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RESUMO 

 

Estudo de caso com pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo 
qualitativa, para avaliar o Programa de Compras Sustentáveis da Itaipu 
bem como situar esta prática nas demais empresas do sistema 
Eletrobras. A questão norteadora foi: Por que as compras sustentáveis 
nas empresas públicas ainda não demonstram resultados substanciais? 
Logo, o objetivo foi demonstrar, a partir do case da Itaipu, que há a 
necessidade de se contar com um processo estruturado para a efetiva 
realização de compras sustentáveis. Para comprovação da hipótese, foi 
explorada a legislação relativa às compras no setor público, bem como 
foram conhecidos diversos manuais e guias de compras sustentáveis já 
disponíveis; e ainda, foi aplicado um questionário qualitativo nas 7 
empresas geradoras e 6 empresas transmissoras de energia do sistema 
Eletrobras. Após análise das respostas concluiu-se que nessas empresas 
os conceitos de sustentabilidade estão internalizados, que o compromisso 
com a sustentabilidade faz parte da estratégia das empresas, que existe a 
boa vontade dos gestores, no entanto, faltam diretrizes objetivas das 
próprias organizações e falta um modelo, uma metodologia que permita a 
operacionalização das compras sustentáveis. Por fim, foi feita proposição 
do modelo de implantação de compras sustentáveis segundo a 
experiência da Itaipu. 

 

 

Palavras chaves: Sustentabilidade. Compras Públicas Sustentáveis. 
Licitação Sustentável.     



 
 

 

ABSTRACT 

 

A case study with bibliographic research and qualitative field survey to 
assess Itaipu’s Sustainable Procurement Program as well as to assess the 
positioning of this practice in the other companies of the Eletrobras 
System. The guiding question was: Why hasn’t Sustainable Procurement 
in public companies produced substantial results yet? Thus, the aim was 
to demonstrate, from Itaipu’s case, that a structured process is necessary 

so that one can effectively perform sustainable procurement. To test the 
hypothesis, legislation related to sustainable procurement was explored; 
also, several sustainable procurement manuals and guides, already 
available, were studied; and, moreover, a qualitative survey was submitted 
to 7 power-generating and 6 power-transmitting companies of the 
Eletrobras System. After analyzing the answers, one concluded that  the 
concepts of sustainability are internalized, that the compromise with 
sustainability is part of the companies’ strategy and that there is 

willingness from the side of the managers. Nevertheless, there is a lack of 
objective guidelines from the same organizations, and a model, a 
methodology that allows the establishment of sustainable procurement is 
missing. Finally, a proposition was made in the sense of an 
implementation model  of Sustainable Procurement, according to the 
experience of Itaipu. 

 

Keyword: Sustainability. Sustainable Public Procurement. Public 
Procurement.    
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1 INTRODUÇÃO 

Muito se tem falado de sustentabilidade na atualidade. 

Dificilmente haverá um evento, qualquer que seja o seu propósito, o 

ramo de negócio ou o conteúdo programático proposto, no qual não se 

aborde sustentabilidade. Os debates travados, embora às vezes 

apenas de forma corriqueira e repetida, estão na sociedade, nas 

instituições, governos, empresas e no meio acadêmico.  No Brasil e no 

mundo, tais discussões acerca da sustentabilidade e de todo o 

corolário dela advindo é algo relativamente novo, tendo sido iniciado 

por volta da década de 1960, com o advento de movimentos hippies 

em favor das causas “verdes”. Contudo, foi somente a partir da década 

de 1970, com a Conferência de Estocolmo (1972) e outras do gênero 

(Berna, em 1979; Genebra, em 1980), culminando na criação da 

Comissão Mundial de Desenvolvimento e Meio-Ambiente pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), que a sustentabilidade 

começou a figurar de forma mais expressiva nas agendas de governos 

e na opinião pública. 

Desde então as discussões são crescentes, surgindo a cada 

instante mais e mais engajados, de interesses diversos, apesar de 

todos ostentarem o mote de que é preciso “satisfazer as necessidades 

presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades” (Relatório Brundtland de 1987).   

Mas, interesses legítimos ou não, a verdade é que esta 

realidade não tem volta. Não há como não se avançar no debate, na 

busca de soluções, na efetividade das ações. Aqui também a  

evolução do discurso para a prática é natural, apesar de lenta. Mas é 

assim mesmo. É uma cultura do extrativismo e consumismo 

exagerado que está sendo repensada.  

Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo trazer à tona a 

realidade de um dos agentes de mudança, que são as compras 

sustentáveis, de um micro universo de empresas públicas brasileiras, 

as empresas do setor elétrico brasileiro, que compõem a Eletrobras. E 

como pano de fundo, a Itaipu, com a proposta de adoção de um 



 
 

modelo viável, do ponto de vista prático, para a operacionalização das 

compras sustentáveis nessas empresas.  

Através de um questionário elaborado com base em parâmetros 

técnicos e operacionais, buscou-se fazer um levantamento da atual 

situação de cada empresa, no que diz respeito às suas estratégias, 

diretrizes e operacionalização das suas compras sustentáveis. A 

proposta foi saber o quê e como está sendo feito e se realmente há 

resultados relevantes e mensuráveis. 

Acreditamos que este tema, pelo escopo e abrangência, permite 

evidenciar uma necessidade relevante que diz respeito a governos, 

empresas e à  sociedade de modo geral: a busca da efetividade das 

ações que dizem respeito à sustentabilidade. Ao final, espera-se que 

possa ao menos  contribuir para uma reflexão sobre a realidade 

prática de compras sustentáveis pelas empresas atualmente, para 

então possibilitar ações que abram caminhos rumo à transição da 

sustentabilidade do plano ideológico para o plano prático. 

 

1.1 PROBLEMA   

 

Ao longo das últimas décadas, conforme o desenvolvimento deste 

trabalho demonstrará, o tema sustentabilidade vem adquirindo mais e 

mais relevância, podendo-se mesmo dizer que, mundialmente, o assunto 

ocupa um lugar estratégico no pensamento de governos, empresas, 

instituições diversas, públicas e privadas, e, até mesmo, em mais e mais 

lares de pessoas comuns ao redor do planeta. Isso é possível constatar 

pela larga divulgação de estudos, pesquisas, projetos, ações, anúncios 

comerciais, denúncias e manifestações em todo tipo de mídias, tanto de 

caráter local quanto mundial.  

Em consonância com o exposto acima, nos dias atuais a palavra 

sustentabilidade pode ser encontrada desde em selos de vinhos sul-

africanos (“Two Oceans”), até no nome de um partido político (“Rede 

Sustentabilidade”) que se tentou criar às vésperas da eleição presidencial 

de 2014 no Brasil. Até mesmo ídolos da música mundial apresentam uma 



 
 

face engajada em questões de sustentabilidade, desde os tempos em que 

sustentabilidade se confundia com “meio-ambiente” e “ecologia” (Sting), 

até hoje, em que o artista não apenas grava em estúdio próprio, movido a 

energia solar, como faz questão de informar isso a seu público no encarte 

do álbum (o americano Jack Johnson). 

Observa-se que valores como o respeito ao meio-ambiente, a 

necessidade de desaceleração do consumo de recursos naturais e de 

bens fabricados a partir daqueles, a redução de lucros considerados 

escorchantes e, mais ainda, o respeito ao próximo independentemente da 

sua posição social, sua raça, cor, gênero e orientação sexual, estão 

incorporados de modo praticamente definitivo aos valores das sociedades 

civis atuais em todos os quadrantes do globo.  

 Extrapolando esta constatação para o mundo corporativo, na 

esfera das empresas de uma forma geral e, especialmente aquelas 

abordadas neste trabalho, que compõem o setor público elétrico 

brasileiro, representadas pelas empresas da holding Eletrobras, essa 

preocupação, percebe-se, também é crescente. A cada dia, o 

pensamento com foco na sustentabilidade atinge um número cada vez 

maior de colaboradores e gestores e, melhor ainda, tem implicado no 

surgimento de diversas iniciativas por parte dos mesmos.  

Em todas as empresas, sejam públicas ou privadas, um dos 

processos que apresenta uma das maiores possibilidades de se 

implementar de maneira bem sucedida um programa que conduza à 

efetiva prática de sustentabilidade é aquele referente ao processo 

logístico. Assim sendo, as áreas de Compras ou de Suprimentos dessas 

empresas já começaram a perceber que “esse negócio de 

sustentabilidade” não é de responsabilidade ou interesse apenas da área 

que solicita e, posteriormente, faz uso daquele bem ou daquele serviço, 

mas sim, e especialmente, da própria área responsável pelos processos 

de aquisições.  

Por sua vez, já amparadas pela legislação (leis, decretos, portarias 

e outros normativos), as empresas públicas de diversos setores e esferas 

também têm buscado adotar medidas adicionais relativas à 



 
 

sustentabilidade, além daquelas que devem ser obrigatoriamente 

observadas em cumprimento à  legislação vigente.  

Para o processo logístico com o um todo, ou seja, a compra, o 

consumo e o descarte, além da relação com fornecedores, há uma série 

de normativos que estabelecem critérios, práticas e diretrizes para o 

desenvolvimento nacional sustentável por meio desse processo, como o 

Decreto 7.746/12 que regulamenta o art. 3º. da Lei 8666/93, esse último, 

alterado pela Lei 12.349/10. Há, também outros normativos como o 

Decreto 5.940/06, a Lei 12.305/10 e o Decreto 7.404/10, os quais tratam 

dos resíduos sólidos; a Lei Complementar 123/06 que, dentre outros 

critérios, estabelece a preferência às microempresas e empresas de 

pequeno porte; a Lei 10.295/01, Decreto 4.059/01 e Lei 12.187/09, por 

usa vez, compõem a Legislação que trata da racionalização do consumo 

de energia. Há, em última análise, uma legislação abundante que abarca 

principalmente questões referentes ao meio-ambiente e ao 

desenvolvimento sustentável.  

A partir desse arcabouço de legislação, surgem então manuais e 

guias de compras sustentáveis. Alguns desses manuais e guias 

basicamente compilam a legislação e orientam sobre a elaboração de 

editais nos quais se contemplem critérios aplicáveis, como, por exemplo, 

o “Guia Para Boas Práticas de Sustentabilidade para a Cadeia de 

Suprimento das Empresas do Sistema Eletrobras” (2013); outros 

abordam, de forma detalhada, a legislação ambiental brasileira, com foco 

maior no aspecto jurídico, sem necessariamente abordar questões 

técnicas ou operativas do processo, como é o caso do “Guia Prático de 

Licitações Sustentáveis da Consultoria Jurídica da União no Estado de 

São Paulo – Advocacia Geral da União (AGU)” (2013).  

Dessa forma, num ritmo ainda lento, mas crescente, as compras 

sustentáveis vão evoluindo tanto sob o aspecto conceitual quanto sob o 

aspecto legal, e pode-se até mesmo dizer que em diversas corporações 

ou empresas públicas o processo logístico já se configura destacado 

entre os principais partícipes na política de estabelecimento da 



 
 

sustentabilidade como fator preponderante em quaisquer negócios ou 

relações sócio-econômico-ambientais.  

Não obstante, apesar de toda essa evolução, conforme verificado 

por revisão da literatura disponível e a partir de experiências empresariais 

conhecidas, constata-se que as compras sustentáveis ainda engatinham 

no Brasil, sendo observadas muito mais no campo dos conceitos e da 

legislação do que efetivamente na prática cotidiana das empresas ou, 

pelo menos, ainda não são praticadas de uma forma estruturada e com 

objetivos perenes na política corporativa. 

Corroborando o exposto acima, constatou-se que as compras 

sustentáveis, conforme divulgado pelo Ministério do Planejamento na 

página do ComprasNet1, no primeiro semestre de 2013, movimentaram 

R$ 11 milhões na aquisição de bens, por meio de 580 processos. Essas 

contratações apenas representaram 0,04% do total das compras públicas. 

Na comparação com o mesmo período de 2012, as aquisições 

sustentáveis sofreram uma redução de 39%. Como se vê, são números 

ainda insignificantes e até decrescentes. 

Logo, a constatação deste problema nos conduz à seguinte 

pergunta: “por que as compras sustentáveis nas empresas públicas ainda 

não demonstram resultados substanciais?” 

 

1.2  HIPÓTESE 

 

A hipótese então assumida para se responder a esta questão é que 

falta um modelo estruturado de processo de compras que permita às 

empresas operacionalizarem suas compras sustentáveis.  

Já restou suficientemente claro que a mera junção de conceitos e 

legislação não tem sido o bastante para o tema avançar a passos mais 

largos do que no presente momento. A questão deve necessariamente 

ser revista e ampliada até se atingir o nível de procedimentos e práticas, 

não apenas com vistas a reforçar o que já se faz, mas também para que 
                                                           
1
 ComprasNet é um Portal de Compras do Governo Federal, é um site web, instituído pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, para disponibilizar, à sociedade, 

informações referentes às licitações e contratações promovidas pelo Governo Federal, bem como 

permitir a realização de processos eletrônicos de aquisição. 



 
 

as empresas realmente tenham à mão uma maneira (uma metodologia, 

mais precisamente), para que possam ir além do que se espera e possam 

agir como reais agentes da mudança de cultura e de práticas.  

O projeto ISO2/PC 277 Sustainable Procurement, liderado pela 

Association Française de Normalisation (AFNOR) e Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), que trata da elaboração de uma norma para 

compras sustentáveis, cujo escopo é:  

 

Esta Norma Internacional fornece orientação para as 
organizações integrando o desenvolvimento sustentável na 
aquisição, independentemente da sua atividade ou porte, como 
descrito na ISO 26000 "Orientação para a responsabilidade 
social”. 
Esta norma destina-se às partes envolvidas ou impactadas 
pelos processos de aquisição e decisões (tradução nossa).  

 Traz como uma das justificativas da sua necessidade: 

 

Uma pesquisa levada a cabo pelo ObsAR3 em 420 
organizações em 2012 mostra que: 

· Cerca de 95% destas organizações integram Compras 
Sustentáveis em seu Relatório de Desenvolvimento 
Sustentável; 
· 60% consideram Compras Sustentáveis como a segunda 
prioridade no processo de compras. 

Adicionalmente, a pesquisa revela uma necessidade de se 
desenvolver ferramentas e métodos pra assegurar uma 
implementação apropriada de Compras Sustentáveis em nível 
operacional. 
Ainda ha muitas barreiras, tanto organizacionais quanto 
estratégicas, ao desenvolvimento de iniciativas de Compras 
Sustentáveis. A pesquisa mencionada acima demonstra uma 
falta de regras claras e de ferramentas para mensurar os 
benefícios da implementação de politicas de Compras 
Sustentáveis. 
 

