste com 5 

Organizações Militares para adequação das perguntas e validação do instrumento de 

pesquisa, conforme recomenda Gil (2010). 

Os questionários foram enviados por email, o que agilizou as respostas e 

possibilitou a abrangência em todo o território nacional, além de evitar o consumo de 

papel, em concordância com os princípios sustentáveis abordados neste estudo. 

Foram enviados 60 questionários, obtendo-se 30 respostas, o que representa cerca 

de 25% das unidades de compra da Marinha.  

Para mensuração dos construtos, foi realizada uma análise fatorial exploratória, 

verificando o padrão de correlações existentes entre os indicadores, conforme 

demonstrado no Apêndice C. Dessa forma, optou-se por representar os fatores 

extraídos utilizando a média dos indicadores. 

O procedimento estatístico utilizado para comparar as médias das respostas 

dos participantes do survey, quando divididas pela localidade das OM em que 

trabalham (sede e fora de sede), foi o teste t de student. Já para comparar as médias 

das respostas dos participantes do survey, quando divididas pela natureza da 

atividade das OM em que atuam (ensino, saúde, abastecimento, etc.), foi utilizada a 

ANOVA ou Análise de Variância. Nestes casos, a hipótese a ser testada é saber se as 

médias das respostas dos participantes são iguais. Assim, rejeitamos a hipótese se o 

valor-p encontrado for menor que o nível de significância estabelecido, habitualmente 

de 0,05 ou 0,1.  

O tratamento dos dados do questionário pode ser sintetizado nas etapas 

descritas no Quadro 8, a seguir: 
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Quadro 8 - Etapas da pesquisa 

Objetivo Geral Etapas  
Coleta dos 

dados 
Tratamento dos 

dados 

Identificar e analisar as 
barreiras que dificultam a 
ampliação das compras 
públicas sustentáveis na 
Marinha, sob a ótica dos 
gestores responsáveis 
pelas aquisições nas 

organizações militares 

1ª etapa 

Identificar o perfil dos 
gestores de compras 

participantes da pesquisa 

Questionário 
  

 Perguntas  
1 a 6 e 8 a 10 

Tratamento 
estatístico dos 

dados coletados 
com apoio de 

gráficos 

2ª etapa 

Identificar as 
características do 

procedimento de compra 
de material de expediente 

e de limpeza das 
organizações analisadas 

Questionário 
 

Perguntas  
7 e 11 a 14 

Tratamento 
estatístico dos 

dados coletados 
com apoio de 

gráficos 

3ª etapa  

Identificar as principais 
barreiras de implantação 
para as compras públicas 
sustentáveis na Marinha, 

identificando similaridades 
e diferenças na percepção 

dos gestores das 
organizações militares, de 
acordo com a região onde 

se localizam e pelas 
tarefas que executam. 

Questionário 
 

Perguntas  
15 a 39 

Tratamento 
estatístico dos 

dados coletados 
com análise de 

frequência, teste t 
de student e 

ANOVA 

 
Fonte: elaboração própria 
 

4.1.1. Participantes  

 

 Os participantes do estudo foram gestores de compras selecionados de modo 

que se enquadrassem em um ou mais dos seguintes perfis: 

 Oficiais intendentes que exercem cargos de chefia na área de licitações e 

contratos; 

 Atuam como pregoeiros ou participam da equipe de apoio do pregão; 

 Participam diretamente da elaboração dos editais; 

 Assessoram os setores envolvidos na especificação dos bens a serem 

adquiridos; e 
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 Possuem elevado grau de discricionariedade quanto ao que será, ou não, 

incluído nos editais. 

 Na maioria dos casos, o gestor da área de compras é um (a) oficial do Corpo 

de Intendentes da Marinha, formado pela Escola Naval (IM), ou oriundo do Quadro 

Complementar de Oficiais Intendentes da Marinha (QC-IM), admitido por meio de 

concurso público com graduação em Economia, Administração ou Contabilidade. Os 

referidos oficiais ocupam cargos relativos à aplicação e ao preparo do Poder Naval, 

que visem ao atendimento das atividades logísticas e das relacionadas com a 

economia, as finanças, o patrimônio, a administração e o controle interno. Os dados 

sobre os participantes da pesquisa estão sintetizados no Quadro 9 abaixo: 

 

Quadro 9 – Oficiais intendentes participantes do survey 

Níveis hierárquicos 
Participantes 
da pesquisa 

(%) 

Tempo de 
carreira 

Tempo de experiência na área 
de compras 

Capitão-Tenente (IM) ou (QC-IM) 38% de 6 a 11 anos 

menos de 1 ano 9% 

de 1 a 3 anos 36% 

de 3 a 5 anos 18% 

mais que 5 anos 36% 

     

Primeiro-Tenente (IM) ou (QC-IM) 41% de 3 a 5 anos 

menos de 1 ano 33% 

de 1 a 3 anos 33% 

de 3 a 5 anos 33% 

     

Segundo-Tenente (IM) ou (QC-IM) 14% até 2 anos 
menos de 1 ano 75% 

de 1 a 2 anos 25% 
 
Fonte: elaboração própria 
 
 

4.2. Limitações do método  

 

Em razão das restrições de tempo e de custo da pesquisa, a aplicação dos 

questionários ficou restrita somente aos gestores da área de compras das 

organizações militares. No entanto, ressalta-se que a análise de dados oriundos de 

outros atores do processo de compras, como os fornecedores e a alta administração, 



69 

 

poderia ampliar a compreensão do tema.  

        Outra limitação percebida diz respeito ao instrumento de coleta de dados 

escolhido. Devido à localidade das organizações militares analisadas, espalhadas por 

todo território nacional, não foi possível conduzir entrevistas com os participantes. Tal 

procedimento teria sido benéfico à pesquisa, no sentido de recolher os testemunhos 

e as interpretações dos gestores, a partir dos seus próprios pontos de vista, contextos 

culturais e linguagens. Também permitiria maior interação entre o pesquisador e os 

entrevistados, levando, possivelmente, ao maior aprofundamento da coleta de dados. 

 
 

5.    ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

5.1. Estrutura organizacional e o processo de compras na Marinha 

 

5.1.1. Estrutura organizacional 

 

 As Forças Armadas do Brasil são constituídas pelo Comando da Marinha, pelo 

Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira, instituições nacionais, permanentes 

e regulares que têm como missão constitucional zelar pela defesa da Pátria, pela 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa destes, da lei e da ordem. 

 O Comando da Marinha nasceu em 10 de junho de 1999, como consequência 

da extinção do Ministério da Marinha e sua respectiva transformação em Comando. 

Atualmente, está integrado à estrutura do Ministério da Defesa. 

 O Comandante da Marinha é assessorado por diversos órgãos de assistência, 

conforme organograma abaixo. Os sete Órgãos de Direção Setorial estão 

subordinados ao Comando da Marinha e são responsáveis por dirigir toda a parte 

administrativa, de formação militar e emprego dos meios navais.  
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Figura 2 - Organograma da Marinha 

 

Fonte: Livro Branco de Defesa Nacional (2012) 

 

 

 O território brasileiro e suas águas são divididos em 9 Distritos Navais, 6 deles 

voltados para o litoral e 3 no interior, conforme o mapa abaixo. Cada distrito naval é 

um território subordinado a um comando naval de área, responsável por administrar e 

dirigir os meios da Marinha naquela região. 
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Figura 3 - Distritos navais 

 

Fonte: Livro Branco de Defesa Nacional (2012) 

 

 

A MB conta, atualmente, com mais de 350 Organizações Militares (OM) 

distribuídas por todas as regiões do território brasileiro, nos nove Distritos Navais.  

Para este estudo, as organizações militares foram classificadas da seguinte 

forma: 

Quanto à Localidade: 

 OM de Sede – é aquela situada na área metropolitana do município do Rio de 

Janeiro; e 

 OM Fora de Sede – é a OM, no território nacional, que não está situada na área 

metropolitana do município do Rio de Janeiro. 
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Quanto à Finalidade: 

 OM de Ensino – são as que pertencem ao Sistema de Ensino Naval, destinadas 

a capacitar o pessoal militar e servidor civil para o desempenho, na paz e na 

guerra, dos cargos e funções previstos na sua organização. Por exemplo: 

Centros de Instrução, Centros de Adestramento, Escola Naval, Colégio Naval, 

etc. 

 OM de Saúde – são as OM participantes do Sistema de Saúde da Marinha e 

que são destinadas a executar as atividades de saúde da Marinha. Por 

exemplo: Hospitais, Policlínicas, Ambulatórios, etc. 

 OM de Abastecimento – são as OM que fazem parte da estrutura do Sistema 

de Abastecimento da Marinha (SAbM) e têm como finalidade promover, manter 

e controlar o provimento do material necessário à manutenção das Forças e 

demais Órgãos Navais em condição de plena eficiência. Por exemplo: Centros 

de Intendência, Depósitos, Diretoria de Abastecimento, Centro de Obtenção da 

Marinha, etc. 

 Organização Militar Técnica – são as OM a quem cabe a orientação técnica 

requerida pelo pessoal, bem como a normatização, a padronização e a 

atualização de procedimentos dentro da área específica de conhecimento sob 

sua responsabilidade. Nesta categoria, também foram incluídas as 

Organizações Militares Prestadora de Serviços (OMPS). Por exemplo: Diretoria 

de Sistemas de Armas, Diretoria de Comunicações e Tecnologia da 

Informação, Diretoria de Assistência Social da Marinha, etc. 

 Organização Militar Operativa (Armada) – são as OM que realizam as funções 

de preparo e emprego operacional, especificamente, que executam e apoiam 

operações navais e aeronavais. Por exemplo: Bases Navais, Comandos, 

Navios, Esquadrões, Capitanias, etc. 

 Organização Militar Operativa (Fuzileiros Navais) – são as OM que realizam as 

funções de preparo e emprego operacional, especificamente, que executam e 

apoiam operações de fuzileiros navais. Por exemplo: Batalhão Naval, Base de 

Fuzileiros, etc. 
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5.1.2. Gestão ambiental na MB 

 

Desde 2002, a Diretoria de Portos e Costas (DPC) é o órgão encarregado pela 

Gestão Ambiental na Marinha, com o propósito de realizar as atividades técnicas 

normativas e de supervisão relacionadas com a implantação e o acompanhamento do 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das OM da MB.  

