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Parte	da	apresentação
foi	baseada	no	material	
de	treinamento	do	PNU	
para	promoção das	
atividades	de	Compras	
Públicas	Sustentáveis	



Transformação da BIOSFERA nos 
últimos 100 anos

§ População humana: de 1,5 para 6 bilhões 

§ Atividade econômica: aumentou 10 vezes de 1950 a 2000 

§ Maioria dos pesqueiros mundiais: sobre-explorados

§ Consumo de água: aumentou mais que a população

§ 40% das reservas conhecidas de petróleo exauridas

Fonte:  Global Change and the Earth System – A Planet Under Pressure, IGBP, 2004.

In Haroldo Mattos de Lemos, Exponorma 2008
“Normalização, Sustentabilidade e Globalização”



III Relatório do Clube de Roma:
“Para Uma Nova Ordem Mundial” (1976)

“Muito antes de esgotarmos os 
limites físicos do nosso planeta 

ocorrerão graves convulsões sociais 
provocadas pelo grande desnível

existente entre a renda dos 
países ricos e dos países pobres.”

Æ Necessidade de redução da pobreza no mundo.



O conceito de sustentabilidade

• Linha	base	tripla
(de	triple	bottom	line)



Definição de	Desenvolvimento	Sustentável	

“…	atende às necessidades do presente, 
sem comprometer a possibilidade das 
gerações futuras atenderem às suas 

próprias necessidades.”	

World	Commission	on	Environment	and	Development,	Brundtland Report	(1987),

Dimensões	da	
sustentabilidade

Económica

Social

Ambiental



Os grandes desafios para o 
Desenvolvimento Sustentável

1. Garantir	a	disponibilidade	de	recursos	naturais
2. Não	ultrapassar	os	limites	da	biosfera	para	assimilar	

resíduos	e	poluição
3. Reduzir	a	pobreza	do	mundo

In Haroldo Mattos de Lemos, Exponorma 2008
“Normalização, Sustentabilidade e Globalização”





Instrumentos para	o	Desenvolvimento Sustentável

Instrumentos
regulatórios

• Leis proibindo o uso de determinadas
substâncias perigosas

• Leis limitando a carga contaminante dos 
resíduos industriais

Instrumentos
económicos

• Redução de impostos para produtos 
ambientalmente preferíveis

Instrumentos de 
comunicação

• Campanhas de conscientização
• Sistemas voluntários de rotulagem ambiental 

ou social

Outros 
instrumentos Um destes instrumentos é o 

das compras públicas



Compras	sustentáveis

Compras que proporcionam benefícios
ambientais, sociais e económicos a longo prazo
Nota 1: CS envolvem os aspectos de sustentabilidade relativos aos bens
e serviços e aos fornecedores ao longo da cadeia de fornecimento

Nota 2: CS contribuem para se alcançarem os objetivos e metas
organizacionais de sustentabilidade

ISO/DIS	20400



Compras	sustentáveis
• CS	são

"…o	processo	pelo	qual	as	organizações	atendem	as	suas	
necessidades	 por	bens,	serviços,	obras	e	utilidades	de	
maneira	que	obtém	valor	(value for	money)	numa	

perspetiva	do	ciclo	de	vida,	em	termos	de	gerar	benefícios
não	apenas	para	a	organização,	mas	também	para	a	

sociedade	e	a	economia,	enquanto	minimiza	os	danos	ao	
ambiente.	”

Defra,	UK	Sustainable	Procurement	Task	Force	(2006),



Na	verdade,	trata-se	de	incorporar	a	sustentabilidade	ao	
processo	de	compras	já	existente,	de	modo	a:

•Minimizar	os	impactos	sociais,	económicos	e	ambientais	
negativos;	e,	

•Maximizas	os	impactos	positivos	nestas	três	dimensões.