Como se observa, a justificativa acima reforça o que se tem 
afirmado, ou seja, é necessário desenvolver-se ferramentas e métodos 
que permitam a operacionalização das compras sustentáveis. 

 

                                                           
2
 A ISO (Organização Internacional para Padronização) é o maior desenvolvedor mundial de 

Padrões Internacionais voluntários. Padrões Internacionais trazem as mais atualizadas 

especificações para produtos, serviços e boas práticas industriais, ajudando a tornar a indústria 

mais eficiente e efetiva. Desenvolvidos através de consenso global, eles auxiliam a quebrar 

barreiras ao comércio internacional. 
3
 ObsAr: (uma associação francesa, "think tank" que visa monitorar Compras Sustentáveis). 



 
 

Portanto, o que este trabalho pretende demonstrar é que, além da 
emergência do tema, da vontade da empresa e da existência de um 
arcabouço legal que as ampare, é de fundamental importância a 
existência de um modelo estruturado de compras sustentáveis, o qual 
permita que todos os envolvidos ajam de ofício, por meio de ações 
paulatinas, até que a empresa atinja, além do discurso, um nível de 
excelência em compras sustentáveis, efetivamente comprovado por 
números e resultados e, adicionalmente, traduzido em indicadores. 
 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

A Sustentabilidade já seria um tema de importância suficiente de 

per si para justificar a concepção deste trabalho, todavia tão importante 

quanto esta conscientização, é a capacidade inerente ao ser humano de 

trabalhar para transformar um sonho, uma vontade, uma necessidade, em 

realidade. E no contexto das empresas, essa mudança, do teórico, 

conceitual, para o concreto, efetivo, só pode se dar por meio de 

processos. 

Quando se analisam países e empresas que estão notadamente na 

vanguarda da sustentabilidade, é evidente a multiplicidade de esforços e 

iniciativas inspiradoras, porém também são óbvias as barreiras e nem 

todos podem mostrar resultados consolidados e consistentes. Tal fato não 

constitui nenhuma surpresa, considerando que a sustentabilidade é um 

assunto de grande abrangência e fazer mudanças é um processo 

demorado. Daí advém a grande importância de ser realista quanto ao que 

se pode alcançar no curto-médio prazo e, ao mesmo tempo, ser 

ambicioso na visão de futuro. Ou seja: deve haver um grande plano para 

inspirar uma organização juntamente com o investimento em mudanças 

de atitudes e condições que permitam chegar à visão de futuro em um 

processo passo a passo. Para isso, as empresas devem focar tanto nos 

próximos cinco anos quanto nos 25 anos à frente. 

 

 

 

 



 
 

1.4 OBJETIVOS  

 

Objetivo geral: Demonstrar que há a necessidade de se contar com 

um processo estruturado para a efetiva realização de compras 

sustentáveis, a partir da experiência da Itaipu.  

Decorrentes do objetivo geral seguem-se como objetivos específicos: 

· Fundamentar a pesquisa na legislação vigente e em modelos já 

publicados;  

· Caracterizar o território da pesquisa – Itaipu; 

· Demonstrar o modelo de implantação de compras sustentáveis na 

Itaipu. 

  



 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Sustentabilidade é qualidade do que é sustentável e sustentável é 

“que se pode sustentar; capaz de se manter mais ou menos constante, ou 

estável, por longo período” (novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 

3ª. Edição revista e atualizada). 

Apenas a definição semântica da palavra sustentabilidade já a 

caracteriza com suficiência e mostra que sustentabilidade refere-se a 

tudo: “do que é capaz de se manter mais ou menos constante, ou estável, 

por longo período” (...). Ou seja, podemos estar falando de uma casa, de 

um carro, de uma empresa, de uma indústria, de uma relação entre duas 

pessoas, entre uma família, um grupo, a humanidade. De uma pequena 

porção d’água ou de inesgotáveis fontes naturais desse bem comum, de 

rios, de oceanos. Podemos estar falando de uma flor, de uma árvore, de 

uma floresta, do planeta. A sustentabilidade diz respeito a tudo. 

Oded Grajew, presidente emérito do Instituto Ethos, em artigo 

publicado no jornal Folha de São Paulo, em 7 de maio de 2013, fez um 

alerta sobre como preocupações legítimas acabaram distorcendo o 

conceito de sustentabilidade, associando-a apenas a questões 

ambientais, mas que não é só isso: 

A sustentabilidade está diretamente associada aos processos 
que podem manter-se e melhorar ao longo do tempo. A 
insustentabilidade comanda processos que se esgotam, não se 
mantêm e tendem a morrer. E isto depende não apenas das 
questões ambientais. São igualmente fundamentais os 
aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais. 

 

Em se tratando do mundo corporativo, conforme encontramos na 

página da RobecoSAM Sustainability Investment, a  Sustentabilidade é: 

 

A capacidade de uma empresa de prosperar num ambiente 
global de negócios hipercompetitivo e em mutação. 
Companhias que, focando na qualidade, inovação e 
produtividade, antecipam e gerenciam as oportunidades e 
riscos econômicos, sociais e ambientais, atuais e futuros, 



 
 

emergirão como líderes mais propensos a criar vantagem 
competitiva e valor de longo prazo para as partes interessadas. 

 

Assim, a sustentabilidade, como uma qualidade do que é 

sustentável, não existe por si só, mas depende de um substantivo, seja 

próprio, comum, concreto ou abstrato. São bens naturais, bens móveis ou 

imóveis, bens intangíveis, sentimentos, relações, valores, 

relacionamentos.  

E falando-se em sustentabilidade, em subsistência do planeta e do 

homem, as preocupações se voltam ao desenvolvimento sustentável, 

afinal, a humanidade espera ser perene e muitos estão trabalhando para 

isso em muitos campos da atividade humana. 

Tal tema vem sendo abordado nos fóruns internacionais sobre 

meio-ambiente de maneira reiterada, destacando-se inicialmente a 

publicação do relatório “Nosso Futuro Comum”, também conhecido como 

“Relatório Brundtland” de 1987, onde a ONU delimitou seu conceito, 

sendo esse definido como “desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de suprir suas próprias necessidades”.  

 A ISO 26000:2010, ao conceituar o desenvolvimento sustentável, 

complementa o conceito acima ao citar as três dimensões da 

sustentabilidade:  

O desenvolvimento sustentável é um conceito e um objetivo 
norteador amplamente aceito, que obteve reconhecimento 
internacional após a publicação, em 1987, do relatório Nosso 
Futuro Comum, da Comissão Mundial sobre Meio-ambiente e 
Desenvolvimento, da ONU.  O desenvolvimento sustentável 
refere-se a satisfazer as necessidades do presente dentro dos 
limites ecológicos do planeta sem comprometer a capacidade 
das futuras gerações de suprir suas próprias necessidades. O 
desenvolvimento sustentável tem três dimensões – econômica, 
social e ambiental – as quais são interdependentes; por 
exemplo, a eliminação da pobreza requer a promoção da 
justiça social e do desenvolvimento econômico e a proteção ao 
meio-ambiente. 

Também a Revista Environment, em sua edição de abril de 2005, 

publicou um artigo no qual se diz que: 

One of the successes of sustainable development has been its 
ability to serve as a grand compromise between those who are 
principally concerned with nature and environment, those who 



 
 

value economic development, and those who are dedicated to 
improving the human condition.4  

A partir das declarações mencionadas, entre outros conceitos já 

consagrados, já se pode afirmar então que o conceito de sustentabilidade 

e, consequentemente, de desenvolvimento sustentável, congregam meio-

ambiente, pessoas e negócios.  

Nesse tripé surge um interveniente importante, afeto às três 

dimensões, que são as empresas, onde podemos claramente perceber 

sua interação cada vez mais constante com o meio social. Gradualmente 

elas têm deixado de se constituir em sistemas fechados, que mantêm 

relações somente com os consumidores, para passar a adotar posturas 

práticas e a estabelecer relações com o meio em que estão inseridas, 

bem como a atender às demandas socio-ambientais coletivas: 

[...] Os mercados e, portanto, a organização empresarial, não 
são autônomos com relação ao conjunto da vida social e não 
podem ser encarados como engrenagens permanentes, 
dotadas de regras fixas, imunes ao entorno em que se formam 
e se desenvolvem. Quando se abre a caixa-preta dos 
mercados, o que há dentro é sociedade, conflitos permanentes 
em torno de visões de mundo; interesses e formas de organizar 
a própria atividade privada. (VEIGA, 2009, p. 339). 

 

Assimilados então os conceitos anteriores e sua abrangência, 

devemos ir à prática:  

A sustentabilidade é um caminho que se inicia por consciência, 
se segue pela tomada de atitude, mas no qual somente se 
progride pelos esforços contínuos no uso das melhores 
técnicas” (Antonio Otelo Cardoso, Diretor Técnico Executivo da 
Itaipu - RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DA ITAIPU, 
2008).  

 

Complementando e novamente citando o artigo da Revista 

Environment, publicada em abril de 2005:  

Finally – and in many ways, most importantly – sustainable 
development is defined in practice. The practice includes the 

                                                           
4
 Um dos sucessos do desenvolvimento sustentável tem sido sua habilidade de servir como um 

grande compromisso entre  aqueles que estão principalmente preocupados com a natureza e o 

meio-ambiente, aqueles que valorizam o desenvolvimento econômico e aqueles que se dedicam a 

aprimorar a condição humana ( Tradução nossa). 

 



 
 

many efforts at defining the concept, establishing goals, 
creating indicators, and asserting values.5 

 

Observando-se no Brasil a evolução das práticas voltadas à 

sustentabilidade, percebe-se um avanço efetivo na última década: em 

2001 as empresas brasileiras começam a adotar a certificação ambiental 

ISO 14001; no primeiro ano o número de empresas certificadas era de 

cinco companhias. Já em 2009 este número passou para 478 empresas 

certificadas.  

Em 2002 três empresas brasileiras aderiram ao Global Reporting 

Initiative (GRI), uma metodologia de publicação de relatórios de 

sustentabilidade criada cinco anos antes. Já em 2009, o número de 

empresas brasileiras que haviam aderido a essa metodologia havia 

passado para 78 empresas e no mundo este número já alcançava 3.500 

empresas.  

Em 2005 a Bolsa de Valores de São Paulo lançou o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE), baseado no índice Dow Jones de 

Sustentabilidade. No ano de 2009, o ISE reunia 40 empresas com ações 

na bolsa.  Em 29 de nov. de 2012 foi anunciada a mais recente carteira do 

ISE, cuja vigência vai de 7 de jan. de 2013 a 3 de jan. de 2014. Essa 

carteira, a oitava do ISE, reúne 51 ações de 37 companhias de 16 

setores, perfazendo R$ 1,07 trilhão de valor de mercado, ou 44,81% do 

valor total das ações de todas as companhias negociadas na Bolsa de 

Mercadorias e Futuros da Bolsa de Valores de São Paulo 

(BM&FBOVESPA) em 26 de nov. de 2012.  

Das 37 empresas da carteira anterior, 35 foram selecionadas 

também para a atual e duas companhias ingressaram: Telefônica e WEG, 

esta última trazendo para o ISE o setor de Máquinas e 

Equipamentos/Motores, Compressores. 

Para participar da nova carteira, as companhias detentoras das 200 

ações mais líquidas da Bolsa em dezembro de 2011 foram convidadas 
                                                           
5
 Finalmente – e de muitas maneiras, mais importante – o desenvolvimento sustentável é definido 

na prática. A prática inclui muitos esforços na definição do conceito, no estabelecimento de metas, 

na criação de indicadores e  na afirmação de valores. (tradução nossa) 

 



 
 

pela Bovespa a participar da seleção para a próxima carteira do ISE. De 

183 empresas, 45 se inscreveram para concorrer ao ingresso na carteira 

e cindo participaram como “treineiras”, buscando se preparar para os 

próximos anos.  

Para se ter uma ideia da importância que o setor privado, 

representado por uma de suas máximas instituições, atribuiu ao índice, o 

processo do ISE passou a contar, a partir de 2012, com a auditoria e 

asseguração da KPMG6, aumentando ainda mais a credibilidade de seus 

procedimentos.  

Além de certificações internacionais e relatórios de 

sustentabilidade, os quais por si só já constituem num grande passo, as 

empresas em geral investem na sustentabilidade a fim de evidenciarem 

suas ações, sejam elas na dimensão social, econômica ou ambiental, e 

um processo empresarial que abrange essas três dimensões é o 

processo de suprimento ou de compras, onde desponta uma nova prática: 

as Compras Sustentáveis. 

 

2.2  COMPRAS SUSTENTÁVEIS EM EMPRESAS PÚBLICAS  

 

Como consequência do apelo global à sustentabilidade e mais 

propriamente ao desenvolvimento sustentável, todos os segmentos do 

mundo dos negócios, seja por parte da iniciativa pública ou privada ou do 

terceiro setor, buscam adotar as melhores práticas existentes, 

abrangendo os três conhecidos pilares que devem nortear a gestão 

empresarial: social, econômico e ambiental - também conhecidos como 

Triple Bottom Line, conforme fundamentado por John Elkington, o criador 

da conceituada ONG Sustainability e que cunhou a referida expressão.  

No entanto, apesar do objetivo comum, a forma de alcança-lo é 

bem diferente para a empresa pública, a qual se conceitua a seguir, 

conforme Decreto lei 200/67, artigo 5º, inciso II: 

                                                           
6
 KPMG é uma das empresas líderes na prestação de serviços profissionais, que incluem Audit 

(Auditoria), Tax (Impostos) e Advisory Services (Consultoria de Gestão e Estratégica, Assessoria 

Financeira e em processos de Fusões & Aquisições, Restruturações, Serviços Contábeis e 

Terceirização). 



 
 

 II - Emprêsa Pública - a entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital 
exclusivo da União, criado por lei para a exploração de 
atividade econômica que o Govêrno seja levado a exercer por 
fôrça de contingência ou de conveniência administrativa 
podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em 
direito. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969) 

 

É assim uma pessoa jurídica de direito privado instituída pelo 

Estado e quanto à finalidade, conforme Constituição Federal, art. 173, § 

1º é “Empresa de prestação de serviços, desenvolvimento de uma 

atividade pública, conduzida economicamente”. 

As empresas públicas, ou estatais, são administradas e 

controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Alguns exemplos 

de estatais são empresas do ramo de transporte, habitação popular, 

petróleo, energia elétrica, bancos, entre outros. 