A fim de adotar procedimentos padronizados, a DPC desenvolveu as normas 

técnicas ambientais (NORTAM) listadas abaixo, com o intuito de orientar a 

implantação do SGA e seu desenvolvimento: 

 NORTAM-01 - Coleta e Transporte de Amostras de Derramamento de Óleo;  

 NORTAM-02 - Sistema de Gestão Ambiental nas OM de Terra; 

 NORTAM-03 - Plano de Emergência Individual (PEI) para as OM de Terra; 

 NORTAM-04 - Auditoria Ambiental nas OM de Terra; 

 NORTAM-05 - Plano de Emergência de Navios para Poluição por Óleo;  

 NORTAM-06 - Separação de Resíduos Recicláveis Descartados pelas OM;  

 NORTAM-07 - Controle do Uso do Amianto na MB;  

 NORTAM-08 - Participação da Autoridade Marítima na Gestão da Zona 

Costeira; e 

 NORTAM-09 - Elaboração de Laudo Técnico Ambiental. 

Para verificar a correta aplicação das normas, a DPC realiza auditorias e visitas 

técnicas ambientais nas OM consideradas potencialmente poluidoras.  

O Sistema de Gestão Ambiental já foi implantado em diversas organizações 

militares, seja de forma simplificada, nas organizações com menor potencial poluidor, 

seja de forma completa, nas organizações de maior potencial poluidor, como no 

Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro, Base Aeronaval em São Pedro da Aldeia, 

Bases Navais (Rio de Janeiro, Salvador, Natal e Belém), Estações Navais, Centro 

Tecnológico da Marinha em São Paulo e Estação Comandante Ferraz na Antártica, 

dentre outras. 
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Em 2012, a DPC elaborou a Cartilha de Educação Ambiental para Militares da 

Marinha do Brasil, com o intuito de auxiliar no processo de inserção da 

responsabilidade socioambiental e na difusão de informações inerentes à 

sustentabilidade ambiental nas suas atividades. 

Quanto à educação ambiental, desde 2009, a disciplina “Educação Ambiental” 

está presente em todos os estabelecimentos do Sistema de Ensino Naval e nos 

Cursos do Ensino Profissional Marítimo. Além disso, a Marinha promove intercâmbios, 

a partir de parcerias com instituições públicas e privadas, para a realização de cursos 

e seminários voltados à conservação ambiental. 

Atualmente, não há menção nas Normas Técnicas Ambientais (NORTAM), e 

nem na Cartilha de Educação Ambiental, sobre o tema das compras sustentáveis. 

Também não há cooperação neste sentido entre a Diretoria de Portos e Costas e os 

órgãos do Sistema de Abastecimento da Marinha, cujos processos serão detalhados 

a seguir. 

 

5.1.3. Gestão de compras na MB 

 

 Atualmente, a Marinha conta com 124 Unidades Administrativas de Serviços 

Gerais (UASG). Essas organizações militares podem optar por fazer aquisições de 

bens e serviços pelo Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM), ou, conforme 

sua conveniência, fazê-lo diretamente no mercado, por meio de licitações próprias, 

desde que seja resguardada a economia de recursos.  

 O SAbM é o conjunto constituído de órgãos, processos e recursos de qualquer 

natureza, interligados e interdependentes, estruturado com a finalidade de promover, 

manter e controlar o provimento do material necessário à manutenção das Forças e 

demais Órgãos Navais em condição de plena eficiência. A estrutura do SAbM 

compreende:  

 Órgão de Supervisão Geral;  

 Órgão de Superintendência;  
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 Órgão de Supervisão Técnica;  

 Órgãos de Direção; e  

 Órgãos de Execução.  

 Os Órgãos de Execução do SabM no país são o Centro de Obtenção da 

Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ) e o Comando do Material de Fuzileiros Navais 

(CMatFN). Tais órgãos são responsáveis pela pesquisa, identificação e seleção de 

fornecedores, compra do material e o acompanhamento quanto aos prazos e 

condições de entrega.  

 Organizações Militares Consumidoras (OMC) são as OM usuárias do SAbM, 

aptas a requisitar itens de suprimento por meio de um sistema informatizado, 

denominado Sistema de Informações Gerenciais do Abastecimento (SINGRA). 

 Os produtos que compõem a linha de fornecimento do SAbM são agrupados 

em função de sua natureza ou aplicação específica. As categorias de material 

frequentemente adquiridas por meio de licitação, pelo Centro de Obtenção da Marinha 

no Rio de Janeiro (COMRJ) são: Material Comum; gêneros alimentícios; viaturas; 

combustíveis e lubrificantes; sobressalentes para máquinas, motores e equipamentos 

de eletrônica; munição; medicamento; e fardamento. 

Os materiais de expediente e limpeza, objeto deste estudo, são da categoria 

“Material Comum” e podem ser descritos conforme o Quadro 10: 

 

Quadro 10 - Descrição Material Comum 

Categoria Descrição Categoria Descrição 

MATERIAL 
COMUM 

 

 Consumo frequente;  

 Grande popularidade;  

 Pouca complexidade 
tecnológica;  

 Aplicação na 
conservação, limpeza, 
arrumação, 
apresentação, segurança 
e no processo 

Material de 
Expediente 

 

 
Materiais utilizados diretamente nos 
trabalhos administrativos, tais como:  

 
Agenda, alfinete de aço, almofada para 
carimbos, apagador, apontador de lápis, 

arquivo para disquete, bandeja para 
papéis, bloco para rascunho, bobina 
papel para calculadoras, borracha, 
caderno, caneta, capa e processo, 

carimbos em geral, cartolina, 
classificador, clipe, cola, colchete, 

corretivo, envelope, espátula, estêncil, 
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administrativo-burocrático 
das Organizações 
Militares; 

 Fornecimento a partir 
de estoque previamente 
estabelecido, ou 
mediante aquisição 
específica; e 

 Lançamentos contábeis 
efetuados antes do 
fornecimento, tornando 
desnecessária a 
cobrança. 

estilete, extrator de grampos, fita adesiva, 
fita para máquina de escrever e calcular, 
giz, goma elástica, grafite, grampeador, 

grampos, guia para arquivo, guia de 
endereçamento postal, impressos e 

formulário em geral, intercalador para 
fichário, lacre, lápis, lapiseira, limpa tipos, 

livros de ata, de ponto e de protocolo, 
papéis, pastas em geral, percevejo, 
perfurador, pinça, placas de acrílico, 

plásticos, porta-lápis, registrador, régua, 
selos para correspondência, tesoura, 
tintas, toner, transparências e afins. 

 

Material de 
Limpeza 

 

 
Materiais destinados a higienização 

pessoal, de ambientes de trabalho, de 
hospitais etc., tais como:  

 
Álcool etílico, anticorrosivo, aparelho de 

barbear descartável, balde plástico, 
bomba para inseticida, capacho, cera, 

cesto para lixo, creme dental, 
desinfetante, desodorizante, detergente, 
escova de dente, escova para roupas e 
sapatos, espanador, esponja, estopa, 

flanela, inseticida, lustra-móveis, 
mangueira, naftalina, pá para lixo, palha 

de aço, panos para limpeza, papel 
higiênico, pasta para limpeza de 

utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, 
sabão, sabonete, saco para lixo, 

saponáceo, soda cáustica, toalha de 
papel, vassoura e afins. 

 
 

Fonte: Portaria-conjunta STN/SOF n° 02/2009 
 

 

Os Órgãos responsáveis pela categoria “Material Comum” na Marinha 

encontram-se discriminados no Quadro 11, a seguir. 
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Quadro 11 - Órgãos responsáveis pelo Material Comum na Marinha 

MATERIAL COMUM  

ÓRGÃOS DE DIREÇÃO ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

Técnica Gerencial Técnico Controle 
Obtenção no 

país 
Distribuição 

DAbM                
Diretoria de 

Abastecimento 
da Marinha 

DAbM                
Diretoria de 

Abastecimento 
da Marinha 

DAbM                
Diretoria de 

Abastecimento 
da Marinha 

CCIM                        
Centro de 

Controle de 
Inventário da 

Marinha 

COMRJ                       
Centro de Obtenção 
da Marinha no Rio 

de Janeiro 

DepSIMRJ                        
Depósito de 

Suprimentos de 
Intendência da 

Marinha no Rio de 
Janeiro; e            

CeIM                                    
Centros de 

Intendência da 
Marinha 

 
Fonte: elaboração própria 

 
 
 

Portanto, o procedimento de obtenção do Material Comum da linha de 

fornecimento do SAbM é realizado pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de 

Janeiro (COMRJ). O fluxograma de suas atividades envolvidas pode ser resumido nas 

etapas ilustradas na Figura 4:  

 

 

Figura 4 - Etapas resumidas de um processo licitatório do COMRJ 

 
Fonte: elaboração própria 
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5.1.4. Compras sustentáveis na MB 

 

Algumas iniciativas isoladas refletem esforços voltados para alcançar maior 

sustentabilidade nas aquisições de bens na Marinha. 

A Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores (BFNIF) foi gerenciadora do 

pregão eletrônico nº 001/2010, para aquisição de material hospitalar sustentável, e o 

pregão eletrônico nº 003/2010, para aquisição de material permanente (mobiliário) 

sustentável. Mais tarde, a Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador (BFNIG) 

também foi gerenciadora do pregão eletrônico nº 022/2013, para aquisição de 

materiais de limpeza e descartáveis sustentáveis. Essas licitações contaram ainda 

com a cooperação de outras organizações federais atuando como órgãos 

participantes. 

Nestas iniciativas, todas as fases do procedimento licitatório observaram 

orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, 

as recomendações quanto à responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e 

descarte do material, bem como a apresentação de documentos físicos somente em 

papel reciclado. Os editais são tidos pelo Ministério do Planejamento e Gestão como 

modelos de referência para outros órgãos. 

Contudo, a iniciativa de maior relevância foi a participação da Marinha na 

experiência das Compras Compartilhadas Sustentáveis, que podem ser 

compreendidas como a aquisição conjunta por diferentes organizações, visando bens 

e serviços que gerem menos impacto ambiental, mais justiça social e eficiência 

econômica, com ganho de escala (SILVA, 2014). 

De acordo com Biderman et al. (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. 