Compras sustentáveis



Melhor valor	para	o	dinheiro

”alto valor 
público para o 

dinheiro”

Menor preço no 
momento da compra

Mais benefícios
obtidos, melhor eficácia 
e eficiência nos gastos

≠

=



ISO/FDIS 26000:2010(E) 
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Figura 1 — Visão geral esquemática da ISO 26000 

A figura 1 apresenta uma visão geral da ISO 26000 e visa ajudar as organizações a entender como usar 82 
essa norma. Veja abaixo orientações para uso dessa norma: 83 
 
� Após considerar as características da responsabilidade social e sua relação com o desenvolvimento 84 

sustentável (Seção 3), sugere-se que a organização avalie os princípios de responsabilidade social 85 
descritos na Seção 4. Ao praticarem a responsabilidade social, recomenda-se que as organizações 86 
respeitem e contemplem esses princípios, juntamente com os princípios específicos a cada tema 87 
central (Seção 6). 88 

 
� Antes de analisar os temas centrais e as questões de responsabilidade social, assim como cada uma 89 

das ações e expectativas relacionadas (Seção 6), recomenda-se que a organização considere duas 90 
práticas fundamentais da responsabilidade social: reconhecimento da sua responsabilidade social 91 
dentro da sua esfera de influência e identificação e engajamento de suas partes interessadas (Seção 92 
5).  93 

 
� Uma vez que os princípios tenham sido entendidos e os temas centrais e as questões relevantes e 94 

significativas de responsabilidade social tenham sido identificados, recomenda-se que a organização 95 
busque integrar a responsabilidade social em todas as suas decisões e atividades, usando as 96 
orientações fornecidas na Seção 7. Isso envolve práticas tais como: tornar a responsabilidade social 97 
parte integrante de suas políticas, cultura organizacional, estratégias e operações; desenvolver 98 
competências internas de responsabilidade social; promover comunicação interna e externa sobre 99 
responsabilidade social; e avaliar periodicamente essas ações e práticas referentes à responsabilidade 100 
social. 101 

 
� Outras orientações sobre os temas centrais e práticas para integração da responsabilidade social estão 102 

disponíveis em fontes confiáveis (Bibliografia) e em várias iniciativas e ferramentas voluntárias (alguns 103 
exemplos globais dessas iniciativas e ferramentas são apresentadas no Anexo A). 104 
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Governança

Responsabilidade	social
Temas	centrais

• Direitos	humanos	
• Práticas	trabalhistas
• Envolvimento	comunitário	e	desenvolvimento
• Práticas	leais	de	operação
• Questões	relativas	ao	consumidor
• Meio	ambiente

ABNT	NBR	ISO	26000



Organizações envolvem-se	em	CS	por:

• Compromissos	com	a	Responsabilidade	Social	
Corporativa	

• Iniciativas	ambientais	(Compras	Verdes,	SGA)

• Compromissos	com	o	Desenvolvimento	
Sustentável

CS



Boa	governança
• Assegurar transparência,	
competição	e	não-discriminação

• Dar	o	exemplo:	administração
exemplar

• Atender as	políticas nacionais	e	os	
objetivos	e	metas	internacionais	
acordados

• Cumprir com	a	legislação social	e	
ambiental

• Melhorar a	gestão interna	e	os	seus	
resultados	(planejamento,	
monitoramento...)

• Melhorar a	imagem do	setor público

• Melhor desempenho ambiental

• Uso efeciente dos	recursos
naturais

• Redução da	geração	de	resíduos	e	
emissões	poluentes

• Proteção	do	ambiente	e	
minimização	da	carga	de	produtos	
tóxicos.

Ambiente



Social

• Promoção de	melhores	condições	de	
trabalho

• Redução	da	pobreza	e	geração	de	
emprego

• Empoderamentoe	promoção de	
grupos	de	risco	e	minorias

• Melhoria da	saúde e	da	qualidade	
de	vida

• Promoção social

• Promoção da	produção	regional	e	
das	PME

• Geração de	emprego	e	bem	estar

• Estímulo à	inovação	e	
aperfeiçoamento	do	mercado

• Transferência de	conhecimento	e	
tecnologia

• Promover o	consumo sustentável

Economica



Compras Públicas Sustentáveis	não	funcionam	sozinhas...

• São um	instrumento
• Necessitam de	uma estrutura de	suporte político
• Requerem instrumentos e	e	regulamentação que	as	complementem

Políticas:

• Estabelecimento de objetivos

• Conjunto de instrumentos coerente e 
consistente

• Planejamento da implementação

• Estrutura operacional para atividades
específicas

Instrumentos:

• Uso de técnicas específicas 
para apoiar os processos e 
promover a mudança



Desafios	comuns
• Estrutura	legal	para	as	compras	públicas

• Por	onde	começar?	Como	identificar	os	
bens/serviços	críticos?	