Para simplificar o conceito, apresenta-se abaixo uma figura 

resumo: 

FIG 1:  

 

FONTE: site www.gestaopublica.gov.br  



 
 

Frisa-se que apesar das empresas públicas serem pessoas 

jurídicas de direito privado, elas estão obrigadas a realizar procedimentos 

licitatórios conforme o art. 2º da Lei 8666/93 e o art. 37, inciso XXI da 

Constituição da República, a seguir, respectivamente: 

    

Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 
serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta Lei. 
 
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 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. 

 

Sobre Licitação e suas finalidades, Meirelles (2010) define:  

 
Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa 
para o contrato de seu interesse. Tem como pressuposto a 
competição. Por isso visa a propiciar iguais oportunidades aos 
que desejam contratar com o Poder Público, dentro de padrões 
previamente estabelecidos pela Administração, e atua como 
fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. É 
o meio técnico-legal de verificação das melhores condições 
para a execução de obras e serviços, compra de materiais e 
alienação de bens públicos. Realiza-se através de uma 
sucessão ordenada de atos vinculantes para a Administração e 
para os licitantes, sem a observância dos quais é nulo o 
procedimento licitatório, e o contrato subsequente. 

 

A mesma Lei 8666/93 que em seu art. 2º define a obrigatoriedade 

da licitação, em seu artigo 3º estabelece que: 

 

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, 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. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
495, de 2010). 

  
 



 
 

A partir então do art. 3º acima, vemos que a licitação cumpre papel 

fundamental no estímulo ao desenvolvimento sustentável, por meio das 

compras sustentáveis. É neste artigo que repousa hoje o maior amparo à 

realização das compras sustentáveis pelas empresas públicas. 

Porém, antes mesmo do desenvolvimento sustentável chegar à Lei 

de Licitações e contratos, muito já se fez a respeito. Há outras Leis, 

Decretos e dispositivos que permitem e às vezes obrigam as empresas 

públicas observarem em suas contratações diretrizes de sustentabilidade 

relacionadas a menor impacto sobre o meio-ambiente; preferência para 

fornecedores locais, incluindo mão de obra; maior eficiência na utilização 

de recursos naturais; maior vida útil e menor custo de manutenção do 

bem e da obra; uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos 

naturais; e origem ambientalmente correta dos recursos naturais 

utilizados nos bens, serviços e obras. 

Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecida como RIO92, 

foram abordados os princípios para produção e consumo sustentável, 

incluindo-se as compras verdes. Nessa Conferência das Nações Unidas 

sobre o meio-ambiente e Desenvolvimento, foi instituída a Agenda 21, 

que se estabeleceu como um marco da proposta para a adoção de 

políticas para a promoção de desenvolvimento sustentável por meio de 

planejamentos que conciliam proteção ambiental (Planet), justiça social 

(People) e eficiência econômica (Profit). 

Até então se falava apenas em “compras verdes”, ou seja, aquelas 

compras que, além dos quesitos tradicionais como qualidade, prazo, 

documentação etc., abordavam ou exigiam também quesitos relativos aos 

aspectos ambientais.  

Em 2000, o International Council for Local Environmental Initiatives 

(Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais)(ICLEI) 

publicou um dos primeiros manuais de “compras verdes“. O conceito de 

compras sustentáveis, observados os três pilares do tripé da 

sustentabilidade – o econômico, o ambiental e o social – é, na verdade, a 

evolução do que inicialmente chamou-se “compras verdes“. 



 
 

A consolidação da evolução das “compras verdes” para as 

compras sustentáveis se deu em 2012, na RIO+20, onde foi aprovada a 

“Iniciativa Internacional de Compras Públicas Sustentáveis“ (ou 

“Sustainable Public Procurement Initiative“ – SPP). 

A partir dessas e muitas outras fontes e documentos internacionais 

produzidos a respeito, os conceitos amadureceram e, aos poucos, estão 

se adaptando à aplicabilidade operacional das compras de forma geral, 

inclusive no setor público.  

A revista O Pregoeiro de março de 2009, ao comentar a política de 

“licitações verdes”, explica que licitação sustentável, além do 

comprometimento com o meio-ambiente, contempla aspectos de 

consumo consciente, combate ao desperdício, aquisição de 

equipamentos com maior vida útil, busca por avanço tecnológico que 

cumpram com os princípios da eficiência e eficácia. 

Para Santos e Barki (2011), licitação sustentável seria a 

contratação estar adequada ao consumo sustentável, ou seja, deveria 

levar em conta a sustentabilidade ambiental dos produtos e processos 

envolvidos. 

Para Beláustegui (2011) as compras sustáveis se definem como: 

 
O processo mediante o qual as organizações satisfazem suas 
necessidades de bens, serviços, obras e serviços públicos 
obtendo “melhor valor para o dinheiro gasto” em termos de 
geração de benefícios não só para a organização senão 
também para a sociedade e a economia, ao tempo que se 
minimizam os danos ao ambiente. 

 

Um conceito mais completo de compras sustentáveis foi publicado 

na virada do século no “Guia de Compras Públicas Sustentáveis“ do 

ICLEI (2000): 

A licitação sustentável é uma solução para integrar 
considerações ambientais e sociais em todos os estágios do 
processo da compra e contratação dos agentes públicos (de 
governo) com o objetivo de reduzir impactos à saúde humana, 
ao meio-ambiente e aos direitos humanos. A licitação 
sustentável permite o atendimento das necessidades 
específicas dos consumidores finais por meio da compra do 
produto que oferece o maior número de benefícios para o 
ambiente e a sociedade.  
 

 



 
 

O Comitê de Qualidade e Gestão Pública do governo do Estado de 

São Paulo, em seu portal, define:  

 
As licitações e contratações sustentáveis visam introduzir 
critérios de ordem socioambiental nos procedimentos de 
aquisição de bens, serviços e obras compatíveis com políticas 
voltadas para mudança nos padrões de consumo, objetivando 
a sustentabilidade do desenvolvimento e a manutenção do 
equilíbrio ecológico. 

 
 
E, finalmente, Betiol et al (2012) simplificaram o conceito, sem 

todavia deixá-lo menos abrangente, conceituando compras sustentáveis 

como “aquelas que consideram fatores sociais e ambientais, juntamente 

com fatores financeiros nas tomadas de decisão de compras.”  

Conhecidos alguns conceitos e práticas, voltamos então ao cenário 

das empresas públicas e das licitações. Como já mencionado, em 15 de 

nov. 2010, a Lei n.º 12.349/2010 instituiu no Art. 3º da Lei 8666/93, a 

expressão "a promoção do desenvolvimento nacional sustentável" como 

um dos objetivos da licitação em compras públicas. Somente em 5 de jun. 

de 2012 foi editado o Decreto n.º 7.746/2012 regulamentando a matéria. E 

mais recentemente, em novembro de 2012, foi publicada a Instrução 

Normativa no 10 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, 

que estabelece regras para a elaboração dos Planos de Gestão de 

Logística Sustentável.  

E para atender o acima estabelecido, que é hoje é uma obrigação, 

a área que tem se mobilizado nas empresas públicas para as compras 

sustentáveis é a área de Suprimentos ou de Compras, uma vez que essa 

área é quem adquire e contrata todos os bens e serviços consumidos no 

negócio, bem como é a detentora de grande parcela da relação com a 

cadeia de fornecedores.  

Mas, por motivos diversos, e conforme demonstrado no subitem 

1.1- Problema,  as notícias não são boas. Apesar do esforço do Estado e 

das empresas, dos normativos já existentes e da literatura acadêmica, as 

práticas ainda se mostram incipientes para suportar tais iniciativas, 

levando os diversos órgãos a não fazerem compras sustentáveis de forma 

constante e crescente.  



 
 

Para mudar esse cenário, muitas coisas ainda têm de ser feitas. E 

todas elas dependem de pessoas, de estratégias. Um dos desafios dos 

gestores públicos é o de inserir requisitos de sustentabilidade nas 

licitações, combinando essa exigência com os demais princípios da 

licitação, ou seja, respeitando-os na forma e prevalência, de forma que 

juntos, viabilizem a realização das compras  sustentáveis. Outros são de 

ordem prática, que serão abordados neste trabalho. 

 

2.3  TERRITÓRIO DA PESQUISA: A ITAIPU 

 

A Itaipu, que leva o nome indígena que significa “a pedra que 

canta”, objeto deste estudo, é uma Entidade Pública de Direito 

Internacional (NATUREZA JURÍDICA DA ITAIPU, 2004, p. 13), fundada 

pelos governos do Brasil e do Paraguai, através de suas empresas 

Eletrobras e Administração Nacional de Eletricidade (ANDE), 

respectivamente, com o objetivo de explorar o potencial hídrico do Rio 

Paraná. 

É composta por seis diretorias e seus respectivos diretores são 

nomeados pelos governos, por indicação da Eletrobras e da ANDE. Para 

cada cargo em um país, há outro equivalente no outro país.  

Possui ainda um Conselho de Administração composto por doze 

conselheiros, seis de cada nacionalidade e dois representantes dos 

Ministérios de Relações Exteriores de cada país.  

“Explorar o imenso potencial hidráulico existente no trecho do Rio 

Paraná entre as Sete Quedas e a foz do Rio Iguaçu era um sonho que 

datava da década de 1940”, afirma o documento intitulado Usina 

Hidrelétrica de Itaipu – Aspectos Técnicos das Estruturas Civis, elaborado 

em conjunto pela Superintendência de Engenharia da Diretoria Técnica e 

pela Superintendência de Comunicação Social da Itaipu (USINA 

HIDRELÉTRICA DE ITAIPU, p. 7). 

Um estudo interessante sobre as principais motivações para a 

construção de Itaipu está presente na recente obra de Miguel Augusto 



 
 

Zydan Sória, dando conta de que aspectos de política externa e de 

socioeconomia foram determinantes para esta decisão. De um lado, o uso 

mais intenso da máquina a vapor, no alvorecer do século XX, sofre uma 

evolução, migrando da energia calorífica ou mecânica para a 

transformação em energia elétrica (SÓRIA, 2012, p. 76). De outro, a 

consciência de que a geração de energia elétrica em grandes 

quantidades, de modo confiável e sustentável, possui enorme potencial 

de contribuição para o suporte de uma complexa cadeia produtiva 

direcionada a viabilizar bens e serviços que satisfazem as necessidades 

da população dos dois países (SÓRIA, 2012, p. 80). 

Atualmente, depois da obra concluída e em plena operação, trata-

se de um símbolo da capacidade realizadora de brasileiros e paraguaios. 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade (ITAIPU, 2012). 

 

A Itaipu Binacional é a maior geradora de energia elétrica com 
base hidráulica do mundo. É uma empresa binacional, que 
segue as recomendações do Direito Público Internacional. Está 
localizada sobre o Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil (Foz 
do Iguaçu) e o Paraguai (Cidade do Leste). A Itaipu tem sedes 
em Brasília e Assunção e mantém escritórios em Curitiba, 
Guaíra e Santa Helena, no Paraná, e na capital de São Paulo. 
Em 2011, a Itaipu foi responsável pelo abastecimento de 
energia elétrica na ordem de 17% do mercado brasileiro e 73% 
do mercado paraguaio. 

 

Os mesmos dados, atualizados pelo Relatório de Sustentabilidade 

do ano seguinte (ITAIPU, 2013) dão conta de que o abastecimento de 

energia elétrica se manteve estável representando 17,3% das 

necessidades do mercado brasileiro e de 72,5% do mercado paraguaio, 

tendo como origem a produção hidrelétrica da Itaipu. 

Os padrões de excelência de manutenção e de operação adotados 

garantem a eficiência da produção. 

Segundo essa mesma fonte, a entidade produziu 98.287.128 

megawatts-hora ao longo de 2012 e faturou US$ 3,7 bilhões pela 

prestação dos serviços de eletricidade do período. A capacidade 

instalada, com vinte unidades geradoras de 700 megawatts cada, atinge o 

montante de 14.000 megawatts, sendo a metade dedicada à geração a 60 



 
 

hertz e a outra metade à 50 hertz, atendendo necessidades específicas 

dos dois países. 

A hidrelétrica de Itaipu está sujeita a regras binacionais de 

fiscalização, auditoria e mecanismos de transparência e acesso a 

informações especiais, decorrentes do Tratado Internacional que a criou e 

a rege, que se resume em uma gestão conjunta e paritária. 

Em termos cronológicos, é possível verificar que em 1966 as ações 

mais efetivas tiveram origem com as negociações entre os dois países, 

por meio da assinatura da Ata do Iguaçu. Com o avanço dessas 

negociações, já em 1973 foi possível a assinatura do Tratado de Itaipu, 

documento que é composto pelos Anexos A, B e C que estabelecem, 

respectivamente, o Estatuto da Itaipu, a Descrição Geral das Instalações 

Destinadas à Produção de Energia Elétrica e das Obras, e as Bases 

Financeiras e de Prestação de Serviços de Eletricidade da Itaipu (ITAIPU, 

2005). 

Além destes instrumentos, a Entidade também segue Acordos e 

Notas Diplomáticas complementares ao Tratado. 

Em 2000, a usina hidrelétrica de Itaipu bate, pela primeira vez, o 

recorde mundial de produção de energia, chegando à marca de 

93.427.598 megawatts-hora. 

Tendo sido permeada desde os seus primórdios por questões 

éticas e de preocupação com o impacto que o empreendimento geraria 

para o entorno e para a humanidade, a partir de 2003 a responsabilidade 

socioambiental e o desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico, 

com ênfase na sustentabilidade, passaram a fazer parte da missão da 

empresa, integrando oficialmente seu planejamento estratégico. 

Confirmando a tendência, a partir de 2005, por meio de Notas 

Reversais, ficou estabelecido que as iniciativas da empresa no campo da 

responsabilidade social e ambientam fossem consideradas como 

componentes permanentes da atividade de geração de energia. 

A partir de 2011, com a constituição do grupo para a respectiva 

elaboração, a Itaipu passou a contar com um Sistema de Gestão da 



 
 

Sustentabilidade (SGS), tema considerado estratégico para a geração de 

energia. 

Este sistema é composto por algumas dimensões como, por 

exemplo, a corporativa, a do meio-ambiente, a cultural e a do 

desenvolvimento socioeconômico. 

Na dimensão corporativa são gerenciados temas como o do capital 

intelectual, da governança, dos processos empresariais, de suporte 

jurídico, infraestrutura, suprimentos e econômico-financeiro. 