Em 2010, ocorreu a Primeira Compra Compartilhada Sustentável, gerenciada 

pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que contou com o envolvimento de 10 órgãos 
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públicos federais. Dois anos depois, houve a Segunda Compra Compartilhada 

Sustentável, gerenciada pela FIOCRUZ, com participação de 19 órgãos. 

Já em 2014, a Marinha do Brasil, representada pelo Centro de Obtenção da 

Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ), foi a gerenciadora da Terceira Compra 

Compartilhada Sustentável. Participaram desta compra 14 unidades administrativas 

federais (Receita Federal, FIOCRUZ, JBRJ, INMETRO, ANS, ANCINE, IBGE, 

DATAPREV, MAST, entre outros), apresentando uma economia de 53% do valor 

estimado, além de 54 itens com melhorias nas especificações e a inserção de novos 

itens no cadastro de materiais, como material de limpeza e copos biodegradáveis 

(SILVA, 2015). 

 

5.2. Análise dos resultados obtidos no survey 

 

Neste tópico, serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa, conforme 

dados coletados pelo questionário. Inicialmente, serão exibidas as principais 

informações a respeito dos gestores de compras respondentes do survey. Em 

seguida, serão mostrados os dados referentes às características do procedimento de 

compra dos materiais de expediente e de limpeza das organizações militares 

analisadas. Por fim, serão elencadas as principais barreiras de implantação para as 

compras sustentáveis na Marinha na percepção dos participantes da pesquisa, 

identificando similaridades e diferenças percebidas, de acordo com a localidade das 

organizações militares e com a finalidade das atividades em que atuam. 

 

5.2.1. Perfil dos gestores de compras participantes do survey 

 

 O questionário contou com a participação efetiva de 30 gestores e abrangeu 27 

organizações militares, 63% delas situadas na sede, assim considerada a área 

metropolitana do município do Rio de Janeiro, e 37% situadas fora da sede, conforme 

distribuição do Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Participação de gestores na pesquisa por localidade da OM 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

 Cerca de 93% dos respondentes do survey foram oficiais subalternos 

(Segundo-Tenente e Primeiro-Tenente) ou oficiais intermediários (Capitão-Tenente) do 

Corpo de Intendentes da Marinha. Quanto ao tempo de experiência na área de 

compras, 63,3% possuem menos que 3 anos, 20% entre 3 e 5 anos e 16,7% mais 

possuem mais que 5 anos de experiência.  

É comum para os oficiais intendentes apresentarem pouco tempo de 

experiência em cada função. Na Marinha, prioriza-se a formação de gestores 

generalistas, ou seja, que conhecem um pouco de todas as áreas de Intendência 

(pagamento de pessoal, finanças, material, licitações, apoio, etc.), em detrimento de 

gestores especialistas. É incentivada a rotatividade por diferentes funções, além de 

existir a obrigatoriedade de participação em cursos de carreira, que fazem o oficial se 

ausentar do trabalho por longos períodos para se dedicar aos estudos.  

 Os respondentes exercem funções de diferentes graus hierárquicos e 

responsabilidades, tais como, chefes do departamento (10%), encarregados de 

divisão (45%), ajudantes de divisão (10%), encarregados de seção (24%), ajudantes 

de seção (4%) e agentes financeiros (7%). A maioria também atua como pregoeiro 

(60%) e/ou participa da equipe de apoio do pregão (43,3%).  
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O acúmulo das funções de gestor da área de compras e pregoeiro não é 

recomendável, pois tal centralização pode ser danosa à Administração Pública, de 

acordo com o Princípio da Segregação de Funções7. Idealmente, o planejamento da 

licitação, sua operacionalização e acompanhamento, deveriam ser executados por 

pessoas diferentes, possibilitando a realização de uma verificação cruzada.  

Adicionar critérios de sustentabilidade nas aquisições públicas é considerado 

extremamente importante para 16,7% dos respondentes, muito importante para 40%, 

importante para 40% e pouco importante para 3,3%. Individualmente, os gestores 

possuem a consciência e preocupação ambiental, mas isto não se traduz nas práticas 

do dia-a-dia. Institucionalmente, a Marinha também não se posicionou sobre o tema, 

pois a maioria dos militares (63,3%) não tem conhecimento de normativos internos 

que versam sobre sustentabilidade de modo geral (e.g., coleta seletiva, logística 

reversa, consumo de água, consumo de energia, consumo de papel, etc.).  

 Um dado importante para direcionamentos futuros foi a constatação sobre a 

falta de treinamento/capacitação dos gestores. Um número elevado de respondentes 

(64%) afirmou não ter participado de qualquer tipo de capacitação 

(curso/palestra/seminário) sobre compras públicas sustentáveis. Apenas 13% dos 

militares participaram de capacitações oferecidas pela Marinha e 23% afirmaram já 

ter participado de algum evento de capacitação oferecido por outras instituições, 

conforme o Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 O princípio da segregação de funções decorre do princípio da moralidade (art. 37, da CF/88), e 
consiste na necessidade da Administração repartir funções entre os agentes públicos, cuidando para 
que esses indivíduos não exerçam atividades incompatíveis umas com as outras, especialmente 
aquelas que envolvam a prática de atos e, posteriormente, a fiscalização desses mesmos atos. 
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Gráfico 4 – Capacitação dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

De acordo com o Gráfico 5, em relação ao conhecimento sobre as principais 

legislações que regulamentam as compras no setor público, a Lei nº 8.666/1993 e a 

Lei n° 10.520/2002, a grande maioria (96,7%) afirmou possuir alto nível de 

conhecimento. Um grande número de militares (86,7%) também afirmou possuir 

familiaridade com os decretos mais específicos: o Decreto n° 5450/2005, que 

regulamenta o pregão eletrônico, e o Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta o 

Sistema de Registro de Preços. 

Entretanto, quando o assunto é a legislação sobre as compras públicas 

sustentáveis, o nível de familiaridade dos militares é comparativamente mais baixo. 

Apenas 16,7% conhecem a Lei n° 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; 20%, o Decreto n° 7.746/12 – que estabelece critérios, práticas e diretrizes 

para o desenvolvimento nacional sustentável; e 20%, a Instrução Normativa n° 1/2010 

– que estabelece critérios de sustentabilidade para as entidades federais.  

Os documentos com orientações voltadas para a prática operacional parecem 

possuir maior aceitação entre os participantes: 60% afirmam estar familiarizados com 

o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU e 33,3% com o Guia de Compras 

Públicas Sustentáveis para a Administração Federal.  
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Gráfico 5 - Conhecimento sobre as legislações dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: elaboração própria 

 

5.2.2. Procedimento de compra dos materiais de expediente e de limpeza 

segundo os participantes do survey 

 

 Quanto à responsabilidade pela inserção de critérios sustentáveis nas compras 

de material de expediente e de limpeza, 80% dos participantes concordam que é da 

(o) Seção/Divisão/Departamento solicitante do produto. Porém, 42% destes acreditam 

que a responsabilidade é compartilhada com outros atores do processo de compras, 

como o Ordenador de Despesas, a (o) Seção/Divisão/Departamento de Material e a 

(o) Seção/Divisão/Departamento de Obtenção. A responsabilidade pela especificação 

dos produtos parte, inicialmente, do setor demandante do material, mas nenhum 

envolvido deve omitir-se de sugestões que agreguem qualidade ao processo de 

compra.  

 O controle das contratações públicas se dá por um conjunto de mecanismos 

que viabilizam a fiscalização dos atos da Administração. Na Marinha, as minutas dos 

editais são enviadas à Consultoria Jurídica da União (CJU) para apreciação prévia. O 

controle do procedimento licitatório também ocorre internamente, quando exercido 

pelo Centro de Controle Interno da Marinha, ou externamente, quando executado pelo 

Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), e pela própria 

sociedade. 

Cerca de 70% dos respondentes do survey declararam que já houve orientação 

da CJU quanto à inserção de critérios sustentáveis nas compras de material de 

expediente e de limpeza e 10% do TCU. Apenas 3,33% declaram que houve 
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orientação com este teor por parte das auditorias internas da Marinha. Já 20% 

declararam que nunca houve orientação de qualquer órgão de controle neste sentido. 

Aparentemente, a CJU não está se ausentando da sua responsabilidade na análise 

prévia dos procedimentos licitatórios, já o TCU e os órgãos de controle interno devem 

estar mais alinhados com as políticas sustentáveis. 

 Conforme demonstrado no Gráfico 6, quanto ao procedimento de compra dos 

materiais de expediente e de limpeza, os respondentes declararam priorizar a 

realização de licitações na modalidade pregão eletrônico por Sistema de Registro de 

Preços (76,7%). Outras categorias também são bastante utilizadas, como a adesão à 

pregões eletrônicos por Sistema de Registro de Preços de outros órgãos, 

popularmente conhecidos como “caronas” (46,7%), e também as solicitações pelo 

Sistema de Abastecimento da Marinha, por meio do Sistema de Informações 

Gerenciais do Abastecimento - SINGRA (46,7%). 

 

Gráfico 6 - Modalidade de compra das OM participantes da pesquisa 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

 Como o pregão por registro de preços é utilizado, em síntese, para contratar 

objetos cuja necessidade e quantitativo não é possível de ser definido de antemão, 

ele é tido como excelente mecanismo para aumentar a eficiência administrativa. 

Portanto, ao encontro do que a prática cotidiana demonstrou nas organizações 

militares, as aquisições de material de expediente e de limpeza deveriam dar-se, 

preferencialmente, e sempre que possível, pela via do registro de preços, seja na 

posição de órgão gerenciador, seja como participante ou “carona”. 
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Dado que merece atenção foi o de que 26,7% dos participantes não exigem 

critérios de sustentabilidade em suas licitações para nenhum dos produtos listados no 

questionário, mesmo sendo extremamente nocivos ao meio ambiente e já possuindo 

critérios padronizados e de fácil aplicação. De acordo com o Gráfico 7, os gestores 

costumam inserir critérios sustentáveis nas licitações para os seguintes produtos: 

limpadores de uso geral (50%), pilhas (50%), materiais de escritório (46,7%) e papel 

A4 (43,3%).  