• Conscientização	disseminação	e	construção	de	
competências

• Nível	político	e	nível	operacional

• Informação	e	dados

• Ferramentas	organizacionais

• Política

• Diretrizes	e	orientações/método

• Processos



Aspectos importantes

• Priorização
• Evoluir de	preço para	custo-benefício
• São as	pessoas	que	fazem	as	mudanças	

• Mudanças	culturais	requerem	tempo
• Desenvolver as	competências dos	
compradores

• Ferramentas para	ajudar os compradores
• Uso de	normas técnicas,	certificações	e	
rotulos ecológicos/de	sustentabilidade

• Inclusão de	PME	e	outros	fornecedores	em	
desvantagem	disadvantageous	suppliers

• Abordagem de	ciclo de	vida
• Abordagem de	gestão de	riscos
• Ir além da	legislação

• Gradualidade/	abordagem de	maturidade
• Engajar e	desenvolver os fornecedores
(eles não são	o	inimigo...)

• Engajar as	partes interessadas



Política e	estratégia

Potencializadores

Processo de	
compras

Compras sustentáveis



Processo de	compras

Análise crítica	e	lições	
aprendidas

Avaliar e	melhor o	
desempenho

Definição dos	critérios	de	
compra

Integração de	requisitos	de	
sustentabilidade	nas	

especificações

Planejamento
Preparação de	uma	

estratégia	de	
abastacimento sustentável

Gestãodo	contrato
Gerir a	sustentabilidade do	

contrato

Aspectos de	sustentabilidade
na seleção dos	fornecedores
Atribuição do	contrato	ao	

fornecedor



Processo de	compras

Análise crítica	e	lições	
aprendidas

Avaliar e	melhor o	
desempenho

Definição dos	critérios	de	
compra

Integração de	requisitos	de	
sustentabilidade	nas	

especificações

Planejamento
Preparação de	uma	

estratégia	de	
abastacimento sustentável

Gestãodo	contrato
Gerir a	sustentabilidade do	

contrato

Aspectos de	sustentabilidade
na seleção dos	fornecedores
Atribuição do	contrato	ao	

fornecedor

Identificação das 
necessidades!



Definição dos	requisitos	de	sustentabilidade

Baseados em :

Análise e 
conhecimento 
do mercado

Riscos

O que é pertinente e 
proporcional Quem pode

atender?

Políticas

Como a compra pode
contribuir para se 

alcançarem os obejtivos
da política?

Impactos e custos em todas as fases do ciclo de vida



Avaliação de	riscos



Abordagem	do	ciclo	de	vida

http://www.ecodiseño.cl

• De	bens	e	
serviços...

� Cada fase tem 
entradas e saídas

� Diferentes impactos
ambientais e sociais em
cada fase

� Fornecedor
� Cadeia de suprimentos
� Administração/usuários

Extração

Processamento

Produção

Distribuição

Uso

Manutenção

Resíduos



Estabelecer	os	requisitos	de	sustentabilidade

Requisitos	de	
sustentabilidade

Custo	
total

Considerações
do	ciclo	de	vida

Regulamentos,	
normas	e	

certificações

Avaliação	
de	riscos

Mercado	



Desdobramento	dos	requisitos	de	
sustentabilidade

Prequalificação

Especificações	

Contrato

Requisitos	de	
sustentabilidade



ISO	20400
• A	ISO	está	a	
desenvolver	uma	
norma	para	Compras	
Sustentáveis	–
ISO/PC	277

• É	um	documento	de	
diretrizes	(isto	é,		
não	contém	
requisitos,	somente	
recomendações)

• Aplicável	a	
organizações	de	
qualquer	porte,	
públicas	ou	privadas,	
de	qualquer	setor

• Provavelmente	será	
publicada	em	 2017

Secretaria:	França (AFNOR)	e	Brasil	(ABNT)	



ISO	20400
1.	Escopo 3.	Termos	e	definições2.	Referências	Normativas

4.	Fundamentos

6.	Facilitadores

7.	Processo	de	Compras

Conteúdo Descrição

5.	Políticas	&	Estratégias

Escopo,	princípios	e	motivadores	das	compras	sustentáveis

Integrando	a	sustentabilidade	na	política	e	estratégia

Organizando	a	função	de	compras	em	direção	à	sustentabilidade

Integrando	a	sustentabilidade	no	processo	de	compras

4.1.	O	que	são	Compras	Sustentáveis?
4.2.	Por	que	comprar	de	forma	sustentável?
4.3.	Considerações-chave	para	Compras	
Sustentáveis	

Descreve	 os	princípios	das	compras	sustentáveis,	
sumariza	o	alcance	de	questões	e	motivações	para	a	
realização	de	compras	sustentáveis.	Considerações	
importantes	incluem	priorização,	gestão	de	riscos,	due
diligence,	influência	e	cumplicidade.