Outros temas como produção de energia, energia, resíduos, gases 

de efeito estufa, preservação e conservação, biodiversidade e água 

compõem a dimensão meio-ambiente. 

Saúde e bem estar, segurança, diversidade e inclusão, segmentos 

vulneráveis, educação e cultura, turismo, e ciência, tecnologia e inovação 

são tratados na dimensão do desenvolvimento socioeconômico. 

Permeando todas as demais dimensões há um enfoque 

multidisciplinar chamado dimensão cultural, composta por diversos 

articuladores. 

O sistema funciona ciclicamente, fazendo-se interagir todas as 

dimensões entre si, distribuído entre todas as unidades organizacionais 

(Diretorias, Superintendências e equivalentes, Gerências etc), 

envolvendo, atualmente, estimados 1.473 funcionários efetivos no lado 

brasileiro e todo o pessoal terceirizado, bem como, o maior número 

possível de stakeholders7 da geradora binacional. 

Com essa vocação, o Sistema de Gestão da Sustentabilidade 

contribui para a inserção de ações, práticas e indicadores claros de 

sustentabilidade no processo de gestão. Tendo como linha básica de 

atuação a Política de Sustentabilidade, obtém-se a criação de um 

“ambiente de discussão participativa, que propicia a identificação de 

sinergias entre as iniciativas, bem como, a disseminação e a incorporação 

da cultura da sustentabilidade entre os empregados” (ITAIPU, 2013, p. 

24). 
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 A sistemática de engajamento de stakeholders e a relação de grupos de stakeholders engajados 

pela organização podem ser verificadas em mais detalhes no Relatório de Sustentabilidade de 2012 

(ITAIPU, 2013, p. 29). 



 
 

O lançamento do SGS ocorreu em maio de 2012 e a implantação 

se deu a partir do mapeamento das ações de sustentabilidade que 

estavam em execução na empresa. 

Os princípios e valores referentes à sustentabilidade, que devem 

ser considerados na execução das atividades diárias e nas ações que 

visam à promoção do desenvolvimento sustentável da região de 

influência, estão explicitados na Política de Sustentabilidade em quatro 

eixos: buscando a excelência operativa; produzindo energia limpa e 

renovável; desenvolvendo nossa comunidade; a sustentabilidade como 

princípio e valor de dentro para fora. 

Para cumprir esse propósito, a Itaipu também adere, apoia e se 

inspira em vários documentos e iniciativas sustentáveis mundiais. Entre 

eles estão o Pacto Global, a Carta da Terra, o Protocolo de Kyoto e a 

Agenda 21. Ainda, desde 2006 é associada da International Hydropower 

Association (IHA), organização não governamental fundada em 1995 com 

o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO), que tem como missão a promoção da 

hidroeletricidade sustentável. Além de colaborar para a tradução para o 

português e para o espanhol do Protocolo de Avaliação de 

Sustentabilidade de Hidrelétricas editado pela Associação, a Itaipu já 

realiza atividades internas para dar início à sua aplicação no âmbito da 

empresa. 

 

2.4 O PROJETO COMPRAS SUSTENTÁVEIS 

 

2.4.1 O Compromisso da Itaipu 

Itaipu, como qualquer outra empresa organizada, possui Missão, 

Visão e, delas decorrentes, objetivos estratégicos. Sua missão foi 

reescrita em 2003 e passou a ser: “Gerar energia elétrica de qualidade, 

com responsabilidade social e ambiental, impulsionando o 

desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico, sustentável, no Brasil 

e no Paraguai.” 



 
 

Na última revisão feita pela área de Planejamento Empresarial, a 

Visão foi atualizada e atualmente declara que Itaipu pretende:  

 

Até 2020, consolidar-se como geradora de energia limpa e 
renovável, dotada do melhor desempenho operativo e das 
melhores práticas de sustentabilidade do mundo, 
impulsionando o desenvolvimento sustentável e a integração 
regional.   

 
Em função desses compromissos, todas as diretorias da empresa, 

norteadas pelos objetivos estratégicos, pelos compromissos dos quais 

Itaipu é signatária e, ainda, orientadas pelo Sistema de Gestão de 

Sustentabilidade, que organizou todas as ações da empresa nas 

dimensões corporativa, ambiental, socioeconômica e cultural, buscam 

com afinco empreender ações que contribuam com a Visão 2020. 

E as diretorias comprovam na prática os resultados de suas 

iniciativas, como é o caso do Programa Cultivando Água Boa que 

congrega ações socioambientais voltadas para melhorar a qualidade da 

água, do meio ambiente e da vida das pessoas da região. Citam-se 

apenas algumas das ações desse programa: educação ambiental, 

valorização do patrimônio institucional e regional, gestão por bacias, 

biodiversidade, desenvolvimento rural sustentável, plantas medicinais, 

produção de peixes, sustentabilidade de segmentos vulneráveis e 

saneamento da região. O programa já recebeu mais de 30 prêmios, 

nacionais e internacionais, todos descritos no próprio site do programa: 

www.cultivandoaguaboa.com.br.  

Outra evidência pública de resultados das ações da empresa é o 

artigo Desenvolvimento Local, o “ovo de Colombo”, publicado no dia 8 de 

novembro de 2013 na coluna Espaço Aberto do Jornal o Estado de São 

Paulo, assinado pelo jornalista Washington Novaes. Nesse artigo ele fala 

do Centro Internacional de Energias Renováveis da Itaipu e da micro 

geração distribuída de energia, como uma alternativa em evolução. A 

produção dessa energia, o biogás, se dá pelo aproveitamento de dejetos 

animais das próprias propriedades rurais e é utilizada ali mesmo. 



 
 

Importante observar-se que o jornalista registra de forma objetiva alguns 

dos resultados:  

Num condomínio constituído em São Miguel do Iguaçu são 
produzidos mil metros cúbicos de biogás a partir de dejetos de 
5 mil suínos confinados. O uso do biogás permite uma 
economia de consumo da energia da rede de R$8.200 
mensais, além de uma receita extra, pela energia colocada na 
rede estadual, de R$ 2.550 por mês. O metano filtrado permite 
ainda forte redução das emissões de dióxido de carbono. 

 

Itaipu também se destaca muito pelas ações que tem empreendido 

relativamente à Equidade de Gênero. Neste ano, a empresa ganhou, pela 

quarta vez em quatro edições, o selo do Programa Pró-Equidade de 

Gênero e Raça, da secretaria de Políticas para as Mulheres. Esse foi o 

segundo prêmio recebido pela empresa em menos de uma semana, no 

mês de maio, pelas ações voltadas à equidade de gênero. Na semana 

anterior ao recebimento do selo, a ONU Mulheres e o Pacto Global 

também reconheceram a Itaipu como uma empresa de referência em 

equidade de gênero e empoderamento das mulheres. A diretora 

financeira executiva, Margaret Groff, recebeu em Nova York o 1º Prêmio 

de Liderança em Empoderamento das Mulheres, na categoria “Sete 

Princípios”. 

 

Fig 2 – Margaret Groff, Diretora Financeira Executiva da Itaipu 

 

Fonte: JIE – Jornal Interno Eletrônico da Itaipu de 6 de maio de 2013. 



 
 

A exemplo desses programas acima, além de muitos outros 

empreendidos pela empresa, realizar compras sustentáveis, portanto, 

deixa de ser apenas uma tendência moderna e passa a ser um dever, 

tanto para a Itaipu como para as demais empresas do sistema Eletrobras, 

todas signatárias do Pacto de Furnas, carta-compromisso firmada em 

agosto de 2010 que tem por objetivo dar soluções às lacunas existentes 

nos processos empresariais, em todas as dimensões relativas aos pilares 

da sustentabilidade. 

 

2.4.2. Leis de Licitação e Norma Geral de Licitação (NGL) 

É importante destacar que Itaipu também está obrigada a realizar 

licitações para aquisição de bens e serviços, mas que pela natureza 

jurídica de binacional, não está sujeita à Lei de Licitações e Contratos 

8666/93 e nem à Lei de Licitações 2051/03 do Paraguai. Por força do 

Tratado de Itaipu, de 26 de abril de 1973, firmado pelos dois países, Itaipu 

tem sua própria Norma Geral de Licitação – NGL.  

Como poderá ser observado abaixo, os princípios da NGL que 

regem as licitações são os mesmos ou similares aos das leis de licitações 

de cada país. 

 
TABELA 1: Demontrativo da NGL 

 
FONTE: Os autores. 

Brasil: Lei 8666/93 Paraguai: Lei 2051/03 Norma Geral de Licitação

a)     Economía y Eficiencia

b)     Igualdad y Libre 
Competencia

c)      Transparencia y 
Publicidad

d)     Simplificación y 
Modernización Administrativa

e)     Desconcentración de 
Funciones

PRINCÍPIOS

Art. 2º - Os princípios básicos que 
regem os processos e 

procedimentos disciplinados 
nesta Norma são os da igualdade 

ou isonomia, da legalidade, da 
moralidade, da probidade, da 

impessoalidade, da razoabilidade 
e proporcionalidade, da 

economicidade, da 
competitividade, da celeridade, da 
publicidade, da ampla defesa e do 

contraditório, da eficiência 
administrativa, bem como aqueles 
princípios que lhes são correlatos 
e, para as licitações, prevalecerão, 

ademais, os princípios da 
vinculação ao instrumento 

convocatório e do julgamento 
objetivo. 

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.



 
 

Sobre as modalidades de licitação, são iguais às estabelecidas em 

ambas as leis. O que difere são os valores para as definições das 

modalidades, e há, ainda, outra característica peculiar na NGL em seu 

Art. 5º que determina que as aquisições sejam feitas em ambos os 

países:  

Art. 5º - Na medida do possível e em condições comparáveis, 
os materiais, equipamentos, componentes, bens, obras e 
serviços do Brasil e do Paraguai serão adquiridos ou 
contratados preferencialmente com relação aos de terceiros 
países, desde que se atendam as especificações, prazos e 
condições estabelecidos pela ITAIPU, em conformidade com o 
regulamentado em Instrução de Procedimento específica. 

 

2.4.3 O Desenvolvimento do Projeto 

Envolta neste contexto, Itaipu, consciente da sua influência 

econômica, social e ambiental na região onde está instalada, motivada 

pelas práticas nacionais e internacionais de sustentabilidade, pelo 

compromisso da Missão e Visão da empresa, pela legislação e norma 

interna, idealizou o Projeto Compras Sustentáveis. Este projeto foi 

liderado pela Superintendência de Compras, com o apoio da 

Superintendência de Materiais e patrocínio da Diretoria Financeira.  

 

Figura 3 - Organograma da Diretoria Financeira da Itaipu 

 

Fonte: site da Itaipu. 



 
 

O Termo de Abertura do Projeto foi aprovado pelas diretoras 

financeiras em 23 de agosto de 2012 e sua realização ocorreu de 1º de 

setembro de 2012 até 7 de novembro de 2013, data em que a Diretoria 

Executiva aprovou a Instrução de Procedimento IP-20 – Compras 

Sustentáveis. 

O projeto foi planejado e executado conforme metodologia do Guia 

PMBOK® do PMI - Project Management Institute,8 e contou com apoio de 

uma consultoria especializada em sustentabilidade e normalização, a 

empresa SEXTANTE LTDA. 

O escopo do projeto foi estruturado em duas fases e dividido em 
sete etapas: 

 

FASE I - Etapas 

1. Planejamento do projeto 

Elaboração do plano de trabalho executivo incluindo marcas de 

monitoramento e controle. 

2. Estado da Arte e definição da abordagem e estratégia a adotar 

• Levantamento da legislação internacional e nacional aplicável; 

• Levantamento de boas práticas de compras públicas sustentáveis 

nacionais e estrangeiras, assim como a identificação das 

experiências mais relevantes para estudo aprofundado; 

• Estudo aprofundado das experiências relevantes de compras 

públicas sustentáveis de diversos setores, com visitas técnicas a 

várias empresas;  

• Definição da abordagem e estratégia para implementação da 

política de compras sustentáveis (fases e etapas, aspectos e 

impactos críticos, ações, critérios de priorização etc.); 

• Levantamento de objetos (produtos e serviços) prioritários para a 

aplicação da política de compras sustentáveis; 
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 O Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute PMI), é a uma 

associação internacional para profissionais de gerenciamento de projetos.  



 
 

• Levantamento das CCS (classe comercial de serviço) e CCM 

(classe comercial de material) referentes às famílias de 

fornecimento consideradas críticas do ponto de vista da 

sustentabilidade. 

 

3. Sensibilização e construção da cultura 

Com base na abordagem definida, foram realizadas ações de 

sensibilização sobre a importância da sustentabilidade nas compras. As 

ações de disseminação tiveram três eixos principais: 

· Sensibilização desde os empregados até a alta gerência:  

· O papel dos demandantes no êxito de um processo de compras 

sustentáveis; 

· Sensibilização dos fornecedores, da Bacia Hidrográfica do rio 

Paraná 3 – BP39. 

As ações consistiram em: 

• Realização de debates de sensibilização, conscientização e 

esclarecimento sobre a importância do engajamento de todos os 

demandantes na promoção das compras sustentáveis na empresa, 

realizadas pela equipe do projeto, com workshops nas próprias 

áreas; 

• Apresentações do projeto aos Diretores e Superintendentes; 

• Elaboração de ações de sensibilização dos fornecedores críticos 

alinhados ao Programa de Desenvolvimento de Fornecedores; 

• Produção de material de sensibilização e mobilização para o 

processo de compras sustentáveis; 

• Realização de eventos, como o Dia Binacional da Sustentabilidade 

realizado no dia 20 de março de 2013, que contou com a presença 

de Barbara Morton, especialista em compras sustentáveis do 
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 A Bacia Hidrográfica do Rio Paraná 3 é uma extensa região localizada no oeste do Paraná e sul 

do Mato Grosso do Sul, compreendendo cerca de 8 mil km2 de afluentes que lançam suas águas 

diretamente no Rio Paraná, onde está situado o Lago de Itaipu, na confluência com o Rio Iguaçu. 



 
 

governo britânico – Department of Environment, Food & Rural 

Affairs  (DEFRA) (Fig. 4); 

• Disseminação de conceitos, política e estratégias por meio de 

campanha de comunicação, com distribuição de folders (Anexo 1), 

filmes e cartazes com os casos de sucesso, com imagens dos 

próprios empregados;  

• Ações de mobilização e capacitação em compras sustentáveis para 

os demandantes ao longo de todo o projeto; 

• Produção de material e ações de sensibilização junto a outras 

partes interessadas (fornecedores, órgãos de fomento, 

comunidades locais, governos, imprensa). 