 

Gráfico 7 – Produtos com critérios de sustentabilidade das OM participantes da pesquisa 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

5.2.3. Barreiras percebidas pelos participantes do survey para a implantação 

de compras sustentáveis na Marinha 

 

 De acordo com os resultados coletados nos questionários, as dez barreiras 

mais percebidas pelos gestores de compras da Marinha, suas respectivas categorias 

(ver Quadro 6, item 4.1), pontuações e níveis na escala de percepção, constam na 

Tabela 3 a seguir. 
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Tabela 3 - As dez barreiras mais percebidas pelos participantes do survey 

 

Barreiras 
Categorias de 

Barreiras 
Pontuação 

Escala de 
percepção 

Hábito e a dificuldade de mudar o 
comportamento de compra dentro das 

organizações 
Culturais 6,28 Muito percebido 

Falta de treinamento/capacitação dos 
envolvidos nos processos de compras 

Informacionais 6,28 Muito percebido 

Pouca familiaridade dos envolvidos nos 
processos de compras com as legislações 

sustentáveis 
Informacionais 5,93 Percebido 

Desconhecimento dos envolvidos nos 
processos de compras sobre o mercado 

de produtos sustentáveis 
Informacionais 5,86 Percebido 

Rejeição a novas responsabilidades pelos 
envolvidos nos processos de compra (falta 

de tempo, diversos encargos colaterais, 
sobrecarga de trabalho, etc) 

Culturais 5,79 Percebido 

Ausência de indicadores econômicos 
seguros para comparar a viabilidade 

econômica dos produtos 
Instrumentais 5,72 Percebido 

Crença dos fornecedores de que os 
produtos sustentáveis aumentam os 

custos de produção 
Mercadológicas 5,66 Percebido 

Ausência de definições claras nas normas 
e legislações sobre os produtos e critérios 

que devem ser observados 
Legais 5,66 Percebido 

Falta de planejamento a longo prazo das 
compras nas organizações 

Organizacionais 5,59 Percebido 

Falta de cooperação entre os diversos 
setores envolvidos nos processos de 

compra nas organizações 
Organizacionais 5,59 Percebido 

Percepção dos envolvidos nos processos 
de compra nas organizações de que os 
produtos sustentáveis são mais caros 

Financeiras 5,17 Percebido 

Pouca familiaridade dos fornecedores com 
as legislações sustentáveis 

Mercadológicas 5,17 Percebido 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

 Ao analisar a frequência das barreiras de forma agregada, isto é, por 

categorias, nota-se que aquelas informacionais foram as mais percebidas pelos 

gestores da Marinha (5,76 pontos), seguidas pelas culturais (5,61 pontos) e legais 

(5,41 pontos), conforme Tabela 4 a seguir. 
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Tabela 4 - As categorias de barreiras mais percebidas pelos participantes do survey 

 

Categorias de Barreiras Pontuação 
Escala de 
percepção 

Informacionais 5,76 
(4 a 6 pontos)                                       

Percebido 

Instrumentais 4,99 
(4 a 6 pontos)                                       

Percebido 

 Mercadológicas 5,19 
(4 a 6 pontos)                       

Percebido 

Organizacionais 5,09 
(4 a 6 pontos)                                       

Percebido 

Financeiras 4,93 
(4 a 6 pontos)                                       

Percebido 

Culturais 5,61 
(4 a 6 pontos)                                  

Percebido 

Legais 5,41 
(4 a 6 pontos)                                       

Percebido 

Políticas  4,48 
(4 a 6 pontos)                                       

Percebido 

 
Fonte: elaboração própria 
 
 
 

Uma das barreiras mais percebidas pelos gestores da Marinha foi a falta de 

treinamento/capacitação dos envolvidos nos processos de compras, com pontuação 

de 6,28 na Escala Likert (muito percebido).  

De fato, a falta de treinamento/capacitação ficou evidenciada entre os 

participantes do estudo, já que 64% dos respondentes afirmaram não ter participado 

de qualquer tipo de evento de capacitação (curso/palestra/seminário) sobre o tema. 

Este problema influencia diretamente em outras barreiras.  

Por exemplo, destacaram-se também como barreiras para a implantação de 

compras sustentáveis a pouca familiaridade dos envolvidos nos processos de 

compras com as legislações sustentáveis (5,93 pontos – percebido), o 

desconhecimento sobre o mercado de produtos sustentáveis (5,86 pontos – 

percebido) e a ausência de indicadores econômicos seguros para comparar a 

viabilidade econômica dos produtos (5,72 pontos – percebido). Todos estes 

obstáculos poderiam ser minimizados com a adoção de programas de 

aperfeiçoamento. 
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Logo, pode-se inferir que promover treinamento para os gestores de compras 

seria benéfico de diversas maneiras: traz informação e conhecimento aos envolvidos, 

dá segurança para a utilização das legislações e ferramentas, otimiza o trabalho, 

aumenta a produtividade e melhora significativamente a interação entre os setores.  

As barreiras culturais mais perceptíveis foram o hábito e a dificuldade de mudar 

o comportamento de compra, com pontuação de 6,28 (muito percebido), e a rejeição 

a novas responsabilidades pelos envolvidos nos processos de compra, com 

pontuação de 5,79 (percebido). Apesar dos respondentes reconhecerem a 

importância das compras sustentáveis (96,7% consideram importante), isto ainda não 

faz parte da cultura organizacional da Marinha e não se traduz no comportamento de 

compra no dia a dia das organizações.  

A percepção dos envolvidos a respeito da mudança e as suas reações, 

geralmente em forma de resistência, são variáveis estratégicas na implementação de 

novos processos. Além da resistência à mudança, fatores como a falta de tempo, os 

diversos encargos colaterais acumulados e a sobrecarga de trabalho também fazem 

parte da realidade dos gestores e dificultam a implementação das compras 

sustentáveis. 

Mudanças culturais são difíceis de serem implementadas, mas não 

impossíveis. Mais uma vez, a promoção de treinamento é essencial neste processo, 

pois o conhecimento transmitido nesses eventos também pode auxiliar no 

desenvolvimento de novos agentes de mudança organizacional, que compartilharão 

os conhecimentos adquiridos dentro de suas organizações. Além disso, o 

desenvolvimento pessoal vem acompanhado de motivação e disposição, ingredientes 

imprescindíveis para gerar um clima organizacional positivo. 

Outra barreira bastante percebida pelos respondentes foi a ausência de 

definições claras nas normas e legislações sobre os produtos e critérios que devem 

ser observados, com pontuação de 5,66 (percebido). Isto pode ocorrer tanto pela 

complexidade da legislação brasileira sobre o tema, quanto pela falta de orientações 

claras dos órgãos de controle. Nota-se a predominância de orientações de teor jurídico 

formal sobre as de teor instrumental gerencial, e isto acaba por criar insegurança aos 

gestores, muitos deles sem formação jurídica. 
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5.2.3.1. Barreiras percebidas por localidade da OM 

 

 Ao separar os dados quanto à localidade das organizações militares, percebe-

se que há diferenças entre as localizadas na sede (área metropolitana do município 

do Rio de Janeiro) e o restante das OM espalhadas pelo Brasil. 

As barreiras mais percebidas pelos gestores na sede são o hábito e a 

dificuldade de mudar o comportamento de compra dentro das organizações (6,78 

pontos), a falta de planejamento a longo prazo das compras nas organizações (6,44 

pontos) e a rejeição a novas responsabilidades pelos envolvidos nos processos de 

compra (6,44 pontos).  

  Já para os gestores das organizações fora da sede, as principais barreiras 

percebidas são a falta de treinamento/capacitação dos envolvidos nos processos de 

compras (6,73 pontos), a ausência de indicadores econômicos seguros para comparar 

a viabilidade econômica dos produtos (6,18 pontos) e o desconhecimento dos 

envolvidos nos processos de compras sobre o mercado de produtos sustentáveis (6 

pontos). 

 Ao analisar a frequência das barreiras de forma agregada, por categorias de 

barreiras, nota-se que as barreiras culturais foram as mais percebidas pelos gestores 

localizados nas organizações da sede (6,15 pontos) e as barreiras informacionais 

foram as mais percebidas pelos militares localizados fora da sede (5,77 pontos). 

Para comparar as médias das variáveis foi realizado o teste t de student, 

conforme demonstrado no Apêndice D. Após a realização do procedimento estatístico, 

notou-se que somente as variáveis Organizacionais, Financeiras e Culturais 

apresentaram diferenças significativas entre as médias das respostas dos 

participantes, sendo a percepção maior nas organizações da sede. 

Os resultados encontrados podem ser sintetizados na Tabela 5. 
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Tabela 5 - As categorias de barreiras mais percebidas pelos participantes do survey por localidade da 
OM 

Localidade da OM Sede Fora de sede Diferença 
entre as 
médias 

Categorias de 
Barreiras 

Pontuação 
Escala de 
percepção 

Pontuação 
Escala de 
percepção 

Informacionais 5,63 
(4 a 6 pontos)                                       

Percebido 
5,77 

(4 a 6 pontos)                                       
Percebido 

0,11 

Instrumentais 5 
(4 a 6 pontos)                                       

Percebido 
5,15 

(4 a 6 pontos)                                       
Percebido 

0,15 

Mercadológicas 5,37 
(4 a 6 pontos)                                       

Percebido 
5,18 

(4 a 6 pontos)                                       
Percebido 

0,01 

Organizacionais 5,53 
(4 a 6 pontos)          

Percebido 
4,36 

(4 a 6 pontos)                                       
Percebido 

1,17* 

Financeiras 5,5 
(4 a 6 pontos)                                       

Percebido 
4 

(4 a 6 pontos)                                       
Percebido 

1,50** 

Culturais 6,15 
(6 a 8 pontos)                         

Muito percebido 
4,73 

(4 a 6 pontos)                                       
Percebido 

1,42** 

Legais 5,44 
(4 a 6 pontos)                                       

Percebido 
5,45 

(4 a 6 pontos)                                       
Percebido 

0,07 

Políticas 4,72 
(4 a 6 pontos)                                       

Percebido 
4,09 

(4 a 6 pontos)                                       
Percebido 

0,63 

 
Fonte: elaboração própria 
Nota: ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10 

 
 

 A diferença significativa na percepção das barreiras culturais e organizacionais 

pelos gestores das organizações localizadas na sede e fora de sede pode ser 

explicada pela maior rotatividade de pessoal que ocorre nas organizações fora de 

sede, com um tempo médio de permanência de dois anos em cada localidade, o que 

poderia enfraquecer a influência da cultura organizacional. 