5.1	Comprometendo	com	Compras	Sustentáveis
5.2	Alinhando	com	objetivos	organizacionais
5.3	Adaptando	o	contexto	de	compras
5.4	Gerenciando	a	implementação

Descreve	 as	principais	considerações	ao	desenvolver	
uma	política	de	sustentabilidade	organizacional	e	uma	
política	de	compras	alinhada.

6.2	Governança	de	compras
6.3	Desenvolvendo	pessoas
6.4	Identificação	de	stakeholders e	engajamento
6.5	Definindo	prioridades
6.6	Medindo	e	melhorando	a	performance
6.7	Mecanismos	de	reclamações

Descreve	 as	condições	que	precisam	ser	criadas	para	
permitir	que	as	compras	sustentáveis	sejam	consiste	e	
continuamente	aperfeiçoadas.	Essas	condições	são	
chave	para	integrar	com	sucesso	considerações	sobre	
sustentabilidade	no	processo	de	compras.

7.2	Planejamento
7.3	Definição	de	critérios	de	compras
7.4	Aspectos	de	sustentabilidade	na	seleção	de	
fornecedores
7.5	Gestão	do	contrato
7.6	Revisão	do	contrato	e	lições	aprendidas

Descreve	 como	integrar	considerações		e	prioridades	
sobre	sustentabilidade	nas	compras	de	bens	e	serviços	
usando	um	processo	genérico	de	compras.



Esta	Norma	Internacional	fornece	orientação	para	as	
organizações	integrarem	a	sustentabilidade	em	suas	compras,	
independente	de	suas	atividades	ou	tamanho,	como	descrito	
na	ISO	26000	– Orientação	para	Responsabilidade	Social.	É	
dirigida	para	as	partes	interessadas	envolvidas	ou	impactadas	
pelos	processos	e	decisões	de	compras.

Escopo



Princípios
• Responsabilização
• Transparência
• Comportamento	ético
• Respeito	pelos	interesses	das	
partes	interessadas

• Respeito	pelo	Estado	de	Direito	e	
as	normas	internacionais	de	
comportamento

• Soluções	transformadoras	e	
inovadoras

• Integração
• Custo	global

• Priorização
• Gestão	de	riscos	e	due diligence
• Exercer	influência
• Evitar	complacência	com	erro	e	
ilegalidade/cumplicidade

Considerações	
chave



ESTRATÉGIA E	POLÍTICA	
DE	SUSTENTABILIDADE	
ORGANIZACIONAL

ESTRATÉGIA	E	POLÍTICA
DE	SUSTENTABILIDADE	

PARA	COMPRAS

Alinhar	as	compras	
sustentáveis	com	os	

objetivos	organizacionais

Entender	como	a	cadeia	de	
suprimentos	é	organizada

Gerenciar	a	implementação:	
formação	da	política,	

integração	estratégica	e	
desdobramento,	

implementação	operacional,	
comunicação	responsável



Governança Pessoas

Priorização Monitoramento
e	melhoria do	
desempenho

Identificação das	
partes	

interessadas	e	
engajamento

Mecanismo
de	

reclamação

Potencializadores



Processo de	compras

Análise crítica	e	lições	
aprendidas

Avaliar e	melhor o	
desempenho

Definição dos	critérios	de	
compra

Integração de	requisitos	de	
sustentabilidade	nas	

especificações

Planejamento
Preparação de	uma	

estratégia	de	
abastacimento sustentável

Gestãodo	contrato
Gerir a	sustentabilidade do	

contrato

Aspectos de	sustentabilidade
na seleção dos	fornecedores
Atribuição do	contrato	ao	

fornecedor

Integrar	a	
sustentabilidade	no	
processo	de	compras



O	PNUMA	e	as	CPS
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Perguntas	e	debate?

Obrigado!
José	Augusto	 Pinto	de	Abreu

jose.augusto@sextante.net.br
+5521	981462479