 

Figura 4 - Barbara Morton, especialista em compras sustentáveis 

 
Fonte: JIE Jornal Interno Eletrônico da Itaipu 

 

FASE II - Etapas 

 

4.  Estabelecimento dos métodos para as compras sustentáveis 

Com base na abordagem e na estratégia estabelecida, foram 

desenvolvidos métodos e ferramentas para estabelecer os requisitos de 



 
 

sustentabilidade para os produtos e serviços, que permitem 

operacionalizar as compras sustentáveis.  

As diretrizes criadas foram para apoiar a elaboração de 

especificações técnicas, modelos de contratos, requisitos de habilitação e 

cadernos de bases e condições, todos com critérios de sustentabilidade.  

Isso tudo resultou em diversos documentos, que foram aprovados 

pela Diretoria Executiva na 921ª Reunião Ordinária de 7 de novembro de 

2013, por meio da RDE-281/2013, como veremos no item 2.4.5 - Os 

produtos do projeto – ferramentas de operacionalização. 

 

5.  Realização de experiência piloto 

Foram realizadas experiências piloto na aquisição de dois produtos 

e dois serviços. A realização da experiência piloto abrangeu todos os 

aspectos do processo de compras sustentáveis, desde a identificação da 

elegibilidade até à realização da compra e avaliação do produto ou 

serviço em uso.  

 

6.  Disseminação da cultura 

É a consolidação do trabalho desenvolvido na etapa 3, 

intensificando-se as ações de disseminação, já com as bases do 

processo estabelecidas e com foco na dinamização da experiência piloto, 

com o objetivo de solidificar e verificar a assimilação da nova cultura pela 

estrutura da empresa. 

 

7.  Análise crítica, consolidação dos resultados e lições aprendidas 

Os resultados das experiências piloto ainda estão sendo 

monitorados, na gestão dos contratos, mas não houve nenhum 

contratempo nas licitações. 

Os demais resultados do projeto foram consolidados, com a 

revisão e publicação dos documentos chaves necessários ao processo. 

As lições aprendidas foram documentadas. Todo o acervo do projeto está 



 
 

sob responsabilidade da Superintendência de Compras e estará 

disponível a todas as partes interessadas. 

 

2.4.4 Organização e Visão de Longo Prazo  

 

Tão importante quanto todas as etapas acima é a forma de se 

organizar, de modo que as compras sustentáveis não se resumam ao 

momento (a armadilha do “modismo”), nem ocorram aos poucos (com 

pouco volume) e nem se limitem sempre aos mesmos e repetidos objetos 

de consumo (como copos plásticos, lâmpadas e papel A4, entre outros), 

nem que se deixem de lado devido a tempestividade de algumas 

aquisições, mas que evoluam, amadureçam e abranjam realmente 

pessoas e processos, com medidas e resultados, no curto, médio e longo 

prazo. 

Por isso, Itaipu adotou o modelo de implementação de compras 

sustentáveis do DEFRA, utilizando a Estrutura Flexível (Flexible 

Framework):  

 

QUADRO 1 - Estrutura Flexível 

 

FONTE: Os autores. 

 

No site do DEFRA há o detalhamento sobre a que se refere cada 

tema chave (pessoas; política, estratégia e comunicação; processos de 
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compras; engajamento dos fornecedores; e, medidas e resultados), bem 

como o que se espera realizar e obter em cada nível (fundação, 

incorporação, prática, evolução e liderança).  

No caso da Itaipu, esta estrutura foi preenchida pela equipe do 

projeto, considerando-se a Visão 2020, descrevendo-se em cada nível, no 

particípio passado, as ações implementadas e/ou resultados alcançados. 

A estrutura traduz “como a empresa pretende estar” em cada nível futuro. 

A partir do término do projeto, que se deu em novembro de 2013, o 

acompanhamento e atualização dessa estrutura será de responsabilidade 

da Superintendência de Compras, com apoio do Comitê de Compras 

Sustentáveis.   

 

2.4.5 Os Produtos do Projeto – Ferramentas de Operacionalização 

 

Além do abrangente trabalho realizado, conforme citado no subitem 

2.4.3 – O desenvolvimento do projeto -, outras medidas foram 

implementadas, como a criação de um comitê, designado pela Diretoria 

Executiva (RDE-281/2013 de 7 de novembro de 2013), composto por 

representantes de todas as áreas requisitantes, do jurídico e liderado pela 

Superintendência de Compras, de forma binacional. 

Esse comitê age de ofício, classificando itens, levantando 

necessidades, priorizando listas de itens para adoção de critérios de 

sustentabilidade, de acordo com o cronograma de implementação e com 

a Estrutura Flexível.  

Para a priorização de itens, foi adotada uma matriz classificatória, 

em formato de software, a qual permite que todos os materiais, serviços e 

obras sejam classificados, a fim de se verificar se eles entram ou não na 

lista de priorização e quais os critérios mínimos aplicáveis. 

A figura 5, abaixo, demonstra de forma simplificada o seu 

funcionamento: 

 

 

 



 
 

Figura 5 – Workflow da Matriz Classificatória  

 
Fonte: os autores do trabalho.  

 

Também foi feita alteração da Norma Geral de Licitação, que foi 

aprovada pelo Conselho de Administração em 26 out. 2012, por meio da 

RCA-033/2012, incluindo a sustentabilidade em seu conteúdo:  

 

• Art. 2º, Par. Único: Todas as obras, serviços, compras, 
locações e alienações, contratados pela ITAIPU, salvo nos 
casos excepcionais previstos nesta Norma, serão precedidos 
de Licitação, destinada a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Entidade e a promoção do desenvolvimento 
sustentável, respeitados os princípios básicos enunciados no 
caput deste artigo (grifo nosso); 
• Art. 5º, Par. 2º: As especificações para a aquisição de 
bens, contratações de serviços e obras poderão contemplar, 
preferencialmente, critérios de sustentabilidade ambiental 
e de promoção do desenvolvimento social e regional 
sustentável, bem como de padronização, através da 
Homologação de Marcas, conforme disciplinado em Instrução 
de Procedimento específica (grifo nosso). 

 
 

A Diretoria Executiva aprovou uma política de compras 

sustentáveis, também por meio da RDE-281/2013: 

 
 



 
 

 
“Política de Compras Sustentáveis da ITAIPU Binacional 
ITAIPU declara seu compromisso com o desenvolvimento 
sustentável nas dimensões ambiental, social e econômica, por 
meio das seguintes ações: 
 
Adquirir bens e serviços que levem em consideração: 

i) a redução dos resíduos gerados, da emissão de gases de 
efeito estufa, do consumo de energia e água e do uso de 
produtos tóxicos, e o reaproveitamento do descarte;  

ii) a saúde e segurança no trabalho, o bem estar dos 
trabalhadores, a promoção da equidade de gênero e a 
inclusão de Micro e Pequena Empresa; e 

iii) o impacto na produção de energia, a eficiência do processo de 
logística de suprimento, a participação no volume de compras 
anual e o fornecimento regional. 

 
Promover junto ao público interno e fornecedores: 

iv) os conceitos e as práticas de compras sustentáveis, de forma 
regular e consistente, no ambiente corporativo; 

v) a conscientização e o incentivo em implementar boas práticas 
sustentáveis; e 

vi) o encorajamento para impulsionar o desenvolvimento 
sustentável ao longo da cadeia de fornecimento, a igualdade e 
a diversidade entre seus colaboradores. 

 
Guardar estrita observância nos processos de aquisição 
de bens e serviços: 

vii) ao artigo XI do Tratado; e 
viii) aos princípios que regem os processos e procedimentos da 

Entidade contidos no artigo 2º da Norma Geral de Licitação.” 
 
 

E aprovou uma Instrução de Procedimento, que foi criada por força 
do parágrafo 2º, Artigo 5º, da NGL , que define em linhas gerais:  

 
O QUÊ: Os aspectos a serem considerados (ambiental, social e 

econômico) na definição dos critérios e seus potenciais impactos; 

 

ONDE serão exigidos, quando aplicável: 

• Especificação técnica ou descrição do objeto; 

• Requisição de Compras; 

• Condições Econômico-financeiras; 

• Caderno de Bases e Condições; 

• Exigências de Habilitação e Cadastro; 

• Cláusulas de Instrumentos Contratuais.  

 



 
 

COMO: Por meio da atuação do Comitê de Compras Sustentáveis 

que vai: 

• Classificar os bens e serviços conforme o risco para o 

negócio, o volume e valores de compras, cruzando com os 

impactos sociais, ambientais e econômicos; 

• Avaliar ciclo de vida, custo total de posse e analisar a 

legislação aplicável ao produto ou serviço; 

• Elaborar e atualizar constantemente o Plano de 

Implementação e a lista de priorização de objetos; 

• Apoiar as áreas na definição de critérios de sustentabilidade 

aplicáveis aos produtos ou serviços demandados.  

 

QUANDO: Gradativamente, por meio de lista de priorização de 

objetos, de acordo com a Estrutura Flexível e com o plano de 

implementação, que vai até 2020. 

Esta Instrução de Procedimentos é complementada pelas Instruções de 

Serviços (IS) específicas e está disponível na INTRANET da Itaipu:  

a) Instrução de Serviços – IS Nº 01 – Planejamento de Compras 

Sustentáveis. 

b) Instrução de Serviços - IS Nº 02 – Elaboração de Requisitos para 

Compras Sustentáveis. 

c) Instrução de Serviços - IS Nº 03 - Relação com fornecedores 

para Compras Sustentáveis. 

d) Instrução de Serviços - IS Nº 04 – Critérios e diretrizes para 

análise do Ciclo de Vida de um produto ou serviço. 

 

Na prática, e ao alcance de todos os requisitantes, é esta Instrução 

de Procedimentos e seus anexos que ampararão todos os processos de 

compras sustentáveis, sob a orientação do Comitê de Compras 

Sustentáveis. 

Concluindo esta fotografia do case, recapitula-se o que foi 

desenvolvido em pouco mais de um ano de projeto: foram vencidas as 

etapas de i) adoção e implementação da Estrutura Flexível; ii) elaboração 



 
 

e aprovação de uma Política de Compras Sustentáveis; iii) alteração da 

Norma Geral de Licitação; iv) elaboração e aprovação de uma Instrução 

de Procedimento e seus anexos; v) elaboração de matrizes para 

classificar os materiais e serviços a serem adquiridos com critérios de 

sustentabilidade; além da vi) realização de campanhas de comunicação 

para os empregados em todos os níveis e fornecedores.  

 

2.4.6 Próximos passos 

 

Continuidade 

Colocar na efetiva prática as compras sustentáveis, de acordo com 

o cronograma de implementação, incorporando gradualmente a 

sustentabilidade nos processos de compras, identificando novas 

necessidades, realizando as licitações com este novo viés, gerindo o 

desempenho e os relacionamentos, analisando criticamente as 

ocorrências, para aprendizado. 

 

FASE III - Melhoria 

Além da prática efetiva, Itaipu também está planejando a Fase III 

do programa, na qual pretende adotar melhorias como elaboração de 

Especificações Técnicas padrão para serviços continuados, elaboração 

de manual de ciclo de vida dos equipamentos e mobiliários mais 

adquiridos, continuidade das campanhas de sensibilização, treinamento 

de usuários e fornecedores, desenvolvimento e disponibilização de um 

tutorial para ensino à distância (EaD) em compras sustentáveis, entre 

entre outras ações. 

  



 
 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Estudo de caso envolvendo pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

campo com enfoque qualitativo, levantamento de informações da Itaipu 

Binacional e, por fim, a proposição  de um modelo prático que aborda a 

transformação de um processo organizacional visando suprir a 

necessidade das empresas no que se refere à implementação de 

compras sustentáveis. 

 

3.1 CONCEITOS DE PESQUISA 

 

Toda e qualquer pesquisa tem como objetivo primário responder e 

elucidar questões acerca de um ou mais problemas apresentados. 

Segundo GIL (2010) uma pesquisa é um procedimento sistemático e 

racional, sendo necessária e requisitada quando não se dispõe de 

informações suficientes para se responder a um ou mais problemas. 

Igualmente SANTOS (2004) afirma que uma pesquisa é uma atividade 

teórica e racional e acrescenta que a intenção final da pesquisa é 

responder a necessidades humanas concretas.  

Uma pesquisa é realizada e desenvolvida através da utilização de 

métodos e técnicas adequadas de investigação científica, abrangendo 

várias fases que se estendem desde a formulação do problema, o que se 

pretende elucidar e responder, até a apresentação dos resultados 

colhidos. 

Para GIL (2010), uma pesquisa é realizada por inúmeros motivos, 

principalmente por razões de ordem intelectual e razões de ordem prática. 

A primeira se refere ao prazer de conhecer como fonte de informação. Já 

a segunda diz respeito a necessidade de conhecer com o objetivo de 

aplicação prática para a criação e/ou aperfeiçoamento de uma realidade 

já existente. Para SANTOS (2004), a escolha do tema pode se dar por 

gosto pessoal, preparo técnico e tempo disponível ou por importância ou 

utilidade do tema. 



 
 

No estudo em questão, o motivo para a estruturação desta 

pesquisa se enquadra na combinação das segundas razões de ambos os 

autores, ou seja, a importância e utilidade do tema, associada ao objetivo 

de aplicação prática para aperfeiçoamento de uma realidade já existente.  

  

3.2 MODELOS DE PESQUISA 

 

Existem várias classificações de pesquisa, todas elas se 

configurando como métodos próprios e adequados para cada realidade e 

necessidade. Como visto acima, uma pesquisa precisa ser desenvolvida 

utilizando-se das técnicas e métodos científicos adequados para se 

chegar a um resultado satisfatório e, assim, atender ao seu objetivo 

primário.  

A pesquisa em questão, um estudo acerca do assunto compras 

sustentáveis, se configura como um estudo de caso, uma vez que se 

adotou um objeto definido como objeto de estudo, sendo este a 

organização empresarial Itaipu Binacional.  

Segundo GIL (2010) quando se propõe a realizar um estudo de 

caso, se faz necessário o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

No estudo em questão, será relatado o estágio atual e operacional da 

ação de compras sustentáveis da empresa Itaipu Binacional bem como, 

também, das demais empresas que compõem o sistema Eletrobras. 

Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como um estudo de caso por 

abranger, a partir da realidade operacional e do case Itaipu, as empresas 

públicas do setor de energia elétrica pertencentes ao sistema Eletrobras 

como seu objeto de pesquisa. 

