
Compras Públicas Sustentáveis
no contexto da Agenda 2030 e dos ODS



Como parte fundamental da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,
o papel importante e transversal de Produção e Consumo Sustentáveis
foi claramente afirmado com a inclusão de um objetivo específico para PCS
(Objetivo 12) dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
aprovados em setembro de 2015, na Cúpula das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável.

O Programa 10YFP sobre Compras Públicas Sustentáveis cria sinergias entre
diversos parceiros para alcançar o objetivo em Compras Públicas Sustentáveis
dos ODS.



Globalmente, espera-se que mais pessoas ascendam a classe média
nas próximas duas décadas. Isso é ótimo para a prosperidade
individual mas aumentará a demanda por recursos naturais já
limitados. Se não agirmos para mudar nossos padrões de produção e
consumo, estaremos causando um dano irreversível ao nosso meio
ambiente.

Por que eles importam



 Para alcançar as metas deste ODS, a mudança nos padrões de
consumo e produção se configuram como medidas indispensáveis
na redução da pegada ecológica sobre o meio ambiente.

 As metas do ODS 12 visam a promoção da eficiência do uso de
recursos energéticos e naturais, da infraestrutura sustentável, do
acesso a serviços básicos;

 Prioriza a informação, a gestão coordenada, a transparência e a
responsabilização dos atores consumidores de recursos naturais
como ferramentas chave para o alcance de padrões mais
sustentáveis de produção e consumo.

Meta 12.7
Promover práticas de 
compras públicas 
sustentáveis, de acordo 
com as políticas e 
prioridades nacionais



• Liga o início e o fim dos processos, considerando seu impacto na
sustentabilidade.

• Uso de serviços e produtos que atendem às necessidades básicas e
conferem qualidade de vida, minimizando o uso de recursos naturais e
de materiais tóxicos, assim como as emissões de resíduos e poluentes
ao longo do ciclo de vida dos serviços e produtos, de modo a não
comprometer as necessidades das futuras gerações.

• Perspectiva integrada entre produção, consumo e sustentabilidade,
percebendo as relações de interdependência existentes nas ações
humanas. Adota uma abordagem holística e se refere a uma mudança
sistêmica, girando em trono de três objetivos principais:

1. Desassociar a degradação ambiental do crescimento econômico;
2. Adotar o pensamento de ciclo de vida; e
3. Propiciar melhores oportunidades aos países em desenvolvimento.

Produção e Consumo Sustentáveis

CPS.ODS



O QUE SÃO
“Processo pelo qual as organizações públicas suprem suas
necessidades de bens, obras e serviços públicos com bom custo-
benefício ao longo de todo o ciclo de vida, gerando benefícios,
tanto para a organização quanto para a sociedade e a economia, e
reduzindo significativamente os impactos negativos sobre o meio
ambiente.”

Compras Públicas Sustentáveis
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• CPS referem-se ao consumo do setor público
• Funcionam, entre outras coisas, como uma força direcionadora

de mercado
• Não pode ser a única demanda
• Demanda privada deve ser promovida

COMPANHIAS CIDADÃOS
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POR QUE IMPLEMENTAR
Os gastos públicos exercem um poder de compra enorme. Direcionar
esses gastos para bens e serviços mais sustentáveis pode ajudar a
orientar os mercados na direção da inovação e da sustentabilidade -
possibilitando, assim, a transição para uma economia verde.
• Países da OCDE: 12% do PIB
• Países em desenvolvimento: 30% do PIB

BENEFÍCIOS
Através das CPS, os governos podem dar o exemplo e atingir objetivos
políticos fundamentais. As compras sustentáveis permitem que os
governos reduzam as emissões de gases de efeito estufa, melhorem a
eficiência dos recursos e fomentem a reciclagem.

• Resultados sociais positivos: redução da pobreza, aumento da
equidade e cumprimento das normas fundamentais de trabalho.

• Resultados econômicos positivos: geram renda, reduzem os custos
e apoiam a transferência de competências e tecnologias.
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• É liderado pelo PNUMA e co-liderado pelo KEITI (Instituto Coreano de Tecnologia
e Indústria Ambiental) e pelo o ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade).

• É uma plataforma global de apoio à implementação de CPS no mundo inteiro.
Reúne diversas partes interessadas, cria sinergias e alavanca recursos no alcance
de objetivos comuns.

OBJETIVOS
1. Sensibilização sobre a importância de CPS: ampliar o conhecimento sobre CPS e
sua eficácia como ferramenta de promoção do consumo e produção sustentáveis,
apoiar economias mais verdes e o desenvolvimento sustentável.
2. Apoiar a implementação de CPS na prática, através de maior colaboração e
melhor acesso a ferramentas de capacitação e apoio de especialistas em CPS.

“É fundamental promovermos as compras públicas sustentáveis como um
catalisador de mudanças, para redirecionar padrões de produção e consumo
insustentáveis.”

Gro Harlem Brundtland, 2012
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Compras Públicas Sustentáveis no Brasil

COMITÊ DIRETIVO

MDIC, MMA e MP



CPS.ODS

Compras Públicas Sustentáveis no Brasil

OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO
“apoio ao desenvolvimento e implementação de políticas de CPS,
juntamente com ações de sensibilização sobre as oportunidades que
representam rótulos ecológicos para o fortalecimento de um sistema de
CPS.

1) Apoio a políticas de compras
• Realizar uma avaliação do estado das compras públicas (marco legal)
• Priorização de produtos
• Definição de critérios de sustentabilidade

2) Apoio a empresas (principalmente PMEs)
• Consulta e capacitação acerca dos critérios desenvolvidos

3) Fortalecimento de programa de rotulagem



CPS.ODS

2013
 I Workshop – Formação do grupo de 

trabalho com diversas instituições

2014
 Estudo “Arcabouço legal das CPS e 

Rotulagem no Brasil”
 II Workshop – Diálogo com órgãos de 

controle

2015
 III Workshop – Critérios de Sustentabilidade
 “Estudos setoriais analíticos sobre bens e 

serviços: materiais de limpeza, informática 
e mobiliário” 

 Estudo “Paper Brasil – recomendações em 
CPS e Rotulagem para o Brasil” 

2016
 Reunião comitê diretivo
 IV Workshop – Paper Brasil 
 Metodologia de Critérios de 

Sustentabilidade para Compras 
Públicas” (e apresentação no Núcleo de  
Sustentabilidade do MPOG)

 Estudo de lacuna ou SWOT sobre 
programa de rotulagem do Brasil

2017
 Realizar treinamentos de empresas -

foco especial PMEs
 Realizar treinamentos de agentes 

públicos
 Inserir critérios definidos em processos 

de compras públicas?

ENTREGAS

Compras Públicas Sustentáveis no Brasil



SE A POPULAÇÃO GLOBAL ATINGIR OS 9,6 
BILHÕES ATÉ 2050, SERÁ NECESSÁRIO O 

EQUIVALENTE A TRÊS PLANETAS PARA 
SUSTENTAR O NOSSO ESTILO DE VIDA ATUAL



Obrigada!
regina.cavini@pnuma.org
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