Já a menor percepção das barreiras financeiras pelas organizações fora de 

sede pode ser explicada porque muitas delas têm suas compras apoiadas pelos 

depósitos de intendência da região onde se localizam. Portanto, não são os gestores 

dessas OM que fazem as pesquisas de mercado, operacionalizam as licitações e 

negociam com os fornecedores, e, dessa forma, a percepção de preço tende a 

diminuir. Outro possível motivo pode ser o custo de vida mais alto na sede, Rio de 

Janeiro, quando comparado com outras regiões do país. 

 As barreiras informacionais obtiveram pontuação alta em todas as localidades, 

mas foram ligeiramente mais percebidas pelos gestores das organizações fora de 
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sede. Pode-se inferir que esses gestores possuem menos acesso a capacitações e 

treinamentos na área, já que a programação de eventos nas grandes capitais é muito 

mais ampla e os cursos oferecidos pela Marinha geralmente são localizados no Rio 

de Janeiro, no Centro de Instrução Almirante Newton Braga (CIANB). Já a falta de 

informação sobre o mercado de produtos sustentáveis também pode ser explicada 

pelo fato de que o segmento ainda é reduzido e concentrado na região Sudeste. 

 

5.2.3.2. Barreiras percebidas por finalidade da OM 

 

           Quando as respostas dos gestores foram agrupadas segundo a finalidade das 

suas respectivas organizações militares, também indicaram algumas diferenças em 

relação à percepção das barreiras às compras sustentáveis. 

Para comparar as médias das variáveis foi realizada uma Análise de Variância, 

conforme demonstrado no Apêndice D.  Após a realização do procedimento 

estatístico, pôde-se observar que as médias de cada variável não apresentaram 

diferenças significativas quando separadas por finalidade da organização militar, ou 

seja, a inferência estatística não forneceu elementos para generalizar as conclusões 

obtidas da amostra para toda a população.  

  A Tabela 6 a seguir sintetiza os resultados encontrados, divididos por 

categorias de barreiras e por finalidade da organização militar. 
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Tabela 6 – As categorias de barreiras mais percebidas pelos participantes do survey por finalidade da OM 

 

Fonte: elaboração própria

Finalidade da OM Ensino Saúde Abastecimento Técnica
Operativa 
(Armada)

Operativa 
(Fuzileiro)

Comando da 
Marinha 

Categorias de Barreiras Pontuação 

Barreiras Informacionais 6,50 5,50 6,40 5,07 5,79 6,00 5,76

Barreiras Instrumentais 3,50 4,44 5,20 5,24 5,14 5,78 4,99

Barreiras Mercadológicas 4,38 4,67 5,20 6,00 5,21 4,83 5,19

Barreiras Organizacionais 4,90 4,53 5,28 5,26 4,80 5,87 5,09

Barreiras Financeiras 5,50 3,33 4,60 5,57 4,86 5,00 4,93

Barreiras Culturais 6,50 4,44 5,60 6,19 5,33 5,33 5,61

Barreiras Legais 5,50 5,00 6,40 5,00 5,57 4,67 5,41

Barreiras Políticas 4,25 5,00 5,20 4,86 3,71 4,00 4,48

Pontuação média                        5,13 4,62 5,49 5,40 5,05 5,18 5,18

Pontuação Escala de percepção

0 a 2 pontos Não percebido

2 a 4 pontos Pouco percebido

4 a 6 pontos Percebido

6 a 8 pontos Muito percebido

8 pontos Extremamente percebido

Pontuação 

LEGENDA
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Observa-se que as barreiras informacionais foram as mais percebidas pelos 

respondentes: ensino (6,5 pontos – muito percebido), saúde (5,5 pontos - percebido), 

abastecimento (6,4 pontos – muito percebido), operativas da Armada (5,79 pontos - 

percebido) e operativas de Fuzileiros Navais (6 pontos – muito percebido).  

Dentre essas barreiras informacionais, destaca-se que a falta de 

treinamento/capacitação dos envolvidos nos processos de compras é um dos 

obstáculos mais percebidos, independentemente da natureza da atividade da OM em 

que atuam.  

 As barreiras informacionais só apresentaram pontuação menos significativa 

nas organizações técnicas (5,07 pontos - percebidas). Isto talvez se dê pelo fato de 

que as organizações técnicas são localizadas no Rio de Janeiro, apresentam melhor 

estrutura e concentram mão de obra mais qualificada, o que acaba gerando maiores 

oportunidades e um ambiente mais propício para o aperfeiçoamento profissional, 

diminuindo o peso das barreiras informacionais.  

 Da mesma forma, as barreiras legais também apresentaram pontuação 

significativa, independentemente da natureza da atividade da OM em que atuam: 

ensino (5,5 pontos - percebido), saúde (5 pontos - percebido), abastecimento (6,4 

pontos – muito percebido) e operativa da Armada (5,57 pontos - percebido). Apesar 

do tema já possuir um vasto arcabouço legal, os participantes ainda se sentem 

inseguros sobre como e quando usar as normas, o que pode estar relacionado com a 

ausência de definições claras nas legislações, como também com a falta de 

treinamento/capacitação, já citada anteriormente. 

 As barreiras organizacionais foram mais percebidas pelos gestores em 

organizações operativas de Fuzileiros Navais (5,87 pontos - percebido). Nessas OM, 

as prioridades são voltadas para o combate e enfrentamento de situações urgentes e 

extremas. Portanto, as atividades de apoio, como as compras, são realizadas 

frequentemente sob a estratégia de “apagar incêndios”. 

 As barreiras culturais obtiveram pontuação alta por parte dos gestores na 

maioria das organizações, destacando-se nas organizações de ensino (6,5 pontos – 

muito percebido) e técnicas (6,19 pontos – muito percebido). As barreiras 

mercadológicas, financeiras e políticas não apresentaram pontuações que se 

destacassem em nenhum dos tipos de organizações. 
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1. Conclusões 

 

Foi possível constatar que, dentre as barreiras identificadas na revisão 

bibliográfica, os gestores de compras das organizações militares da Marinha 

interpretam como mais críticas a falta de treinamento/capacitação dos envolvidos no 

processo de compras, bem como o hábito e a dificuldade de mudar o comportamento 

de compra dentro da organização.  

A literatura consultada indicou que as barreiras financeiras geralmente 

constituem os principais óbices às compras públicas sustentáveis. No entanto, para a 

maioria dos gestores de compras da Marinha, tal impedimento não foi considerado tão 

significativo. De todo modo, verificou-se ser necessário aprofundar a reflexão sobre o 

paradigma relacionado ao menor preço, pois este não resulta necessariamente em 

mais vantagens para a Administração Pública e para a sociedade. A esse respeito, é 

essencial ter-se em mente que os produtos sustentáveis são capazes de proporcionar 

maior economia a longo prazo e de reduzir o impacto ambiental. Assim, a diferença 

de preço entre um produto sustentável e o tradicional é relativamente pouco relevante, 

se comparada aos benefícios trazidos pela versão ambientalmente mais adequada. 

Outra barreira que apareceu com destaque na literatura estudada, mas, 

surpreendentemente, não se mostrou crítica pelos respondentes, foi a falta de 

planejamento a longo prazo das compras nas organizações. Recentemente, nota-se 

uma atenção especial do governo federal com o fortalecimento da fase de 

planejamento das contratações. Dentre estas iniciativas, podem ser citadas as 

Instruções Normativas n° 05/2017 e n° 01/2018, publicadas pela Secretaria de Gestão 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

A IN SEGES/MPDG n° 05/2017 definiu detalhadamente uma fase de 

planejamento da contratação e preocupou-se com a mitigação dos riscos 

(gerenciamento de riscos). Já a IN SEGES/MPDG n° 01/2018 dispõe sobre o Sistema 

de Planejamento e Gerenciamento de Contratações e sobre a elaboração do Plano 

Anual de Contratações. Tem o objeto de auxiliar a alta administração dos órgãos e 
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entidades nas decisões relativas às aquisições, possibilitando ainda a articulação 

entre o planejamento das contratações e as respectivas propostas orçamentárias.  

Uma das barreiras mercadológicas mais percebidas pelos respondentes do 

survey, que também está relacionada a questões financeiras, é a crença dos 

fornecedores de que os produtos sustentáveis aumentam os custos de produção. Este 

fator é externo às organizações militares e mais difícil de ser controlado. Não 

obstante, uma possibilidade de minimizar tal barreira é usar as contratações públicas 

para ativar o interesse do mercado por produtos mais sustentáveis. Além disso, o setor 

produtivo talvez necessite de estímulos e políticas econômicas específicas (por 

exemplo, redução de taxas e disponibilidade de financiamento para novas 

tecnologias), com o objetivo de estimular a utilização de produtos sustentáveis. 

            As barreiras políticas foram consideradas as de menor relevância pelos 

gestores. Ainda que, ao longo das últimas décadas, tenha havido um ligeiro aumento 

do interesse na sociedade pelo tema, impulsionado pela realização de grandes 

eventos internacionais no país, tal fato ainda não está inteiramente consolidado na 

agenda política, nem tampouco tratado como prioridade pelos governantes. Obter o 

apoio político para a implantação de CPS talvez não seja indispensável como fator de 

ampliação das compras públicas sustentáveis nas organizações analisadas. De fato, 

os casos de sucesso no Brasil demonstram que iniciativas pontuais podem se 

consolidar como boa prática institucional, servindo de exemplo para obter em seguida 

apoio político e até desencadear um programa institucional mais abrangente. 

Os participantes da survey relataram que as normas e legislações vigentes não 

possuem definições claras sobre os produtos e sobre os critérios que devem ser 

observados em seu uso. É necessário o investimento do governo federal brasileiro no 

aprimoramento de alguns de seus instrumentos, a fim de se apresentar 

regulamentações mais detalhadas, que especifiquem de que maneira a inserção dos 

critérios ambientais nos procedimentos operacionais deve ser efetuada. Neste mesmo 

sentido, os órgãos de controle, principalmente os internos, precisam ser mais atuantes 

nas orientações e no posicionamento em torno da legislação em vigor. 

Outro fator relacionado com a subjetividade das normas e legislações é a 

ausência de indicadores econômicos seguros para atestar a viabilidade do uso 
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operacional dos produtos sustentáveis. Muitos dos benefícios das compras públicas 

sustentáveis se mostram intangíveis ou perceptíveis apenas a médio ou longo prazos. 