Ademais, o presente estudo caracteriza-se, também, como uma 

pesquisa bibliográfica com enfoque qualitativo uma vez que há a 

exaustiva utilização de materiais e literaturas já publicados acerca do 

assunto em questão, tais como: leis, portarias, decretos, obras etc.  



 
 

Segundo GIL (2010) a pesquisa bibliográfica possibilita a 

identificação do estágio atual de conhecimento referente ao tema e o 

desenvolvimento das ideias a partir da análise de materiais já existentes e 

estudos já elaborados bem como, também, a proposição de comparações 

e/ou analogias entre as literaturas visitadas e o estudo em 

desenvolvimento.  

Por fim, o estudo em questão se caracteriza pelo enfoque 

qualitativo, uma vez que seu caráter exploratório permite a livre análise e 

estudo acerca do tema adotado e do objeto definido.  

 

3.3  DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

 

Segundo GIL (2010), num estudo de caso a definição da amostra e 

quantidade de entrevistas não é um dado estabelecido e homogêneo para 

todas as pesquisas, sendo assim variável. Contudo, a seleção da amostra 

e quantidade de entrevistados deve abranger um número suficiente para 

perfazer uma amostragem que represente, com segurança, todo o 

universo do estudo e a realidade do objeto, quando se tratar de um 

estudo de caso. 

No estudo em questão, a amostra pretendida era de 100% do 

sistema Eletrobras, ou seja, 13 empresas, sendo este número 

correspondente à totalidade de empresas de geração e transmissão que 

compõem a holding.   

A Eletrobras controla grande parte dos sistemas de geração e 

transmissão de energia elétrica do Brasil por meio de suas subsidiárias 

que são: Eletrobras holding,  Chesf, Furnas, Eletrosul, Eletronorte,  

CGTEE, Eletronuclear e 50% do capital da Itaipu, na geração.  Dessas, 

todas responderam ao questionário, exceto a Itaipu. Já na distribuição de 

energia são: Amazonas Energia, Distribuição Acre, Distribuição Roraima, 

Distribuição Rondônia, Distribuição Piauí e Distribuição Alagoas. Das 

distribuidoras, apenas duas responderam ao questionário. 

É relevante observar-se sobre a amostra, que a capacidade 

geradora da Eletrobras, incluindo metade da potência de Itaipu 



 
 

pertencente ao Brasil, é de 41.621 MW, correspondentes a 35,5% do total 

nacional. As linhas de transmissão em operação, em alta e extra-alta 

tensão, têm 56.179 quilômetros de extensão, representando 56% do total 

do país. 

No entanto, como somente duas empresas distribuidoras, do total 

de seis, responderam ao questionário, não serão computadas as suas 

respostas e as análises foram somente sobre as respostas das empresas 

produtoras de energia, já que todas responderam.  

  



 
 

4 PESQUISA DETALHADA  

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa detalhada, com abordagem qualitativa, objetivou 

fornecer um panorama mais claro e completo acerca da existência e do 

modo de funcionamento e operacionalização das compras sustentáveis 

nas empresas da Eletrobras. 

A pesquisa foi realizada como uma observação participante, que 

consiste na observação realizada por um membro do grupo de estudo, no 

caso, a Itaipu. 

A principal vantagem da observação participante perante os outros 

tipos de observação é que através dela o acesso aos dados necessários 

é mais fácil, pois um membro do grupo foco do estudo é o elo com o 

grupo observador (GIL, 2009).   

Neste caso, a Itaipu, que faz parte do grupo Eletrobras com 50% 

do seu capital, teve acesso às informações das demais empresas, no 

entanto, as respondentes foram informadas que a finalidade da pesquisa 

era fornecer dados para amparar um trabalho acadêmico e não de se 

fazer uma avaliação da empresa participante do estudo.  

Também foram informados que os resultados não seriam 

divulgados individualmente por empresas, mas sim, compilados e 

apresentados como parte de uma avaliação completa. 

 

4.2 QUESTIONÁRIO UTILIZADO 

 

Para esta pesquisa foi utilizado um questionário piloto, aplicado em 

apenas uma das empresas, com o objetivo de se averiguar a 

possibilidade de dupla interpretação, contradições e eventualmente, 

lacunas na abrangência das questões.  

Com base na resposta, duas questões foram reformuladas: as 

questões 5 e 6. Em seguida, o questionário foi aplicado a todas as 13 

empresas já mencionadas no subitem 3.3, e foram obtidas nove 



 
 

respostas. Os questionários foram respondidos entre os dias 1º e 11 de 

outubro de 2013.  

As perguntas foram estruturadas em duas partes, sendo elas: parte 

I: A sustentabilidade na estratégia da empresa – para saber se a empresa 

percebe ou não a sustentabilidade como um fator  estratégico no negócio 

- e a parte II – compras sustentáveis – para avaliar-se a efetividade da 

prática na empresa.  

Os questionários piloto e final respondidos pelas empresas são 

encontados nos  Anexos 2 e 3. 

 

4.3 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Como já citado anteriormente, os resultados da pesquisa serão 

expressos em valores quantitativos, porcentuais e qualitativos, 

resguardando-se no entanto, a identidade das respondentes.  

Na pergunta nº 1, a respeito da participação da Sustentabilidade na 

Missão, Visão e Valores das empresas, todas as respostas foram 

positivas, ou seja, em 100% das empresas entrevistadas, a 

sustentabilidade faz parte da Missão, Visão e Valores da empresa. 

Já na questão nº 2, sobre a percepção a respeito do real 

compromisso da alta direção com a sustentabilidade, quatro empresas 

responderam que concordam totalmente, duas disseram que concordam 

parcialmente e uma discorda parcialmente. 

Quando a abordagem foi feita em relação à gestão dos temas da 

sustentabilidade, na questão nº 3, seis empresas responderam que existe 

uma coordenação geral dentro da organização e apenas uma  respondeu 

que cada área ou setor desenvolve ações de sustentabilidade de forma 

independente.  

 

 

 

 

 



 
 

GRÁF 1: Demonstração das respostas às questões 1, 3 e 2, 

respectivamente. 

 
FONTE: Os autores. 

 

Pela demonstração gráfica acima, percebe-se que formalmente, ou 

seja, no papel, todas as empresas declaram que a sustentabilidade é 

parte da missão, bem como os temas da sustentabilidade estão sob uma 

coordenação geral dentro da empresa. Sobre isso, é importante ressaltar 

que das seis empresas que declararam que há uma coordenação geral, 

duas o fazem por meio de superintendências, duas por meio de 

coordenarias, uma por meio de um comitê e uma não especificou. Isso 

demonstra que a questão da sustentabilidade está organizada ou pelo 

menos, está se organizando nesse setor.   

Já quando se parte para a percepção sobre o comprometimento da 

alta gestão, pouco mais da metade acredita plenamente nesse 

comprometimento, embora a resposta “concordo parcialmente” denote 

uma favorabilidade à tal percepção. Assim, deduz-se que as intenções 

manifestas pelas altas gerências podem estar evoluindo do discurso para 

a prática e isso foi percebido pelos gestores.   

Na questão nº 4, que diz respeito a comunicação e sensibilização 

dos stakeholders para o assunto sustentabilidade, uma afirmou que não 

existe um plano e seis afirmaram que o plano de comunicação e 

sensibilização existe e abrange todos os stakeholders. 
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GRÁF 2: Demonstração da respostas à questão 4 

 
FONTE: Os autores. 

 

Estas respostas também confirmam que o setor está realmente 

organizado no que diz respeito à disseminação da cultura da 

sustentabilidade. Quanto à única empresa que disse não haver um plano 

de comunicação, pode-se deduzir que mesmo que não haja, a 

sustentabilidade é de certo modo  disseminada, pelo menos internamente, 

mesmo que de forma não organizada, já que consta da missão e/ou visão 

da empresa.  

A segunda parte do questionário, direcionada para a 

operacionalização das compras sustentáveis, mostrou os seguintes 

resultados: 

 

Questão nº 5: acerca da realização de compras sustentáveis, três 

das empresas responderam que realizam compras sustentáveis de forma 

planejada e constante, há mais de 24 meses. Outras três responderam 

que realizam compras sustentáveis de forma ocasional; uma não soube 

responder se as compras são realizadas, de que forma ou há quanto 

tempo. 

Numa análise simples e isolada dessas respostas, poderíamos 

dizer que a maioria faz compras sustentáveis, sendo que metades das 

empresas, de forma planejada e constante e a outra metade, de forma 

ocasional. Mas veremos mais adiante que talvez as respostas afirmativas 
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quanto às compras de forma planejada e constante, não sejam 

consistentes porque deixarão de apresentar evidências objetivas no 

restante das questões.  

 

Questão nº 6: No caso de não realização de compras sustentáveis 

de maneira planejada e constante, nas três empresas que o fazem de 

forma ocasional, as causas foram diversas: falta de interesse da alta 

direção, falta de diretrizes objetivas, dificuldades na operacionalização.  A 

empresa que não soube responder a questão anterior apontou a falta de 

diretrizes objetivas como a mais importante. 

 

Questão nº 7: Sobre a representatividade das compras 

sustentáveis em relação ao total das compras, duas empresas não 

souberam responder, duas responderam que as compras sustentáveis 

representam de 1 a 10%, uma respondeu que compra de 10% a 15% e 

duas disseram que compram mais de 30%, sendo que uma delas afirmou 

que 100% das suas compras contêm critérios de sustentabilidade.   

 

Questão nº 8: A respeito da existência de metas para a ampliação 

das compras sustentáveis, seis empresas responderam que não têm 

metas. Apenas uma respondeu que tem meta de aumentar 30% ao ano a 

inclusão de critérios de sustentabilidade nas compras de materiais. 

 

Questão nº 9: No que diz respeito à medição dos resultados de 

compras sustentáveis, cinco empresas não realizam medição e duas 

realizam medições de redução de consumo de água, energia, consumo 

de papel, entre outros. 

 

A seguir uma tabela que relaciona as questões 5, 7, 8 e 9. 

 

 

 

 



 
 

TABELA 1: Respostas do questionário 

 
FONTE: Os autores. 

 

Interessante a correlação entre estas perguntas. As empresas que 

responderam que fazem compras sustentáveis de maneira ocasional 

informaram o porcentual dessas compras sobre o volume total de 

compras, e, já duas das que disseram que fazem compras sustentáveis 

de forma constante e planejada, não souberam responder o porcentual 

delas. Todas as que afirmaram fazerem as compras sustentáveis de 

forma planejada, não têm metas para a ampliação do rol de itens com 

requisitos de sustentabilidade e duas delas também não medem os 

resultados das compras sustentáveis, como redução de consumo de água 

e energia, entre outros. De fato, somente uma informou que possui metas 

para ampliação e somente duas medem resultados. 

Evidenciada a contradição, não se questiona aqui a veracidade das 

informações prestadas, em função da inconsistência de respostas entre 

as questões acima, muito pelo contrário, os competentes gestores do 

setor frequentemente sabem informações dos seus processos sem 

mesmo possuírem indicadores, porque conhecem sobremaneira o seu 

negócio. Isso apenas denota que mesmo as empresas  que compram de 

forma constante e planejada, ainda precisam avançar no planejamento de 

médio e longo prazo, incluindo nos seus processos, metas, indicadores e 

Empresa 1 planejada não sabe não não

Empresa 2 planejada 100% não não

Empresa 3 planejada não sabe não sim

Empresa 4 ocasional de 20 a 30% não não

Empresa 5 ocasional de 1 a 10% não não

Empresa 6 ocasional de 10 a 15% sim, 30%a.a* sim

Empresa 7 não sabe** de 1 a 10% não não

**  se não sabe, mas informou o porcentual de CS, então é ocasional

Empresas

5 - Faz compras 

sustentáveis de 

forma planjada 

ou ocasional?

7 -  % de CS 

sobre o total 

de compras?

8 - Existem 

metas para 

ampliar CS?

9 - É feita a 

medição dos 

resultados 

das CS?

* para materiais



 
 

medições de resultados. E mais do que isso, as demais empresas 

precisam começar do começo, ou seja, a se planejar.  

Questão nº 10: Em relação à existência de um manual, um guia ou 

uma instrução procedimento para a realização das compras sustentáveis, 

cinco empresas responderam que possuem, sendo que em relação a 

quatro delas, trata-se do mesmo documento. Uma que respondeu que 

não possuía, informou que estava em elaboração. Por tratar-se do mesmo 

grupo, fica evidente que se trata do mesmo documento mencionado pelas 

outras cinco empresas, sendo assim, consideramos a resposta como sim. 

Apenas uma das empresas informou que não conta com manual ou guia. 

Questão nº 11: Quando existe o instrumento - guia, manual ou 

instrução de procedimento - que auxilia na operacionalização das 

compras sustentáveis, todas as seis empresas informaram que o guia 

contém legislação, quatro responderam que contém critérios para a 

identificação de potenciais impactos que cada material ou serviço produz, 

três responderam que o manual traz critérios para classificação e 

priorização de itens a serem adquiridos com critérios de sustentabilidade 

e três responderam que o manual não traz esses critérios. 

Finalmente, tendo-se por base a estruturação do case da Itaipu, a 

análise do estado da arte dos manuais e guias de compras sustentáveis 

já disponíveis, associados às respostas das empresas da Eletrobras, 

afirma-se com segurança que: 

a. os conceitos de sustentabilidade estão internalizados; 

b. o compromisso com a sustentabilidade faz parte da estratégia das 

empresas; 

c. a legislação já permite e por vezes obriga à adoção de critérios de 

sustentabilidade nas licitações; 

d. existe a boa vontade dos gestores; 

e. faltam diretrizes objetivas da própria entidade; 

f. falta a criação ou adoção de um modelo para se estabelecer um 

novo procedimento, uma nova forma de comprar, com objetivos e 

metas, mensuráveis,  de médio e longo prazo, envolvendo todos os 

stakeholders do processo.   



 
 

5 PROPOSIÇÃO DO MODELO DA ITAIPU  

A proposta a seguir é quase que totalmente extraída do projeto de 

implementação do programa de compras sustentáveis na Itaipu. Como 

demonstrado no capítulo do case, a Itaipu é uma empresa binacional, e 

assim, possui particularidades que às vezes diferem os processos 

licitatórios em relação às demais empresas, no entanto, parte-se das 

premissas que igualmente, todas as empresas estão obrigadas a licitar e 

que os passos abaixo sugeridos podem ser adaptados à realidade dos 

processos de cada empresa. 

A proposta foi dividida em duas partes para reforçar-se a 

importância do compromisso da alta gerência. A parte I da proposta deve 

contar com o engajamento total de diretores e superintendentes. 

