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As compras sustentáveis consistem em assegurar que os produtos e serviços comprados pelas organizações 

alcancem boa relação entre qualidade e preço, considerando o ciclo de vida do produto, gerando benefícios não 

somente para a organização, mas também para a sociedade nos aspectos sociais, ambientais e econômicos.

Fontes: Compras Sustentáveis. Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI) e Fundação Getúlio Vargas (FGV). 2013. Dimensões da Sustentabilidade 

– Compras Sustentáveis. Centro Sebrae de Sustentabilidade. 2015.  

Adaptado de: ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, p.5, 2013.

Auto- regulação
Empresas são pressionadas por 

consumidores para a adoção vo-

luntaria de padrões de produção 

que as diferenciam no mercado.

Articulação e mobilização Instrumentos ecônomicos Instrumentos informacionais Instrumentos voluntários Regulação

Defesa de interesse
Empresas influenciam políticas de produção.

Instrumentos fiscais
Fomenta ou desestimula determinadas 

práticas produtivas.

Compras e contratações
Os critérios usados nas aquisições 

públicas influenciam as formas 

de produção.

Pressão 
da sociedade

A sociedade influen-

cia práticas empre-

sariais.

Comandos e controle
Normas elaboradas pelo 

poder público que re-

gulamentam os padrões 

de produção.

Marketing
Empresas pro-

movem ações de 

publicidade para 

vendas.

Controle social
A sociedade fiscaliza e se organiza para defender seus 

interesses.

Tributação
Induz comportamento para retrair ou estimu-

laro consumo de determinado produto. 

Educação e formação
Poder público deve educar 

cidadãos e servidores pú-

blicos para o consumo 

sustentável.

Compras sustentáveis
Boas práticas na cadeia produtiva

Todas as empresas tem a responsabilidade de criar, inovar e produzir de maneira sustentável, o que inclui o con-

sumo de matérias-primas e insumos. Dessa forma, também precisam adotar boas práticas em suas compras. 

Neste contexto, o boletim apresenta quais são os requisitos para que as compras sejam consideradas susten-

táveis e quais práticas os empreendedores podem adotar em seu negócio, além das oportunidades existentes.

PODER PÚBLICO

EMPRESAS
PESSOAS/

SOCIEDADE

As licitações devem estar 

alinhadas ao desenvolvi-

mento sustentável.

As empresas devem 

cobrar melhores práticas 

de seus fornecedores.

http://isebvmf.com.br/arquivos/54/ISE_PPT_ICLEI_CS_abril13.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nmnb3IvHPMg&index=6&list=PLyHgTEbwiDqos4H9oXs5LHSSzIXoL2ETT
https://www.youtube.com/watch?v=nmnb3IvHPMg&index=6&list=PLyHgTEbwiDqos4H9oXs5LHSSzIXoL2ETT
http://isebvmf.com.br/arquivos/54/ISE_PPT_ICLEI_CS_abril13.pdf
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Compras sustentáveis
Benefícios e requisitos 

Por meio da gestão de compras e suprimentos orientada à sustentabilidade, é possível promover o desenvolvimento da 
empresa compradora, do profissional de compras, dos fornecedores e até mesmo da região onde o negócio está locali-
zado. Confira os benefícios e os requisitos para compras sustentáveis:

Verifique a situação da empresa fornecedora antes de contratá-la (certidões negativas, 

débitos, denúncias, referências e etc.);

Dê preferência aos fornecedores locais (isso contribui para o desenvolvimento econômi-

co e social da região);

Visite o fornecedor para se certificar das condições da empresa e práticas adotadas (cum-

primento das leis trabalhistas, origem das matérias-primas e etc.);

Encare os fornecedores como parceiros (dividir as responsabilidades é um dos caminhos 

para o desenvolvimento conjunto);

Procure editais públicos, favoráveis aos pequenos negócios, que dão preferência à com-

pra de empresas que adotam práticas sustentáveis;

Aproveite as linhas de crédito e de fomento disponíveis para a compra de produtos e ser-

viços sustentáveis na sua empresa;

Forme redes de compras sustentáveis, com foco na cooperação e colaboração entre 

compradores e fornecedores. 

Reduz o custo do 
produto durante o 
ciclo de vida (elimi-
nação de resíduos; 
redução do uso de 

água; a reutiliza-
ção de materiais e 

produtos);

Publicidade positiva 
para a empresa, 
que passa a ser 

associada a produ-
tos e serviços de 
responsabilidade 

ambiental e social;

Expande o merca-
do para produtos 
e serviços susten-
táveis, com benefí-
cios potenciais para 
as empresas locais;

Incentiva a indús-
tria a desenvolver 
a capacidade de 
operar em uma 

economia limpa e 
verde, fomentando 

a inovação;

Promove o de-
senvolvimento de 

comunidades locais 
e sua infraestrutura 

física.

