
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gestão de Logística Sustentável 

Uma Visão Estratégica da Sustentabilidade 

Instrutor: Gustavo Guimarães Marchisotti 

Graduação em Engenharia Industrial Elétrica pelo CEFET-MG, especialização em Redes 
de Computadores pelo DCC/UFMG, Mestrado Executivo em Administração de Empresas 
pela FGV/EBAPE e atualmente cursando Doutorado em Sistemas de Gestão Sustentável 
na UFF e Administração na PUC-Rio. Pesquisador do Laboratório de Governo e Negócios 
Eletrônicos da EBAPE (e: lab) e Núcleo de Competitividade, Estratégia e Organização da 
UFF (LabCeo) e membro da Comissão Própria de Avaliação do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico da FGV. Possui 18 anos de experiência profissional nas 
áreas de Engenharia Elétrica, Tecnologia da Informação (TI) e Telecomunicações, 
trabalhando tanto na parte técnica, quanto na gerencial. Atualmente, trabalha na 
DATAPREV como Gestor de suprimentos e membro do comitê de elaboração do Plano 
Logístico Sustentável e atuo como professor/orientador (graduação e pós-graduação) e 
tutor de cursos online nas áreas da TI e Administração. 

Apresentação: 

O tema sustentabilidade ligado às corporações merece destaque na sociedade atual, tanto na iniciativa 
pública quanto na privada. No setor público, essa preocupação fica mais evidente com a publicação da 
Instrução Normativa nº 10, de 12.11.2012, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 
que estabelece a obrigatoriedade da elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), por 
parte os órgãos públicos brasileiros. Por sua vez, o PLS referencia-se à Agenda Ambiental na 
Administração Pública (A3P), que é um programa do Ministério do Meio Ambiente que objetiva estimular 
os órgãos públicos do país a implementarem práticas de sustentabilidade.  

Todas essas iniciativas precisam estar integradas pela governança estratégica das instituições públicas, 
a fim de que, de fato, sejam efetivamente adotadas como parte estratégica desses órgãos. Para tanto, 
suas lideranças precisam ser conscientizadas e responsabilizadas sobre o seu papel na produção de 
resultados sustentáveis. Além disso, a estrutura organizacional deve ser adequada para que a 
sustentabilidade seja, de fato, incorporada na rotina das atividades da empresa, desde a compra até a 
entrega do produto ou serviço para o cliente final. 

Dessa forma, tanto do ponto de vista regulatório, quanto da compreensão da importância em se 
preocupar com o social e o ambiental, além do econômico; o tema sustentabilidade no setor público vem 
requerendo atenção por parte dos órgãos e entidades públicas, que precisam capacitar seus servidores 
sobre o tema. 

Assim, o objetivo do curso é o de capacitar os funcionários públicos a respeito do tema sustentabilidade 
no contexto do setor público, instrumentalizando-os com conhecimento e ferramentas necessários para 
elaborar um correto planejamento da sua inserção na estratégia da empresa, com base no arcabouço 
teórico do Tribunal de Contas da União (TCU) e Manuais e Guias relacionados ao assunto. 



 

 

 

 

 

 

Programa: 

1. Ambientação sobre o Tema Sustentabilidade 

1.1. O que é sustentabilidade; 

1.2. Qual a importância da sustentabilidade para a empresa púbica e sociedade; 

1.3. Pesquisas acadêmicas sobre sustentabilidade; 

1.4. Como ser sustentável sem ser um “eco chato”. 

2. Agenda Ambiental na Administração Pública A3P 

2.1. O que é a A3P; 

2.2. Como aderir e implementar; 

2.3. Eixos Temáticos; 

2.4. Leis, Dicas e Documentação de suporte;  

2.5. Discussão de Case. 

3. Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) 

3.1. O que é o PLS; 

3.2. Quem deve elaborar e quem são os responsáveis; 

3.3. Qual o seu conteúdo; 

3.4. Como elaborar; 

3.5. Leis, Dicas e Documentação de suporte;  

3.6. Discussão de Case. 

4. Incentivar a Governança Pública Sustentável 

4.1. O que seria a Governança Púbica Sustentável; 

4.2. Princípios dos Órgãos de Controle sobre Sustentabilidade na Administração Pública; 

4.3. Manuais e Guias relativos à Contratações Sustentáveis;  

4.4. Estratégia de adoção efetiva da sustentabilidade nos órgãos públicos; 

4.5. Licitações Sustentáveis. 
 

Público Alvo: gestores e técnicos de organizações públicas, nos níveis estratégico e tático, gestores e técnicos, 
principalmente das áreas de planejamento, execução, monitoramento e avaliação da governança corporativa e da 
responsabilidade socioambiental; além das áreas de suprimentos e áreas técnicas demandantes de produtos e/ou 

serviços dos órgãos públicos brasileiros. 

Benefícios para os Participantes: melhor compreensão de como o tema sustentabilidade pode e deve ser 
inserido em uma empresa pública, a partir da A3P e do PLS, incentivando a melhoria da governança pública com 
a inclusão da sustentabilidade como parte da estratégia da empresa.  
 
Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública 
(IBGP). 
 

Carga Horária: 16 horas 

 

Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

 

Para mais informações, acesse: 

 

Gestão de Logística Sustentável 

Uma Visão Estratégica da Sustentabilidade 

http://www.ibgp.com/ly/gctglsust
http://www.ibgp.com/ly/gctglsust