Já a parte II, não menos importante, enseja a coordenação pela 

própria superintendência de suprimento ou de compras, além de uma 

equipe suficientemente articulada e autônoma. 

Inicia-se a proposta com a apresentação da lista dos aspectos a 

serem abordados,seguindo-se com uma conceituação mais detalhada de 

cada um. Um resumo esquemático da proposta poderá ser encontrado no 

Anexo 4.  

 

PARTE I – ESTRATÉGIA 

Missão e Visão 

Compromisso da alta gerência 

Estrutura flexível de implantação 

Plano de comunicação 

Comitê de compras sustentáveis   

 

PARTE II – OPERACIONALIZAÇÃO 

Organização da legislação 

Matriz classificatória - Classificação de riscos e impactos 

Lista de priorização de itens 

Elaboração de Manual contendo todo o material de apoio   



 
 

5.1 PARTE I – ESTRATÉGIA 

5.1.1 Missão e visão 

Convém que a adoção de um processo de compras sustentáveis 

se realize levando em conta as orientações estratégicas da organização. 

E estas orientações devem conter valores que sejam compartilhados com 

os empregados. Para GIBSON et al. (2006), a cultura organizacional 

envolve expectativas e valores que influenciam sobre processos 

individuais, coletivos e organizacionais.  

Com efeito, as boas práticas recomendam que se estabeleça um 

processo de gestão desde o topo, para se assegurar a adoção com êxito 

das compras sustentáveis. A lógica de gestão do processo compras 

sustentáveis também deve estar alinhada com os demais sistemas de 

gestão da organização. Assim, a partir das políticas corporativas, como a 

Missão e a Visão é que serão estabelecidas Políticas e Diretrizes para 

balizarem os processos, desdobrando-os em estratégias de compras 

sustentáveis.  

 

5.1.2 Compromisso da Alta Gerência  

Outra vez citando GIBSON et al. (2006), as organizações de 

máximo desempenho contam com o compromisso da alta gestão e com 

provisão de metas claras. Os líderes devem dedicar seu tempo e atenção 

para reforçar o pensamento de que o trabalho em equipe é o que conduz 

ao sucesso. 

O estabelecimento de uma Política de compras sustentáveis é 

bastante importante por afirmar este compromisso da alta direção.  

A partir da Política deve-se estabelecer objetivos e metas para o 

processo de compras sustentáveis. Esses objetivos e metas devem ser 

estabelecidos, levando-se em conta a abordagem preconizada pela 

Estrutura Flexível, que será vista no item 5.1.3. Naturalmente, a meta 

maior deve ser que todas as compras sejam compras sustentáveis, de 

acordo com  os marcos da Visão da empresa.  



 
 

A implementação das estratégias deve ser monitorada e 

periodicamente analisada criticamente para eventuais correções de rumos 

e aperfeiçoamentos. 

Outro documento importante, decorrente da própria Política seria a 

criação de uma Instrução de Procedimento.  

De acordo com os documentos técnicos de referência utilizados no 

projeto da Itaipu, a instrução de procedimentos deve:  

¾ definir as diretrizes a serem observadas por todos os envolvidos no 

processo de compras; 

¾ levar em conta fatores-chave de sucesso; 

¾ guiar as relações com fornecedores, onde devem ser definidos os 

critérios de decisão de compra e de relações mutuamente 

benéficas com fornecedores; 

¾ guiar as relações com todas as unidades da organização; 

¾ dar diretrizes para a ética, onde é desejável que especifique regras 

de comportamento para os compradores com relação a outras 

organizações. 

Além disso, também conforme as boas práticas identificadas 

aponta-se que a Instrução de Procedimento ampare a possibilidade da 

análise de ciclo de vida e do conceito de Custo Total de Posse dos 

produtos, para gradualmente, permitir a ampliação do conceito de 

proposta mais vantajoso, considerando-se também custos operacionais, 

de manutenção e de descarte. 

 

5.1.3 Estrutura Flexível de Implementação 

Conforme já dito, foi adotada a Estrutura Flexível do DEFRA na 

implementação do programa compras sustentáveis na Itaipu. O 

detalhamento da estrutura, em Inglês, está no Anexo 5.  

A estrutura compreende cinco componentes chaves que podem 

estar em cinco níveis, de básico até avançado. Os componentes são 

Pessoas, Orientação, Processo, Fornecedores e Monitoramento. 



 
 

A Estrutura Flexível destaca a importância de Pessoas para a 

implementação de compras sustentáveis. Este componente foca em como 

treinar, capacitar e motivar os recursos humanos. Começando pelo 

treinamento básico de pessoas chaves, o treinamento fica mais avançado 

e abrange mais pessoas, até a sustentabilidade virar parte integral do 

trabalho e estar incluída na avaliação do desempenho dos empregados. 

Políticas, Estratégias e Comunicação são chave e devem ser 

devidamente acompanhadas por objetivos e metas a serem alcançados. 

Com base nos resultados obtidos em se enraizar a sustentabilidade na 

empresa, esta orientação deverá ser fortalecida e revisada. 

O Processo de Compras precisa incorporar a sustentabilidade. Isto 

deve ser feito avaliando seu processo atual e introduzindo os primeiros 

critérios de sustentabilidade. Convém que se introduzam práticas de 

avaliação e gestão de risco do ponto de vista da sustentabilidade, o 

cálculo de custo além do preço de aquisição (Custo Total de Posse, 

Análise do Ciclo de Vida) e metas de sustentabilidade para os 

fornecedores. Note-se que, no caso dos materiais de estoque, o Custo 

total da posse deve contemplar o equilíbrio entre custo do processo de 

compras x custo de armazenagem (Custo de Manutenção).  

Os Fornecedores precisam ser mapeados e engajados na busca 

de sustentabilidade. Treinamento, desenvolvimento e auditoria dos 

fornecedores asseguram que cresçam inseridos em uma cadeia de 

fornecimento cada vez mais sustentável. É indicado que se adote um 

processo paralelo para a relação com os fornecedores.  

O Monitoramento de resultados é essencial para se implementar a 

gestão da sustentabilidade. O monitoramento começa de forma simples, 

mas precisa ser refinado e sofisticado para acompanhar a capacidade da 

organização de integrar a sustentabilidade na cadeia de fornecimento. Os 

indicadores também devem estar alinhados com as metas gerais da 

organização. 

A estrutura flexível confunde-se com uma estratégia global. Assim, 

a adoção de uma abordagem flexível possibilita à organização 

estabelecer uma estratégia geral para a implementação do processo de 



 
 

compras sustentáveis, com objetivos e metas, em um marco temporal e 

com a flexibilidade de ser adotada pelas diversas unidades da 

organização de acordo com as suas próprias características, cultura e 

velocidades. 

 

5.1.4 Plano de Comunicação 

Como sabido de boas práticas e também parte essencial constante 

da estrutura flexível, a comunicação é um fator fundamental. Para 

GIBSON et al. (2006), a sobrevivência da organização está relacionada 

com a capacidade dos gestores em receber e transmitir informações, 

além de agir com base nelas. 

A comunicação deve ser uma atividade permanente e sistemática e 

deve alcançar as diversas partes interessadas no processo de compras 

sustentáveis, que incluem necessariamente não apenas o pessoal de 

compras e os demandantes, mas também todo o pessoal da empresa, os 

fornecedores e potenciais fornecedores, as comunidades afetadas e 

outras partes relevantes da sociedade. Da mesma maneira que a 

capacitação, as ações de comunicação não podem se limitar ao momento 

da implementação, antes pelo contrário. A comunicação deve ser 

pensada em termos das audiências que se quer atingir e também das 

mensagens que se quer transmitir, ao longo de cada nível de maturidade 

da estrutura flexível. É importante que a comunicação não seja 

unidirecional. As informações devem fluir de fora para dentro e de dentro 

para fora, assim como no interior da organização. 

 

5.1.5 Comitê de Compras Sustentáveis 

Convém ainda considerar a necessidade de se constituir um órgão 

técnico para o apoio ao processo de compras sustentáveis. 

Evidentemente, o estabelecimento de um órgão técnico, ou outra 

estrutura organizacional dedicada a apoiar nos aspectos técnicos as 



 
 

compras sustentáveis, não é uma decisão simples e pode ter várias 

implicações administrativas e gerenciais para ser implementada. 

As atribuições de um órgão especializado dedicado a apoiar o 

processo de compras sustentáveis podem incluir as seguintes: 

- articular as demandas de especificação de produtos ou serviços; 

- orientar a realização de avaliações do ciclo de vida do produto ou 

serviço; 

- orientar a realização de estimativas do custo do ciclo de vida ou do 

custo total de propriedade; 

- apoiar a pesquisa de dados acerca dos produtos ou serviços, seja 

de mercado seja relativos às características técnicas relevantes; 

- apoiar o desenvolvimento de bases de dados; 

- apoiar na implantação dos documentos de licitação modelos; 

- monitorar a qualidade dos documentos de licitação. 

Este órgão, que pode tomar a forma de um Comitê Assessor para 

compras sustentáveis não deve executar as compras sustentáveis nem 

tampouco definir as especificações, que devem ser estabelecidas como 

preconizado no processo de compras de cada empresa, mas deve apoiar 

os diversos demandantes nessa tarefa. 

É possível considerar-se que na ausência de tal estrutura, a 

viabilidade da iniciativa pode ser comprometida.  

 

PARTE II – OPERACIONALIZAÇÃO 

5.2.1 Organização da legislação 

Um passo importante é a realização de um levantamento da 

legislação aplicável ao produto ou serviço que se pretende comprar. Este 

levantamento tem de considerar a legislação aplicável tanto no nível 

federal como nos níveis estaduais e municipais. Não se trata aqui da 

legislação aplicável ao processo de compras públicas, mas à legislação 

específica para a eventual fabricação, distribuição, comercialização, uso 

ou descarte do produto ou serviço (com os produtos associados, neste 

caso). 



 
 

Pode haver legislação ambiental, de saúde e segurança no 

trabalho, da qualidade, de controle de substâncias perigosas, dentre 

outras. 

Por outro lado é importante o levantamento do estado atual da 

legislação nacional e estrangeira relacionada a compras sustentáveis e 

levantamento de boas práticas de compras públicas sustentáveis 

nacionais e estrangeiras e identificação das experiências mais relevantes 

para estudo aprofundado. 

Já se sabe que legislação limita o estabelecimento de requisitos ao 

objeto da compra. Assim, em especial no que diz respeito aos requisitos 

para a dimensão social, há algumas dificuldades em estabelecer 

requisitos que vão além do cumprimento da legislação.  Questões como 

equidade de gênero, por exemplo, podem ser objeto de disputa por não 

se relacionarem diretamente com o objeto da compra, a despeito de 

serem objeto de avaliação em processos de compras sustentáveis na 

iniciativa privada (como é o caso dos critérios do GRI, que abordam 

especificamente questões como diversidade) e, mais importante, ser uma 

política formal afirmada pela empresa. É necessário, pois compatibilizar 

essas potenciais restrições da legislação com os requisitos que se 

pretende promover. Para isso será necessária uma abordagem específica 

para tratar destes temas, de maneira inovadora. 

Desta maneira, recomenda-se que, pelo menos numa fase inicial, 

os requisitos sociais enfoquem preferencialmente o atendimento à 

legislação, com a inclusão de alguns outros aspectos que possam ser 

relacionados, ainda que indiretamente, com o objeto da compra. 

Por outro lado, as regras que regem os processos de compras 

públicas resultam em que o peso maior dos requisitos de sustentabilidade 

esteja nas especificações dos produtos ou serviços.  

 

5.2.2. Matriz classificatória - Classificação de riscos e impactos 

A metodologia proposta para a identificação dos produtos e 

serviços críticos para a implementação do processo de compras 



 
 

sustentáveis, está fundamentada na abordagem de gestão de riscos e, 

portanto, na identificação, dos riscos relacionados ao negócio, por 

exemplo, produção de energia e em seguida, ao volume de compras, 

ambos relacionados com os aspectos da sustentabilidade e seus 

respectivos impactos decorrentes.  

Os aspectos e impactos da sustentabilidade tem uma relação direta 

de causa-efeito, onde os aspectos são características integrantes do item 

em análise e os impactos são os efeitos destes aspectos em cada 

dimensão da sustentabilidade (ambiental, social ou econômica).  

Assim, para se estabelecer a identificação dos produtos e serviços 

críticos para a implementação do processo de compras sustentáveis 

deve-se inicialmente identificar os aspectos da sustentabilidade e seus 

respectivos impactos relacionados, para cada tipo de item comprado.  

Considerando a complexidade da situação em termos da variedade 

e volume de itens adquiridos, podem ser identificados, como exemplo, os 

seguintes aspectos e impactos para cada uma das dimensões envolvidas:  

 

QUADRO 2:  correlação dos aspectos e impactos na dimensão Ambiental 

 
FONTE: Os autores. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Impactos

Alteração da qualidade da água

Alteração da qualidade da solo

Emissão de gases de efeito estufa Aumento do aquecimento global

Consumo de energia Diminuição da disponibilidade

Consumo de água Diminuição da disponibilidade
Contaminação de pessoas, da fauna e 
da flora

Alteração da qualidade da água

Alteração da qualidade da solo

Geração de resíduos

Toxicidade



 
 

QUADRO 3:  correlação dos aspectos e impactos na dimensão Social 

 
FONTE: Os autores. 

 

 

QUADRO 4:  correlação dos aspectos e impactos na dimensão 

Econômica 

 
*Eficiência do processo de compras envolve a otimização do processo de compras, 

compras de itens recorrentes, consideração do custo total de posse, incluindo Lote 

Econômico de Compras. 

FONTE: Os autores. 

 

A partir disto, devem-se estabelecer critérios de classificação 

destes impactos que possibilitem avaliar o seu grau de criticidade e, neste 

caso, propõe-se que cada impacto seja classificado como alto, médio ou 

baixo. A tabela a seguir apresenta a descrição dos três níveis de 

impactos.  

 

 

 

 

 

Aspectos Impactos

Desenvolvimento local
Aumento na geração de trabalho e 
renda

Saúde e segurança do trabalho Melhoria das condições de trabalho

Bem estar do trabalhador
Melhoria da qualidade de vida do 
trabalhador

Equidade de gênero Aumento da igualdade de oportunidades

Inclusão de micro e pequenas 
empresas

Aumento na geração de trabalho e 
renda

Aspectos Impactos

Participação no volume anual de 
compras

Custo

Eficiência do processo de compras * Custo do processo de compras

Impacto na produção de energia Interrupção no fornecimento de energia

Fornecimento regional
Aumento do desenvolvimento 
econômico da região



 
 

QUADRO 5: Critérios para estabelecer o grau de criticidade dos impactos 

 
Obs.: A aplicação desta classificação dos impactos deverá ser realizada por meio de avaliação qualitativa, 

levando em consideração a análise de ciclo de vida do item, com base nas informações disponíveis e na 

opinião de técnicos e especialistas envolvidos na análise. 