Fontes: Dimensões da Sustentabilidade – Compras Sustentáveis. Centro Sebrae de Sustentabilidade. 2015. Benefícios da compra sustentável. Portal 

das Compras Sustentáveis. 2015. Cartilha Certificação Ambiental. Centro Sebrae de Sustentabilidade. 2015. 
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http://www.rededecomprassustentaveis.com.br/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=nmnb3IvHPMg&index=6&list=PLyHgTEbwiDqos4H9oXs5LHSSzIXoL2ETT
http://comprassustentaveis.com/beneficios-da-compra-sustentavel/
http://sustentabilidade.sebrae.com.br/portal/site/Sustentabilidade/menuitem.98c8ec93a7cfda8f73042f20a27fe1ca/?vgnextoid=1e98aecab15fe410VgnVCM1000004f00210aRCRD
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Fontes: Movimento Limpeza Consciente estimula indústria a adotar práticas sustentáveis. Centro Sebrae de Sustentabilidade. 2014. Renato Cader da 

Silva. Compras Compartilhadas Sustentáveis.  Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 2015. Maurício Zanin. As Compras Públicas, 

Sustentabilidade e Micro e Pequenas Empresas. Sebrae. 2015. Decreto 7746/12. Portal das Compras Sustentáveis. 2015.

Compras Governamentais e os pequenos negócios 

Uso do poder de compras do Estado

Guia de Compras Públicas Sustentáveis

O Decreto 7746/12 estabelece os critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento sustentável, por 
meio das contratações públicas, com objetivo de diminuir o impacto sobre recursos naturais. Os pequenos negócios 
são diretamente beneficiados por este decreto, como pode ser visto nos itens II e IV do Artigo 4º, que estabelece os 
seguintes requisitos de sustentabilidade: 

“Aplicação do tratamento simplificado, diferenciado e favorecido nas aquisições públicas em favor dos pequenos negócios 
para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, de acordo com o previsto na Constituição Federal, na Lei 
Complementar 123/2006, 8.666/1993, 10.520/2002 e outras legislações correlatas no âmbito de cada ente da federação.”

Com o objetivo de ressaltar a importância na tomada de decisão das compras governamentais os impactos e custos 
de um produto em todo seu ciclo de vida, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) desenvolveu O 
Guia de Compras Públicas Sustentáveis para Administração Federal. Acesse e conheça mais sobre o assunto!

I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

V – maior vida útil e menor custo de manutenção dos bens e da obra;

VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;

VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

Compras públicas sustentáveis
Critérios

As contratações públicas estão adotando práticas sustentáveis por meio de critérios ambientais, econômicos 

e sociais, que passam a ser um instrumento de proteção ao meio ambiente, que favorece o  desenvolvimento 

econômico e social. 

http://sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/Not%C3%ADcias/Movimento-Limpeza-Consciente-estimula-ind%C3%BAstria-a-adotar-pr%C3%A1ticas-sustent%C3%A1veis#sthash.8Aln82Oy.dpuf
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/artigos/compras-compartilhadas-sustentaveis
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/capacitacao/3-as-compras-publicas-sustentabilidade-e-micro-e-pequenas-empresas.pdf
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/capacitacao/3-as-compras-publicas-sustentabilidade-e-micro-e-pequenas-empresas.pdf
http://comprassustentaveis.com/decreto-7746-2012/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7746.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10520.htm
http://www.planejamento.gov.br/
http://www.gespublica.gov.br/biblioteca/pasta.2013-03-28.9924370611/Guias de Compras Publicas Sustentaveis para APF.pdf


4

Caso real
Olímpiadas Rio 2016

O Comitê Rio 2016 trabalha com critérios de sustentabilidade em todo o ciclo de gestão dos Jogos, desde a 

concepção e planejamento até as atividades de implementação, revisão e pós-evento, principalmente por meio 

da adoção do Programa da Cadeia de Suprimentos Sustentável. O objetivo do programa é garantir que os produ-

tos e serviços contratados pelo Comitê estejam alinhados com os compromissos de sustentabilidade assumidos. 