Dessa forma, faz-se necessário aferir estes benefícios e quantificá-los 

monetariamente, para sejam respaldadas as decisões dos gestores. É muito 

importante a criação de mecanismos transparentes e eficientes de avaliação e 

monitoramento (accountability), que norteiem a atuação do gestor e que possibilitem 

aos órgãos de controle uma visão clara dos procedimentos, evitando-se a aplicação 

de sanções por descumprimento dos aspectos legais e normativos relacionados à 

questão da sustentabilidade. 

A grande sensibilidade dos gestores quanto aos fatores culturais, 

informacionais e organizacionais está relacionada a alguns aspectos da carreira dos 

gestores de compras, os quais colocam dificuldades na implementação das 

transações públicas sustentáveis na Marinha. Assim, a maioria dos respondentes do 

questionário ocupa a função de gestor e é responsável pela condução dos 

procedimentos licitatórios, como pregoeiro e/ou participando da equipe de apoio do 

pregão. Além disto, por falta de pessoal qualificado, é usual na Marinha que o gestor 

acumule a execução e a fiscalização dos contratos administrativos. Essa duplicidade 

de tarefas, primordialmente conflitantes, pode ferir o princípio da segregação de 

funções.  

Ademais, muitos também concentram a gestão de outras áreas de Intendência 

(pagamento de pessoal, finanças, material, licitações, apoio, etc.), desenvolvendo 

ainda diversas atividades inerentes à carreira militar. Isto pode gerar inúmeros 

impactos negativos, como a falta de tempo, sobrecarga de trabalho e estresse, 

prejudicando a plena realização dos procedimentos, o planejamento a longo prazo e 

a cooperação entre os participantes. Assim, para que a área de compras atue de forma 

eficaz e em pleno atendimento aos princípios legais, é fundamental que se 

estabeleçam critérios claros e definidos nos regimentos internos de cada OM, por 

meio da elaboração de um conjunto de rotinas administrativas que priorize a 

segregação de funções e a divisão mais equilibrada das tarefas. 

A falta de treinamento e capacitação dos envolvidos na área de compras ficou 

evidenciada na pesquisa como a barreira mais intensamente percebida pelos 

participantes. Embora seja inerente à carreira militar a necessidade de cursos para 
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ascensão na hierarquia, não é comum a participação em treinamentos, seminários e 

outras atividades didáticas desenvolvidas externamente à Marinha. Cabe ressaltar 

que os cursos internos não tratam com a devida importância a temática da 

sustentabilidade. Tal se verifica porque mesmo os respondentes do questionário que 

participaram de eventos de capacitação afirmaram ter pouca familiaridade com a 

legislação pertinente e desconhecer o mercado de produtos sustentáveis. 

O treinamento pode desenvolver um aprimoramento de habilidades e 

conhecimentos, melhorando a capacidade dos militares em exercer suas funções com 

desempenho superior. Mais ainda, o treinamento pode incentivar a promoção de 

posturas proativas quanto a mudanças de atitudes e de comportamento em todos os 

níveis da organização (individuais, relações, processos e recursos), contribuindo para 

a remoção das barreiras culturais. 

6.2. Oportunidades de melhoria 

 

Poderiam ser concentrados esforços para a criação de uma linha de 

fornecimento de produtos sustentáveis, a ser disponibilizada pelo Sistema de 

Abastecimento da Marinha (SAbM) para todas as organizações militares. Nesse 

processo, é necessário que haja cooperação entre os órgãos integrantes do SabM e 

a DPC, organização responsável pela gestão ambiental na Marinha, de forma a 

assegurar que todos os envolvidos possuam competências técnicas, jurídicas e de 

gestão.  

Os órgãos do SAbM seriam responsáveis pela centralização das demandas, a 

elaboração das pesquisas de mercado, elaboração do termo de referência, 

operacionalização do pregão, análise das amostras e comunicação dos resultados. Já 

a DPC, seria responsável pelo assessoramento nos aspectos técnicos ambientais, 

legislações e normas aplicáveis a cada produto.  

Neste caso, a opção pela centralização e concentração mostra-se mais 

vantajosa porque viabiliza a economia de escala, permite a padronização, aumenta a 

qualidade dos itens, o parcelamento da compra e otimiza a racionalização dos 

recursos. Também possibilita uma qualificação maior dos agentes envolvidos na 

atividade. Além disso, é necessária a criação de metas e indicadores para monitorar 
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a performance das compras sustentáveis, facilitando a fiscalização e dando maior 

transparência ao processo.  

Fato que chamou atenção nas respostas do survey foi o de que 63,3% dos 

respondentes não tem conhecimento de normativos da Marinha que versam sobre 

sustentabilidade de forma geral. Como a estrutura organizacional da Marinha é 

altamente hierarquizada, torna-se primordial a sensibilização e o apoio dos tomadores 

de decisão para a criação de um normativo interno e para a divulgação contínua das 

diretrizes sustentáveis. 

É essencial que o normativo seja orientado para a prática, com a apresentação 

clara e objetiva dos critérios de sustentabilidade aplicáveis a cada tipo de produto e/ou 

serviço. Esse documento teria o propósito de padronizar os critérios de 

sustentabilidade que poderão ser implantados por todas as organizações militares, o 

que otimizaria o tempo e proporcionaria segurança jurídica aos gestores.  

A divulgação das diretrizes sustentáveis deveria ocorrer por meio de campanhas 

de educação ambiental e conscientização, preferencialmente, em matérias no BONO 

(Boletim de Notícias da Marinha), meio de comunicação altamente disseminado entre 

os militares, o que ampliaria o alcance da estratégia e o engajamento dos envolvidos.  

Um meio eficaz para motivar os gestores, de modo que todos se sintam 

valorizados e encorajados a buscar um desempenho diferenciado, seria oferecer 

premiações às boas práticas sustentáveis. Além do reconhecimento, as soluções 

inovadoras poderiam ser divulgadas e compartilhadas, a fim de estimular a atuação 

de outras organizações militares e instituições púbicas.  

A maior oportunidade de melhoria identificada pelo estudo encontra-se pautada 

na falta de treinamento e capacitação dos envolvidos nos processos de compra da 

Marinha. Nesse aspecto, poderiam ser implementados os seguintes procedimentos: 

 Incluir o tema das compras sustentáveis na disciplina “Educação Ambiental”, 

atualmente presente no currículo dos cursos de carreira e especialização; 

 Oferecer capacitação em compras sustentáveis para os profissionais 

envolvidos nos processos de compra, com transmissão simultânea para as 

organizações fora de sede; e 
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 Estimular a participação em eventos externos e in company: cursos, oficinas, 

palestras, simpósios, etc. 

Por fim, também poderia ser explorada a cooperação entre as três Forças 

Armadas, que provavelmente enfrentam desafios similares nas questões relacionadas 

às compras públicas sustentáveis. 

6.3. Propostas para novos estudos 

 

De modo geral, os estudos sobre compras públicas sustentáveis no Brasil ainda 

são incipientes e precisam ser aprofundados. Além disso, pouquíssimas pesquisas 

ampliam a relação das Forças Armadas para além de sua missão precípua de defesa 

do território e da soberania nacional. Os esforços científicos poderiam ser 

direcionados para a melhoria dos processos e para a promoção do desenvolvimento 

sustentável.  

Esta pesquisa suscitou alguns questionamentos que podem ser considerados 

em estudos futuros, como: a necessidade de mensurar os impactos que as compras 

públicas proporcionam ao mercado e à sociedade; necessidade de enfoque nas 

dimensões sociais e econômicas das compras públicas, pois a dimensão ambiental é 

a mais tratada na literatura; necessidade de aprimoramento das atuais ferramentas e 

instrumentos de apoio às compras públicas; e necessidade de propor novas 

metodologias para a capacitação dos gestores públicos em compras sustentáveis e 

em sustentabilidade de forma ampla, para que se tornem importantes agentes de 

mudança na sociedade.
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APÊNDICE A - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

 Especificamente em relação aos materiais de expediente e limpeza, objeto deste 

estudo, poderão ser incluídos nos termos de referência os seguintes critérios de 

sustentabilidade: 

Para materiais de expediente: 

 Devem ser levados em consideração os aspectos de durabilidade e qualidade dos 

produtos;  

 Sempre que possível:  

 Incluir selos de qualidade do Inmetro em produtos como: canetas esferográficas, 

corretivos líquidos e demais produtos que já possuam tal certificação;  

 Materiais feitos com plástico deverão ser confeccionados, no todo ou em parte, 

com plástico reciclado como no caso de canetas, réguas, caixas de almofadas de 

carimbo etc.  

 Deverá ser dada prioridade à aquisição de papéis para copiadora e impressora com 

certificação ou reciclados.  

 Deverá ser evitada a aquisição de papel em cujo processo de fabricação tenha sido 

utilizado cloro molecular/elementar, exceto no caso de papel reciclado (a exemplo do 

publicado na Lei Municipal nº 4.499/07) e conforme IN nº 10/12 da SLTI/MPOG. O papel 

poderá ser branqueado mediante oxigênio, peróxido de hidrogênio ou ozônio.  

 Itens derivados do papel, como envelopes, pastas, blocos, formulários, cartões, di-

plomas, capa de processo, livro de protocolo ou de ata, caixas de arquivo, caixas de pa-

pelão, entre outros, deverão ser adquiridos no todo ou em parte de papel reciclado, prefe-

rencialmente; 

 Aquisição de materiais atóxicos como canetas, colas, corretivo líquido, umidificador de 

dedos, etc;  

 Sempre que for possível a comprovação, os materiais feitos a partir da madeira deverão 

ser confeccionados com madeira de origem legal; 

 Aquisição de:  

 Envelopes reutilizáveis (do tipo DE-PARA), preferencialmente reciclados;  

 Borracha de látex natural; e 
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 Corretivo à base de água ou do tipo roller em fita.  