FONTE: Os autores. 

Ambiental Social Econômico

Alto

Classes comerciais de 
materiais ou serviços cujos 
fornecimentos de materiais e 
serviços têm grande potencial 
de geração de resíduos, de 
emissão de gases de efeito 
estufa, de consumo de energia 
e de água, ou ainda contém 
substâncias tóxicas na sua 
composição (materiais) ou 
relacionadas (serviços) com 
alto grau de periculosidade.

Classe Coercial de Material ou 
Classe Comercial de Serviço 
cujos fornecimentos de 
materiais e serviços têm grande 
potencial de promover o 
desenvolvimento local ou de 
aumentar a inclusão de MPE no 
processo de compras, ou ainda 
tem grande potencial para 
melhorar as condições de 
trabalho, da qualidade de vida 
dos trabalhadores ou a 
equidade de gênero.

Classes comerciais de 
materiais ou serviços  cujos 
fornecimentos de materiais e 
serviços são complexos, onde a 
falha no fornecimento altera 
totalmente o resultado previsto 
em termos de geração de 
energia, cujos fornecimentos 
têm uma grande participação no 
volume de compras, cujos 
processos de aquisição têm um 
grande potencial de melhoria na 
eficiência no processo de 
compras, ou ainda, para 
materiais e serviços que têm 
grande potencial de ser 
adquiridos de fornecedores 
regionais.

Médio

Classes comerciais de 
materiais ou serviços  cujos 
fornecimentos de materiais e 
serviços têm razoável potencial, 
porém não crítico, de geração 
de resíduos, de emissão de 
gases de efeito estufa, de 
consumo de energia e de água, 
ou ainda contém substâncias 
tóxicas na sua composição 
(materiais) ou relacionadas 
(serviços) com baixo grau de 
periculosidade.

Classes comerciais de 
materiais ou serviços  cujos 
fornecimentos de materiais e 
serviços têm razoável potencial, 
porém não crítico, de promover 
o desenvolvimento local ou de 
aumentar a inclusão de MPE no 
processo de compras, ou ainda 
têm potencial razoável, porém 
não crítico, para melhorar as 
condições de trabalho, da 
qualidade de vida dos 
trabalhadores ou a equidade de 
gênero.

Classes comerciais de 
materiais ou serviços  cujos 
fornecimentos de materiais e 
serviços não são considerados 
como complexos,  onde a falha 
no fornecimento altera 
razoavelmente, porém de 
maneira não crítica, o resultado 
previsto em termos de geração 
de energia, cujos fornecimentos 
têm uma razoável participação 
no volume de compras, cujos 
processos de aquisição têm um 
potencial razoável de melhoria 
na eficiência no processo de 
compras, ou ainda, para 
materiais e serviços que têm 
razoável potencial de ser 
adquiridos de fornecedores 
regionais

Baixo

Classes comerciais de 
materiais ou serviços  cujos 
fornecimentos de materiais e 
serviços, têm baixo, ou não 
têm,  potencial de geração de 
resíduos, de emissão de gases 
de efeito estufa, de consumo de 
energia e de água ou ainda não 
contém substâncias tóxicas na 
sua composição (materiais) ou 
relacionadas (serviços).

Classes comerciais de 
materiais ou serviços  cujos 
fornecimentos de materiais e 
serviços, têm baixo, ou não 
têm, potencial de promover o 
desenvolvimento local ou de 
aumentar a inclusão de MPE no 
processo de compras, ou ainda 
têm baixo, ou não têm,  
potencial para melhorar as 
condições de trabalho, da 
qualidade de vida dos 
trabalhadores ou a equidade de 
gênero.

Classes comerciais de 
materiais ou serviços  cujos 
fornecimentos de materiais e 
serviços não considerados 
como complexos, onde a falha 
no fornecimento não altera o 
resultado previsto de geração 
de energia, cujos fornecimentos 
têm uma baixa participação no 
volume de compras, cujos 
processos de aquisição têm um 
potencial baixo de melhoria na 
eficiência no processo de 
compras, ou ainda, para 
materiais e serviços que têm 
baixo, ou não têm, potencial de 
ser adquiridos de fornecedores 
regionais. 

Critérios para estabelecer o grau de criticidade dos impactos

Grau 
do 

impacto

Dimensão da Sustentabilidade



 
 

Assim, cada item de compra deve ser avaliado em cada aspecto 
listado para as dimensões da sustentabilidade, onde os impactos 
potenciais ou reais observados devem ser classificados de acordo com o 
grau de criticidade, conforme os exemplos a seguir: 

 

TABELA 2: Exemplos de classificação de aspectos e impactos 

 
FONTE: Os autores. 

 

5.2.3 Lista de Priorização de Itens 

Com base nos resultados das classificações anteriores, obter-se-á 
uma lista dos materiais críticos e não críticos. Para classificá-los como 
tais, o critério será considerar como item crítico aqueles que obtiverem, na 
classificação do grau de criticidade, pelo menos um dos impactos 
avaliados como Alto, em quaisquer das dimensões da sustentabilidade. 

Nos exemplos apresentados acima, o material A e os serviços A e 
B seriam então considerados como itens críticos. Já o material B seria 
considerado como item não crítico.  

Material 
A

Material 
B

Serviço 
A

Serviço 
B

Geração de resíduos Alto Médio Alto Alto
Emissão de gases de 
efeito estufa

Baixo Baixo Baixo Baixo

Consumo de energia Baixo Baixo Alto Alto
Consumo de água Médio Baixo Médio Médio

Toxicidade Baixo Baixo Baixo Alto

Desenvolvimento local Médio Médio Médio Alto
Saúde e segurança do 
trabalho

Baixo Baixo Baixo Baixo

Bem estar do trabalhador Baixo Baixo Baixo Médio

Inclusão de micro e 
pequenas empresas

Alto Médio Alto Alto

Volume anual de 
compras

Alto Médio Alto Alto

Número de processos de 
compra

Baixo Médio Baixo Baixo

Impacto na produção de 
energia

Médio Baixo Alto Alto

Fornecimento regional Médio Baixo Médio Médio

Econômica

Dimensão Aspectos

Classificação dos Impactos

Ambiental

Social



 
 

Desta forma será possível estabelecer a Lista de materiais e 
serviços críticos, que, de acordo com o exemplo, seria conforme 
apresentado no quadro adiante. 

 
QUADRO 6: Exemplo de lista classificatória de criticidade 

Lista de materiais e serviços críticos para a sustentabilidade 

Material A 

Serviço A 

Serviço B 

FONTE: Os autores. 

 

O esquema proposto é simples, coerente e consistente, mas 

pressupõe uma construção progressiva de conhecimento acerca dos 

aspectos e impactos, o que não é imediato e nem trivial. Assim, a 

despeito da avaliação ser efetuada em uma abordagem qualitativa, ainda 

assim convém que se vá realizando a aplicação de critérios de forma 

evolutiva e dentro da abordagem proposta de uso da estrutura flexível.  

Uma sugestão para se dar início o processo é utilizar como critério 

que os itens críticos a serem priorizados sejam aqueles que representam 

o maior volume de compras, em valores ou quantidade, usando como 

base informações de compras relativas aos últimos 12 meses. 

Preliminarmente, estes produtos ou serviços é que seriam objeto da 

avaliação da criticidade segundo os critérios propostos, organizando-se 

uma lista de materiais e serviços em função do número de impactos 

críticos (daqueles com mais impactos críticos para os com menos) o quais 

passarão a ser alvo do processo de compras sustentáveis. 

Gradualmente, os demais produtos e serviços passariam também a 

ser objeto da análise de maneira a contar-se com uma lista completa de 

produtos e serviços críticos para a sustentabilidade em um prazo coerente 

com a abordagem flexível. No entanto, o foco tem de ser em itens que 

efetivamente sejam capazes de produzir resultados relevantes e positivos 

em relação aos impactos que produzam.  

Os produtos e serviços com menor volume de compras seriam 

objeto de uma análise mais expedita, de maneira a se evitar que algum 

deles, com impacto importante, não seja deixado de fora da lista de 



 
 

produtos ou serviços críticos, mesmo que o seu volume de compras não 

seja grande. 

 

5.2.4 Elaboração de Manual contendo todo o material de apoio 

A ideia do Manual é apenas para que todo o instrumental das 

compras sustentáveis esteja organizado de forma a ser disponibilizado 

aos responsáveis por compras e aos demandantes, apesar de que os 

compradores necessariamente terão passado por treinamento específico. 

Neste manual devem constar desde a Política, a Instrução de 

Procedimento, as matrizes de classificação (caso não seja software), os 

compêndios de boas práticas e legislação, bem como avaliações de ciclo 

de vida e Custo Total de Posse de produtos.   

 

5.2.5 Considerações finais  

Por último, frisa-se que a proposta acima não tem a pretensão de 

ser inédita em termos de práticas de compras sustentáveis, pelo contrário, 

muitas das ações sugeridas já constam de manuais e outras literaturas 

pesquisadas, como o Guia de Compras Públicas Sustentáveis e a 

Instrução Normativa nº. 10/2012, que estabelece regras para a 

elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável. 

E, uma vez conhecido o nível de organização das compras 

sustentáveis nas demais empresas do setor, o que se pretendeu na oferta 

do modelo, foi apenas o compartilhamento de uma boa prática que 

integrou vários ações já utilizadas, agregando no entanto, algumas 

inovações, como as matrizes de classificação de itens (conforme o 

negócio), a estrutura flexível de implantação e o comitê de compras 

sustentáveis.  

 

  



 
 

6 CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi demonstrar que há a necessidade de 

se contar com um processo estruturado para a efetiva realização de 

compras sustentáveis.  

Inicialmente foram explorados os conceitos de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, já que este último é a finalidade das 

compras sustentáveis; assim como os conceitos de compras sustentáveis 

e empresas públicas. 

No tocante à legislação, foram trazidos à discussão os normativos 

mais relevantes, como a Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), a 

Lei 12.349/10 que incluiu o desenvolvimento sustentável na Lei 8.666/93, 

e o Decreto 7.746/12 que regulamentou a matéria. Também foram 

analisados o Decreto 5.940/06, a Lei 12.305/10 e o Decreto 7.404/10, que 

tratam de resíduos sólidos; a Lei Complementar 123/06 que estabelece a 

preferência às microempresas e empresas de pequeno porte; a Lei 

10.295/01, o Decreto 4.059/01 e a Lei 12.187/09, que tratam da 

racionalização do consumo de energia. Por último, foi abordada também a 

Instrução Normativa no. 10 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação, que estabelece regras para a elaboração dos Planos de   

Gestão de Logística Sustentável. 

Também foram consultados vários manuais e guias de compras 

sustentáveis, como o Guia de compras públicas sustentáveis – o uso do 

poder de compra do governo para a promoção do desenvolvimento 

sustentável -, o livro Compra Sustentável – a força do consumo público 

empresarial para uma economia verde inclusiva – do estado de São 

Paulo, o Guia prático de licitações sustentáveis da consultoria jurídica da 

União no estado de São Paulo da AGU – Advocacia Geral da União, o 

Guia de compras públicas sustentáveis para Administração Federal e, 

finalmente, o Guia para boas práticas de sustentabilidade para a cadeia 

de suprimento das empresas Eletrobras. 

Essas análises teóricas foram fundamentais e possibilitaram a 

percepção do que já existe, no papel, em termos de legislação e 

sugestões de práticas.  



 
 

Em seguida foi conhecido o case do projeto da Itaipu, desenvolvido 

em 2012/2013 para implantação de compras sustáveis na binacional, que 

apesar de não estar sujeita às leis de licitações e contratos do Brasil e do 

Paraguai, possui uma norma própria e também tem de fazer licitação para 

contratar bens e serviços. 

Com base no referencial teórico e os relatos sobre a implantação 

do programa compras sustentáveis na Itaipu, foi elaborado um 

questionário qualitativo de 11 perguntas, que foi aplicado às demais 

empresas do sistema Eletrobras. 

A pesquisa demonstrou que todas as empresas possuem a 

sustentabilidade na Missão ou Visão e estão devidamente aparelhadas 

pela legislação, no entanto, nenhuma delas está totalmente organizada e 

planejada para a efetiva realização de compras sustentáveis de forma 

contínua e crescente. As compras sustentáveis por elas mencionadas 

limitam-se na maioria dos casos a compras eventuais. 

 Assim, a análise dos resultados confirmou a hipótese de que 

realmente falta um modelo estruturado de processo de compras que 

congregue vários fatores, possibilitando às empresas realizarem suas 

compras sustentáveis no nível operacional. 

Por fim, foi proposto na forma prática o modelo de implantação de 

compras sustentáveis que foi adotado pela Itaipu. 

Sobre o modelo proposto, comparando-o aos manuais e guias 

estudados, bem como ao Plano de Gestão de Logística Sustentável 

oferecido pela IN 10/2012 mencionada na pesquisa, foi possível verificar 

que ele agrega itens úteis à operacionalização das compras sustentáveis, 

como a necessidade de um planejamento de longo prazo, por exemplo, 

em vez de compras sustentáveis ocasionais.  

O modelo propõe estar adequado às orientações estratégicas da 

organização, atrelado ao compromisso da alta gerência e que possua 

uma estrutura flexível de implementação. 

Para o devido sucesso, recomenda a elaboração de um plano de 

comunicação e a organização da legislação. 



 
 

Para a sua operacionalização, oferece grande importância para a 

elaboração de uma matriz de classificação de riscos e impactos que, 

associada ao estabelecimento de critérios para a apuração do grau de 

criticidade de cada impacto, possa conduzir a uma lista de priorização de 

itens. 

Este trabalho será oferecido pela Itaipu às demais empresas do 

sistema Eletrobras, com uma única recomendação: tudo é possível ao 

gestor que encara desafios e ousa – os processos vão se consolidando, 

inclusive no campo jurídico, à medida que o gestor avança de forma 

estruturada e justificadamente. 
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ANEXO 1 – FOLDER 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO PILOTO 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO FINAL 
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ANEXO 4 – PROPOSTA MODELO ITAIPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 – ESTRUTURA FLEXÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO 
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