Foi criado um guia modelo para os interessados em fornecer para o evento. Este, define como os critérios de 

sustentabilidade serão integrados nos processos de aquisição, patrocínio e licenciamento. Porém, o pequeno 

negócio pode se inspirar para promover ações no seu negócio e na comunidade em que atua.

São os pilares que guiam todos os requerimentos da área de suprimentos do Comitê Organizador dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016:

A organização estimulou os fornecedores, licenciados e patrocinadores a apresentarem as seguintes certificações: 

ISO 9.001 para Gestão da Qualidade; 

ISO 14.001 para Gestão Ambiental; 

NBR 16.001 ou SA 8.000 e/ou comprovação da adoção das diretrizes da ISO 26.000 para Gestão da Responsabili-
dade Social; 

OHSAS 18.001 para Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho.

Planeta
Indica o compromisso ambien-
tal global, por meio da promo-

ção de ações locais;

Pessoas
Reforça a necessidade de 
ganhos sociais para toda a 
população com o evento;

Prosperidade
Frisa os requisitos de boa adminis-
tração e transparência, com contri-
buição para o crescimento econô-

mico, em todos os níveis.

Fonte: Guia da Cadeia de Suprimentos Sustentável. Portal de Suprimentos Rio 2016. 2015.  

Pilares de sustentabilidade dos Jogos

Certificações

http://www.rio2016.com/no-comite
http://portaldesuprimentos.rio2016.com/sustentabilidade/
http://portaldesuprimentos.rio2016.com/downloads/Rio-2016-Guia-da-Cadeia-de-Suprimentos-Sustentavel-2.pdf
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/CB25docorient.pdf
http://certificacaoiso.com.br/iso-14001/
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/norma_nacional.asp
http://certificacaoiso.com.br/ohsas-18001/
http://portaldesuprimentos.rio2016.com/sustentabilidade/
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Para saber mais sobre o assunto, acesse a nova edição da cartilha sobre Produção e Consumo 

Sustentáveis do Centro Sebrae de Sustentabilidade e o canal do Youtube que aborda as diferentes 

dimensões de sustentabilidade para pequenos negócios;

Uma das formas de reconhecer as empresas fornecedoras que aplicam práticas sustentáveis é por 

meio das certificações. Por isso, confira o passo a passo para a obtenção na Cartilha do Sebrae;

Aprimore seus conhecimentos por meio de cursos relacionados ao tema: 

 � Compras Verdes e Sustentáveis; 

 � Curso de compras sustentáveis: a decisão consciente;

 � Compras Governamentais. 

É importante estar atento às normas e certificações relacionadas a sustentabilidade nas compras 

aumentando a confiabilidade do seu produto. Está em andamento a aprovação da ISO 20400 e 

da Norma ISSO/PC 277, futuras diretrizes para compras sustentáveis, de adoção voluntária. Há 

também a BS 8903:2010, uma norma britânica que fornece informações práticas que ajudam as 

organizações, tanto públicas como privadas, em relação as compras sustentáveis;

 

Para saber mais sobre a participação dos pequenos negócios em licitações acesse o Portal de 

Licitação e a Cartilha do Sebrae. Você também pode obter maiores informações sobre compras 

sustentáveis nestes links governamentais.

AÇÕES
RECOMENDADAS

http://sustentabilidade.sebrae.com.br/portal/site/Sustentabilidade/menuitem.98c8ec93a7cfda8f73042f20a27fe1ca/?vgnextoid=0588aecab15fe410VgnVCM1000004f00210aRCRD
https://www.youtube.com/channel/UCFg1d9qVJp2FwfJA0Q0AROg
http://sustentabilidade.sebrae.com.br/portal/site/Sustentabilidade/menuitem.98c8ec93a7cfda8f73042f20a27fe1ca/?vgnextoid=1e98aecab15fe410VgnVCM1000004f00210aRCRD
http://comprassustentaveis.com/curso-de-compras-publicas-sustentaveis/
http://comprassustentaveis.com/curso-de-compras-sustentaveis/
https://www.ead.sebrae.com.br/cursos/compras-governamentais
http://comprassustentaveis.com/iso-20400-futura-norma-para-compras-sustentaveis/
http://comprassustentaveis.com/iso-pc-277-compras-sustentaveis/
http://comprassustentaveis.com/norma-bs-8903/
http://www.portaldelicitacao.com.br/site/questoes-sobre-licitacoes/mpes/
http://www.portaldelicitacao.com.br/site/questoes-sobre-licitacoes/mpes/
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal Sebrae/Anexos/cartilha_licita%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://comprassustentaveis.com/links-governamentais/
http://comprassustentaveis.com/links-