Para materiais de limpeza: 

 No caso de saneantes (substâncias ou preparações destinadas à higienização, 

desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares 

de uso comum e no tratamento de água, compreendendo: detergentes e seus congêneres, 

alvejantes, desinfetantes, desodorizantes, esterilizantes, algicidas para piscinas, 

desinfetante de água para o consumo humano, água sanitária, produtos biológicos, 

inseticidas, raticidas, jardinagem amadora, repelentes): 

 Deverão possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde/Anvisa;  

 Os rótulos devem conter as seguintes informações:  

 O nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone e 

também o nome do técnico responsável pelo produto;  

 A frase “Produto notificado na Anvisa/MS” ou número do registro no Ministério 

da Saúde;  

 A frase “Antes de usar leia as instruções do rótulo”, para que você saiba como 

usá-lo;  

 Avisos sobre os perigos e informações de primeiros socorros;  

 O número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);  

 Caso esteja escrito no rótulo “PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO” 

ou “USO PROFISSIONAL” este produto somente poderá ser utilizado por 

profissional habilitado (cartilha saneantes – Anvisa);  

 Na situação em que couber:  

 Os fabricantes e/ou importadores deverão estar registrados no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Naturais;  

 Deverá ser apresentada a Licença de Operação (LO) para a fabricação do produto, 

dentro da validade, emitida por órgão estadual ou municipal competente, conforme o 

caso, dentro da validade;  

 Sempre que possível, deverão ser adquiridos:  

 Produtos com selos de qualidade do Inmetro;  

 Produtos concentrados e/ou em refis;  
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 Produtos com tensoativos biodegradáveis (ex: detergente, aromatizante de am-

biente, saponáceo, removedor, pasta de limpeza, desengraxante, sabonete etc.), e 

preferencialmente com matérias-primas de origem vegetal e não poluente;  

 Esponjas de material vegetal;  

 Vassouras com cerdas de material reciclado;  

 Saco plástico para lixo de resina termoplástica reciclada;  

 Capachos em vinil ou fibra de coco;  

 Sabão em pó, fabricado no país ou importado, com concentração máxima de 

fósforo segundo a Resolução Conama nº 359/05 ou à base de coco;  

 Na aquisição de papel higiênico e papel toalha, solicitar laudo de ensaio microbiológico 

e físico-químico, a fim de atestar a qualidade e as condições de salubridade do produto, e 

selos de certificação florestal, como por exemplo, Cerflor 8 ou FSC 9; 

 Que seja adotado, preferencialmente, o sistema de logística reversa no descarte do 

dispenser de papéis sanitários e sabonete líquido, quando adquiridos por comodato, com 

base na Lei nº 12.305/10;  

 Fica vedada a aquisição de produtos:  

 Que contenham substâncias que destroem a camada de ozônio – SDOs -, con-

troladas pelo Protocolo de Montreal e discriminadas na Resolução Conama nº 267/00;  

 Avaliados e registrados pela Anvisa que contenham benzeno em sua composição, 

admitida, porém, a presença dessa substância como agente contaminante, em per-

centual não superior a 0,1% v/v (zero vírgula um por cento, expresso em volume por 

volume), conforme Resolução Anvisa-RDC nº 252/03.  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO  

COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS - Pesquisa de Mestrado 

 Este questionário tem o objetivo de identificar as maiores barreiras para a inserção de critérios sustentáveis nas contratações 
públicas da Marinha, a partir da percepção das pessoas que estão diretamente envolvidas no processo de obtenção. 

Você levará aproximadamente 10 minutos para respondê-lo. 
Asseguro a confidencialidade dos dados coletados e comprometo-me a utilizar dessas informações unicamente para fins 

acadêmicos.                                                                                                                

Nara Oliveira de Miranda 

Mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública, da Escola Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas da Fundação Getúlio Vargas 

PERFIL DO COMPRADOR  

          
  1. Qual a sua OM?       

  2. Qual o código da sua UASG?     

  3. Qual seu corpo/quadro/posto?     

  4. Qual a sua função?       

          
5. Atua como Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio? 

  Pregoeiro       

  Equipe de Apoio       

  Não atua       

          
6. Quanto tempo de experiência na área de obtenção? 

  Menos que 1 ano       

  1 - 3 anos       

  3- 5 anos       

  Mais que 5 anos        

          
8. Na sua visão, qual a importância de adicionar critérios sustentáveis nas licitações? 

  Extremamente importante      

  Muito importante       

  Importante       

  Pouco Importante       

  Não tem importância        

          
9. Já participou de algum curso/palestra/seminário sobre sustentabilidade? 

  Sim, oferecido pela Marinha.     

  Sim, oferecido por outras instituições.     
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  Não.        

          
10. Com qual destas normas você está familiarizado?  

  Lei n° 8666/93 - Lei Geral de Licitações e Contratos   

  Lei n° 10.520/02 - Institui a modalidade de licitação do pregão   

  Lei n° 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos    

  Decreto n° 5450/05 - Regulamenta o pregão eletrônico   

  
Decreto n° 7746/12 - Estabelece critérios, práticas e diretrizes para o desenvolvimento nacional 
sustentável 

  IN n° 1/2010 - Estabelece critérios de sustentabilidade para as entidades federais 

  Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU   

  Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a Administração Federal 

          

PROCEDIMENTO DA COMPRA 

7. De que forma se dá a aquisição de material de expediente e de limpeza na sua OM?  

  PREGÃO ELETRÔNICO       

  PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

  ADESÃO À PREGÕES DE OUTROS ÓRGÃOS (CARONA) 

  DISPENSA       

  ABASTECIMENTO MARINHA (SINGRA)     

  OUTROS        

          

11. Na sua visão, a responsabilidade pela inserção de critérios sustentáveis nas compras de material de expediente e de 
limpeza é do (a)(os): 

  Ordenador de Despesas     

  Seção/Divisão/Departamento de Material     

  Seção/Divisão/Departamento de Obtenção     

  Seção/Divisão/Departamento Solicitante     

  Outros       

          

12. Tem conhecimento de algum normativo da Marinha sobre sustentabilidade? (ex: coleta seletiva, logística reversa, 
consumo de água, consumo de energia, consumo de papel, etc)  

  SIM       

  NÃO       

          
13. Já houve orientação dos órgãos de controle externo ou interno quanto à inserção de critérios sustentáveis nas 
licitações? 
  SIM, da Controladoria Jurídica da União (CJU)   

  SIM, do Tribunal de Contas da União (TCU)     

  SIM, das Auditorias Internas da Marinha (CCIMAR, IAM, Controle Interno da OM, etc) 

  NÃO       

          

14. Em relação aos produtos listados abaixo, indique em quais são exigidos critérios de sustentabilidade nos processos de 
compra da sua OM: 



112 

 

  Material de Escritório (lápis, caneta, borracha, clipe, etc)   

  Papel A4       

  Pilhas        

  Papel higiênico       

  Papel Toalha       

  Copos descartáveis       

  Guardanapos       

  Limpadores de uso geral (desinfetante, detergente, etc) 

  Nenhum dos citados        

  Outros        

          

Marque as alternativas abaixo a respeito das principais barreiras que podem ser encontradas nas 
Compras Públicas Sustentáveis na Marinha: 

          

BARREIRAS INFORMACIONAIS 

15. Falta de sensibilização dos envolvidos nos processos de compras em relação aos problemas ambientais e sociais 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          
16. Desconhecimento dos envolvidos nos processos de compras sobre o mercado de produtos sustentáveis  

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          
17. Pouca familiaridade dos envolvidos nos processos de compras com as legislações sustentáveis 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          
18. Falta de treinamento/capacitação dos envolvidos nos processos de compras 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          

BARREIRAS INSTRUMENTAIS 

19. Falta de bancos de dados claros e atualizados (ex: modelos de editais com critérios sustentáveis, catálogo de materiais 
sustentáveis, cadastro de fornecedores sustentáveis, etc) 

          
Extremamente 

percebido Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          
20. Ausência de indicadores econômicos seguros para comparar a viabilidade econômica dos produtos  
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Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          
21. Falta de mecanismos de certificação ambiental dos produtos 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          

BARREIRAS MERCADOLÓGICAS  

22. Falta de fornecedores de produtos sustentáveis 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          
23. Falta de sensibilização dos fornecedores em relação aos problemas ambientais e sociais 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          
24. Crença dos fornecedores de que produtos sustentáveis aumentam os custos de produção 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          
25. Pouca familiaridade dos fornecedores com as legislações sustentáveis 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          

BARREIRAS ORGANIZACIONAIS  

26. Falta de apoio das autoridades superiores 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          
27. Falta de diretrizes institucionais relacionadas à sustentabilidade 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          
28. Falta de incentivos organizacionais para a inserção de critérios sustentáveis 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 
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29. Falta de planejamento das compras nas organizações 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          
30. Falta de cooperação entre os envolvidos nos processos de compra nas organizações 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          

BARREIRAS FINANCEIRAS 

31. Percepção dos envolvidos nos processos de compra nas organizações de que os produtos sustentáveis são mais caros 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          
32. Dificuldade em identificar os custos e benefícios envolvidos nas compras sustentáveis 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          

BARREIRAS CULTURAIS  

33. Rejeição a novas responsabilidades pelos envolvidos nos processos de compra (falta de tempo, diversos encargos 
colaterais, sobrecarga de trabalho, etc) 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          
34. Hábito e a dificuldade de mudar o comportamento de compra dentro das organizações 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          

35. Percepção de que as compras sustentáveis e os resultados alcançados por ela são mais dispendiosos e demorados 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          

BARREIRAS LEGAIS 

36. Insegurança jurídica dos envolvidos nos processos de compra da organização em torno de como e quando usar as 
normas 
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Extremamente 
percebido 

Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          

37. Ausência de definições claras nas normas e legislações sobre os produtos e critérios que devem ser observados 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          

BARREIRAS POLÍTICAS 

38. Falta de políticas governamentais de incentivo à sustentabilidade 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          
39. Falta de vontade/preocupação dos governantes em relação aos problemas ambientais e sociais 

          
Extremamente 

percebido 
Muito percebido Percebido Pouco percebido Não percebido 

          

Obrigada por colaborar com o desenvolvimento dessa pesquisa! 
Atenciosamente,  

Nara Oliveira de Miranda 
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APÊNDICE C – MENSURAÇÃO DOS CONSTRUTOS 

 

Esta seção tem por objetivo avaliar a qualidade da mensuração das variáveis 

latentes ou construtos que serão utilizadas para testar as hipóteses apresentadas neste 

trabalho. Foi avaliada a validade convergente, validade discriminante, assim como a 

confiabilidade da mensuração de cada um dos constructos. 

Os itens do questionário foram representados na base de dados pelos códigos 

do Quadro 12: 

Quadro 12 - Indicadores e código de indicadores 

 

Código do 
Indicador na 

base de dados 
Indicadores 

b
ar

re
ir

a
s 

in
fo

rm
ac

io
n

ai
s 

IF01 
Falta de sensibilização dos envolvidos nos processos de compras em relação aos 

problemas ambientais e sociais 

IF02 
Desconhecimento dos envolvidos nos processos de compras sobre o mercado de 

produtos sustentáveis 

IF03 
Pouca familiaridade dos envolvidos nos processos de compras com as legislações 

sustentáveis 

IF04 Falta de treinamento/capacitação dos envolvidos nos processos de compras 

b
ar

re
ir

a
s 

in
s

tr
u

m
e

n
ta

is
 

IN01 
Falta de banco de dados claros e atualizados (ex: modelos de editais com critérios 

sustentáveis, catálogo de materiais sustentáveis, cadastro de fornecedores 
sustentáveis, etc) 

IN02 
Ausência de indicadores econômicos seguros para comparar a viabilidade econômica 

dos produtos  

IN03 Falta de mecanismos de certificação ambiental dos produtos 

b
ar

re
ir

a
s 

m
e

rc
a

d
o

ló
g

ic
as

 

M01 Falta de fornecedores de produtos sustentáveis 

M02 
Falta de sensibilização dos fornecedores em relação aos problemas ambientais e 

sociais 

M03 
Crença dos fornecedores de que os produtos sustentáveis aumentam os custos de 

produção  

M04 Pouca familiaridade dos fornecedores com as legislações sustentáveis 

b
ar

re
ir

a
s 

o
rg

an
iz

a
ci

o
n

a
is

 

O01 Falta de apoio das autoridades superiores 

O02 Falta de diretrizes institucionais relacionadas à sustentabilidade 

O03 Falta de incentivos organizacionais para a inserção de critérios sustentáveis 

O04 Falta de planejamento a longo prazo das compras nas organizações 

O05 
Falta de cooperação entre os diversos setores envolvidos nos processos de compra 

nas organizações  

b
ar

re
ir

a
s 

fi
n

an
c

ei
ra

s 

F01 
Percepção dos envolvidos nos processos de compra nas organizações de que os 

produtos sustentáveis são mais caros  

F02 Dificuldade em identificar os custos e benefícios envolvidos nas compras sustentáveis  
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b

ar
re

ir
a

s 
cu

lt
u

ra
is

 C01 
Rejeição a novas responsabilidades pelos envolvidos nos processos de compra (falta 

de tempo, diversos encargos colaterais, sobrecarga de trabalho, etc) 

C02 Hábito e a dificuldade de mudar o comportamento de compra dentro das organizações  

C03 
Percepção de que as compras sustentáveis e os resultados alcançados por ela são 

mais dispendiosos e demorados  

b
ar

re
ir

a
s 

le
g

ai
s L01 

Insegurança jurídica dos envolvidos nos processos de compra da organização em 
torno de como e quando usar as normas 

L02 
Ausência de definições claras nas normas e legislações sobre os produtos e critérios 

que devem ser observados 

b
ar

re
ir

a
s 

p
o

lít
ic

as
 

PO01 Falta de políticas governamentais de incentivo à sustentabilidade 

PO02 
Falta de vontade/preocupação dos governantes em relação aos problemas ambientais 

e sociais  

 

Fonte: elaboração própria 

 

A tabela Combined Loadings and Cross Loadings apresenta a correlação entre 

os indicadores e os fatores extraídos por meio da análise fatorial. Esta correlação é 

conhecida como as cargas fatoriais (combined loadings).  

Os valores das cargas permitem verificar se os indicadores que, teoricamente, 

fazem parte de um mesmo construto se comportam da mesma maneira 

empiricamente. Idealmente, os indicadores devem ter correlações altas com o fator 

ao qual foram teoricamente alocados e correlações baixas com os demais fatores 

extraídos. Usualmente essa tabela é utilizada para avaliar a validade convergente do 

instrumento de mensuração (KOCK, 2012). 

Hair et al. (2005) argumentam que para uma aceitável validade convergente, 

as cargas devem ser maiores ou iguais a 0,5. Com base nesse critério, nenhum dos 

indicadores foram excluídos da análise, conforme Gráfico 8 abaixo. 
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Gráfico 8 – Combined Loadings and Cross Loadings – Mensuração Inicial 

 

Fonte: elaboração própria 

 

A matriz de correlações entre as variáveis latentes foi utilizada para avaliar a 

validade discriminante do instrumento de mensuração. Um instrumento de medida tem 

boa validade discriminante se todas as perguntas do questionário foram entendidas e 

respondidas corretamente de acordo com seu real significado, ou seja, os 

respondentes associaram as perguntas às suas respectivas variáveis latentes (KOCK, 

2012).  

O critério usual para se avaliar a validade discriminante é comparar a raiz 

quadrada da variância média extraída (AVE), com as correlações entre as variáveis 

latentes. A raiz quadrada da AVE deve ser maior do que qualquer correlação 

envolvendo a variável latente analisada (FORNELL; LARCKER, 1981). 

Seguindo essa lógica, o instrumento de mensuração apresentou boa validade 

discriminante, o que pode ser constatado na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Matriz de correlação das variáveis latentes 

Variáveis 
latentes 

IF IN M O F C L PO 

IF 0.79 
       

IN 0.55 0.83 
      

M 0.23 0.47 0.79 
     

O 0.65 0.39 0.33 0.78 
    

F 0.21 0.30 0.49 0.40 0.93 
   

C 0.36 0.29 0.43 0.59 0.68 0.82 
  

L 0.59 0.64 0.38 0.53 0.45 0.46 0.95 
 

PO 0.43 0.60 0.53 0.45 0.28 0.49 0.62 0.93 
 

Fonte: elaboração própria 
Nota: A raiz quadrada da variância média extraída (AVE) é mostrada na diagonal principal da matriz. 

 

Finalmente, a análise da confiabilidade dos construtos foi avaliada por meio da 

análise do composite reliability e do alpha de Cronbach. Segundo Kock (2012), um 

instrumento de mensuração apresenta aceitável confiabilidade se os indicadores 

associados a cada variável latente foram entendidos da mesma maneira por diferentes 

entrevistados. Valores acima de 0,7 para o composite reliability e o alpha de Cronbach 

do constructo atestam a existência de confiabilidade (ou consistência interna) das 

variáveis latentes mensuradas. De acordo com a Tabela 8 abaixo, todas variáveis 

apresentaram valores satisfatórios. 

 

Tabela 8 – Coeficientes das variáveis latentes 

Coeficientes IF IN M O F C L PO 

Composite Reliability 0.87 0.87 0.87 0.88 0.92 0.86 0.95 0.93 
Alpha de Cronbach 0.79 0.77 0.80 0.83 0.84 0.75 0.90 0.85 

AVE 0.62 0.69 0.63 0.60 0.86 0.67 0.91 0.87 
 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

Portanto, o instrumento de mensuração apresentou validade discriminante, 

validade convergente e apresentou confiabilidade aceitável pois, para os coeficientes 

AVE e CR todos os construtos apresentaram valores maiores que 0.7. 
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APÊNDICE D – TESTE DE COMPARAÇÃO DE MÉDIAS 

 

Barreiras percebidas por localidade da OM: 

O teste t de student é utilizado para testar hipóteses sobre médias de dois 

grupos independentes de observações, usando amostras representativas.  

Neste caso, a hipótese a ser testada é saber se a média das respostas dos 

participantes, quando separadas pela localidade de suas respectivas organizações, 

são iguais. Assim, rejeitamos a hipótese se for o valor-p encontrado for menor que o 

nível de significância estabelecido, habitualmente de 0,05 ou 0,1.  

As informações geradas no teste t estão resumidas na Tabela 9 abaixo. 

 

Tabela 9 - Teste t para comparar as médias das respostas dos participantes das organizações fora de 

sede e na sede 

 n1 
Média          

Fora de sede 
n2 

Média          
Sede 

t Valor-p 

Informacionais 11,00 5,77 18,00 5,67 0,21 0,84 
Instrumentais 11,00 5,15 18,00 5,00 0,23 0,82 

Mercadológicas 11,00 5,18 18,00 5,19 -0,02 0,98 
Organizacionais 11,00 4,36 18,00 5,53 -1,99 0,06 

Financeiras 11,00 4,00 18,00 5,50 -2,14 0,04 
Culturais 11,00 4,73 18,00 6,15 -2,46 0,02 

Legais 11,00 5,45 18,00 5,39 0,08 0,93 
Políticas 11,00 4,09 18,00 4,72 -0,91 0,37 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Portanto, nota-se que somente as variáveis Organizacionais, Financeiras e 

Culturais apresentaram diferenças significativas entre as médias das respostas dos 

participantes, sendo maior a percepção nas organizações da sede. 

 

Barreiras percebidas por finalidade da OM 

A ANOVA ou Análise de Variância é um procedimento estatístico usado para 

comparar a distribuição de três ou mais grupos em amostras independentes. Neste 
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caso, a hipótese a ser testada é saber se as médias das respostas dos participantes, 

quando separadas pela finalidade das respectivas organizações em que atuam, são 

iguais. 

As informações geradas na análise de variância estão resumidas na tabela 

abaixo. Nela são apresentados os graus de liberdade, a estatística F e o valor-p. 

 

Tabela 10 - ANOVA para comparar as médias das respostas dos participantes divididas pela 

finalidade das suas respectivas organizações 

 gl_b gl_w F valor-p 
Informacionais 5,00 23,00 0,58 0,718 

Instrumentais 5,00 23,00 0,35 0,877 

Mercadológicas 5,00 23,00 0,71 0,622 

Organizacionais 5,00 23,00 0,26 0,932 

Financeiras 5,00 23,00 0,61 0,692 

Culturais 5,00 23,00 0,69 0,636 

Legais 5,00 23,00 0,38 0,858 

Políticas 5,00 23,00 0,53 0,752 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Observa-se que o valor-p ficou maior que o nível de significância proposto (  = 

0,05) para todas as variáveis, portanto, não há evidência de desigualdade entre as 

variáveis. Neste caso, a inferência estatística não forneceu elementos para 

generalizar as conclusões obtidas da amostra para toda a população.  


